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التي يمكنك تطبيقها  التقنيات  الكتاب مهمته األساسية تعريفك عىل بعض  هذا 

الكتابة يف كل جمالهتا وأنواعها، وذلك لتصبح كتاباتك أفضل  عىل أسلوبك يف 

وأكثر جذباًا للقراء، وليكن يف علمك أن هذا الكتاب لن يساهم بشكل مبارش يف 

ما  الكتابة، وهو  أسلوبك يف  ن  ُتسِّ فقط سيعلمك كيف  كتاباتك، ولكن  تسني 

سينعكس عىل احتاملت زيادة مبيعات مؤلفاتك بالطبع، باإلضافة ألنك ستتعلم 

دورة حياة الكتاب منذ بداية كونه جمرد أفكار يف ذهن الكاتب إىل أن يصل إىل يد 

القارئ.

اهلدف العام 
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يتوقع يف نهاية الكتاب أن يكون القارئ قادًرا على أن:

• يتعرف عىل الكتابة وكياهنا يف العامل العريب.

• يتعرف عىل مكونات النص وكيفية توظيفه بالشكل األمثل.

• يتعرف عىل دور هيكل وشكل وغاية النص يف إيصال املعنى.

• يتعرف عىل سلوكيات وعادات الكاتب الناجح.

عىل  الكتابة  وحتى  والعلمية  األدبية  الكتابة  وأساليب  أرسار  بعض  يتعلم   •

األنرتنت.

• يتعرف عىل مكونات الكتاب وترتيبها ومراحل عملية تصميمه.

• يتعلم كيفية اختيار الغالف واملحتوى املثايل للواجهة األمامية واخللفية للكتاب.

• يتعرف عىل النرش الذايت وتسجيل حقوق النسخ والرتويج الذكي للكتاب.

 النتائج املتوقعة
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الفئة املستهدفة

فالكتاب  الكتابة،  عامل  يف  واملبتدئني  كتابته،  أسلوبه  بتحسني  يرغب  من  كل 

من  الكتاب  ملساعدة  ا  أيضاً يصلح  قد  ولكنه  خاص،  بشكل  املبتدئني  يستهدف 

أو  كانت  أكاديمية  البحتة  املهنية  الفئة  من  كتاباهتم  كان  سواء  املتوسط،  املستوى 

اقتصادية، أو من الفئة اإلبداعية، مثل القصص القصرية أو القصائد واألشعار، أو 

ا إذا كنت كاتب متمرس فقد جتد بعض األمور املفيدة  حتى كتابة املدونات، أيضاً

لك هنا
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الوحدة األوىل 
الكتابة
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يف  ومتطلباهتا  العريب  العامل  يف  الكتابة  دراسة  عىل  تتعرف  الوحدة  هذه  يف 

وكيفية  ا  عمقاً أكثر  منظور  من  النص  مكونات  تتعلم  ا  أيضاً العامل،  من  القطر  هذا 

مبهرة،  بدقة وبطريقة بالغية  املنشود  املعنى  إىل  لتصل  بأفضل طريقة  استخدامها 

ا ستتعرف عىل دور هيكلة النص يف شكل تسلسل أفكار الكاتب عىل الورق،  أيضاً

والغاية التي جيب عىل القارئ أن يفهمها عند قراءته للنص، وكيف تستطيع توجيه 

بالضبط هلا.

• التعرف عىل الكتابة وكياهنا يف العامل العريب.

• التعرف عىل مكونات النص وكيفية توظيفها بالشكل األمثل.

• التعرف عىل دور هيكل وشكل وغاية النص يف إيصال املعنى.

الوحدة األوىل: 
الكتابة

أهداف الوحدة:



الفصل االول 
تمهيد الكتابة
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ا قبل أي  وكي خيوض املرء مسرية مهنية ناجحة يف الكتابة؛ عليه أن حيدد مسبقاً

بالنسبة له، وما هي مكانتها يف حياته، وهل  الكتابة  يشء، مدى أمهية ورضورية 

توجد دوافع كافيه لالستمرار فيها؟

ما أسباب اختيارك للكتابة كمجال لتدرسه؟ )دوافع الستمرار(

الكتابة تعشق  • ألنك 

ليس بالرضورة أن يكون الغرض من الكتابة هو الربح املادي، فكثريين يكتبون 

فقط ألن هذه إحدى طرقهم يف الرتويح عن أنفسهم، أو هواية حمببة هلم يف قضاء 

أوقات فراغهم.

أوًل: ملاذا الكتابة؟
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قوله تستطيع  ل  ما  تكتب  • ألنك 

ا ويفضلون العزلة والصمت، ولكنهم  بعض الكتاب خجولون وانطوائيون جداً

مشاعرهم  عن  هلم  ا  منفرجاً الكتابة  تعترب  لذلك  كتاباهتم،  يف  ا  متاماً ذلك  عكس 

ورغباهتم الدفينة.

الفكرية باحلرية  حتلم  • ألنك 

أحياناًا يكون املرء راغباًا يف التحدث عن بعض أفكاره وآرائه يف كتاباته، والتي 

ل يستطيع أن يقوهلا يف العلن وبشكل فعىل ألسباب كثرية غالبها تتعلق بالكاتب 

نفسه وشخصيته. 

املال إىل  حتتاج  • ألنك 

ا، فاحلقيقة هي كذلك، ولكن  خطأ شائع ظن أن الكتابة قد تكون عمالاً مربحاً

ليس يف العامل العريب حيث أنه حيتوي رشحية صغرية من القراء واملحبني للكتب.

والتفكري اهلدوء  حتب  • ألنك 

ا يف الوصول حلالة من اهلدوء والسكينة  يف احلقيقة تعد الكتابة طريقة مميزة جداً

والتفكري العميق، حيث أن هذه األشياء من متطلباهتا األساسية، لذلك فالكتابة 

ا باهلدوء والتفكري. ترتبط دوماً
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إيصاهلا تريد  سامية  رسالة  لديك  • ألنك 

لدى الكاتب يف معظم احلالت رغبة بإيصال رسالة معينة تمل معانى دفينة 

للقارئ، ومن خالهلا يمكنه أن يسهم يف نرش الوعي بني قرائه مما يكون له عظيم 

األثر فيهم.
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الكثري تتوقع  • ل 

له  ُتقق  أن  يمكن  هل  كتاباته؟  وراء  من  غنياًا  الكاتب  يصبح  أن  يمكن  هل 

الثروة؟، من البدهيي القول بأن الكتابة يف عرصنا احلايل ليست مصدر من مصادر 

الثراء الرسيع.

مستمر ولكنه  قليل  • مال 

ا، وهي  ولكن هناك نقطة أيضاً

مستمرة،  تكن  إن  الكتابة  أن 

بالربح حتى بعد وفاة  تظل تعود 

الكتب  تلك  خاصة  الكاتب، 

أو  زمنية  بحقبة  ترتبط  ل  التي 

املثال،  سبيل  وعىل  حمدد،  هدف 

يف  ديستوفسكي  الروائي  توىف 

ثانًيا: ما العالقة بني 
الكتابة والتجارة؟
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عام 1881م، وإىل يومنا هذا ل تزال رواياته مشهورة وعليها طلب كبري بني مجوع 

رة للامل ألكثر من قرن وربع القرن منذ وفاته  القراء، أي أن كتاباته استمرت ُمدِّ

فقط، هذا دون ذكر ما درته من مال أثناء حياته...!

إضايف • عائد 

لذلك يمكنك اعتبار أن الكتابة مصدر دخل إضايف، ولكن ل ُينصح بأن ُيعتمد 

عليها كمصدر للرزق، إل يف حالة املواهب الستثنائية عىل غرار الكاتب الرويس 

الشهري ديستوفسكي.

نشر؟ لدار  ختطط  • هل 

ا، يمكن للكاتب أن  قرار خطري أن ختطط لدار نرش إذا مل تكن كاتباًا مشهور جداً

ا  أل يقل عدد إصداراتك  ا إذا كان له إصدارات عديدة، ورضوري جداً يكون مميزاً

حتى  بك  خاصة  نرش  دار  يف  والتفكري  بالتوسع  تبدأ  أن  قبل  إصدار  عرشين  عن 

يكون األمر جمدياًا جتارياًا. 
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للتعليم مدرسة  يوجد  • ل 

يف حقيقة األمر وحتى هذه اللحظة، ل يوجد يف الدول العربية ُمنشأة رسمية 

لتعلم الكتابة أو التأليف.

خربة • اكتسب 

كل عامل األدباء والكتاب يف العامل العريب عبارة عن خربات متوارثة أو ُمتعلمة 

من آخرين، هذه الدورة عىل سبيل املثال من األشياء التي يمكن أن ُتعلمك الكتابة، 

ولكن ل توجد منشأة متخصصة لذلك يف القطر العريب وإن كان يف الغرب كليات 

اآلخرين  من  التعلم  إل  أمامك  خيار  يوجد  ل  لذلك،  املجال،  هلذا  متخصصة 

واكتساب خربات خاصة من كل املصادر املمكنة عربية وأجنبية.

استشر ثم  • استشر 

استرش من حولك يف كتاباتك، وتعرف عىل أخطائك ونقاط قوتك وضعفك 

ا. وإسَع ألكرب قدر ممكن من النقد البنَّاء من عامة الناس ومن اخلرباء يف الكتابة أيضاً

ثالًثا: أين تتعلم 
الكتابة؟
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للمبدعني • اقرأ 

حاول أن تقرأ أكرب عدد ممكن من الكتب ألشهر املؤلفني والكتاب وأكثرهم 

قدر  منهم  وتعلم  أساليبهم  وراقب  النصية  خطاباته  يف  وبالغة  ا  وابتكاراً ا  إبداعاً

استطاعتك.
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بنفسك • مارس 

كي  بنفسك  جترب  أن  فالبد  بنفسك،  الكتابة  متارس  أن  عليك  احلال  بطبيعة 

أخطائك  بمعرفة  أفضل  وتصبح  املستوى  يف  وتتدرج  وتصحح  وتتعلم  ختطئ 

وتالفيها.

الُكتاب  • أنواع 

* مبتدئ - وهو قليل اخلربة الذي يف بداية طريقه.

* خبري - وهو من صال وجال يف جمال الكتابة وتعلم الكثري وله قدر ل بأس 

به من الكتب.

* حمرتف - وهو من مشاهري الكتاب املعروفني بموهبتهم األدبية وكتاباهتم 

اجلذابة.

مسيطر - وهو من يتميز بأسلوب ساحر يف الكتابة جيعل القارئ تت سيطرته 

ا وهم شخصيات معدودة عرب التاريخ.  فال يستطيع النقد أبداً
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أجب عن األسئلة التالية يف ضوء ما قرأت: -

كافياًا لك لالستمرار  ا  دافعاً للكتابة سيكون  أن سبب توجهك  هل تظن   .1

فيها؟ وملاذا؟

هل تري الكتابة من مصادر الدخل اجليدة؟ مع التعليل؟  .2

القطر  يف  هبا  خاصة  تعليمية  بمؤسسات  الكتابة  تظى  ل  ملاذا  رأيك  يف   .3

العريب؟ 

ماذا ستفعل أنت لكي تتعلم الكتابة؟   .4

مترين  1



الفصل الثاني
مكونات النص
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بعض  وهلا  الكتابة،  يف  معنى  تمل  وحدات  أصغر  تعترب  بالطبع  الكلامت 

التقنيات املهمة التي جيب أن تتعلمها كي تستخدمها بالشكل األمثل.

أوًل: الكلمات
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تبسيط النص قدر املستطاع

يقول الروائي األمريكي )ويليام زينرس(: "جيب عىل الكاتب أن يبسط مكونات 

اجلملة قدر املستطاع"، وبالفعل نحن أثناء كالمنا نقول الكثري من األسامء، والصفات، 

واألفعال، والكلامت الضعيفة، كام لوحظ أن اإلنسان يكتب بنفس الطريقة التي 

يتحدث هبا، لذلك عىل الكاتب أن يتأكد من تاليف هذا األمر أثناء الكتابة، بحيث حيرص 

ط. عىل أن يستخدم أقل عدد ممكن من الكلامت إليصال املعنى بشكل مبارش وُمبسَّ

بشكل  والكلامت  العبارات  نفس  تكرار  عدم  رضورة  هي  أخرى،  نقطة 

يف  اإلفراط  عدم  ا  وأيضاً مرادفاهتا،  استخدام  ذلك  من  وبدلاً  فيه،  مبالغ 

لتوجيه  الضامئر  استخدم  ذلك  من  وبدلاً  األشخاص،  أسامء  استخدام 

النص. يف  ا  وتكراراً ا  مراراً اسمه  ذكر  دون  املذكور  الشخص  لنفس  النتباه 

ذلك  وأثناء  الكلامت،  تكرار  من  التقليل  املستطاع  قدر  حاول   ، إمجالاً

وخمترص. مبسط  بشكل  املعنى  إليصال  منها  ممكن  عدد  أقل  استخدم 

البتعاد عن البتذال والعبارات املستهلكة

ملالاً  ستسبب  عديدة  مرات  القارئ  عىل  مرت  إن  العبارات  هذه  ألن  وذلك 

قراءته،  يكمل  أن  قبل  للكتاب  تركه  إمكانية  من  وتزيد  له،  الرتابة  من  وحالة 
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لذلك، إذا كان لبد منها فحاول هدم العبارة واستبدل وعدل يف كلامهتا بمرادفات 
تؤدى نفس املعنى. كام يمكنك استخدام اإلنرتنت لتعرف ماهي العبارات األكثر 
ا من قبل املجتمع األديب أو املجتمع عامةاً حتى تعلم أهيا تستخدم بشكل  استهالكاً
فيها كام  بالتعديل  أو تقوم  فتبتعد عنها أو جتد مرادفاهتا  العريب،  مفرط يف األدب 

أسلفنا.

عبارات مثل: القشة التي قصمت ظهر البعري - ما حك جلدك مثل ظفرك - 

برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب - ل يلدغ املؤمن من جحر مرتني - علمته 
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الرماية فلام اشتد ساعده رماين - من شابه أباه فام ظلم - اختالف الرأي ل يفسد 

ا  للود قضية - إن مل تستحي فأفعل ما شئت - األم مدرسة إذا أعدهتا أعددت شعباً

من  الكثري  يدرجها  أمثال  أو  أخرى  عبارات  من  ذلك  إىل  وما  األعراق...  طيب 

الكتاب يف كتاباهتم.

طريقة أخرى للتعامل مع العبارات املستهلكة إن كان لبد من وجودها، وهي 

بالتهكم عليها أو السخرية منها بشكل جيعل القارئ ينجذب أكثر لستكامل القراءة.

، اجعل النص قدر اإلمكان خالياًا من العبارات املتداولة بشكل مفرط يف  إمجالاً

األعامل األدبية األخرى أو بني الناس عامة، وإن كان لبد منها فحاول التعديل 

والتبديل أو التهكم عليها.

استبدال الكلمات واألساليب الشمولية املعنى بأخرى حمددة 

نستخدم يف حياتنا اليومية الكثري من الكلامت التي تفرتض الكثري من العموم 

والشمول للمعنى املقصود كلامت مثل )فكر - يشء - كثري - قليل - قريب - بعيد 

- جيد - يسء( ففي كل هذه الكلامت ليس هناك معنى حمدد للتسمية املستخدمة 

مثالاً "كثري" ما هو الكثري؟، "بعيد" ما هو؟ وإىل أي حد؟، "فكر" ولكن يف ماذا؟ 
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ا  بعيداً فوجده  القريب  إىل  ونظر  قليل  بشكل  كبري  يشء  يف  امحد  "فكر  مثال: 

بشكل جيد من املستوى اليسء؟!!!

هل ترى هذه اجلملة مفهومة؟ الكاتب يعلم معنى هذه اجلملة ولكن القارئ 

ل...

ا ...    دعونا نجرب جمدداً

"فكر أمحد يف راتبه الكبري الذي مل يتبقى منه إل القليل ونظر إىل أخيه القريب، 

املادي  أنه جيب أن حيمد اهلل عىل مستواه  ا، وعلم  بعيداً املادي  فوجده عن مستواه 

اجليد حتى لو بدا له سيئاًا"

تأكد من ثبات أسلوبك، وتناُسب كلامتك مع السياق ووضوحها بشكل يعطى 

قوة للجمل يف إظهار املعنى بشكل صحيح وبسيط، وابتعد عن اإلهبام والكلامت 

واألساليب املبهمة أو التي تمل أكثر من معنى.

التقليل من استخدام األحوال إذا كان الفعل كاف إليصال املعنى.

األحوال هي مجع حال وهو وصف يذكر لبيان هيئة صاحبه عند وقوع الفعل. 

