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كيف تؤلف كتابًا



جسر من ضوء 
تجربة كتاب 



إلى كل من انتقد كتابي األول »جسر من ضوء« 
شكرًا لعناء قراءة الكتاب وإبداء مالحظاتكم 

والتي استفدت منها كثيرًا ..

إهداء



تمهيد
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 ما �صاأذكره هنا ميثل جتربتي ال�صخ�صية يف تاأليف كتاب، ول يعني ذلك على الإطالق اأن هذه هي الطريقة 
الوحيدة يف التاأليف؛ واإمنا هو اجتهاد �صخ�صي قد يكون منا�صًبا، وقد يكون عك�س ذلك. 

من املعلوم اأن للكتابة طقو�ًصا، وكل اإن�صان لديه طريقة يف الكتابة والتاأليف؛ فالبع�س يتخذ طقو�ًصا خا�صة عند الكتابة 
)لب�س معني، طريقة معينة، اأجواء خا�صة( وغريها من الأمور ال�صخ�صية التي تختلف من �صخ�س اإىل اآخر. 

وقد يبالغ بع�صهم  يف مثل هذه الطقو�س؛ ليجعلها وكاأنها امللهم الرئي�س للكتابة، وقد يجعلها اآخرون طقو�ًصا 
عادية ي�صتطيع اجلميع تطبيقها يف كل زمان ومكان؛ و�صخ�صًيا اأوؤيد النوع الثاين واأدعو اإىل التعود عليه؛ فال 
داعي جلعل هذه الطقو�س مفعمة بالغرائبية وكاأن ماتقوم به خارج عن العادة؛ فالكتابة فن قابل للتعّلم وكذلك 

فاإنه قابل للتطبيق. 
اأما عن جتربتي ؛ فقد بداأت الكتابة متاأثرًا بالأ�صلوب الأكادميي، من خالل تق�صيم الكتابة اإىل نقاط عدة، 

والتي �صيتم ذكرها تباعًا يف ال�صفحات القادمة. 
هنالك من يكتب من اأول �صطر للكتاب دون اأي تق�صيم اأو ترتيب وا�صح وحمدد؛ بل يبداأ وي�صرت�صل حتى النهاية ثم 
يعيد تق�صيم وترتيب الكتاب، وقد يجعل جهة اخت�صا�س )دار ن�صر مثاًل( تقوم بهذا التق�صيم والرتتيب والتبويب 

لحًقا، وهذا اأي�صًا اأ�صلوب معترب وعملي؛ ولكنه يحتاج اإىل دور ن�صر متخ�ص�صة للقيام بتلك اخلدمة. 
اإذًا هي طرق خمتلفة للكتابة، هذا اأحدها والذي اأمتنى اأن يكون مفيدًا وملهمًا.

كيف تؤلف كتابًا



لماذا نكتب؟
أواًل
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اأ�صباب  الكتاب؟ هنالك  اإ�صدار هذا  اأكتب كتابًا، وماامل�صلحة املرتتبة على  �صوؤال مهم جدًا: ملاذا  البدء  يف 
كثرية للكتابة ولن اأذكر تلك الأ�صباب جميًعا؛ بل �صاأكتفي بذكر �صبب قوي جدًا للكتابة يجعل من كتابة الكتاب 

اأمرًا مهمًا وهو ما يو�صحه احلديث التايل: 
َدَقٍة  ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم، َقاَل: "اإَِذا َماَت اْبُن اآَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه اإِل ِمْن َثالٍث: �صَ لَّى اللَّ ِ �صَ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعْن َر�ُصوِل اللَّ

اِلٍح َيْدُعو َلُه" . رواه م�صلم َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �صَ
الدين  يف  كتاًبا  النافع  العلم  يكون  باأن  يعني  ول  به،  ينتفع  الذي  العلم  �صمن  من  هو  الكتاب  كتابة  بالتايل 
فح�صب؛ فالعلم يف الطب يعّد اأمرًا نافعًا، وكذا العلم يف الأدب وغريها من العلوم؛ هي باإذن الل علوم نافعة 

ينتفع بها امل�صلمون وغريهم وهذا الأمر يقودنا اإىل نقطة مهمة وهي ماذا نكتب؟ 
نافًعا ينتفع به؛ احر�س على كتابة �صيء نافع، ولتكتب مايكون فيه  باأن يكون ما تكتبه علًما  عندما تقرر 
�صرر على املجتمع علمًا وفكرًا، واحر�س على كتابة ماهو نافع لك وملجتمعك؛ فاإن هذا ال�صبب يعد كافيًا 

لكي تكتب كتاًبا . 
وهنالك �صبب اآخر ل ميكن جتاوزه، وهو اأن تدوين العلم ي�صهم يف بقائه ل�صنوات طويلة ؛ ما يجعل الإن�صانية 
جميعًا ت�صتفيد منه؛ فكم من العلوم واملعارف اندثرت يف روؤو�س كثري من العلماء واملفكرين لعتقادهم اأن ما 

لديهم ل يت�صحق الكتابة والتدوين ! 



ماذا نكتب؟
ثانيًا
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إنه سؤال مهم آخر: ماذا نكتب؟ 
من اأجل تب�صيط املو�صوع وباإخت�صار ميكن اأن يقال لك اأكتب ق�صتك، اأيًا كانت ق�صتك؛ فكل ما لديك من 
معلومات قد يكتب باأ�صلوب ق�ص�صي حمبب ؛ وبالتايل يجعل من تذكره اأمًرا �صهاًل، واأذكر خالل حماولتي 
اإنهاء كتابة ر�صالة الدكتوراة؛ حيث كانت املعلومات كثرية جدًا يف الر�صالة بعد الأبحاث والدرا�صات على مدى 
كيف  امل�صرفة  ف�صاألت  الدكتوراة  ر�صالة  اأ�صتطع جمعها يف  ومل  كثرية جدًا  املعلومات  اأ�صبحت  �صنوات؛  اأربع 
ميكنني اأن اأجمع هذه املعلومات واأ�صيغها ب�صكل جيد، فن�صحتني امل�صرفة بن�صيحة جميلة وب�صيطة ا�صتفدت 

منها كثرًيا؛ حيث قالت: 
ا ب�صيطا، ومن  ا اأمامك، وي�صتح�صن اأن يكون �صخ�صً اأن�صحك باأن تكتب وكاأنك حتكي ق�صة، وا�صتح�صر �صخ�صً
ثم اذكر له ماعملت يف البحث بحيث يكون ال�صياق مت�صًقا  وقابال للفهم، وهذه الطريقة التي اتبعتها يف ر�صالة 
الدكتوراة هي الطريقة ذاتها التي اتبعتها يف كتاب )ج�صر من �صوء(؛ حيث بداأت بذكر ق�صتي بطريقة �صل�صة 

و�صهلة ؛ بحيث ي�صعر ال�صخ�س عند �صماعها ب�صال�صتها وجمالها. 
وهناك نقطة مهمة جدًا يف م�صاألة ماذا نكتب، ومبا اأنني اأحتدث عن جتربة كتابة ج�صر من �صوء، كم من 
�صخ�س �صافر مبتعًثا ؟ عدد كبري جدًا، وكم منهم من ح�صلت له جتارب؟.. جميعهم!! نعم جميعهم ح�صلت 
له مواقف  �صنوات ول حت�صل  اأربع  اأو  �صنتني  اأو  �صنة  ويدر�س �صخ�ٌس  يبتعث  اأن  امل�صتحيل  لهم جتارب ومن 
غريبة و مفيدة، لكن كم منهم دّون مثل هذه التجارب؟! لذلك كل منا يذهب ويكررنف�س الأخطاء والتجارب، 

ولكن لو كنا كتبنا هذه التجارب ماذا �صوف يح�صل؟
�صنجد باأن كل �صخ�س ينوي ال�صفر �صيقراأ كتاًبا اأو كتابني ميثالن جتارب ت�صهل له الو�صول اإىل اأهدافه؛ فبدًل من 
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تكرار الأخطاء نتعلم من جتارب واأخطاء بع�صنا؛ فلي�س من احلكمة ول من املنطقي اأن ندفع تكلفة نف�س اخلطاأ اأنا 
واأنت !! واملجتمع كذلك اأكرث من مرة !! 

 اكتب اأخطاءك وجتاربك، و�صاأكتب اأخطائي وجتاربي؛ لياأتي من بعدنا من يبداأ حيث انتهينا، اكتب جتاربك 
بطريقة �صل�صة ووا�صحة؛ بحيث ي�صتطيع ال�صتفادة منها من يريد. قد يقول �صخ�س: اإن ما مررت به لي�س فيه 
جتارب وعرب، وهذا يف الغالب غري �صحيح؛ فكل حديث يف احلياة ق�صة، وكل مايحدث لك ميكن اأن يتحول اإىل 
رواية، اكتب عن �صفرك مثاًل وقل �صافرت وذهبت وتعلمت ودر�صت وكل �صيء مّر اأمامي بنجاح ومل اأتعر�س لأي 
�صيء وراأيت جتارب.... اإلخ، لحظ الآن اأنا اأقول لكم ق�صة، فذكر عدم وجود ق�صة تعد ق�صة يف حد ذاتها. 

 واأذكر يف هذا ال�صياق اأحد كتاب  اأعمدة ال�صحافة؛ كتب مقاًل يف اأحد الأيام يقول فيه:اأحيانًا ككاتب ل اأجد 
ما اأقول؛ فماذا اأفعل؟!  بداأ بذكر معاناته يف عدم وجود مو�صوع يكتب عنه وحتدث يف املقالة عن هذا الجتاه، 

فكان هذا املو�صوع بالتحديد من اأف�صل ماكتب يف ال�صحيفة ذلك اليوم. 

خالصة:
دائمًا هنالك ق�صة ومعلومة وحدث؛ ولكنك يف حاجة اإىل تطوير هذه امَلَلَكة ملعرفة الق�صة وا�صتنباط احلدث 
وال�صتفادة منها واإفادة الآخرين، اأي�صًا هنالك �صيء مهم؛ فعندما تكتب �صتكون اأنت اأول من ي�صتفيد من هذه 

الكتابة لأنك �صتتعلم اأ�صياء وت�صرتجع معلومات وجتارب قد ن�صيتها. 
اإن بع�س ماكتبته يف جتربة )ج�صر من �صوء( كان غائًبا عن الذهن وبعد حماولة ا�صرتجاعي له ظهرت يل 
وبرزت مثل تلك التجارب واملعلومات؛ فالتدوين اأمر مهم  جدًا ولي�صرتط اأن يكون كتابًا، فقد يظهر على �صكل 

مقالة اأو خاطرة اأو حتى تغريدات  تن�صر يف تويرت على �صبيل املثال. 