وبصفة عامة ل طائل من استخدامها إذا كان الفعل كاف إليصال املعنى، فإن كان 
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احلال يضيف إىل املعنى، ُقم باستخدامه، أما إذا مل ُيِضف فال تستخدمه؛ بمعنى أنه 
ا بالفعل ضمنياًا يف الفعل.  ل حاجة لستخدام احلال إذا كان معناه واقعاً

بسهولة  لكلمة  داعي  ل  هنا  بسهولة"  سائل  إىل  املعدن  الفرن  "أحال  مثال: 
فكلمة أحال تعنى ضمنياًا سهولة عملية ذوبان املعدن. 

كلمة  ألن  برسعة  لكلمة  داعي  برسعة" ل  األرض  الربق  "صعق  أخر:  مثال 
صعق تنطوي يف معناها عىل الرسعة املطلقة.

لكن هناك أوقاتاًا يكون احلال مهم لتوضيح املعنى، مثالاً "تبسمت مروة ببشاشة 
مرورها  أثناء  مروة  "تبسمت  قلنا  لو  فهنا  القدامى"،  زمالئها  عىل  مرورها  أثناء 
قول  يمكننا  حيث  معنى،  من  أكثر  تمل  اجلملة  القدامى" لكانت  زمالؤها  عىل 
"تبسمت ببشاشة" لينعكس وصف حاهلا بالود جتاه زمالئها القدامى، أو "تبسمت 
إذا  احلال  القدامى، كذلك  بزمالئها  بالستهزاء  متهكمة" لينعكس وصف حاهلا 

قلنا "تبسمت بحزن" يعكس حاهلا من احلرسة أو الفتقاد لزمالئها القدامى.

التقليل من استخدام األحوال إذا كان السم كاف إليصال املعنى

كام أنه ل طائل من استخدام األحوال إذا كان السم كاف إليصال املعنى، لذلك 

إذا كان احلال يضيف إىل املعنى، فقم باستخدامه، أما إذا مل يكن يضيف، فال تستخدمه. 
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بمعنى أنه ل حاجة لستخدام احلال إذا كان يقع معناه بالفعل ضمنياًا يف السم. 

مثال: "سقط عامر عىل الثلج البارد"، هنا ل داعي لكلمة بارد، فكلمة ثلج 

تعنى ضمنياًا الربودة... 

مثال أخر: وهو عندما نستبدل احلال املقوى ملعنى السم باسم يوصل املعنى 

بشكل تام، "توم سحابة دائرية الشكل رمادية داكنة فوق احلقول العشبية"، اجلملة 

تبدو مجيلة فعالاً وتصورية، لكن األفضل كان أن تكتب "توم سحابة مظلمة فوق 

ا إذا أردت أن تقوى من شكل السحابة املذكور بتحويل  احلقول العشبية"، وأيضاً

احلال إىل فعل تقول "تدور سحابة مظلمة فوق احلقول العشبية"

: ل تستخدم األحوال بشكل مفرط إذا كانت ل تضيف أي يشء ملعنى  إمجالاً

اجلملة ألهنا تعترب إطالة وجتويد غري مستحب يف الكتابة.

التخلص من الصفات واألساليب اليت تعزز امُلدركات البديهية واملواقف 

واألوضاع

عندما تدثنا عن الكلامت، ذكرنا أن امُلفضل التخلص من أي كلامت ل تضيف 

به  شحن  "كقطار  هو:  النص  بسيط؛  بمثال  لكم  سأمثله  اجلملة.  أو  للنص  شيئاًا 
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هناك  القطار  هذا  ويف  هبا،  ليستفيدوا  للناس  نقلها  ليتم  ببضائع،  حمملة  عربات 

عربات فارغة ليس هبا بضائع، هذه العربات جتعل القطار أكثر ثقالاً وبطئاًا". نفس 

اليشء هو يف النص، فهذه الكلامت الزائدة ل تضيف أي فائدة أو معنى للنص، بل 

ا منه. جتعله ثقيالاً عىل القارئ مما جيعله يمل رسيعاً

ا  ا ما أن أتبنى هذه القطيطة الصغرية"، هنا كلمة "نوعاً مثال: "أنا كنت أريد نوعاً

ما" ل تضيف أي يشء ملعنى اجلملة األصلية، فجميعنا يعلم أن القطيطة هي قطة 

ا، واألفضل قول "أنا كنت  صغرية، لذا فليس هناك داٍع إلضافة هلذه الكلمة أيضاً

أريد أن أتبنى هذه القطيطة".
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ا، متكن من ختطى هذا املنافس بكل تأكيد "  مثال أخر: "صالح لعب جيد جداً

بدلاً من كل هذه الكلامت كان األفضل أن نقول "صالح لعب رائع ومتكن من 

ختطى منافسه".

كام جيب أن ننوه إىل أن هذه التقنيات هي تقنيات لتحسني األسلوب وليست 

قواعد صارمة، فبالطبع تستطيع خمالفة أي منها بام يتناسب مع سياق النص واهلدف 

املطلوب.

استخدام تقنية األقواس لـ "ويليام زينسر"

ما  بطباعة  تقوم  أن  الكتابة  تنتهي من  أن  بعد  إنه جيب عليك  يقول )ويليام(: 

كتبته ومتسك بقلم، وتقوم بعمل أقواس حول كل ما ل يضيف أي يشء للنص أو 

أي زيادات أو تكرارات أو صياغة ضعيفة أو أي من األشياء املذكورة يف التقنيات 

السابقة، فهذا يعطيك الفرصة للرجوع إليها وحذفها أو تعديلها أو استبداهلا بيشء 

ل عليك من عملية تتبع التقنيات السابق ذكرها  أفضل، كام أن هذه الطريقة ُتسهِّ

إضافة إيل تسني وتعديل الصياغة بشكل عام.
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اجلمل هي الوحدة الثانية من الوحدات املكونة للنص، وهي أول جزء يبدأ يف 

إيصال املعنى، لذلك عليك أن تتعلم كيف تربط الكلامت بأسلوب جيعل مجلتك 

قناة إليصال أفكارك للقارئ.

ل" ُجلتك "فعِّ

شكل  بأفضل  الفعلية  اجلملة  استخدام  عىل  الرتكيز  توجيه  من  التأكد  جيب 

ا هذه ليست قواعد فقط نصائح(. وهذه التقنية  والتقليل من اجلمل اإلسمية )أيضاً

معنية باجلملة التي يكون الرتكيز فيها عىل الفاعل وليس املفعول به. 

مثال: "الكرة تم إمساكها بواسطة سلوى" هذه مجلة إسمية، بينام املطلوب هو 

"أمسكت سلوى بالكرة"، حيث يكون هنا الرتكيز عىل الفاعل وليس املفعول به، 

. وهذا يقوى من معنى اجلملة، بينام تالحظ أن اجلملة األوىل ضعيفة املعنى قليالاً

ثانًيا: اجلمل
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ُيفضل استخدام الفعل املبنى للمعلوم عن املبنى للمجهول

جيب التأكد من توجيه الرتكيز عىل استخدام األفعال املبنية للمعلوم ألهنا تضيف 

للمجهول. املبنية  األفعال  عكس  عىل  اإلهبام  من  وتقلل  للمعنى  ووضوح  دقة 

مثال: " ُرِمَى السهم " هذه اجلملة تمل غموض بسبب الفعل املبنى للمجهول 

للمعلوم.  مبنى  الفعل  لكون  ا،  متاماً واضح  املعنى  ولكن "رمي حممد السهم" هنا 

: تفضيل اجلمل الفعلية الواضحة عن اجلمل اإلسمية امُلبهمة.  إمجالاً
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تعترب  الكلامت واجلمل وهي  بعد  للنص  املكونة  الثالثة  الوحدة  الفقرات هي 

كأحجار البناء للصفحات، لذلك جيب أن تتعلم كيف تستخدمها بشكل صحيح، 

والنقاط التالية ستساعدك.

نظم فقراتك خبطة واضحة وعناوين فرعية منسقة

فكرة  أو  ما  هدف  هلا  أي  هبا؛  خاص  طابع  ذات  تكون  أن  فقرة  بكل  جيدر 

تتناسب  أن  جيب  كام  أساسية، 

عىل  وأحرص  غايتها.  مع  صياغتها 

وتواُجد  للفقرات  املنطقي  التدرج 

العناوين الفرعية املتعلقة بكل فقرة.

ثالثا الفقرات
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النهاية - اخلامتة املثالية للفقرة

يقول الروائي األمريكي )ويليام زينرس( " اخلامتة املثالية هي التي تأخذ القراء 

يعنى أنك تاول قدر  تبدو هلم منطقية"...وهذا  الوقت  عىل حني غرة ويف نفس 

املستطاع أن تكون احلبكة اخلاصة بك مثرية ملشاعر القراء ولكن ليس بشكل أكثر 

القراءة حتى  القراء، فيكملوا  من الالزم، ودع الغموض يلتفها لكي تثري فضول 

يصلوا لنقطة اخلتام. بمعنى آخر دع الفقرة تنتهي يف غموض لتكون بادرة ُمنتظرة 

للفقرة التالية.

العنونة والرتتيب - وضع لفتات لتوضيح نظام تسلسل عملك

مثل  لفتات  خالل  من  ا  واضحاً ا  تدرجاً عمله  من  جيعل  أن  بالكاتب  جيدر 

يف  والوحدات  الروايات  يف  الفصول  غرار  عىل  والفرعية  الرئيسية  العناوين 

القراءة،  وتنظيم  القارئ  إرشاد  هو  ودورها  ذلك،  إىل  وما  العلمية  الكتب 

وحدة  أي  يف  يعلم  أسفلها  أو  الصفحة  ألعىل  القارئ  ينظر  أن  بمجرد  حيث 

هو أو يف أي فصل.
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للتحكم  وأحجامها  الفقرات  أطوال  بني  تباين  عمل   - العام  التنسيق 

بوترية القراءة وسالستها مبا حيقق احلبكة املرغوبة.

عىل الكاتب أن يضع اسرتاتيجية حمددة يف تديد أطوال الفقرات وأحجامها، 

ا يف توجيه القارئ للسري وفق  متكنه من التحكم بوترية القراءة، ويستغل ذلك جيداً

ا حتى يصل للشعور واملعنى الضمني للنص، وعليه أن يتأكد من أن  احلبكة متاماً

الفقرات ليست أطول من الالزم حتى ل يصاب القارئ بامللل ول قصرية بشكل 

ا، بل جيد التوازن بني هذا وذاك. جيعلها جتعل األفكار متفككة متاماً

التمرين،  لتنفيذ هذا  السابق  الفصل  تعلمت يف  ما  استخدم كل  اإلرشادات: 

أساليب  استخدام  مع  للتدريب  كوسيلة  أخرى  أوقات  يف  األمر  تكرار  يمكنك 

ونصوص خمتلفة.

1( اخرت قطعة من كتاباتك سواء كانت مسودة تضريية أو هنائية أو حتى نثر 

مبتذل وقم بتجربة ما تعلمت عليها.

تقنية  هلذا  واستخدم  املستطاع،  قدر  النص  مكونات  بتبسيط  ستقوم   )2
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األقواس اخلاصة بـ )وليام زينرس(.

3( راجع الفصل لتذكر احلالت التي جيب النتباه إليها حتى تستطيع تنقية 

كتاباتك منها.

4( إليك قائمة خمترصة باألشياء التي عليك التعرف عليها والتخلص منها 

أو استبداهلا أو تعديلها.

1. الكلامت املتكررة - املبتذلة - املبهمة املعنى.

الزائدة عن احلاجة - األساليب الشمولية املعنى  2. األحوال والصفات 

واستبداهلا باملحددة.

3.  تفضيل استخدام اجلملة الفعلية عىل األسمية - تفضيل الفعل املبنى 

للمعلوم عن املجهول.

4. عنونة الفقرات وتدرجها املنطقي.

5. التباين يف أطوال الفقرات وأحجامها بام يتناسب مع احلبكة املرغوبة.
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5( قم بطباعة ورقية للنص الذي ستعمل عليه قبل أن تبدأ، ثم أمسك بالقلم 

تقوم  نقطة  تقوم يف كل  أن  وتأكد  تلو األخرى،  نقطة  وأبدأ  بالقراءة  وأبدأ 

األشياء  بتحديد  قم  وباألخري  األمور،  عليك  ختتلط  ل  حتى  كامالاً  النص 

املختصة بكل نقطة بني أقواس بواسطة القلم.

التي  الكلامت  بتحديد  قمت  فقط  أنت  بعد،  يشء  تقتص  مل  أنك  تذكر   )6

تتضمنها التقنيات املذكورة.

7( بعدما تكون قد انتهيت من تديد الكلامت والعبارات واأللفاظ املعنية 

ا مرة أخرية لكي تقرر ما إذا كانت تلك الكلامت  بالنقاط، قم بالقراءة جمدداً

والعبارات واأللفاظ رضورية أو مفيدة أم أن األمر يتطلب استبدال بعضها 

الفصل  يف  تعلمته  ملا  ا  طبقاً ذلك  إىل  وما  التام  احلذف  حتى  أو  التعديل  أو 

ألول.

8( األن قم بمراجعة النص وأشعر بتدفق الكلامت والعبارات فيه وكأنه قد 

خضع لعملية تسني جذرية.
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9( أضف التعديالت التي قمت هبا عىل النص إىل النسخة اإللكرتونية عىل 

حاسوبك وأحفظها.

ا بالنص القديم عىل حاسوبك لكي تستطيع العودة إليه يف  10( احتفظ أيضاً

أي وقت لتسرتجع يشء ما أو تقوم بمقارنة جديدة.



الفصل الثالث: 
النص اإلبداعي
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النص اإلبداعي هو ببساطة النص الذي جيذب بتميزه وانفراده القارئ، ليجعله 

ٍك  ا عىل الستمرار يف القراءة بسبب أسلوب تسلسل النص الذي يكون كرشرْ جمرباً

من  قرأ  كلام  أكثر  القارئ  جتذب  متحركة  كرمال  جعلته  متناهية  باحرتافية  ُنِصَب 

سطورها. وهذه بعض التقنيات لصبغ كتاباتك بلون اإلبداع.

متهيد
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هيكلة النص هو ترتيب عنارص النص مع بعضها البعض بشكل معني يساهم 

يف تعزيز املعنى وتوضيح اهلدف للقارئ، والنقاط التالية ستساعدك يف أداء هذه 

املهمة.

املعنى  إليصال  التشديد  ومواضع  واجلمل  الكلمات  تدفق  وترية  ضبط 

وتوضيح روح النص

مواضع  لتوضيح  وذلك  واجلمل،  الكلامت  تدفق  مستوى  يف  التحكم  إتقان 

أخر  بمعنى  الصيغة"،  أو  "احلالة  تبني  التي  املعنى واملواضع األخرى  التشديد يف 

نوع الروح يف النص، ما إذا الكالم بصيغة استفهامية، أو تعجبية، أو ساخرة، أو 

خاضعة، أو متفكرة، أو آمره، أو رشطية، أو متمنية، وما إىل ذلك.

أوًل: هيكلة النص
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 وأسلوب ترتيب الكلامت ووترية اجلمل واألفكار يتحكم يف كل هذه األشياء:

* احلالة املزاجية للنص )روح أو هلجة النص( وهو أسلوب النص لو فرضنا 

انه شخص يتحدث.

الفكرة  لتوضيح  أخرى  والتخفيف عىل  معينة  مواضع  الرتكيز عىل  تشديد   *

التي تريد إيصاهلا للقارئ يف هذا املوضع 
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مع  يتناسب  مبا  متباين  بشكل  والقصرية  الطويلة  اجلمل  استخدام 

التسلسل املرغوب يف النص

بمعنى التنويع يف استخدام كالاً من اجلمل الطويل املعقدة والقصرية البسيطة 

وحتى املتوسطة بشكل مناسب خللق توازن يف تسلسل األفكار وتقيق السالسة 

املعقدة،  الطويلة  اجلمل  من  والكثري  الكثري  الكاتب  يستخدم  فعندما  املعنى؛  يف 

حيدث شيئان، األول أنه يفقد تسلسل أفكاره وقد ينسى أين بدأ وأين توقف، وعىل 

اجلانب اآلخر يشعر القارئ بالتوهان عند قراءة النص، كذلك استخدام الكثري من 

اجلمل القصرية سيجعل القارئ يشعر باحلرية من النص، لذلك حاول أن توازن 

بني استخدام اجلمل القصرية والطويلة إليصال ما تريد قوله، وكيف ستوضحه 

. ومتى ستضع نقطة وقف لتسلسل األفكار مثالاً

أنه فقد كل سيطرة له عىل نفسه. لقد  ا  نافذ الصرب، شاعراً "هنض حممد  مثال: 

ا" هذا التوازن بني اجلمل  ا هو أيضاً جن غضباًا، وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحكاً

القارئ  عىل  سلس  بشكل  األفكار  يسرتسل  الكاتب  جعل  والطويلة  القصرية 
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ووصل له املعنى بدون تعقيد أو لبس، والتشديد يف وضع الغضب باختيار اللفظ 

ا للقارئ. التشديد والرتكيز عىل الغضب واضحاً "جن" جعل متييز 

بدء اجلملة بفعل وفاعل

ا هذه جمرد نصائح للتحسني فقط وليست قواعد لبد من تطبيقها،  كام قلنا سابقاً

التقنية  هذه  استخدام  الكتابة،  لتحسني  املستطاع  قدر  باستخدامها  ينصح  ولكن 

تلك  جيعل  وهذا  عليه،  بالرتكيز  ترغب  ما  عىل  والرتكيز  التأكيد  لتوضيح  يؤدى 

ل  وبالتايل  التالية  للجملة  وصوله  حتى  القارئ  ذاكرة  يف  تعلق  بالذات  األفكار 

يستغرق الكثري من الوقت كي يفهم الصلة بني اجلملتني.