الفكرة
ثالثًا
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الفكرة يجب اأن تكون مميزة ؛ بحيث يكون هنالك �صيء يقال، فال يجب الكتابة ملجرد الكتابة، فالق�صة يجب 
اأن تذكر بتفا�صيلها املفيدة واملميزة.

اإذا اتفقنا باأن لديك فكرة وتذكر اأن عدم وجود فكرة قد يكون فكرة يف حد ذاته اأحيانًا!! ياأتي دور ال�صرد؛ 
فمن املمكن اأن اأ�صرد لك ق�صة بطريقة مملة؛ بال ت�صويق اأو اأ�صردها لك باأ�صلوب متميز ممتع،مثال: 

ا�صتيقظت اليوم متاأخرًا وو�صلت اإىل الدوام متاأخرًا، انتهت ق�صتي اإىل هنا ومل تكن مثرية ولممتعة ولي�س 
فيها جديد؛  ولكن من املمكن اأن اأرويها بطريقة اأخرى، ا�صتيقظت متاأخرًا اليوم وال�صبب يف تاأخري هو �صهري 
ليلة البارحة؛ ففي ال�صهر �صرر على ال�صحة و�صبب يف ال�صتيقاظ املتاأخر. وكان من املمكن اأن اأرتب وقتي 
ب�صكل اأف�صل لتجنب ذلك، وقد ذكرت درا�صة علمية باأن ال�صبب الرئي�س للتاأخر عن الدوام هو ال�صهر. ... اإلخ. 

يجب اأن ت�صتخل�س من الفكرة الفوائد والعرب التي ميكن لك اأن تو�صلها اإىل القاريء اأو الطرف الآخر..
اإن القدرة على املالحظة وال�صتنباط اأمر مهم جدًا، ويجب عليك تطوير هذه امَلَلَكه فهي بحاجة اإىل تدريب، 
ي�صتطيع  من  وهنالك  �صيًئا،  منها  ي�صتنبط  اأن  اأو  ي�صرتجعها  اأن  ولي�صتطيع  اأحداث  عليه  متر  من  فهنالك 
ا�صتنباط مالحظات من خالل الأحداث، ولنن�صى اأن تطوير الفكرة يحتاج اإىل تدريب، وكذلك اأ�صلوب ال�صرد 

اأي�صًا، وليوجد اأف�صل من القراءة لتطوير ذلك الأمر وتلك امللكة. 



تسلسل األفكار
رابعًا
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بكتابة  هي  طريقة  اأف�صل  اأن  اأعتقد  كتاب؟  كتابة  يف  البدء  ميكننا  كيف  فكرة؛  لدينا  اأ�صبح  اأن  وبعد  الآن 
املحتويات )الفهر�س(، ثم ابداأ ق�صتك من خالل تق�صيمها اإىل اأق�صام، ويف جتربة كتاب )ج�صر من �صوء( 
مت تق�صيم الكتاب اإىل خم�صة اأق�صام وكتابة العناوين فقط، كل العناوين التي مرت يف ذاكرتي قمت بكتابتها، 
وبداأت بكتابة الأحداث بطريقة �صل�صة كعناوين فقط، ودون كتابة الن�صو�س الداخلية؛ ومن ثم قمت باإعادة 
للعناوين حتى  وقوعها كرتتيب  الأحداث من حيث  ترتيب  اأي�صًا من خالل  �صل�صة  بطريقة  العناوين  �صياغة 
اأ�صبحت متنا�صقة وهكذا بالن�صبة لباقي اأجزاء الكتاب، ثم بعد ذلك قمت بتطوير العناوين و�صياغتها ب�صيء 
من الت�صويق وهذه اخلطوة بحاجة اإىل وقت حتى تن�صج، فاأتركها حتى تن�صج واأبداأ العمل على خطوة اأخرى، 
ويف كتاب ج�صر من �صوء تركتها قرابة ال�صهرحتى تختمر الأفكار، وقد تكت�صف خالل فرتة الن�صوج اأن هنالك 
اأ�صياء غري منا�صبة للكتابة، اأو انك قد ن�صيت اأحداًثا مهمة مل تذكرها؛ فالكتابة هي يف احلقيقة مثل اإعداد 
طبخة فالت�صتعجل بحرقها بالنار ويف نف�س الوقت لترتكها حتى تربد؛ فالأفكار بحاجة اإىل من يرعاها حتى 

لمتوت وكن متوازنًا بني الأمرين. 



كتابة الفهرس مرة أخرى
خامسًا
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وهذه نقطة حمورية جدًا يف كتابة الكتاب؛ ولذلك يجب اأن تعطى اأهمية ق�صوى من الرعاية والهتمام، فال 
يجب جتاوزها اإل بعد الن�صوج الكامل؛ فاإن بنيت بناء �صيًقا ومرتًبا اأ�صبح لديك كتاب ناجح، واإن كان الت�صل�صل 

والأفكار غري مرتابطة اأو اإنها غري مت�صقة؛ فقد فقدت كل �صيء. 
لذلك خام�صًا هي تكرار لرابعًا ببذل جهد اأكرب ووقت اأطول وا�صت�صارة ؛ حتى ت�صعر بقوة و�صالبة الأفكار ومتعة 

ور�صاقة ما �صتكتب. 
بعد كتابة املحتويات اجعلها برفقتك اإما يف رحلة اأو اأجواء معينة واأبداأ كتابتها من جديد، ويف جتربة كتاب 
ج�صر من �صوء وعند مراجعتي لبع�س العناوين حدث اأن قلت : هل يعقل اأن اأكتب مثل هذا العنوان !! فهو لي�س 

ذا قيمة، وهنالك عناوين اأكرث اأهمية مل تكتب بعد ! 
اأن�صج الفكرة بالفعل، قم بتطوير بع�س العناوين غري امل�صوقة  �صتجد باأن الوقت الذي اأعطيته لق�صتك قد 
وبال�صك �صتجد اأن هنالك عناوين كانت مميزة منذ البداية، وبعد الكتابة مرة اأخرى والتعديل ت�صبح اأف�صل 

واأكرث جمال وت�صويًقا.

مالحظة جوهرية :
ل ينبغي للموؤلف اأن ي�صل يف اأي حلظة اإىل ال�صعور بالكمال والر�صا عماكتب ؛ بل يجب اأن يحرك حا�صة ال�صك 
وعدم القناعة لريتفع م�صتوى ما يكتب، فاجعل النقد الذاتي رفيقك يف الكتابة، ول تتوقف عن نقد الكتاب حتى 
يذهب اإىل املطبعة ؛ واإذا ظهر لك ماميكن تعديله يف اآخر اللحظات قم بتعديله دون تردد ؛ فهذا ديدن كالم وتعبري 

بني اآدم .. يعرتيه النق�س ول ي�صل اإىل الكمال . 



بداية الكتابة
سادسًا
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بعد اأن اأ�صبحت العناوين اأو املحتويات )الفهر�س( جاهزة ومتت مراجعتها وتن�صيقها مرة اأخرى، ابداأ من 
اجلزء الأول اأو الق�صم الأول يف كتابك، واأبداأ بكتابة العنوان الأول. 

يف مرحلة بداية الكتابة اكتب بال توقف؛ بحيث تكون الأفكار كاملطر تنهمر على الورق دون توقف، ول تقم 
قدر  ا�صرت�صل  واكتب،  اكتب  راأ�صك..  مايف  واأفرغ  اكتب  فقط  الإمالئية..  الأخطاء  اأو  اللغة  تدقيق  بعملية 
انتقل  ثم  ومن  عنوان  كل  من  تنتهي  لغريه، حتى  واذهب  اتركه  الأول  العنوان  من  النتهاء  وعند  امل�صتطاع 

للعنوان الذي يليه، و�صتجد اأنك قد اأفرغت كل ما بجعبتك، ومل يعد لديك ما ت�صيفه للكتابة من اأفكار. 

لكن ماذا ستفعل بعد ذلك؟
اترك ماكتبته وان�صه ل�صهر اأو �صهرين؛ فعملية الكتابة بحاجة اإىل �صرب، ويف جتربة كتاب ج�صر من �صوء ا�صتغرق 

العمل على الكتاب قرابة �صنتني، وحتى ي�صبح العمل على كتابك معقوًل اإىل حد ما فاأنت بحاجة اإىل �صرب. 
ولعل من املنا�صب اأن تعتمد اأ�صلوب مكافاأة الذات على كل مرحلة تنهيها، ول ي�صرتط اأن تكون املكافاأة كبرية!! 

فقط هذا اأ�صلوب لتحفيز الذات. 
بعد عودتك للكتاب بعد �صهر اأو �صهرين �صتالحظ باأن هنالك اأ�صياء جميلة وممتعة قد ن�صيت ذكرها يف الكتاب 
وعليك دائمًا تدوين ما فاتك وكتابة الأحداث والأفكار املتجددة اأو ذكريات مل تكتبها، اأعد نف�س العملية بحيث  
تذهب اإىل مكان حمدد مالئم للكتابة بعيدًا عن الإزعاج وبعيدًا عمايقطع حبل اأفكارك ليح�صل بذلك الرتكيز . 



الكتابة األخيرة
سابعًا
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مرحلة الكتابة الأخرية من املنا�صب ت�صميتها مبرحلة )رفع م�صتوى الن�س(، و يف هذه املرحلة تكون املالحظات 
قليلة، و�صتكت�صف اأن هنالك عبارات جميلة جدًا مت كتابتها و�صت�صعر بها، ويف املقابل �صتجد بع�س العبارات 
النقدية  القراءة  ت�صت�صعر  اأن  املرحلة حماولة  املهم يف هذه  لتعديلها، ومن  الوقت قد حان  واأن  غري مالئمة 
والتعديل، وبعدها �صي�صبح  للت�صحيح  ن�صخة قابلة  اآخر  واأن  هذه  اأيًا كانت،  الأخطاء  الأخرية، وتبحث عن 

الكتاب جاهزًا من خالل مرورك باخلطوات التالية: 
  جتهيز العناوين الرئي�صة. 

  ترك العناوين فرتة من الوقت حتى تن�صج. 
  مراجعة وتن�صيق العناوين الرئي�صة بعد تركها فرتة من الوقت. 