سلمى  قفزت  والشجريات،  باألغصان  الرياح  تتالعب  كانت  "وبينام  مثال: 

باألغصان  الرياح  "تتالعب  اجلملة  تعترب  النهر اجلاري" هنا  إىل  من أعىل اجلرف 

التي تمل  الرئيسية هي  ثانوية وليست رئيسية، اجلملة  تابعة  والشجريات" مجلة 

"قفزت  الصحيحة  صيغتها  يف  اجلملة  ستكون  وهلذا  العاقل،  والفاعل  الفعل 

باألغصان  تتالعب  الرياح  كانت  بينام  اجلاري  النهر  إىل  اجلرف  أعىل  من  سلمى 

والفاعل  الفعل  اجلملة وهو  األهم من  اجلزء  التشديد عىل  تم  والشجريات" هنا 

الرئيسيني للفكرة املرادة، وتبدو الصيغة أكثر سالسة.
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استخدام الكلمات اليت تريد التشديد عليها يف نهاية اجلملة 

قد تقول إن هذا يتعارض مع التقنية السابقة وهذا صحيح بالفعل ولكن هناك 

ثم  ومن  فيها  أمهية  عنرص  أكثر  بثاين  اجلملة  إبدأ  التقنية  هذه  تقول  حيث  ا،  فرقاً

ا األول. لذلك فهو نفس اليشء تقريباًا؛ فاملطلوب  العنرص الثالث يف األمهية وأخرياً

هنا هو وضع العنارص الذى عليها الرتكيز األكرب يف بداية اجلملة وىف هنايتها، مع 

وضع العنارص األخرى يف املنتصف.

استخدم عالمات الرتقيم يف حتديد وترية ونهج السرد والقراءة

ا يف تديد وترية  عالمات الرتقيم ليست جمرد قواعد فقط، فلها دور مهم جداً

هنج  تدد  أهنا  إىل  باإلضافة  القراءة،  يف  القارئ  وترية  ا  وأيضاً الرسد،  يف  الكاتب 

تسلسل الكلامت والعبارات واجلمل ومعانيها. 

وسنذكر بشكل موجز أهم عالمات الرتقيم ومواضعها يف النص.
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* النقطة ) . ( تعنى الوقفة التامة.

*  الفاصلة ) ، ( تعنى وقفة تيل مجلة مكتملة املعنى وتسبق انتقال جلملة أخرى.

* الرشطة ) - ( تستخدم يف اجلمل العرتاضية.

* الفصلة املنقوطة ) ؛ ( بني مجلتني تكون ثانيتهام ُمسَببة عن األوىل أو نتيجة هلا 
أو سبباًا هلا.

ا. * النقطتان الرأسيتان ) : ( تستعمالن يف سياق التوضيح عموماً

* عالمة الستفهام ) ؟ ( وتستخدم عند الستفهام أو الشك.

* عالمة التأثر ) ! ( ، وتسمى أيضا عالمة التعجب، وعالمة النفعال.

* عالمة احلذف ) ... ( تسمى نقط الختصار أو نقط اإلضامر وتستخدم بعد 
نقل نص مستشهد به وليس خاص بالكاتب.

* عالمات التنصيص أو القتباس )» « ( معظم الكتاب يستخدمونه. 

وغري  املناسبة،  غري   )"  "( الالتينية  اللغات  يف  املستخدمة  التنصيص   *

السطر  مستوى  عىل  بعضها  يكتب  التي  العربية  احلروف  شكل  مع  املتوافقة 
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التالية  األقواس  استخدام  اجلميع  ننصح  لذلك  شابه،  وما  والشني  السني  مثل 

.»  « للتنصيص 

من  ليست  التي  واأللفاظ  اجلمل  بينهام  توضع   )  ( اهلالليان  القوسان   *

األركان األساسية للكالم.

السابقني  للقوسني  مشابه  بشكل  وتستخدم   ]  [ املستطيالن  القوسان   *

اهلاللني، ولكن يفضل استخدامهام بشكل خاص للهوامش يف الدراسات 

واألبحاث. 
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الرئيسية للنص، أي أهنا تعنى اهلدف األصيل للكتابة  الفكرة  غاية النص هي 

منذ البداية، وهي أساس الكتابة؛ حيث بدوهنا ل يوجد هيكل للنص ول كيان ملم 

لعنارص النص. وطريقة الرسد هي األسلوب الذي تتواىل فيه األفكار والوحدات 

الرسدية للنص، النقاط التالية ستساعدك يف هذه املرحلة من الكتابة وهي تديد 

وتعريف غاية النص وطريقة الرسد.

يف الكتابات الواقعية يوجد نقطة حمددة تقود القارئ، وهذه النقطة تكون بمثابة 

القارئ أن هيتم بام  ملاذا عىل  النص. اسأل نفسك  ينسج نفسه داخل  الذي  اخليط 

كتبت؟ هذه هي الفكرة الرئيسية.

وضح موقفك البالغي، وخطط لوحداتك السردية والتزم بها.

البداية.  منذ  للنص(  البالغي  )املوقف  وهلجتك  وغايتك،  مجهورك،  افهم 

الثالث(،  أو  الثاين  أو  األول  الشخص  منظور  من  )مثالاً  النص  ملنظور  خطط 

ثانًيا: غاية النص 
وطريقة السرد
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ذلك  إىل  وما  املرجعية  واإلشارات  لألشخاص،  والضامئر  األفعال،  وأزمنة 

برسدها  ستقوم  وكيف  لكتاباتك  ونظرتك  وأسلوبك  بقصتك  يتعلق  ما  كل 

سبب  هناك  كان  إذا  إل  للنهاية،  البداية  من  اتساقهم  عىل  وحافظ  وعرضها. 

لتغيريهم. حمدد 



الكتابة 
تجارة 
الحروف

60

أظهر اخلصائص الشخصية خالل األحداث واحلوار.

واألفعال  األحداث  خالل  من  احلالية  الشخصية  صفات  إظهار  يكون  عادة 

بشكل  اخلصائص  كشف  ُيظهر  حيث  مبارش،  بشكل  كشفها  من  أفضل  واحلوار 

ا كأسلوب يف الرسد، بل األسلوب األفضل هو دمغ األفعال  مبارش فشالاً واضحاً

نفسها بطابع اخلصائص حيث يمكن رؤيتها بسهولة وىف نفس الوقت تكون مثرية 

للفضول.

خطط لوحداتك السردية والتزم بها.

الوحدات الرسدية وهي منظور النص، وأزمنة األفعال، والضامئر لألشخاص، 

ومتناسبة  موحدة  تكون  أن  جيب  ألهنا  وحدات  وتسمى  املرجعية.  واإلشارات 

خالل النص كله يف معظم األوقات. اإلبقاء عىل الوحدات الرسدية متسقة يعطى 

القارئ وضوح واستقرار. دائاماً احتفظ بمراجع للضامئر، ومنظور رسدي للضامئر، 

وأزمنة األفعال وهلجتها وأسلوهبا إل إذا كان هناك سبب حمدد لتغيريها. 

توزيع املنظور السردي للضمائر:

* منظور الشخص األول: وهو الرسد من منظور الشخص الواحد وهو البطل.



61

الكتابة 
تجارة 
الحروف

* منظور الشخص الثاين: وهو الرسد بطريقة منظور كل الشخصيات.

* منظور الشخص الثالث: وهو ما نسميه عادة بالراوي وهو الذي يقص كل 

األحداث من منظور حمايد.

توازن املناشدات البالغية وفق السياقات املختلفة.

الفيلسوف  بتعريفها  قام  اإلقناع  البالغية هي ثالث عنارص يف فن  املناشدات 

أرسطو وهي إيثوس، وباثوس، ولوجوس.

ا عىل ما علمه  * إيثوس: وهنا القارئ يستشعر صدق الراوي )أو كذبه( بناءاً

عنه من أخالقيات.

القراء من خالل تفيز أحاسيس  الراوي حياول أن يستدرج  * باثوس: وهنا 

معينة لدهيم.

العقل  مناشدة  خالل  من  القراء  يقنع  أن  الراوي  حياول  وهنا  لوجوس:   *

واملنطق لدهيم.
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ا. وىف احلقيقة فإن أفضل أسلوب لإلقناع حيدث بدمج الثالث عنارص معاً

خفض يف الرتاجيديا وأجل يف الفكاهية.

يبدو وكأنه درامي  أنه  فيها، يعلم  املبالغ  بامللحمية  ا يتسم  أي شخص قرأ نصاً

األخر،  اجلانب  وعىل  مقصود،  غري  بشكل  مضحك  وأحياناًا  وسخيف،  شاجن، 

الفكاهة اهلزلية التي تفشل يف رسم الضحكة عىل وجه القارئ تؤدى لنفس النتيجة 

ا، وهي النتقاص من الكاتب. لذلك جيب أل تزيد يف الرتكيز عىل املواقف  أيضاً

الدرامية بشكل مبالغ فيه، وىف نفس الوقت جيب أن تسن من الرتكيز عىل املزحة 

الفكاهية حتى ل خترج بشكل يسء يؤدى إىل نتائج عكسية.
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التمرين،  لتنفيذ هذا  السابق  الفصل  تعلمت يف  ما  استخدم كل  اإلرشادات: 

أساليب  استخدام  مع  للتدريب  كوسيلة  أخرى  أوقات  يف  األمر  تكرار  يمكنك 

ونصوص خمتلفة.

1( اخرت قطعة من كتاباتك سواء كانت مسودة تضريية أو هنائية أو حتى نثر 

استخدام  )يمكنك  عليها.  السابق  الفصل  تعلمت يف  ما  بتجربة  وقم  مبتذل، 

نفس القطعة الذي أجريت عليها التمرين 2(

2( ستقوم بتبسيط مكونات النص قدر املستطاع واستخدم هلذا تقنية األقواس 

اخلاصة بوليام زينرس.

3( راجع الفصل لتذكر احلالت التي جيب النتباه إليها وذلك لكي تستطيع 

تنقية كتاباتك منها.

4( إليك قائمة خمترصة باألشياء التي عليك التعرف عليها أو التأكد من وجودها 

أو استبداهلا أو تعديلها.
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1. ضبط وترية تدفق الكلامت واجلمل ومواضع التشديد. 

2. استخدام اجلمل الطويلة والقصرية بشكل متباين. 

3. بدء اجلملة بفعل وفاعل.

4. استخدام الكلامت التي تريد التشديد عليها يف هناية اجلملة.

5. استخدم عالمات الرتقيم يف تديد وترية وهنج الرسد والقراءة.

6. وضح موقفك البالغي.

7. أظهر اخلصائص الشخصية خالل األحداث واحلوار.

8. خطط لوحداتك الرسدية والتزم هبا.

9. توازن املناشدات البالغية وفق السياقات املختلفة.

ض يف الرتاجيديا وأمِجل يف الفكاهية. 10. خفِّ

5( قم بطباعة ورقية للنص الذي ستعمل عليه قبل أن تبدأ، ثم أمسك بالقلم 

النص  بقراءة  تقوم  نقطة  كل  يف  أن  وتأكد  األخرى،  تلو  نقطة  بالقراءة  وابدأ 
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كامالاً حتى ل ختتلط عليك األمور، وباألخري قم بتحديد األشياء املختصة بكل 

نقطة بني أقواس بواسطة القلم.

ر أنك مل تقتص يشء بعد، أنت فقط قمت بتحديد الكلامت التي تتضمنها  6( تذكَّ

التقنيات املذكورة.
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انتهيت  قد  تكون  بعدما   )7

مذكور  يشء  كل  تديد  من 

ا  جمدداً بالقراءة  قم  بالنقاط، 

إذا  ما  تقرر  مرة أخرية لكي 

كانت تلك النقاط رضورية 

يتطلب  وما  مفيدة  أو 

التعديل  أو  منها  الستبدال 

وما  التام  احلذف  حتى  أو 

يف  تعلمته  ملا  ا  طبقاً ذلك  إىل 

الفصل الثاين.

النص  بمراجعة  8( األن قم 

الكلامت  بتدفق  واشعر 

قد  وكأنه  فيه  والعبارات 

تسني  لعملية  خضع 
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جذرية.

عىل  اإللكرتونية  النسخة  إىل  النص  عىل  هبا  قمت  التي  التعديالت  أضف   )9

حاسوبك وأحفظها.

ا بالنص القديم عىل حاسوبك لكي تستطيع العودة إليه يف أي  10( احتفظ أيضاً

وقت لتسرتجع يشء ما أو تقوم بمقارنة جديدة.



الوحدة الثانية: 
الكاتب
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يف هذه الوحدة ستتعرف عىل أفضل السلوكيات التي جيب عىل الكاتب إتباعها 

ا ستتعلم بعض  أثناء الكتابة، وأفضل العادات التي يمتاز هبا الكاتب الناجح، أيضاً

جمالت  كل  يف  والكتاب  املؤلفني  مشاهري  يستخدمها  التي  واألساليب  األرسار 

وقصص  العلمية،  والكتب  والبحوث  والقصص،  الروايات،  باألخص  الكتابة، 

األطفال، وحتى يف املدونات والكتابة عىل مواقع التواصل الجتامعي.

الناجح. • التعرف عىل سلوكيات وعادات الكاتب 

• التعلم بعض أرسار وأساليب الكتابة األدبية والعلمية وعىل اإلنرتنت.

الوحدة الثانية: 
الكاتب

أهداف الوحدة:



الفصل األول: 
سلوكيات وعادات
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ستكتب  الذي  املوضوع  ختتار  وكيف  الكتابة،  أنواع  ستتعلم  اجلزئية  هذه  يف 

ا عىل تقنية  عنه، وتديد اهلدف منه، وما هو املعدل اليومي للكتابة، وستتعرف أيضاً

املصعد يف إمجال حمتوى كتابك يف سطور.

: جيب أن تعلم أن هناك نوعني من البنية النصية يف الكتب، أو بمعنى أخر  أولاً

نوعني من الكتب وهم الكتابة القصصية أو الفنية مثل الروايات أو كتب األطفال، 

والنوع اآلخر هي الكتب العلمية.

أنواع الكتابة

كتب األطفال  .1

الروايات والقصص  .2

كتابات املعرفة )الكتب واملقالت العلمية التي الغرض منها التثقيف   .3

املعلومايت للقارئ(

أوًل: كيف ختتار اجملال الذي 
تكتب فيه؟
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ما الذي تكتب عنه؟ 

النية: قبل أي يشء جيب أن يكون لديك نية صادقة يف الكتابة.  .1

التأكد من وجود ثغرة: وكتاباتك تكون احلل ملعاجلتها وسد هذا الفراغ   .2

يف العامل األديب )أبحث عن يشء مل يكتب عنه أحد من قبل(.

قضية حية: كأحداث معينة سياسية، أو اجتامعية، أو ظواهر اضطهاديه   .3

-حالية أو سابقة-، أو أفعال ملحمية بطولية، ذات مرجعية حقيقية واقعية.

ما،  مشكلة  أو  ما،  لقضية  حل  يعرض  كتابك  يكون  أن  جليلة:  خدمة   .4

اقتصادية، أو اجتامعية، أو بيئية. 
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ا بحيث يشمل عدة أقطار  الكتاب للجميع: تذكر أن جتعل الكتاب مفتوحاً  .5

ا فحاول أن جتعله مصماماً ليجذب  وعدة دول، حتى إذا كان الكتاب متخصصاً

أكرب قدر ممكن من الناس.

مبارشة،  إهانات  أي  كتابك  يتضمن  أن  ا  باتاً ا  منعاً ممنوع  اإلساءة:  جتنب   .6

أو هجوم قاس ألي شخص، أو كيان، أو عرق، أو مؤسسة، أو بلد، ألنك 

بشكل أو بأخر ستنال الكثري من النتقادات عىل فعلك، وستؤدى لقلة رواج 

كتابك، وربام سيؤثر بالسلب عىل سمعتك أنت ككاتب.