  كتابة املو�صوع حتت العنوان. 
  ترك الكتابة لفرتة من الوقت لكي تن�صج.

  الكتابة الأخرية وا�صتك�صاف الأخطاء.



النقد واالستشارة
ثامنًا
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مبا يخ�س نقد الكتاب ا�صتعن بنقاد لنقد كتابك، ويف راأيي ال�صخ�صي ل يزيدون عن ثالثة نقاد، اإخرت الثقة 
املحرتف الباّر بك، ومن املهم جدًا األ جتعلهم متحم�صني معك وكاأنهم ي�صاركونك عملك يف الكتاب؛ بل تعامل 
بجميع  اأنت  قم  حذف؛  اأو  اإ�صافة  اأو  تعديل  دون  فقط  راأيهم  ويبدون  كتابك  على  يطلعون  كمتذوقني  معهم 
التعديالت املطلوبة، فاملوؤلف مثل: الطباخ الذي ي�صت�صري الذواقة دون اأن يجعلهم يطبخون معه؛ فاإن الطبخة 

اإذا كرث الطهاة فيها ف�صدت ..
ا غري متخ�ص�س يف اللغة العربية حتى  ثم اأنت بحاجة اإىل م�صحح لغوي يقوم مبراجعة الكتاب اإن كنت �صخ�صً
ا يف اللغة العربية؛ فاأنت بحاجة اإىل �صخ�س يقوم باملراجعة اللغوية وت�صحيح الأخطاء  واإن كنت متخ�ص�صً
التي تقوم على  ال�صائعة حت�صل كثريًا، وقد جتد هذه اخلدمة يف اجلهات  الإمالئية لأن الأخطاء الإمالئية 

ت�صميم وتن�صيق الكتاب )النا�صر(. 
ومن املهم اأن تتعامل بجدية مع كل نقد؛ فالنقد منحة يجب اأن ت�صتغلها لرفع م�صتوى الكتاب، ولكن ل جتعل 
النقد يخرجك عن طريقك؛ فتعديل امل�صار اأمر ممكن؛ ولكن تغريه متامًا يف الكتابة يجعلك تكتب �صيئًا اآخر 

غري كتابك. 



عنوان الكتاب
تاسعًا
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عنوان الكتاب هو الر�صالة على املحتوى كما اإنه عنوانك ال�صخ�صي، عنوان الكتاب ذو ح�صا�صية بالغة، ويجب 
اإىل وقت لختياره،   - ويحتاج  - بال �صك  الكتاب،  يعك�س ماهو مكتوب داخل  العنوان  اأن  التاأكد من  عليك 
بع�س العناوين تكتب اأو تو�صع بداية الكتابة على الكتاب وعند النتهاء من الكتاب ي�صبح العنوان �صيئا اآخر، 
ويف جتربة )كتاب ج�صر من �صوء( كان عنوان الكتاب )قال�صقو( و�صعت هذا العنوان بداية الكتابة، وقبل 
اأن يجهز الكتاب بقرابة �صهرين بداأت اأفكر بالعنوان، وقد ن�صحني اأحد الأ�صدقاء الأ�صتاذ )املبدع/ �صالح 
الفوزان( باأن اآخذ وقتي يف اختيار العنوان واأل ا�صتعجل يف ذلك؛ وبالفعل كنت اأفكر واأفكر يف عنوان للكتاب 
التويرت )كما �صياأتي  العناوين وكثريًا منها من خالل اقرتاح املتابعني يف  حتى خرجت مبجموعة كبرية من 
لحقًا(، ومن ثم جل�صت مع اأع�صاء الفريق )النا�صر( الذي كان يعمل على الكتاب ملراجعة العناوين ومدى 
مالءمة كل عنوان وهل يعك�س مابداخل الكتاب اأم ل.. وهكذا حتى مت اختيار العنوان؛ فخذ وقتك يف اختيار 

العنوان ولت�صتعجل اأبدًا. 



التصميم
عاشرًا
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يف الت�صميم يجب املوازنة بني التكلفة واجلاذبية؛ فال يجب اأن يكون الكتاب باذخ التكلفة ول يقبل اأن يكون 
الت�صميم �صعيًفا مهلهاًل. 

ينبغي اأن يكون ت�صميم الكتاب والغالف بروح ما كتبت؛ وهذا العمل لي�س �صهاًل ول يجب تركه متامًا للم�صمم 
اأنت موؤلف الكتاب ولكنك ل�صت م�صمًما خمت�صًا؛ لذلك ا�صتعن مب�صمم وحاول اأن  حتى واإن كان حمرتفًا، 

تنقل له روح الكتاب حتى يخرج الت�صميم منا�صبًا وجذابًا وفق ما حتلم به وما ينا�صب مو�صوعه وحمتواه. 