املجال  يف  ا  خبرياً تكون  أن  جيب  احلال  بطبيعة  والختصاص:  التمكن   .7

الذي ستقوم بالكتابة فيه حتى ل تأتى بام ل طائل منه.

حدد اهلدف من كتابك

* إيصال املعلومات: كام أسلفنا يف الكتب العلمية أو األكاديمية حيث اهلدف 

هو إيصال معلومات فقط.

* تنمية مهارات: أنت تريد أن تصل بقرائك ملستوى أفضل يف مهارة معينة أو 

عدة مهارات.
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تث  التي  النفس  وعلم  البرشية  التنمية  كتب  مثل  قناعات:  تغيير   *

أفضل. ببساطة  أو  مغايرة  ألخرى  والعتقادات  املفاهيم  تغيري  عىل 

* تغيير سلوكيات:  مثل العادات واألساليب يف العمل وسلوكيات التعامل 

املتبادل بني األفراد.

كم أكتب يف اليوم؟

فور  اإلنسان  نشاط  وقت  ذروة  تكون  عادةاً  فقط:  نشاطك  وقت  أكتب   *

استيقاظه، وهو أنسب وقت للعمل اإلبداعي عىل اخلصوص، ولكن هناك 

ا ذروة  البعض اآلخر ذروة نشاطه بعد القيلولة وقت الظهرية، وآخرون أيضاً

الليل وقت السهر. لذلك عليك معرفة ما هو الوقت الذي فيه  نشاطهم يف 

ذروة نشاطك لكي تكتب فيه.

التي ل  * أعد قراءة ما كتبت: يمكنك قراءة ما كتبت يف األوقات األخرى 

تكون فيها يف ذروة نشاطك.
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* ل تتقيد بنمط واحد للكتابة: فقد تتغري فرتة نشاطك من شهر إىل آخر أو 

من فرتة زمنية إىل األخرى، لذلك عليك التكيف معها والكتابة فقط يف فرتة 

نشاطك.

ا يتعلق األمر بمدى تفرغك للكتابة، ما إذا  * هل أنت متفرغ لكتابتك: أيضاً

ا بوظيفة ما أو عمل أو جتارة ما أو مهام أخرى، فال يكون لديك  كنت مرتبطاً

فيه  تكون  لنفسك  وقت  تديد  عليك  لذلك  النشاط،  لذروة  حمددة  أوقات 

ا. ا وىف نفس الوقت متفرغاً نشيطاً
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ملخص املصعد

كتابه  حمتوى  رشح  يستطيع  الكاتب  بأن  يفيد  املصعد"  "ملخص  مصطلح 

للشخص الذي يرافقه يف الصعود يف املصعد، يف تلك الفرتة الزمنية الوجيزة التي 

تامة  دراية  عىل  أنه  له  ُيشَهد  ذلك،  الكاتب  استطاع  فإذا  ثانية،  ثالثني  تتعدى  ل 

بكتابه وموضوعه وما يتحدث عنه.

* ملخص العرش أسطر: عادةاً جتد هذا التعريف خلف كل كتاب وهو يمثل 

ا ضليع يف جمالك  ذلك امللخص الذي ذكرناه، فإذا استطعت كتابته فأنت حقاً

والكتاب الذي كتبت.

* دع كتابك يقودك: ول تقوده أنت بحيث تضع أنت األفكار األولية ومن 

هذا املنطلق دعها تتدفق كام يسري الكتاب بك.

صغرية  كتابات  يراجعون  الكتاب  بعض  الصغرية:  أوراقك  مجيع  راجع   *

التي  واألحداث  ألفكارهم  األيام  مدار  عىل  مجعوها  متناثرة  وملحوظات 

لمستهم وأثرت هبم، ثم يستخدموهنا يف إجياد ذلك الوحي امُللِهم للكتابة.
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تقسيم الكتاب

* املقدمة: لبد أن تكون بسيطة وسلسة واملفضل أن ترتكها للنهاية.

* اجلسم: وهو أول يشء ستعمل عليه وتركز عليه بشكل رئييس. 

ا، * اخلامتة: لبد أن تكون بسيطة وسلسة أيضاً

 وعىل غرار املقدمة تكتب يف النهاية.

خطة عملية للكتابة

* اقرأ املراجع يف كل صفحة قراءة عميقة: بعدما تكون قد وضعت وصممت 
إىل  ُعد  ا،  قد كنت حددهتا سابقاً التي  الصفحات  القراءة يف  وتبدأ  مراجعك 
املراجع يف صفحة  أحد  الباب األول كتب عنه يف  أن  كتابك ستجد  فهرس 
تنتهي وتستوعب  وتفكر وعمق، وعندما  القراءة هبدوء  وأبدأ  كذا،  إىل  كذا 

املوضوع وتفهمه بالكامل ترك للخطوة التالية.

الكتابة  وابدأ  جانباًا  املراجع  ألقِى  األن  األفكار:  أهم  بأسلوبك  اكتب   *
بأسلوبك اخلاص وبطريقتك اخلاصة، ل تقلد اآلخرين، أكتب ما تراه أنت 

صواباًا بعدما تكون قد عرفت كل األراء يف هذا املوضوع، أبدأ بكتابة أرائك 
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أنت واخلاصة بأسلوبك أنت، ل تتقمص آراء اآلخرين، جيب أن تكون عىل 
طبيعتك، جيب أن تكون عىل سجيتك، ل تاول أن تقلد، هذا مهم يف ناحية 
الكتابة، ول تاول أن تتأثر بكتابة األخرين، عن ماذا كتبوا وملاذا كتبوا وما 
هو أسلوهبم يف الكتابة حتى لو كانوا كتاباًا ناجحني، وهذا ألن الكتاب لبد 

أن خيرج منك أنت ويمثلك أنت فقط.

* حول األفكار إىل مجل موضوعية: بداية لبد أن تعلم أن أساس الكتابة هو 
املوضوعية. حول  ما تسمى اجلمل  "ُمفهمة" وهي  فقرة بجملة  تبدأ كل  أن 
تكن  مل  لو  وحتى  موضوعية  صغرية  مجل  إىل  بتجميعها  قمت  التي  األفكار 
ا، جيب  أيضاً فالتحرير سيكون يف وقت آخر،  الوقت،  مجالاً مرتاصفة يف هذا 
أن تكون كل مجلة بمثابة فقرة مستقلة بذاهتا، فهذه اجلمل املوضوعية مفيدة 
بدايات اجلمل  يعتمدون عىل  القراءة الرسيعة، وذلك ألهنم  لذوي أسلوب 

والفقرات يف إدراك املحتوى بأكمله.

ا للجملة املوضوعية: األن ندخل يف كتابة الفقرة، وهنا عليك  * أكتب رشحاً
الشخيص  أنت  إدراكك  إىل  باإلضافة  املراجع  من  فهمت  ما  كل  تكتب  أن 

وإضافاتك الشخصية التي تراها مناسبة ملعنى الفقرة.

ا،  ا أن تضيف للفقرة استشهاداً ا: من األشياء املهمة جداً * أضف للفقرة استشهاداً
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مثل آية أو حديث أو بيت شعر أو قصة أو مقولة مأثورة ما لشخص معروف، 
أو تضع صورة أو جدول بياين أو خريطة أو إحصائية، كل هذه األشياء تصلح 

كشواهد يف هناية الفقرة لتقوهيا.

كتابة اجلمل

التي  للجمل  اختيارك  عند  هبا  ا  حميطاً تكون  أن  جيب  مهمة  نقاط  عدة  هناك 

ستكتبها.

* أكتب مجالاً مفيدة: ل تكتب مجالاً ناقصة أو مجالاً ُمعَلقة عىل موضوع آخر من 

الكتاب، أكتب مجلة تتم بمعناها.

قدر  ومفيدة  قصرية  اجلمل  تكون  بأن  ُينصح  أفضل:  القصرية  اجلمل   *

ا للقارئ ليقرأ ويرتاح ما بني الفقرات، ل تكتب مجلة  املستطاع وتدع ُمتنفساً

طويلة تتجاوز سطر أو سطرين، فكلام قرصت اجلملة كلام كان أفضل.

واخلطابة،  اإللقاء  اعتادوا  الناس  بعض  لألسف  لألذن:  ل  للعني  أكتب   *

فهؤلء إذا كتبوا فإهنم يكتبون لألذن، وشتان بني الكتابة واخلطابة، فاحرص 

ا.  عىل أنك عندما تكتب تتصور قارئاًا ل مستمعاً
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ا لبد أن تعلمه وهو أن أسلوب لغة  * أستخدم لغة املخاطب: يشء مهم جداً
القراء، أستخدم لغة املخاطب مثل  ا يف  تأثرياً املخاطب هو األسلوب األكثر 
األمر والنهى والتحذير، استخدم لغة اإلنشاء ل تستخدم لغة اخلرب، هذه اللغة 
هي األقرب للقراء وتستطيع أن تصل إليهم بشكل أسهل وأرسع من خالهلا. 
بعدها  تأتى  املتكلم  لغة 
مبارشة من حيث التأثري 
لذلك  القارئ،  عىل 
احلديث  "أصدق  يقال 
فأنت  النفس"،  عن  هو 
نفسك.  عن  تتكلم  هنا 
عن  أسلوب  وأبعد 
القارئ هو لغة الغائب، 
لغة  أستخدم  لذلك 
املخاطب أولاً ثم املتكلم 
لغة  تتجنب  أن  وحاول 
املستطاع. قدر  الغائب 
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ا ألنه  * ل خترج عن املوضوع: يف القراءة يعد اخلروج عن املوضوع شيئاًا خطرياً

يوجه القارئ ملكان أخر بعيد عن موضوع الكتاب ويصبح بال رجعة، لذلك 

وعدم  القارئ  انتباه  عىل  تافظ  حتى  املوضوع  سياق  يف  بقائك  عىل  حافظ 

ا عن املوضوع. رشوده بعيداً
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وهو سلوك الكاتب جتاه الكتابة ذاهتا وكيف يتفاعل معها بخلق منظور يتخطى 

املفهوم املادي للكتابة، إليك بعض النقاط املهمة والنصائح املفيدة يف هذه اجلزئية.

كن واقعًيا يف تطلعاتك وثق حبدسك.

مهامت  إىل  الكبرية  املهام  م  َقسِّ إنجازه،  بمقدورك  ما  تدد  عندما  واقعياًا  كن 

صغرية وثق يف صوتك الداخيل، وحدسك، واهتامماتك. 

وكبرية،  صغرية  كل  رشح  يف  تفرط  ول  قارئيك،  ذكاء  مستوى  يف  ثق  ا  أيضاً

بمعنى أن تعرض األفكار بوضوح، ولكن فقط بقدر كاف للقارئ يمكنه من ربط 

العنارص ببعضها البعض والوصول للمعنى.

يف املشاريع الكبرية طبق املثل القائل "طريق األلف ميل يبدأ خبطوة".

ا أو صعباًا إىل عدة مهامت صغرية سهلة التنفيذ،  قم بتجزئة عملك إذا كان كبرياً

الناس هذا األمر. ا ولكن يف خضم النشغال أحياناًا ينسى  وهو يشء بدهيي جداً

ثانًيا: سلوكيات 
الكاتب
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ل تدع نفسك تصبح متعلقة عاطفًيا ببعض الكلمات، أو العبارات، أو اجلمل.

إذا كان هناك يشء غري مفيد يف النص فتخلص منه، عادةاً يتعلق الكتاب ببعض 

اجلاملية  من  ا  نوعاً تمل  التي  أو  الالفتة  أو  الذكية  واجلمل  والكلامت  العبارات 

تكون  أن  األشياء غري رضورية فحاول  تلك  كانت  إذا  اللغوي، ولكن  واجلذب 

، يف سبيل تقيق اجلودة املنشودة لعملك النهائي. ا معها قليالاً صارماً
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ل تتوقع أن تشمل كل شيء عن موضوع ما.

كن ذكياًا، فكثري من الكتاب -بحسن نية- يتولد لدهيم شعور بأهنم مطالبون 

يشء  هذا  ببساطة  ولكن  فيه،  يكتبون  الذي  باملوضوع  يتعلق  ما  كل  بتغطية 

هذه  بتغطية  وقم  املوضوع،  من  ممكنة  معينة  جزئية  إىل  اختيارك  حدد  مستحيل، 

اجلزئية باستفاضة.

ضع بصمتك اخلاصة دوًما يف كل أعمالك.

ا ضع جزء خاص بك  حتى إذا كنت تكتب يف جمالت ومواضيع خمتلفة، دوماً

يف كل يشء تكتبه بحيث يكون من السهل متييزه ومعرفته من قبل القارئ، ول تغري 

ا حتى لو غريت بعض العنارص من حوهلا، ل تاول تقليد  هذه البصمة املميزة أبداً

مؤلفني آخرين حتى لو كانوا بارعني، يمكنك الستفادة والتعلم منهم ولكن ل 

ا بك تتميز به يف أعاملك. تقلدهم، وأصنع أسلوباًا خاصاً

كن أنت املؤلف.

ل  التي  اخلاصة  بصمته  إنسان  لكل  مثلام  ا  متاماً به  خاصة  هوية  له  كاتب  كل 

يشاركه إياها أحد، لذا ل تقارن نفسك بالكتاب اآلخرين، حيث أن مجيع أوجه 

املقارنة غري دقيقة ول مفيدة لك يف أي يشء.
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أكتب ما حتب.

ولكن  غبية،  أو  سخيفة  حيبوهنا  التي  املواضيع  بأن  يظنون  الكتاب  من  كثري 

احلقيقة أن إذا وضعت قدر كاف من املشاعر واإلخالص واحلب يف عملك، فإن 

القارئ سيشعر به كام تشعر أنت بالضبط.

ثق بفضولك.

إذا كان هناك يشء ما تريد أن تعرف عنه املزيد من املعلومات، قد يكون هذا 

مرشوع جيد لعمل جديد لك، كام أنك يف هذه احلالة ستتشبع كتاباتك بحامسك 

للمعرفة وهذا سيزيد من تفاعل القارئ معها.

ثق بنفسك واحبث عن األسلوب األمثل لك.

كل هذه التقنيات أساليب جيدة ومفيدة نعم، إل أنك جيب أن جتد أكثر أسلوب 

التقنيات وتدرب عليها، وبعد ذلك تعلم  يناسبك وحيقق لك هدفك، تعلم كل 

متى تستخدمها ومتى تتجاهلها.

أثناء مرحلة الكتابة التحضريية ل تستمع لصوت الناقد الداخلي.

الناقد الداخيل للكاتب هو العائق األول للكتابة اإلبداعية، لذلك الكثري من 

الكتاب يتوقعون من أنفسهم أعاملاً استثنائية خالية من األخطاء، ل بأس من أن 
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تتطلب  اجليدة  األدبية  واألعامل  األخطاء  بعض  هبا  التحضريية  املسودات  تكون 

ا كافياًا من املسودات التحضريية واألخطاء والتعديالت وما إىل ذلك، فعملية  عدداً

كي  كثرية  وتعديالت  كثرية  خطوات  وتتطلب  طبيعتها  يف  معقدة  عملية  الكتابة 

تصل ألفضل صورة، وقتها يمكنك تفعيل صوت الناقد الداخيل.
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حاول خلق عادات سليمة يف حياتك ككاتب، فعادات املؤلف الناجح تتضمن 
جمموعة حمددة من املامرسات والختيارات اليومية التي تؤدى إىل تسني مستوى 

اإلبداع عند الكاتب.

للقطعة  مقدًما  نفسك  جهز 

اليت ستكتبها.

معلوماتك  وأمجع  أبحث 
بشكل  ذلك  وأنجز  كاٍف  بشكل 
لديك  كان  إذا  ا  خصوصاً مبكر، 

ميقات حمدد لالنتهاء، حدد أهدافك والتزم هبا، خطط لعملك وضع ما خططت 
له قيد التنفيذ.

اكتشف ما تريد قوله من خالل عملك.

كثريون لدهيم اعتقاد خاطئ بأنه جيب عليهم أن يكتشفوا ما يريدون قوله أولاً 

ومن ثم يكتبونه، ولكن احلقيقة أن كتابة املسودات تساعدك يف اكتشاف ما تريد 

ثالًثا: عادات 
الكاتب
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قوله، لذلك فتعود أن تستخدم املسودة األويل كأداة لكتشاف أفكارك وما تريد 

أن تتحدث عنه.  واملسودات التالية ستساعدك يف توضيح هذه األفكار، وهلذا من 

ا احلرص عىل تعدد املسودات التحضريية قبل عمل املسودة النهائية. املهم جداً

الكاتب اجليد قارئ جيد.

يقول الكاتب األمريكي ستيفان كينج "إذا كان ليس لديك وقت للقراءة، فأنت 

ليس لديك األدوات الرضورية للكتابة". لذلك حاول أن تقرأ قدر استطاعتك من 

كل املجالت التي قد ترغب بالكتابة فيها.

احتفظ بدفرت دوًما لتدوين ما قد يطرأ خباطرك من أفكار أو ما حيدث لك 

من مواقف.

يف حياتنا اليومية تدث الكثري من املواقف واللحظات املؤثرة وامُللِهمة، حيث 

قريب  بدفرت  أحتفظ  ا  دوماً لذلك  الالمعة،  األفكار  وتبزغ  الروحانيات  تتجىل  قد 

إذا  وحتى  واألفكار،  املواقف  هذه  تدوين  تستطيع  حتى  األوقات  كل  يف  منك 

فستكون  الوقت  ذلك  يأيت  وحني  ما،  وقت  يف  تتاجها  فقد  اآلن،  تستخدمها  مل 

حمفوظة يف دفرتك لتلهمك وقتام تتاج ملصدر إهلام.
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قم ببناء رابطة من املفكرين والكتاب على شبكة اإلنرتنت.

كن قدوة للكتاب اآلخرين بعمل رابطة من املفكرين والكتاب عىل اإلنرتنت، 

مع  ا  أيضاً وتواصل  وكتاباهتم،  كتاباتك  يف  والنقد  واألراء  األفكار  معهم  وتبادل 

متابعيك من خالهلا.
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غري املكان وجدد النشاطات، تتغري األفكار وتتجدد اإلبداعات.

بانعدام اإلهلام وانقطاع الوحي باألفكار  بعض الكتاب يصاب يف فرتة معينة 

ونشاطه،  حميطه  من  جيدد  أن  الكاتب  عىل  احلالة  هذه  ىف  الكتابة،  يستطيع  لكي 

للشواطئ  أو  للحدائق  اخلروج  أو  مثالاً  السفر  مثل  املكان  تغيري  خالل  وهذا من 

أو لألماكن األثرية، أو حتى لألماكن القريبة لقلب الكاتب نفسه، حيث ثبت أهنا 

الكاتب  ليعود ذهن  اإلبداعي،  املوت  الغيمة من  زوال هذه  ا يف  كبرياً تكون سبباًا 

ا مليئاًا باألفكار املتدفقة.  جمدداً

ا، حيث أن الروتني اليومي هو أكثر األشياء  ا تغيري النشاطات يشء مهم جداً أيضاً

قتالاً إلبداع الكاتب؛ لذلك عليه أن حياول التغيري قليالاً من نشاطاته وينوع فيها كل 

يوم ول جيعل الرتابة تسيطر عىل حياته، فهذه األشياء تقىض عىل مصادر اإلبداع 

عند الكاتب.

تعامل حبكمة مع مشكلة قفلة الكاتب "متالزمة جفاف األفكار"

القدرة  املؤلف  يفقد  بحيث  بالكتابة،  ا  أساساً مرتبطة  حالة  هي  الكاتب  قفلة 

ا يف عمله اإلبداعي، هذه احلالة ترتاوح بني  عىل إنتاج عمل جديد أو يواجه تباطؤاً
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صعوبة املجيء بأفكار أصلية حتى تصل إىل عدم القدرة عىل إنتاج عمل لسنوات. 

قفلة الكاتب تعد مشكلة تم توثيق حالت كثرية هلا عرب التاريخ.

قفلة الكاتب تدث لكل الكتاب، إهنا يشء ل مفر منه، لقد استهلكت خمزونك 

ا، مشكلة حقيقية نعم وتصيب كل الكتاب، ولكن قبل أن نتكلم عن  اإلبداعي متاماً

. احلل دعونا نتكلم عن املشكلة أولاً

أكثر األسباب شيوًعا ملشكلة قفلة الكاتب

*  التوقيت: ببساطة هذا ليس الوقت املالئم لك للكتابة، ربام أفكارك تتاج 

ملزيد من الوقت لتنضج وتستطيع كتابتها عىل الورق.

الكتاب خيافون من كتابة أفكارهم، أو باألحرى وضع  *  اخلوف: بعض 

أنفسهم ومكنوهنم عىل الورق بحيث يمكن للجميع رؤيتهم.

عن  ألفكارك  تصورك  يف  للكامل  الوصول  تاول  ببساطة  أنت  الكامل:   *

فقط  الكتابة،  يف  فعلياًا  ا  أبداً تبدأ  أل  حيدث  ذلك،  تفعل  أنت  وبينام  الكتاب، 

تفكر بال توقف ول تكتب أي يشء.
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حلول جمربة ملشكلة قفلة الكاتب: -
1. إمِش قليالاً بال وجهة.

2. حاول أن تتخلص من مصادر التشويش وامللهيات.

3. إفعل يشء به جمهود بدنى مبذول، فهذا جيدد الدماء واألفكار.

4. إستمتع قليالاً بيشء تبه )ألعب كام كنت تلعب وأنت طفل( إحَظ بدقائق 

من املرح اخلالص.

5. غري البيئة املحيطة، سواء بتغيريها هي أو بالنتقال منها إىل بيئة أخرى.

6. أقرأ كتاب )يفضل لكاتب مبدع(.
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7. استمع إىل ما هيدئ عقلك وتسكن له نفسك مثل القرآن.

8. اقِض بعض الوقت مع من تب أو أي شخص جيعلك تشعر بالراحة.

9. اتصل بصديق قديم أو قم بزيارته.

غري  كانت  لو  حتى  حمورية  نقاط  صورة  يف  ظهورها  فور  األفكار  ن  دوِّ  .10

منطقية.

11. أقرأ بعض الكتب امللهمة أو املشجعة مثل كتب التنمية البرشية.

ا هو، لن ختمن هذا!! إن احلل  ا ساحقاً ا واحلل الذي اثبت نجاحاً 12. وأخرياً

ا يف عالج مشكلة قفلة الكاتب هي الكتابة نفسها!! نعم، أكتب  األكثر نجاحاً

أي يشء وكل يشء يدور يف رأسك بال أي هدف فقط ملجرد حب الكتابة، 

معنى،  له  حتى  أو  ا  متسقاً أو  منطقياًا  تكتبه  ما  يكون  أن  الرضوري  من  ليس 

للجريان من جديد، واألفكار  املياه  تبدأ  بالكتابة حتى  تستمر  أن  فقط  املهم 

ا هي أن  اإلبداعية تبدأ بالتدفق مرة أخرى، فاحلقيقة التي جيب أن تدركها جيداً

ا.  األفكار حمبوسة فقط، ولكنك لست فارغاً
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يف ضوء ما درسته يف الفصل السابق أجب على األسئلة اآلتي ة: -

1. ما هي أنواع الكتابة؟

2. ما أفضل وقت يكتب فيه الكاتب؟ 

3. ما هو ملخص املصعد؟ وما فائدته؟

4. ماهي تقسيامت الكتاب؟

5. ماهي خطوات خطة عملية الكتابة؟

أم املخاطب، أم  املتكلم،  الكتابة؛  6. ما هو األسلوب املفضل استخدامه يف 

الغائب؟

7. "ثق يف مستوى ذكاء قارئيك"...ما معنى هذه العبارة؟

مترين1
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الداخيل"...ما  الناقد  التحضريية ل تستمع لصوت  الكتابة  "أثناء مرحلة   .8

معنى هذه العبارة؟

ا دفرت أو مدونة ورقية؟ 9. ملاذا عىل الكاتب أن حيمل معه دوماً

10. ما هي "قفلة الكاتب"؟، وكيف يمكن التعامل معها؟



الفصل الثاني:
 أساليب الكتابة 

وأسرارها
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املوثوقة  املعلومات  مجع  يف  منظم  أسلوب  هو  البحث،  أو  العلمي  البحث 

باتباع  املعلومات، ويكون ذلك  لتلك  املوضوعي  والتحليل  املالحظات  وتدوين 

إضافة  أو  تعديلها  أو  صحتها  من  التأكد  بقصد  حمددة  علمية  ومناهج  أساليب 

اجلديد هلا، ومن ثم التوصل إىل بعض القوانني والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل 

هذه الظواهر والتحكم يف أسباهبا، وعىل الباحث العلمي أن يقوم باخلطوات التالية 

إلعداد البحث العلمي.

خطوات البحث العلمي: 

1. الغاية من البحث )الفرضية واحلل(:

بالبحث عن  ل بد أن يكون لكل بحث علمي مشكلة أو عقدة، وأنت تقوم 

حل هلذه العقدة أو جواب، فكل بحث يبدأ بتساؤل، أو جمموعة من التساؤلت 

أوًل: كتابة البحث 
العلمي
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والتي تتطلب تفسريات هلا.

2. خطة البحث:

املقدمة  وتشمل  للبحث،  خطة  إعداد  الباحث  عىل  العمل،  يف  البدء  قبل 

والفصول، واألبواب، كام تشمل املقابالت إن احتاج إليها البحث، أو الستبيانات، 
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وهذه اخلطة تعمل عىل إرشاده للطريق الذي سيسلكه من البداية وحتى النهاية، 

أما إذا تغاىض الباحث عن القيام بخطة ترشده يف بحثه، فمن األمور التي ستحدث 

حساب  عىل  نقطة  يف  اإلطالة  أو  املوضوع،  عن  األحيان  بعض  يف  خروجه  ا  كثرياً

أخرى، أو نسيان بعض ما جيب فعله، لذا فإن دور خطة البحث هو كاخلارطة ملن 

ا ألول مرة. يسلك طريقاً

3. إعداد املراجع واملقابالت:

يبدأ  أن  عليه  البحث وخطته،  أسئلة  الباحث تصوراته عن  استكمل  يف حال 

بجمع املراجع العلمية والتي تلزم لبحثه، إن كانت كتباًا، أم أبحاثاًا أخرى سابقة، 

ا منها لديه، كام عليه  أم مقابالت، أم أدوات، أم غريها وعليه أن حيتفظ هبا أو نسخاً

أن يستعد للمقابالت التي يطلبها البحث، بالتصال بالشخص املطلوب مقابلته، 

وكتابة األسئلة، فعليه أن يكون جاهزا لكل تلك اخلطوات.

4. تسجيل البيانات:

بياناته،  تسجيل  يف  يبدأ  أن  عليه  مصادره،  قراءة  يف  الباحث  يبدأ  أن  بعد 
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ا  واملعلومات التي سيحتاجها يف بحثه وتسجيلها، وعليه أن جيعل هذا األمر سلساً
ا، بحيث يكون من السهل عليه مراجعته، إن احتاج لذلك، وتشمل هذه  وبسيطاً

العملية أجراء املقابالت التي اعد هلا سابقا، وتسجيل ما تم فيها.

5. االستبيانات:

عىل الباحث أن يقوم بالستبيانات إن كانت رضورية لبحثه، وتسجيل نتائجها 
وضمها لقاعدة معلوماته وبياناته.

6. فرز البيانات وحتليلها:

بعد مجع كل تلك الكمية املهولة من املعلومات والبيانات، عليه أن يقوم بفرزها 
ما هو  يبقي عىل  بحيث  استفساراته  مع  ويتوافق  دراسته،  مع  يتالءم  بام  وتليلها 
املقابالت  يشمل  وهذا  األخرى،  والبيانات  األمور  عن  النظر  ويغض  رضوري، 
التي أجراها والستبيانات، وعليه أن يفهم أن ما يقوم باستبعاده يستبعده فقط ألنه 

ل يفيد يف بحثه، ل لكونه ل يتالءم وأهواءه.

7. املسودة:

بعد أن اجتمعت لديه كل األمور املساعدة للبدء بكتابة البحث. عليه أن يضع 

مسودة يف البحث، ومن ثم تنقيحها من قبله ومراجعتها، وقد يقوم بسؤال من هلم 
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خربة يف األبحاث العلمية.

8. الطباعة والتدقيق:

التدقيق  ثم  ومن  املسودة،  هذه  بطباعة  القيام  عليه  املسودة  من  النتهاء  وبعد 

القواعدية واإلمالء واللغة، وإن مل يكن  الناحية  العلمية، ومن  الناحية  عليها من 

ا يف هذا األمر، فعليه الستعانة بأهل اخلربة يف هذا املجال. ضليعاً

9. ضم الوسائل واألدوات:

ويف اخلطوة األخرية يقوم الباحث بضم األدوات التي استعان هبا، والوسائل 

ا عليه ذلك مع التأشري عليها يف بحثه. املستخدمة يف البحث، إن كان لزاماً

ما هو مقياس البحث العلمي الناجح؟

أجتمع املختصون إىل أن من رشوط البحث اجليد ما ييل:

العنوان امللفت للنظر والواضح

إىل  يشري  عنوان  فهو  إليه،  القراء  جيذب  الذي  العنوان  جيد  أن  الباحث  عىل 
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اجلدلية، ويشري إىل البحث ذاته يف أسلوب خمترص ومفيد.

املقدمة

خالهلا  من  الباحث  يقوم  مقدمة،  عىل  بدايته  يف  حيتوي  ما  هو  اجليد  البحث 

للمشكلة،  التارخيية  األسباب  عىل  فيأيت  القارئ،  إىل  البحث  فكرة  بتوصيل 

وملاذا يرغب يف البحث فيها، وأسلوبه يف معاجلتها، والوسائل التي استخدمها، 

بأسلوب  تكون  أن  وعليها  البحث،  لنهاية  وتركها  بالطبع،  النتيجة  إغفاله  مع 

تشويقي وبسيط.

أن خيلص إىل نتيجة

يف  نتيجة  إىل  خيلص  أن  جيب  للقارئ  ا  ومفيداً ا،  ناضجاً البحث  يكون  لكي 

ول  نتائج،  دون  ومعطيات  مراجعات  يف  البحث  املعقول  من  فليس  النهاية، 

إليه  ذهب  ملا  ا  تأكيداً تكون  أن  يمكن  بل  جديدة،  النتيجة  تكون  أن  ُيشرتط 

التي استنبط هبا  الوسيلة  الباحث أن يقدم أدله جديدة عن  اآلخرون، لكن عىل 

ما توصل إليه اآلخرون.
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ظهور أسلوب الباحث يف العمل والتحليل

حتى  تركه  نستطيع  ول  معني  جمال  يف  كتاباًا  نقرا  فأحيانا  أسلوبه،  كاتب  لكل 

ا يف ذات املجال دون الستمتاع، فاألسلوب مهم،  النهاية، وأحيانا نقرأ كتاباًا آخراً

ا لصاحبه، مع األخذ يف  ا ومميزاً وإظهاره كالتوقيع والبصمة، جيب أن يكون فريداً

العتبار أن هذا ل يمنع من التأثر بُكتاب آخرين.
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البحث يف نقطة معينة وعدم التشعب

جيب تديد نقطة البحث والعقدة قبل بداية البحث، ويفضل عدم السرتسال 

يف املواضيع اجلانبية ألهنا ستشتت فكر القارئ وبالتايل قد ينسى موضوع البحث 

األصيل، إذ جيب أن يبقى القارئ يف خط السري الطبيعي للبحث.

تنوع املصادر والبحث عن مراجع جديدة

القارئ  إقناع  بعدة وسائل، وبالتايل  النتيجة  تأكيد  املصادر  تنوع  فوائد  إن من 

بصورة أيرس وأسهل، كام أن عىل الباحث العودة إىل مراجع جديدة، فتكرار نفس 

املراجع ومقارنتها خاصة مع األبحاث األخرى املشاهبة يف ذات العقدة، سيؤدي 

إىل نتائج مشاهبة أو باألحرى مملة.

اإلشارة إىل املراجع

لألمانة  وذلك  البحث،  حوايش  يف  بدقة  مراجعه  إىل  يشري  أن  الكاتب  عىل 

العلمية، وأمانة النقل العلمي.
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اخللو من األخطاء الطباعية واإلمالئية

أو  طباعية  كانت  إن  األخطاء  يف  والتدقيق  منه،  النتهاء  بعد  البحث  مراجعة 

إمالئية، كام يمكن مراجعة ذوي الختصاص يف التصحيح اللغوي يف هذا الشأن.

الفهرس

اعمل عىل وجود فهرس لبحثك، ليسهل للقارئ الرجوع إىل فصول البحث 

وأبوابه.
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شكل  عىل  وأحداثاًا  خيالية  شخصيات  يصف  طويل  نثري  رسد  هي  الرواية 

وتعدد  احلجم  حيث  من  القصصية  األجناس  أكرب  أهنا  كام  متسلسلة،  قصة 

فيه من وصف  بام  الشخصيات وتنوع األحداث، والرواية حكاية تعتمد الرسد 

وحوار ورصاع بني الشخصيات، وما ينطوي عليه ذلك من تأزم وجدل وتغذيه 

لألحداث.