الناشر
حادي عشر
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اأن جتد نا�صًرا يقوم بعملية توزيع كتابك لي�س الأمر بهذه  يعّد اختيار النا�صر م�صكلة يف حد ذاتها، وم�صاألة 
�صري  عن  يحكي  كتابك  كان  فاإذا  وتوجهه؛  كتابك  ينا�صب  الذي  النا�صر  اختيار  عليك  يجب  ولكن  ال�صهولة؛ 
لنا�صر يهتم بن�صر كتب الأطفال.. فمن خالل معرفة نوعية  اأن تذهب  ؛ فلي�س من املعقول  للكبار  ال�صحابة 

الكتب التي توجد لدى النا�صر ت�صتطيع معرفة مدى مالءمة النا�صر لكتابك. 
اخرت النا�صر الذي يهتم بالكتاب؛ فمن خالل جتربتي ال�صخ�صية وجدت باأن هنالك بع�س دور الن�صر التي 
ل تعطي للكتاب اأي اهتمام ُيذكر!!  وهناك غريهم من يهتم بكتب املوؤلفني امل�صاهري فقط، لجتعل الأمور 
املادية ق�صيتك الأ�صا�صية يف الكتاب )الأول حتديدًا(؛ فالعائد هنا هو جناح الكتاب الذي قد يحقق اأهدافك 

الأخرى لحقًا. 



التسويق
ثاني عشر
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يعدّ تسويق الكتاب من أهم األعمال، ومن المناسب استخدام وسائل التواصل االجتماعي في 
ذلك، وفي تجربة كتاب جسر من ضوء قمت بتقسيم عملية تسويق الكتاب إلى قسمين: 

12 التسويق بعد النشرالتسويق قبل النشر

1- التسويق قبل النشر: 
قمت بن�صر بع�س عناوين الكتاب اإىل املتابعني يف تويرت؛ حيث كنت اأن�صر عنواًنا كامال من الكتاب با�صم عنوان 
من كتابي اجلديد، وت�صلني تعليقات حول العنوان وت�صلني اأ�صئلة عن موعد الكتاب والنا�صر، وكنت اأجيب 
اأ�صل 52 عنواًنا خالل  �صتة عناوين من  امل�صربة  العناوين  اأ�صبحت  امل�صبق لالأجوبة؛ حتى  لتح�صريي  عليها 

فرتات متقطعة، وكانت هذه العملية قد اأحدثت اهتماًما وتفاعال مع الكتاب قبل �صدوره من قبل املتابعني. 
ومت اختيار العنوان من خالل املتابعني يف تويرت والذين كان عددهم حينها يتجاوز الـ10.000 متابع؛ فطلبت 
اإليهم اقرتاح عناوين للكتاب بعد اأن اعطيتهم فكرة كاملة عن الكتاب، وكانت هذه الفكرة ك�صيد ع�صفورين 
بحجر واحد؛ لأنني �صاأ�صمع منهم ويف نف�س الوقت �صاأ�صوق الكتاب، وكنت اأعلنت باأنني �صاأهدي ن�صخة من 
الكتاب بتوقيعي هدية لل�صخ�س الذي يقرتح العنوان املنا�صب ؛ مما اأدى هذا اإىل زخم للكتاب وكان قد و�صلتني 
عناوين كثرية للكتاب؛ ولكني مل اأ�صتخدمها لعدم مالءمتها واإمنا حركت بها املياه الراكدة وا�صتفدت من بع�س 

الأفكار فيها، واأدى ذلك لت�صويق الكتاب، وعلم كثريون عن  كتابي هذا من خالل هذه الطريقة. 
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2- التسويق بعد النشر: 
يعّد �صدور وخروج الكتاب من املطبعة من اأجمل اللحظات بالن�صبة للموؤلف لي�صبح جاهزًا للن�صر والقراءة، 
اإن هذا ال�صعور م�صابه ل�صعورك حني ترزق مبولود، ويجب عليك العمل الآن على كتابك اأكرث من اأي وقت 
م�صى؛ فاأن كل ماعملته م�صبقًا يعّد غري جمد حتى الآن،  ودع عنك مقولة دع الكتاب ي�صوق نف�صه ويبيع نف�صه 
فهذا كالم غري �صحيح اإن مل تكن معروفًا وذو �صهرة، حتى واإن كنت معروفًا فاإذا مل تعمل لكتابك كما يجب 

رمبا لن يباع. 

نوع من  الإهداءات خللق  بتوزيع بع�س  الأفعال وقد عملت يف جتربتي  تتابع ردود  اأن  الكتاب يجب  ن�صر  بعد 
التغذية الراجعة، وبداأت مبراقبة ما يكتب عن الكتاب والتعليقات اأي�صًا، ومن ثم اأعيد ن�صر هذه التعليقات 
�صواًء كانت �صلبية اأو اإيجابية حتى واإن كانت نقدًا للكتاب لرغبتي يف ن�صر جميع ما قيل عن الكتاب، فالنقد 

للكتاب له اإيجابياته من خالل اإثارة احلديث عن الكتاب وقد ي�صتثري اآخرين لالطالع عليه. 

اأو  اأن ت�صتفيد منه فهذا هو املطلوب،وقد تتعر�س لنقد  ل تخجل من النقد؛ فاإن كان النقد له معنى وميكن 
وجه  ماء  اأرقت  باأين  �صوء  من  ج�صر  جتربة  يف  البع�س  قبل  من  للهجوم  تعر�صت  وقد  مقبول،  لي�س  هجوم 
الكتاب، واأين اأن�صر كل ما قيل عن الكتاب؛  فلماذا ل اأجعل الكتاب يبيع نف�صه وكنت ا�صتخدم اأ�صلوبني يف الرد 

على هوؤلء: 

 توجيه �صوؤال للناقد: لو اأنني مل اأروج للكتاب هل كنت عرفته؟ بالطبع مل يكن ليعرف؛ فلماذا يلومني اإذًا 
فاأنا مل اأقم بالإعالن عن كتابي يف اأي �صحيفة؛ فكيف عرفت عن كتاب اإل من خالل ماقمت به يف تويرت. 