ل تنس أن رّس نجاح أي رواية هو بسبب تويل عاطفتك حول موضوع ما 

إىل عمل نثري.

خطوات كتابة الرواية: -

1. تعّهد لنفسك أنك ستنجزها إىل النهاية )أي اللتزام(.

اإلمكان،  قدر  منتظاماً  الكتابة  وقت  ويكون  للكتابة،  ا  حُمدداً وقتاًا  خّصص   .2

وكن واقعياًا عندما تضع خطتك )أي عدد الصفحات التي ستكتبها كل يوم(.

ثانًيا: كتابة الروايات
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3. استقر عىل القصة التي ستكتبها )أي مرحلة التخطيط(.

4. اعرف نوع الرواية، التي ستجعل أفكارك تتدفق بسهولة )هل هي رواية 

رومانسية - أم خيال علمي - أم رعب - أم بوليسية - أم دراما اجتامعية.. 

وهكذا(.

5. اجعل قصتك ممتعة للغاية، بحيث ل يضجر منها القارئ.
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الذي ستكتبه(، ولحظ  النوع  الناجحة )من نفس  الروايات  اقرأ إحدى   .6

تفاصيلها التي أعجبتك، وحاول تقليدها )فقط عىل سبيل التدريب(.

7. ثم اخرت قصة صغرية ومركزة، هلا مغزى عميق عندك.

8. قّدم جتربتك اخلاصة بصدق.

9. احتفظ باملشاهد اجلميلة التي خطرت ببالك، ثم ضعها يف مكاهنا الصحيح 

داخل الرواية.

10. اكتب فقط عن يشء تعرفه، أو عىل األقل تبه.

11. اكتب املعلومات التي تعرفها عن موضوع روايتك.

)طوال  حياهتم  يف  حصلت  التي  التغريات  واكتب  شخصياتك،  اخرت   .12

الرواية(، وأسلوهبم يف حل العقبات.

له،  ووصفك  عنه،  املعلومات  كل  فيها  شخصية،  لكل  صفحة  جّهز   .13

.) وللدور الذي سيلعبه داخل الرواية )أي كأنه إنسان موجود فعالاً
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صيغة الرواية لبد أن حتتوي على:

البطل اخلبري.  *

والرشير اخلبري.  *

والرشير سيستخدم كل أساليب الرش، ضّد البطل وأعوانه.  *

البطل يقف وراءه فريٌق من اخلرباء.  *

ربام  أو  حب،  عالقة  بينهم  تنشأ  أن  بد  ل  فريقه،  من  أكثر  أو  شخصان   *

يموت أحدهم!

ل بّد أن حيّول الرشير اهتاممه عن هدفه األصيل إىل الفريق نفسه.  *

القصة،  آخر  حتى  احلياة  قيد  عىل  والرشير  اخلرّي  البطل  يظل  أن  بّد  ل   *

لتحدث بينهام املعركة الفاصلة.

أعداد  بذكر  تكتفي  )ول  حدة  عىل  ميت  كل  صف  املوت،  وصف  عند   *

املوتى(.

ربام تكون هناية الرواية هي: إّما بموت البطل أو موت الرشير.  *
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أسلوب الكتابة يف الرواية

استخدم مجالاً قصرية.  *

استخدم فقرات قصرية.  *

استخدم لغة سهلة وسلسة.  *

استخدم صيغة اإلثبات ل صيغة النفي.  *

)أي  األحداث  لتطوير  شيئاًا،  تقدم  أن  عليها  الرواية  يف  شخصية  كل   *
ا(. وجودها كان لسبب مهم، وليس عابراً

يف  فعالاً  تتواجد  أن  يمكن  الرواية  شخصيات  بأن  يصّدق  القارئ  دع   *
بسبب  أو  الفريدة  شخصياهتم  بسبب  ذهنه،  يف  يعلقون  ودعهم  احلقيقة، 

تضحياهتم وأفعاهلم املؤثرة.

دع القارئ يعشق البطل، ويتابع بطولته بشغف.  *

أو يف مسارات  واحد،  تلعب يف مسار  الشخصيات  كانت كل  إن  حدد   *
خمتلفة عىل الرغم من أن اهلدف واحد، وحاول أن ختتار منهم من سيبقى مع 
البطل حتى النهاية، ومن سيبتعد عن القصة )إما بسبب موته أو انسحابه(، 

أي قّرر أنت مصري كل شخصية.
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ختّيل كل شخصية وكأهنا موجودة يف الواقع، لذلك اكتب كل يشء عن   *

باحرتاف،  وِصفها  ذهنك  يف  تكّونت  التي  شخصيتها  استخدم  ثم  حياهتا، 

لتصل بدورها إىل ذهن القارئ، )أي من املمكن أن تكون إحدى الشخصيات 

عصبية، وأخرى هادئة، وثانية عاشقة مثالاً )أي لكل منهم حكايته اخلاّصة(.

كن عىل طبيعتك -حتى ولو كنت قليل اخلربة-، تكّلم فقط عن خربتك   *

أنت يف احلياة، أو فقط عام تعرفه أنت عن املوضوع الذي تكتبه )أي ل تقّلد 

غريك من الكّتاب(.

ا ألهم األحداث، ثم  ا للنهاية، وملّخصاً ا للمقدمة وملّخصاً اكتب ملّخصاً  *

ابدأ الكتابة بالتفصيل، بعد أن تكّونت يف ذهنك أهم أحداث الرواية.

النهاية،  البداية وحتى  ضع خارطة طريق تدّلك عىل مسار روايتك منذ   *

كي ل تتوه يف الوسط.

راجع دائاماً خمططك الذي كتبته يف البداية طوال سري كتابتك للرواية.  *

ا منذ بدايته للقّراء. ا وواضحاً اجعل كتابك مشوقاً  *
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إذا قمت باخلطوات السابقة، تكون قد أجنزت اآلتي: 

ا بالستمرار يف كتابة الرواية. تعهداً  *

جدول عمل.  *

فكرة القصة.  *

جمموعة الشخصيات.  *

حبكة مفصلة للقصة بكاملها.  *

ا ملا تدور عنه الرواية. ا موجزاً وصفاً  *

كيف تنظم عملية كتابة الرواية؟

حاول أن تعمل بمعدل أربع صفحات يومياًا عىل األقل.  *

لتتعّرف عىل احلقائق، ولكي  ابحث عن موضوع قصتك عىل اإلنرتنت   *

جتمع أكرب قدر من املعلومات قبل البدء يف الكتابة، بحيث إن كنت تكتب عن 

تتكلم  التي  الفيديوهات  وشاهد  عنهم،  املعلومات  بعض  فاقرأ   ، مثالاً اجلّن 
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املعلومات املوجودة يف  القارئ يصّدق  الناس معهم، أي اجعل  عن جتارب 

كتابتك.

كل حوار لبد أن يكون له هدف يف سري القصة، وعىل القارئ أن يعرف   *

ا من هو املتكّلم من بني الشخصيات فقط من طريقة كالمه )يف احلوار(. فوراً

صف كل شخصية وكأنك تريد القارئ أن يتخيلها يف رأسه، عىل أل يزيد   *

الوصف )شكلها أو حياهتا( عن الصفحة الواحدة.

من  الكثري  إليها  تضيف  أن  جيب  لكن  هنا،  مطلوبة  املوهبة  أن  صحيح   *

اجلهد لكي تنهي القصة.

جّرب أيضا هذه اخلطوات

اخرت شخصية يف روايتك تتكّلم بلسانك أنت، أي رأيك الشخيص سواءاً   *

شخصية  لكل  واجعل  الرواية،  داخل  أخرى  شخصية  أو  نفسه  البطل  كان 

رأهيا املستقل عن البطل.



115

الكتابة 
تجارة 
الحروف

تتاجها  قد  فربام  صغري،  دفرت  عىل  بالك  عىل  ختطر  ملحوظة  أي  اكتب   *

ا. لحقاً

دع القارئ يسأل عام سيحصل اآلن، ودعه يتابع دون انقطاع حتى النهاية   *

)أي وجود عنرص التشويق(.

جيعل  الذي  بالوصف  فعلها(  )رّدة  للشخصيات  اجلسد  إشارات  صف   *

القارئ يتخيل الصورة يف ذهنه.
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للمشاعر  دقيق  وصف  خالل  من  اخلمسة  القارئ  حواس  استخدم   *

التذوق  إحساس  وصف  مثل  املعتادة،  اإلنسانية  واألحاسيس  والذكريات 

لطعم ما أو إحساس السمع لصوت ما والشعور املصاحب، أو وصف ردود 

الفعل اجلسدية ملوقف ما أو حدث حمفز برصي أو ملسى أو حتى حيس متعلق 

ا  بالذاكرة أو العاطفة، تعلم استغالل كل حواس القارئ لتجعله يندمج متاماً

يف حبكة الرواية.

ملا  تنظر  أن  )دون  مهل  عىل  كتابتها  أعد  ثم  برسعة،  مرة  قصتك  اكتب   *

كتبته أول مرة( ثم قارن بني النسختني، واخرت أفضل اجلمل بينهام، لتحصل 

بالنتيجة عىل كتابتك النهائية.

ا لبداية كل يوم جديد داخل الرواية، عىل أل يزيد  ا مجيالاً لغوياً اكتب وصفاً  *

عن السطرين.

يكفي  أنه  اذكر  بل  روايتك،  طول  من  لتزيد  فقط  كالم  أّي  تكتب  ل   *

لعتبارها رواية أن تزيد عن 200 صفحة.
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ل  كي  زيادة  دون  لكن  الشخصية،  واحلالة  والزمان  املكان  لغوياًا  صف   *

يمّل القارئ.

ا جديدة لتفاجئ هبا القارئ ولو استعنت باخليال. ابِن قصتك  ضع أفكاراً  *

ا بيوم، بحيث تصبح بالنهاية كالبناء التام املتكامل الذي ل يعيبه يشء. يوماً
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ا  مندجماً  ، طفالاً كنت  عندما  املفضل  كتابك  مع  تكون  كنت  كيف  تتذكر  هل 

كنا  ا  دروساً نعلمهم  حتى  لألطفال  ا  قصصاً نكتب  نحن  القصة؟  عامل  يف  ا  متاماً

املشاعر  تلك  إليقاظ  وربام  واإلهلام،  للرسور  بمصادر  ولنمّدهم  تعلمناها،  قد 

ا، إذا كيف تبدأ تأليف كتاب لألطفال؟ بداخلنا أيضاً

البحث والعصف الذهين املناسب 

اقرأ كتب أطفال كثرية  .1

ا لك أن تقرأ أعامل اآلخرين.  حينام تبدأ يف البحث عن أفكار لكتابك، مفيد جداً

التصفح،  يف  الساعات  بعض  وأقض  األطفال،  لكتب  حمل  أو  مكتبة  إىل  اذهب 

وفكر أي الكتب أعجبتك أكثر، وملاذا.

* هل تريد بعض الرسومات يف كتابك، أم تفضل أن حيتوي عىل نص فقط؟

ثالًثا: كتابة كتب 
األطفال
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منك  تتطلب  الواقعية  الكتب  خيالية؟  أم  واقعية  قصة  كتابة  تريد  هل   *

ا يف يشء  البحث أو امتالك معلومات عن موضوعها، ويستحسن أن تكون خبرياً

مثل الديناصورات أو الكويكبات أو اآللت.

ترص  ل  الكالسيكيات.  اقرأ  خيالية،  قصة  لكتابة  اإلهلام  عىل  للحصول   *

اختبار  أمام  صمدت  ا  قصصاً واقرأ  بالزمن  ارجع  احلديثة،  األعامل  يف  نفسك 

"كليلة  اقرأ:  املثال،  أبديتهم، عىل سبيل  بنفسك عن رس  العثور  الزمن، وحاول 

ودمنة"، "مغامرات جاليفر"، "نوادر جحا" والعديد من الكتب األخرى.
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بموجة  اآلن  متر  الرتفيه  فصناعة  اجلنّيات.  وقصص  األساطري  اقرأ   *

األساطري  حقوق  أن  وحيث  حديث.  شكل  يف  القديمة  لألساطري  إحياء  إعادة 

الشخصيات  بعض  استعارة  فيمكنك  أحد،  يملكها  ل  القديمة  والقصص 

ا. واحلبكات وأخدهم إىل أماكن ومواقف جديدة متاماً

2. حدد أي فئة عمرية ستتوجه هلا ككاتب لألطفال

الورق  "كتاب لألطفال" يشمل كل يشء بداية من الكتب ذات  * مصطلح 

العديدة،  الفصول  ذات  بالكتب  ا  مروراً الصفحة،  يف  الواحدة  والكلمة  املقوى 

والروايات، وصولاً إىل الكتب التعليمية للمراهقني. احلبكة، املحتوى واملواضيع 

املتضَمنة يف كتابك لبّد أن تناسب سن القّراء املستهدفني لكي تعجبهم )تذكر أن 

اآلباء هم أصحاب القرار النهائي، فهم حيددون هل سيقرأ أطفاهلم كتابك أم ل(

تكون  ألن  الكتب  تلك  ومتيل  الصغار،  األطفال  تناسب  املصورة  الكتب   *

عىل  العتبار.  يف  ذلك  فخذ  الطباعة،  عند  مكلفة  جيعلها  مما  باأللوان،  مليئة 

ا  اجلانب اآلخر، فهي تكون أقرص، ولكن حينها لبّد أن تكون كتابتك جيدة جداً

لتكتب قصة حمبوكة تذو الهتامم.
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األكرب  لألطفال  مناسبة  التعليمية  والكتب  املتعددة  الفصول  ذات  الكتب   *

ا  سناًا، بداية من قصص اجليب وصولاً إىل روايات املراهقني، يصبح لديك إطاراً

ا حيتاج املزيد من الكتابات واألبحاث. ا جداً واسعاً

كتابة  قررت  إذا  قصرية،  قصص  أو  شعرية  كتب  كتابة  إمكانية  هتمل  ل   *

أحدمها، ستجد أن األطفال حيبوهنا بنفس القدر.

3. قرر إذا ما كان كتابك سيحتوي عىل نصوص أم صور أم كالمها مًعا.

األعامل  بعض  إىل  فستحتاج  الصغار  األطفال  إىل  ا  موجهاً كتابك  كان  إذا   *

فالعديد  بنفسك،  الصور  رسم  فيمكنك  فناناًا  كنت  فإن  كتاباتك،  لتكمل  الفنية 

توّظف  أن  فستحتاج  فناناًا  تكن  مل  وإن  ذلك.  يفعلون  األطفال  مؤلفي كتب  من 

سّنا،  األكرب  األطفال  خيص  فيام  أّما  املطلوبة،  الرسومات  بعمل  ليقوم  أحدهم 

بعض  يف  تكفي،  الصور  وبعض  البسيطة  والرسومات  اهلندسية  فاألشكال 

احلالت ربام ل تتاج إىل رسومات عىل اإلطالق.
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* قبل أن تبدأ يف البحث عن رّسام، ارسم )رسم توضيحي( بعض أفكارك 

ترير  أثناء  التالية  اخلطوة  يف  ذلك  سيساعدك  صفحة.  كل  تناسب  التي  للصور 

فكرة  يأخذ  لكي  للرّسام  الرسومات  هذه  تعطى  أن  بإمكانك  ويصبح  الكتاب، 

عاّم تريد.

كل رسام لديه طريقة خمتلفة عن اآلخر، لذلك من املهم للغاية أن تقوم   *

ببحث جيد قبل أن تقوم بالختيار، ابحث عن الرسامني املحرتفني عرب اإلنرتنت 

وألق نظرة عىل أعامهلم، فإن مل يكن بمقدورك أن تستعني برسام حمرتف، يمكنك 

أن تطلب من أحد أصدقاءك أو أفراد عائلتك املوهوبني ليساعدوك.

يف  للرسومات  بديل  كخيار  العتبار  يف  الفوتوغرافية  الصور  ضع   *

أو  الطبيعة  صور  استخدام  يمكنك  الصور،  بالتقاط  تستمتع  كنت  إن  كتابك. 

الصور  للتعديل عىل  بربنامج  الستعانة  ذلك. ويمكنك  إىل  وما  األلعاب  صور 

وإلضافة بعض العنارص التي من الصعب أن تقوم بتصويرها.
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إعداد حمتوى الكتاب 

حدد العنارص الرئيسية يف قصتك  .1

 اكتب أفكارك يف مفكرة صغرية. إليك بعض العنارص الرئيسية:

العظيمة  القصص  فمعظم  البالغني،  أو  األطفال  إىل  موجهة  كانت  سواء   *

ثانوية،  شخصية  رئيسية،  شخصية  األساسية؛  العنارص  بعض  بينها  فيام  تتشارك 

ذروة  حمبوكة،  عقبات  حموري،  رصاع  تتضمن  وحبكة  لالهتامم  مثرية  حالة 

وخالصة.
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خيرب  أن  الكتاب  عىل  جيب  التعليمية:  أو  الواقعية  لألعامل  بالنسبة   *

بعض  يعرض  أو  والوقائع  واألحداث،  والناس،  التاريخ،  عن  القارئ 

عنهم. املعلومات 

الكتب املصورة: تتاج هذه إىل رسومات كثرية، عادة بألوان كاملة، مما   *

ا، هناك فن  ا ومبتكراً جيعل طباعتها مكلفة. النص حمدود لكن حيتاج ألن يكون جيداً

لكيفية تقليل عدد الكلامت واحلصول عىل قصة ممتازة يف نفس الوقت.