 عندما تعلن ال�صركات عن منتجاتها ل اأحد ينتقدها اإن كانت غذاء للبطون؛ ولكن غذاء العقول دائمًا ينتقد 
عندما يعلن عنه!!

قد يكون الرد لذًعا، ولكن ملاذا احل�صا�صية ملا يكتبه املوؤلف فهو ياأخذ وقًتا طويال حتى يخرج بكتاب من جتهيز 
وكتابة وتن�صيق ومراجعة لغوية واإمالئية وت�صميم وطباعة قد ت�صل اإىل �صنتني؛ فلك احلق اأيها الناقد بقراءة 

الكتاب اأو عدم قراءته. 
 �صتيف جوبز عندما قام باإنتاج الأجهزة الذكية )Ipad – Ipod- Iphone( مل يتحرج اأن يقف 
بنف�صه اأمام النا�س لرتويج هذه املنتجات وهي منتجات ذكية مثل الكتب، فلو قيمت الأجهزة كمواد 
م�صنوعة فهي رخي�صة جدًا ولكن حمتواها الفكري عال جدًا وهذا مايف�صر ال�صعر املرتفع، ما اأريد 
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قوله اإنك �صتجد من يحبطك ويقلل من قيمة ما تفعله؛ فال تهتم ولجتزع من املالحظات حول كتابك 
وقم بعملية ت�صويق كتابك من خالل اإهداء ن�صخ ملفكرين وغريهم، ودع النا�س يظهرون انطباعاتهم 
عن الكتاب، فاإذا كان كتابك مميًزا اإحمد الل، واإن مل يكن كذلك وظهرت لك مالحظات ف�صي�صبح 

كتابك التايل مميزًا ب�صبب اكت�صابك الفائدة من مالحظات الكتاب الأول؛ فال ترتدد. 



نصائح هامة
ثالث عشر



36كيف تؤلف كتابًا

التنفيذ، واإمنا هي اجتهادات �صخ�صية وهذا ما فعلته  اأن يعترب جميع ماكتب هنا �صيٌء واجب   ل ينبغي 
حقيقًة ومن املمكن اأن جتد فيما قلته فائدًة، وليعني مطلقًا اأنه الأ�صلوب الوحيد ال�صحيح. 

اأف�صل، و�صاأذكر لكم ق�صة  اأو نتيجة   قد تتجاوز بع�س املراحل وقد تدجمها وحت�صل على نف�س النتيجة 
يف  الزمالء  مع  القمر،  ن�صف  �صاطئ  اإىل  اخلروج  قررنا  اجلامعة:  يف  كنت  عندما  يل  ح�صلت  طريفة 
ال�صخ�س  كنت  �صخ�س،  لكل  الأدوار  توزيع  وقررنا  �صخ�صًا  ع�صر  خم�صة  قرابة  وكنا  ال�صرقية،  املنطقة 
اأي  لعمل  ال�صتعداد  لدي  )بالن�صبة يل  الكب�صة  اإىل طبخ  الغداء وطلب  دور طبخ  وقع عليه  الذي  الأخري 
الكب�صة وكتبت اخلطوات يف ورقة، فلما  لتعلمني طريقة طبخ  اأختي  اإىل  �صيء ما عدا الطبخ( فتوجهت 
جاء موعد الغداء توجهت اإىل خيمة الطبخ لطبخ ماطلب مني واأتى معي �صخ�س حمرتف يف الطبخ وقال 
باأنه �صي�صاعدين هو حمرتف بالفعل لأنه كان يعد كل �صيء ب�صرعة وكاأنه يخت�صر خطواتي وقلت له �صربًا 
اأين هذه اخلطوات فاأطلعته على الورقة وبها  اأن تتبعها، فقال  ماذا تفعل!! فهناك خطوات للطبخ يجب 
النار وقال يل ان�صرف، فقد ا�صتطاع باخلربة دمج خطوات  واألقى بها يف  اخلطوات ف�صحبها من يدي 

الطبخ وحتقيق نف�س النتيجة املتميزة، فعليه: 
 النقاط الأثنتي ع�صرة التي تقدمت بها �صابقًا ميكن اأن تدمج اأو يوؤخذ بع�صها. 

 الإهداء ممكن اأن ير�صل ر�صائل قوية املعاين من خالل اختيارك ملفردات حتمل نوًعا من التاأثري، فحاول 
البتعاد عن الإهداءات التقليدية لإن الإهداء الرائع له تاأثري!!  ففي جتربة كتاب ج�صر من �صوء ا�صتخدمت 
عبارة ووجهتها اإىل )من ابت�صم يف وجهي يف الغربة، وهو مل يعرفني، ومل يعرف لغتي ول وطني. . اأهديك 

كتابي هذا الذي لن تقراأه(. . 
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بال �صك اأن العبارة حتمل معاين تتجاوز الهداء التقليدي. 
 ا�صتخدام و�صائل داعمة للكتاب هي من العنا�صر التي قد تدعم وتقوي معاين الكتاب وتاأثريه، يف جتربة 

كتاب ج�صر من �صوء ا�صتخدمت: 
1 - العنوان امل�صوق.