حاول تضمني رسالة فيام خيص األعامل اخلريية أو األخالقية  .2

 العديد من كتب األطفال توي رسالة إجيابية، بداية من األساسيات البسيطة 

ا مثل كيفية  "املشاركة مع اآلخرين"، وصول إىل دروس حياتّية أكثر تعقيداً مثل 

بالبيئة  الكبرية كالهتامم  املواضيع  تفكر يف  أو كيف  األحّباء،  التعامل مع موت 

واضحة  الرسالة  تكون  أن  الرضوري  من  ليس  اآلخرين.  ثقافات  واحرتام 

ورصحية، لذلك ل تفرضها بالقوة ألنك إن فعلت ذلك فسيظهر الدرس وكأنه 

ثقيل وصعب ولن يقبله األطفال.
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إن كنت تكتب قصة خيالية؛ كن مبدًعا  .3

ا. أين كان  ا، غريب األطوار، حاملاًا ومبهراً  فتلك فرصتك لتكتب شيئاًا بسيطاً

ل  ذلك  لكن  األفكار،  تلك  استكشف  هناك،  اذهب  كطفل؟  إهلامك  مصدر 

ا من دون داع، اكتب عن املشاعر الصادقة، األفعال  يعنى أن تكتب شيئاًا سخيفاً

ووقتها  الفور،  عىل  بالكذب  اإلحساس  يمكنهم  فالقّراء  لك،  شيئاًا  تعنى  التي 

سيضعون الكتاب جانباًا. أما إذا كنت تكتب قصة واقعية، فتلك فرصتك لتنرش 

من  والفنانني!  واملهندسني  القادة،  من  املستقبل  أجيال  مع  وأبحاثك  معرفتك 

ا يف نفس الوقت، حاول احلصول عىل التوازن  ا ودقيقاً الرضوري أن تكون مبدعاً

بشكل  وعرضها  وحقيقية  صحيحة  الوقت  نفس  وىف  خفيفة  القصة  جعل  بني 

مفهوم ومقبول وقابل للتنفيذ عىل أرض الواقع من قبل األطفال.

صياغة قصتك

اكتب املسودة األوىل ول تقلق كيف ستبدو  .1

أو  لقصتك  الرئيسية  العناوين  تديد  عىل  ركز  ألحد،  ترهيا  أن  عليك  فليس 

يف  فشلت  القصص  من  العديد  ا،  لحقاً بصقلها  اهتم  ثم  الورق،  عىل  لكتابك 
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لتحديد األخطاء  القلم األمحر  اإلتقان، أخرج  مبالغ هبا يف  الظهور بسبب رغبة 

ا من الكتابة وليس يف املنتصف أو بعد أي جزء. بعد أن تنتهي متاماً

كن عىل وعى بعمر قّرائك أثناء الكتابة  .2

مناسبا  يكون  أن  لبد  اجلملة  وطول  للجمل،  تركيبك  مصطلحاتك،   *

التي تكتب هلا. إن ساورتك بعض الشكوك، تدث مع عدد من  العمرية  للفئة 

تود  التي  الكلامت  بعض  واستخدم  تستهدفها،  التي  العمرية  الفئة  من  األطفال 

ليتعلموا  األطفال  دفع  اجليد  من  وفهمهم،  استيعاهبم  مدى  تعرف  لكي  كتابتها 

حيتاجوا  ألن  األمر  يصل  أن  جيب  ل  حيث  حدوداً  هناك  لكن  جديّدا،  شيّئا 

لقاموس لكل كلمة!...

* اكتب مجالاً خمترصة تعرب بوضوح عن الفكرة التي تاول مشاركتها لألطفال، 

ا لألطفال الذين حياولون  ا للكتابة لكل األعامر، وخصوصاً ا جيداً يعترب ذلك منهجاً

ا بعد يوم. إدراك معاين األشياء يف حميط عامل يزداد تعقيده يوماً
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وكتبت  أخطأت  وإن  الذكاء،  بالغو  فاألطفال  قّرائك،  بذكاء  تستخف  ل   *

مناسبة  املوضوعات  كانت  لو  حتى  كتابك  من  ا  رسيعاً سيملون  باستخفاف،  هلم 

لعمرهم واجلمل مكتوبة بعناية، فالبد لكتاباتك أن تأرس أذهان قّرائك.

ا آلخر التطورات، فليس معنى أن شيئاًا ما ل هيمك أو قد تراه  كن متابعاً  *

ا يف التفاصيل أن تقوم بإمهاله، األطفال حيبون قراءة ما هو حديث فيام يتعلق  ُمغرقاً

أو طريقة  الربجمة  تتعلم أشياءاً مثل  أن  باللغة واألفكار، فإن عنى ذلك أن عليك 

كتابة الرسائل النصية، لكي تصل بقصتك إىل مستوى معني من الصدق والواقعية، 

فقم بذلك واعتربها فرصة جيدة للتعلم، وتقبلها بحامس...!
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اخرج بخالصة أو بناتج واقعي يف هناية القصة اخليالية  .3

ل جيب دائاماً أن تكون النهاية سعيدة، فلعل ذلك قد يرض طفالاً حديث   *

العهد بالقراءة، فاحلياة ليست مملؤة بالنهايات السعيدة. جيب عىل النهاية أن تكون 

ا بعدم التساق أو التفكك،  قوية مثل بقية الكتاب، ول جيب أن تعطيك شعوراً

ا عندما تكون  الوقت ثم تعود للكتابة لحقاً املفيد أحياناًا أن تسرتيح لبعض  من 

آلخرين  بالنسبة  الالواقعي.  عقلك  يف  نفسها  شكلت  قد  مناسبة  خالصة  هناك 

فاخلالصة تكون حمددة بشكل جيد قبل أن يبدأوا بالكتابة.

لكي  معينة،  خالصة  تقدم  أن  دائاماً  حاول  الواقعية،  القصة  خيص  فيام   *

للموضوع  املحتمل  املستقبل  عن  ما  بمالحظة  تنهى  ربام  بأناقة.  العمل  تنهى 

الذي تكتب عنه، أو ملخص ألهم النقاط التي تدثت عنها يف الكتاب، أو حتى 

. أيا كان هنجك، حاول أن جتعل  نزعة تأملية ملا قد هيم القارئ أن يعرفه مستقبالاً

هناية  يف  صفحة  نصف  من  أكثر  بقراءة  يقوموا  لن  فاألطفال  قصرية،  اخلالصة 

كتاب أو قصة واقعية.
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املراجعة والتنقيح

راجع نّصك  .1

نّصك  صقل  يتم  حتى  األخرى  تلو  مرة  اخلطوة  هذه  تكرار  من  لبد   *

ربام  أو  الكايف،  بالقدر  جيد  غري  قصتك  من  ا  كبرياً ا  قطاعاً أّن  تكتشف  ربام  ا،  متاماً

حمرتف،  رسام  مع  تعمل  كنت  إن  جديدة.  شخصية  لكتابة  حاجتك  تكتشف 

الذي  النطباع  تغيري  يمكنها  الفني  العمل  يمّدها  التي  اإلضافة  أن  ستكتشف 

ا، كرر املراجعة أكثر من مرة حتى تصل إىل مسودة من النص  ختلقه قصتك متاماً

ترغب يف عرضها عىل اآلخرين.

سطور  عن  تتخىل  أن  الصعب  من  للوراء.  تنظر  ول  ترتك  أن  تعلم   *

ذلك  لكن  مناسبة،  غري  أهنا  لتكتشف  فقط  صياغتها  يف  طويالاً  وقتاًا  أمضيت 

جزء من كونك كاتباًا؛ القدرة عىل معرفة ما ينبغي تركه هو جزء أسايس من فن 

ا. الكتابة، إن أردت املوضوعية، ابتعد عن الكتابة فرتة ثم عد منتعشاً

تعديل  فكل  الكتابة،  أثناء  والنحو  اإلمالء  بقواعد  التزامك  من  تأكد   *

يرفع من قيمة كتابك.
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اعرض نّصك عىل اآلخرين  .2

فعل  رد  عىل  تصل  أن  الصعب  من  أنه  كام  واألصدقاء،  بالعائلة  ابدأ   *

لذلك  مشاعرك،  جرح  عدم  عىل  سيحرصون  فبالتأكيد  أحبائك،  من  رصيح 

آراء  عىل  تصل  حتى  كّتاب  جمموعة  إنشاء  أو  كتابة  ورشة  إىل  النضامم  حاول 

صادقة تساعدك عىل تسني مسودتك.

تذكر أن تعرض كتابك عىل مجهور أوىّل من األطفال. اقرأ نّصك لبعض   *

ا ملدى استيعاهبم له، وأي األجزاء جعلتهم يشعرون بامللل،  األطفال وانتبه جيداً

الخ.

يف  املكتبات  وأمناء  واملدرسني،  األمور،  أولياء  رأى  العتبار  يف  خذ   *

كتابك، فهم من سيقومون برشاء كتابك، لذلك جيب أن يعجبهم كذلك.

عندما تكون قد حصلت عىل قدر كاف من اآلراء من خمتلف املصادر،   *

قم بتعديل هنائي عىل نّصك.
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بعض  هناك  الكتابة، ولكن  آخر من  نوع  أي  مع  ا  كثرياً تتشابه  املدونات  كتابة 

انتشار  مستوى  تسني  يف  تساعد  التي  املهمة  والنصائح  البسيطة  الختالفات 

ا عىل أي مشاركات يف أي موقع  أيضاً تنطبق  النصائح  قرائها، هذه  املدونة وكثرة 

للتواصل الجتامعي.

رابًعا: الكتابة يف املدونات 
ووسائل التواصل الجتماعي
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إقرأ ثم  إقرأ...  إقرأ،   )1

إقرأ، ليس فقط يف املواضيع الذى هتمك، بل حاول قدر املستطاع أن تقرأ يف كل 

املواضيع املطروحة، إقرأ كل ما باستطاعتك؛ كتب، أو مقالت، أو جمالت، فذلك 

استخدام  وطريقة  واملدونات  املقالت  طرح  أشكال  بعض  معرفة  يف  يساعدك 

عالمات الرتقيم وقواعد النحو وما إىل ذلك، باإلضافة إىل أنه سيعطيك الكثري من 

األفكار لتكتب عنها يف مدونتك.

وتفهم حتب  فيما  أكتب   )2

بطبيعة احلال جيب أن تكون عىل قدر كبري من اإلحاطة باملجال الذى ستقوم 

بالتدوين عن مواضيع معينة فيه، ولكن حتى هذا ليس كافياًا، إذ جيب أن تكون 

ا للمجال حتى تستطيع اإلبداع فيه. عاشقاً

مدونتك قراء  مع  تواصل   )3

حاول أن تتفاعل مع مجهورك من القراء، أطرح عليهم بعض األسئلة البالغية 

التعليقات، ودع مجهورك  ل خاصية  التامس أفكارك بشكل فعىل. فعِّ يبدأوا  حتى 
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ا ول تتجاهلهم بل رد عليهم كلهم قدر املستطاع، فهذا سيخلق  يطرح األسئلة أيضاً

عالقة من الود والثقة والحرتام املتبادل بينك وبني متابعيك، باإلضافة إىل سمعة 

طيبة جتلب لك املزيد من القراء واملتابعني.

كتاباتك يف  متيز    )4

وليس  ا  ومتميزاً ا  فريداً يكون  مدونتك  حمتوى  أن  عىل  ترص  أن  أسايس  يشء 

جمرد نسخ ملا كتبه اآلخرين، أحذر نسخ املواضيع التي سبق وتدث عنها اآلخرين 

ستجعلك تفقد متابعيك وسمعتك ومصداقيتك ككاتب.

عالية قيمة  ذو  تقدمه  ما  أجعل   )5

تفيد  أن  سيكون  األسايس  هدفك  أن  حيث  ا،  جداً ا  جداً رضورية  النقطة  هذه 

أصدقاءهم  ويدعون  للمزيد،  ا  جمدداً يعودون  بحيث  مستوى  أي  عىل  مجهورك 

ا كمدون بارع ذو حمتوى كبري النفع، عليك أن تعلم أن الناس متابعون  ملتابعتك أيضاً

ا تلك التي تفيدهم يف جمالت حياهتم، وتقدم  خملصون للمدونات املفيدة خصوصاً

هلم معلومات جديدة بشكل منتظم.
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حملركات  باًل  تلِق  ول  آخر  شيء  أي  فوق  متابعيك  اهتمامات  ضع   )6

البحث

هذه  عىل  وركز  كتاباتك،  من  ومتابعيك  قرائك  ويفضله  حيبه  ما  تتبع  ا  دوماً

النوعية من كتاباتك وَأكثِر منها، حاول أن تتقفى مشاكلهم وأبحث هلا عن حلول، 

للكلامت  ببحث  قم  القادمة،  مواضيعك  منها  لتستمد  احتياجاهتم  معرفة  حاول 

ا يف املواضيع املكتوبة واخرترْ إحداها، أكتبها  املفتاحية وحدد أقل الكلامت انتشاراً

مرة يف العنوان ومرة أخرى يف متن النص، ول تقلق من ترتيب موضوعك يف نتائج 

البحث، فـ )جوجل وياهو( مل يعدا يركزان عىل كثرة تكرار الكلامت املفتاحية، بل 

يركزون فقط عىل املواضيع اجليدة املتداولة.

أفكارك رتب   )7

ا لتكتب عنه، ومن ثم فكر يف كل املواضيع الفرعية املتعلقة  أولاً أخرت موضوعاً

لو  مثالاً  الفرعية.  املواضيع  يف  فكرة  كل  بتطوير  تبدأ  هذا  بعد  الرئيسية،  بالفكرة 

اخرتت الفكرة الرئيسية عن "املطاعم" فتكون الفكرة الفرعية مثالاً "أفضل املطاعم 

يف العامل" أو "أنواع املطاعم" وما إىل ذلك.
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الستضايف" "التدوين  جرب   )8

مدونتك،  نرش  هبا  تستطيع  التي  الطرق  أفضل  من  هو  الستضايف  التدوين 

تعريف  أو  ملدونتك،  تشعبي  رابط  أو  صغرية  نافذة  وضع  عن  عبارة  ببساطة  هو 

ا، ويكون هذا فائدة لك ولصاحب  هلا داخل موقع أو مدونة كبرية ومشهورة جداً

ا ويتعلق باملوضوع  ا متفرعاً املدونة الكبرية إذا كان موضوع مدونتك يعترب موضوعاً

الرئييس للمدونة الكبرية؛ أي أن متصفح املدونة الكبرية يستطيع الضغط عىل هذه 

النافذة أو الرابط لقراءة التفاصيل عن املوضوع الفرعي الذى تتناوله مدونتك.
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3000 كلمة 1500 و  بني  مشاركاتك  أجعل   )9

أثبتت دراسة أن أكثر املدونات تداولاً يف حمركات البحث هي التي يكون عدد 

كلامت حمتواها بني 1500 و3000 كلمة. كام بالشكل.

منتظم بشكل  بالنشر  قم   )01

ا أن تقوم بنرش مشاركات بشكل منتظم بمواعيد ثابتة يومياًا مثالاً  من املفيد جداً

أو أسبوعياًا أو حتى شهرياًا ولكن يفضل أل يصل هلذا املدى البعيد، وهلذا عالقة 

وثيقة بمدى ترابط مجهورك معك وشهرتك بني مجوع القراء،كام أن ذلك جيعلك 

ا للقارئ املعتاد والزائر النشط لإلنرتنت. شخصية مألوفة ومعروفة دوماً

الفائدة تعزيز  وبني  األرباح  جلنى  السعي  بني   )11

ثالثة  اإلعالنات ضع  من  األرباح  مصدر جلنى  مدونتك  تاول جعل  عندما 

أشياء نصب عينك.

: ل تفرط يف األمر؛ أي ل جتعل مدونتك مزدمحة باإلعالنات والقرتاحات  أولاً

والروابط اخلارجية الربحية.