2 - عبارات احلكماء ذات املعاين التي تدعم اأفكار الكتاب وتكتب يف مقدمة كل عنوان.
3 - الر�صومات الكاريكاتريية يف مقدمة كل عنوان، والتي تو�صح الفكرة. 

وهناك  جاذبية،  أكثر  وتجعله  الكتاب،  في  الطرح  مستوى  وتدفع  تدعم  الثالثة  العناصر  فهذه 
اقتراحات كثيرة يمكن أن تقوم بنفس الدور وتحقق نتائج جميلة لمصلحة الكتاب ونشره.

1

3

2



خاتمة



كل من يفكر اأن يكتب كتابًا فليفعل، وكل من ليفكر اأقرتح عليه اأن يفعل، اإل اأذا كان ل ي�صتطيع ل�صبب منطقي، 
فالكتابة اأ�صلوب راق لبث الأفكار بطريقة متوازنة وهادئة. 

كلما قراأت كتابًا جمياًل مفيدًا تاأثرت به وا�صتفدت منه، وحمدت الل اأن �صهل ملوؤلفه الفر�صة اأن يكتبه، ويف 
ذات الوقت اأندم على عدد كبري من الكتب التي مل تكتب لأي �صبب كان. 

ويف املقابل اأندب احلظ على اأي كتاب كتب يف �صاللة، اأو كتب ليدعم فكرة �صالة اأو كتاًباأ لي�س له قيمة ؛ ما 
يجعل الورق الذي كتب به ذو قيمة اأكرب منه. 

هكذا تكتب كتابك بطريقة �صهلة قابلة للتطبيق، فماذا تنتظر اإذًا !. 

توقيع إهداءات كتاب 
جسر من ضوء على الحضور

إلقاء تجربة كتاب جسر من 
ضوء خالل لقاء مبادرة 

القراءة 

إهداءات من كتاب جسر من ضوء
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خالد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
متزوج وله خمسة أبناء.  •

العلوم  كلية  من  العاملية«  التجارة  األعامل/  »إدارة  تخصص  دكتوراه يف  درجة  حاصل عىل   •

اإلدارية بجامعة »قالسقو« – بريطانيا 2008 م .

حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم اإلدارية من معهد »هالت« العاملي للعلوم التجارية العاملية   •

– كلية بوستون الواليات املتحدة األمريكية 1989م.

 – واملعادن  البرتول  الصناعية من جامعة  اإلدارة  علوم  البكالوريوس يف  حصل عىل شهادة   •

اململكة العربية السعودية 1986 م.

الخبرات العملية: 
نائب رئيس مجلس إدارة الراجحي القابضة - إبريل/2010 حتى اآلن.  •

استاذ مساعد يف جامعة الياممة فرع الرياض )دوام جزيئ( .  •

من  الوطنية(  )دواجن  وأوالده  الراجحي  العبدالعزيز  سليامن  لرشكة  التنفيذي  الرئيس   •

يناير/1991 م حتى إبريل /2010 م.

نائب املدير العام للتسويق واملبيعات لرشكة سليامن العبدالعزيز الراجحي وأوالده )دواجن   •

الوطنية( من أكتوبر/1989م حتى يناير/1991م.

عضويات اللجان:
عضو مجلس إدارة الربيد السعودي » قطاع حكومي«.  •

عضو أمناء منتدى الرياض اإلقتصادي.  •

عضو مجلس أمناء جامعة الياممة.  •

عضو مجلس إدارة الهيئة العاملية لتنمية املوارد البرشية.  •

عضو مجلس إدارة جمعية ريادة األعامل.  •

عضو مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية العاملية للحالل.  •

رئيس لجنة التطوير - الجمعية الخريية لرعاية األيتام مبنطقة الرياض »إنسان«.  •

عضو املجلس االستشاري يف قسم العلوم اإلدارية- كلية املجتمع.  •

عضو املجلس االستشاري بكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم.  •

عضو مجلس إدارة معهد امللك عبدالله للبحوث والدراسات االستشارية.  •

عضو مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.  •

رئيس لجنة األوقاف - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً.  •

عضو مجلس إدارة رشكة أسمنت الياممة سابقاً.  •

عضو املجلس االستشاري ملعايل وزير العمل سابقاً.  •

رئيس اللجنة الفرعية للدواجن  –  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض  سابقاً.  •

رئيس اللجنة الوطنية الزراعية مبجلس الغرف السعودية  سابقاً.  •

خبرات أكاديمية :
استاذ مساعد يف جامعة الياممة ومحارض بتخصص إدارة األعامل والتسويق .  •

عضو اللجنه التأسيسيه واملرشف العام عىل جامعة سليامن الراجحى حتى تم بدأ الدراسة بها.  •

عضو ىف مجلس كلية ادارة األعامل يف جامعة الياممة.  •

املشاركه ىف حلقة النقاش ىف ندوة التسويق )القيم القائدة للتسويق- التسويق الحقبة الثالثة(   •

بتاريخ 12-10-2010  م مع الربوفسور فيليب كاتلر املنعقدة يف فندق الفيصلية بالرياض.

المؤتمرات والدورات : 
إلقاء مجموعة من املحارضات.  •

حضور عدة محارضات ومؤمترات عاملية عقدت يف دول مختلفة .  •
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