137

الكتابة 
تجارة 
الحروف

مفيدة  تكون  برشط  جمانية  أخرى  روابط  ضع  املربحة  الروابط  بجانب  ثانياًا: 

ا حاول أن ل تنرش روابط ربحية إل ألشياء مفيدة بشكل أو  لقرائك فعلياًا، أيضاً

بآخر أو حقيقية ل إعالنات فارغة وأشياء مل ولن هتم قرائك.

ثالثاًا: ل ترسل ملتابعيك بشكل مبارش أي روابط ربحية، إن فعلت ذلك ستخرس 

ا. مجهورك وسمعتك فوراً

مرئًيا حمتوًى  12-اصنع 

الوسيلة  ليست  فهي  بحتة،  نصية  مشاركاتك  كل  تكون  أن  بالرضورة  ليس 

أشياء  تقول  أن  فيمكنها  ا  ايضاً ا  جداً مهمة  الصور  قوله،  تريد  عام  لتعرب  الوحيدة 

ا ومليئاًا  كثرية دون كلمة واحدة، باإلضافة ألهنا جتعل املحتوى الذى تنرشه مبهجاً

باأللوان، أحرص عىل أن تكون الصور يف مدونتك فريدة من نوعها أو معدلة من 

قبلك، ألن بعض الصور هلا حقوق نسخ وقد ترض بسمعتك.

اجتماعًيا 13-كن 

عندما أقول كن اجتامعياًا فأنا أعنى أن تقوم قدر استطاعتك، بنرش كل كتاباتك 

ومدوناتك عىل مواقع التواصل الجتامعية مثل فيسبوك، وجوجل بلس، وتويرت، 
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وانستاجرام، ولينكد إين، وهذا بالطبع إذا كان لديك تواصل معتاد وحسابات 

حسابات  بإنشاء  تقم  أن  فاألفضل  لديك،  يكن  مل  إن  ولكن  املواقع  هذه  عىل 

. عليها؛ لتنرش عليها مستقبالاً

لفتة عناوين  أبتكر   )14

عىل  نىص  حمتوى  أي  انتشار  يف  األسباب  أهم  من  هي  الالفتة،  العناوين 

لالستكشاف  للفضول  املثرية  أو  اجلذابة  لطبيعتها  يعود  وذلك  اإلنرتنت،  شبكة 

والقراءة.

بالكتابة تستمتع  أن  حاول   )15

عندما تكون الكتابة بالنسبة لك هواية حقيقية تبها فسوف تبدع فيها، لذلك 

حاول أن تب الكتابة قبل أن تبدأ هبا كمجال، فهذا سيزيد من مستوى إبداعك 

وابتكارك فيها وبالتايل سيعود عىل مدى انتشارها.

الكتابة تستطع  مل  إذا  أخرين  بكتاب  أستعن   )16

يمر  حتى  أو  الظروف  أو  املشاكل  بعض  للكاتب  حيدث  األوقات  بعض  يف 

نرش  انتظام  عىل  حيافظ  لكى  ولذلك  جديد  يشء  تقديم  يستطيع  ل  نفسيا  بفرتة 
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العمل احلر مثل  الكتاب من مواقع  مشاركاته يف مدونته؛ يقوم باستئجار بعض 

فري لنرس وأبورك وأي رويرت وذلك ليستطيع الستمرار فالنرش حتى متر هذه 

الصعبة. الفرتة 

سجيتك على  كن   )17

األمر  هذا  يتجاهلون  الكتاب  من  -والكثريون  للكاتب  يشء  أهم 

باخلصوص-، أن تكون عىل سجيتك ول تتظاهر بام أنت لست عليه، فال تتظاهر 

باملثالية الزائدة ول تّدعى ما ليس حقيقياًا، فقط أكتب بعفوية وبكل بساطة، عن 

ا،  أيضاً لقرائك  مهاماً  يكون  أنه  رشيطة  اليومية  حياتك  يف  ويمر  له  هتتم  يشء  كل 

التي  ا باملواضيع  الناس مهتمني جداً ولكن ل تبالغ يف أي يشء، فام ل تعلمه أن 

كن  املثالية،  تدعى  ول  طبيعياًا  تكون  أن  حاول  وهلذا  هلم،  اليومية  احلياة  تتناول 

ا من البداية للنهاية. صادقاً
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يف حقيقة األمر، تزامن أول كتاب يل مع ابتكاري لتقنية ثورية، أثناء دراستي 
بشكل  ساعدين  وقد  فرنسا،  عاصمة  باريس  يف   HEC جامعة  يف  للامجستري 
عىل  كتاباًا  يكن  مل  أصله  يف  احلقيقة  يف  هو  يل،  كتاب  أول  كتابة  يف  مبارش  غري 
العربة  قصة،  إهنا  الدجاجة"؛  "الصقر  بعنوان  مقالة  جمرد  كان  لقد  اإلطالق، 
منها التواضع، هذه التقنية تنص عىل أن األفكار اإلبداعية تكتسب رسمديتها 
)أي استمراريتها( من كوهنا قابلة للتطبيق عىل مستويات عدة وبأزمنة وأوضاع 

خمتلفة.

خامًسا: قصة أول كتاب لي 
"حممد اجلفريي"
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 بمعنى أهنا جيب أن تكون مرنة وسهلة التشكيل والستخدام ألكثر من جمرد 

غرض واحد أُعدت له، فمثالاً هنا، سبب ابتكاري هلذه التقنية كان تفكريي يف 

املقالة التي كتبتها للتو، وكيف أهنا يمكن أن تكون مطروحة مثالاً بشكل يكون 

جذاب لألطفال، فقمت بتحويلها إىل حمادثات صغرية كارتونية برسوم بسيطة 

ومبهجة.
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 ولكن التقنية مل تكن يف هذه اجلزئية فقط، بل مكنتني من أخذ فكرة املقالة األوىل 

إىل مستويات أعىل، حيث قمت بعمل سلسلة كاملة من كتب األطفال بنفس 

األسلوب، وهي عىل شكل قصص مصورة وموجهة بشكل يتناسب مع الفئة 

لدهيم. معينة  وأخالقيات  وقناعات  عادات  تنمية  بغرض  املستهدفة  العمرية 

والقناعات  القيم  غرز  تسهيل  عىل  تساعد  القصص  هذه  ألن  وذلك   

الكتب  هذه  نفس  بتحويل  قمت  ثم  النشء،  جيل  يف  املرغوبة  واألخالقيات 

ا وقبلها كانت مقالت إىل حلقات تذاع عىل الراديو والتلفاز،  التي كانت قصصاً

هذه  تستخدم  أن  يمكن  حيث  فقط  احلد  هذا  عند  يتوقف  ل  األمر  ولكن 

، أو التحدث عنها عىل مواقع  القصص لعمل حلقات عنها عىل اليوتيوب مثالاً

التواصل الجتامعي والسناب شات وما إىل ذلك. 

الفكرة الرئيسية هنا ليست يف املقالة نفسها، ولكنها يف مفهوم قابلية النتشار 

ن من استخدامها هبذا الشكل وىف هذه املنصات  املتعدد هلذه املقالة، والذي ُيمكِّ

املتعددة، وهنا تقع التقنية التي قمت بابتكارها وهي تتلخص يف أربعة مفاهيم 

وهي كالتايل: -
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الفكرة جيب أن تكون: -

Repeatable  .1 - قابلة إلعادة التنفيذ من اآلخرين

وخصائص  حجم  بنفس  والتكيف  للتوسع  قابلة  مرنة   -  Scalable   .2

املنصة املستخدمة

Multiple use - يمكن استخدامها يف سياقات وجمالت متعددة  .3

Distributable  .4 - معدة لتكون سهلة النتشار
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يف ضوء ما درست يف الفصل السابق، أجب عن األسئلة التالية: -

1. ما هي الغاية الرئيسية من البحث العلمي؟

2. هل جيب عىل البحث العلمي أن يأيت بنتيجة جديدة؟ مع التعليل.

3. ما سبب اإلشارة للمراجع يف البحث العلمي؟

4. ما هي الشخصيات الرئيسية يف أي رواية؟

5. كيف يمكنك جعل القارئ يتخيل الصورة الكاملة أثناء قراءته؟

6.  ملاذا من املهم تديد أي فئة عمرية من األطفال ستكتب هلا؟

7.  ملاذا عىل كاتب كتب األطفال تضمني رسالة إجيابية؟

8.  ملاذا عىل الكاتب عرض مسوداته عىل أطفال قبل الطباعة النهائية؟

مترين 2
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ا مع متابعيه؟ 9.  ملاذا عىل املدون أن يتواصل دوماً

10.  ما هو التدوين الستضايف؟

خسارة  دون  املدونات  من  املادي  للتكسب  املناسب  األسلوب  هو  ما   .11

املتابعني؟

12. ما هي اخلصائص األربعة للفكرة الرسمدية؟



الوحدة الثالثة: 
الكتاب
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يف هذه الوحدة ستتعرف عىل املكونات املتعارف عليها للكتاب وكيفية ترتيبها، 

الغالف  حيث  اخلارج  ومن  الداخل  من  الكتاب  تصميم  عملية  ومراحل 

ا ستتعرف  األمامى واخللفى والعناوين وصورة الكاتب وسريته الذاتية. أيضاً

عىل خطوات عملية النرش الذايت والفرق بينها وبني النرش عن طريق دار للنرش، 

إقتصادى  بشكل  والرتويج  لكتابك،  النسخ  حقوق  تسجيل  كيفية  وستتعلم 

ذكي وفعال لكتابك يف آخر مرحلة يف الكتاب بعد طباعته.

• التعرف عىل مكونات الكتاب وترتيبها ومراحل عملية تصميم الكتاب.

• تعُلم كيفية اختيار الغالف واملحتوى املثايل للواجهة األمامية واخللفية للكتاب.

• التعرف عىل النرش الذايت وتسجيل حقوق النسخ والرتويج الذكي للكتاب.

الوحدة الثالثة: 
الكتاب

أهداف الوحدة:



الفصل األول: 
مكونات الكتاب
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يف  نقطة  أهم  وتعترب  كتابه.  يف  الكاتب  عليها  يسري  التي  اخلطة  هي  الفهارس 

الكتاب عىل األطالق، وعادةاً توضع يف هناية الكتب وهذا خطأ، املفرتض أن 

توضع يف بداية الكتب، ويعد الفهرس هو الدليل اإلرشادي للكتاب، فمن ل 

ا،  مبعثراً يصبح  ألنه  ا  كثرياً ا  وجهداً وقتاًا  يضيع  الكتابة  بدأ  قبل  الفهرس  يكتب 

الفهرس هو ما يضعك عىل املسار الصحيح لذلك جيب أن تبدأ بالفهرس.

أوًل: الفهارس
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ملاذا نبدأ بالفهرس؟

• تنظيم العمل

ا بشكل متسلسل وأنيق. بالتأكيد وضع فهرس جيعل عملك منظاماً ومتدرجاً

• اخلطوط العريضة

كتابة الفهرس بخطوط متباينة السامكة، يبني التفرع والتدرج وحيدده للقارئ.

• تديد املراجع

تديد املراجع يساعدك يف تنظيم عملية تكوين الفهرس ومصادره.

ُأُطر( مواضيع الكتاب • تأطري )وضع 

عن وضع عنوان يف فهرس ملوضوع يف الكتاب فأنت بذلك تضع إطار حمدد 

هلذا املوضوع وتدده باسمه الفريد عن بقية مواضيع الكتاب.

قاعدة ثالثة إىل مخسة 

1. األبواب: جيب عليك أن جتعل األبواب ل تقل عن ثالثة ول تزيد عن مخسة 

إل إذا اضطررت لذلك. 
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2. الفصول: وكذلك نفس اليشء ينطبق عىل الفصول ل تقل عن ثالثة ول 

تزيد عن مخسة.

3. الفروع: وكذلك نفس اليشء ينطبق عىل الفروع ل تقل عن ثالثة ول تزيد 

عن مخسة.

4. النقاط: وكذلك نفس اليشء ينطبق عىل النقاط ل تقل عن ثالثة ول تزيد 

عن مخسة.

5. الفقرات: وكذلك نفس اليشء ينطبق عىل الفقرات ل تقل عن ثالثة ول 

تزيد عن مخسة.

حيفظون  الناس  أن  أثبتت  التي  العلمية  الدراسة  هو  الرتتيب  هذا  يف  السبب 

مخسة أرقام لكل من هذه األقسام بسهولة، حيث يمكنهم تذكر مخسة أبواب 

ومخسة فصول وفروع ونقاط وفقرات وما إىل ذلك. ويزداد األمر صعوبة بعد 

التعداد اخلامس لذلك يفضل أل تتخطى مخسة تعدادات من التقسيم حتى ل 

ترهق ذاكرة القارئ.



الكتابة 
تجارة 
الحروف

152

كيفية بناء قاعدة ثالثة إىل مخسة يف الفهرس؟

1: طريقة البطاقات 

لنفرتض أن كتابك هو عن القيادة ولديك عدة أبواب ختطر عىل بالك يف علم 

 - احلرة  القيادة   - الديموقراطية  القيادة   - األوتوقراطية  القيادة  مثالاً  القيادة 

القيادة املوقفية - القيادة التبادلية وكل ما عليك اآلن أن تكتب هذه العناوين 

يف بطاقات عشوائية كل عنوان عىل بطاقة منفصلة، ثم بعد ذلك تضع العناوين 

الرئيسية العامة باألعىل وتتها العناوين الفرعية اخلاصة، حيث تقوم بتقسيم 

ا  هذا العنوان الرئييس العام إىل عدة عناوين متفرعة، وهذه طريقة جيدة أيضاً

لسرتسال األفكار بشأن الفهرس. 

2: طريقة اخلارطة الذهنية )الشجرة( 

قم بعمل دائرة يف وسط الصفحة بعنوان كتابك، ثم فرع من هذه الدائرة دوائر 

أخرى تمل أسامء فرعية لألبواب وأخرى تتفرع منها للفصول وهكذا...إىل 

أن تصل بك إىل أصغر مكونات الكتاب وهي النقاط. حتى هذه اللحظة أنت 

فقط تقوم برتتيب األفكار والعناوين باختاذ عنوان الكتاب كمصدر للتسلسل 
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الذهني للتدرج التي ستقوم عىل أساسه بتقسيم الفهرس وعنونته.

 مثال توضيحي عىل طريقة اخلارطة الذهنية
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بداية التخطيط لعملية الفهرسة

ا من التخطيط. ل شك بأن تديد الوقت لعملية الفهرسة يعد نوعاً

التنفيذ: بمعنى أنك مثالاً إذا استغرقت يف كتابك ثالثة أشهر  • التخطيط ثلث 

أسس  وضع  مرحلة  يف  ألنك  وذلك   ، كامالاً ا  شهراً يستغرق  التخطيط  فإن 

الكتاب كله؛ يف الفهرس. 

عىل  معقد  لتخطيط  تتاج  ل  والقصص  الروايات  الكتاب:  نوع  حسب   •

لذلك  ا  وتوسعاً ا  تعقيداً أكثر  تكون  التي  األكاديمية  أو  العلمية  الكتب  عكس 

تكون بحاجة للفهرس.

التخطيط  ملراجعة هذا  لوقت إضايف  للمراجعة: ستحتاج  اإلضايف  الوقت   •

الفهريس، ستحتاج لعرضه عىل خرباء أو أناس آخرين أو أصحاب الختصاص 

ليعطوك رأهيم يف مدى مالءمته ودقته.

شكل الفهرس أو املخطط

املبدئي،  الفهرس  صناعة  يمكنك  الذهنية  اخلارطة  بعمل  قمت  بعدما  اآلن، 

األول  الباب  عنوان  وضعت  ثم  البداية  يف  الكتاب  عنوان  وضعت  إذا  فإنك 
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فيجب أن يكون تت عنوان الباب األول كام أسلفنا ثالثة إىل مخسة فصول، 

ثم تضع تت كل فصل ثالث إىل مخسة فقرات )عناوين فروع(، ثم تضع تت 

ا ثالث إىل مخس فقرات أخرى ثانوية. املهم أن يف النهاية يكون  الفقرات أيضاً

التخطيط العام مفصالاً بشكل دقيق وصحيح ومنهجي.

مثال توضيحي للتسلسل املبدئي للفهرس
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التخطيط ملواد الكتاب املرجعية

بعدما قمت بالتخطيط للفهرس املبدئي وكتبته، اآلن تأتى عملية مجع املراجع 

والتي ستنبثق من نفس الفهرس الذي قمت بعمله للتو، أي من عناوينه كي نكون 

حمددين أكثر.

1. أمجع مخسني إىل سبعني مرجع: وهذا يرجع إىل موضوع كتابك وقدر املراجع 

الذي ستحتاج فيه لستيفاء املعلومات عن مجيع املواضيع الفرعية التي حددهتا فيه، 

املراجع قد تكون كتب أخرى أو دورات تعليمية أو جمالت أو مقالت أو أخبار 

رسمية أو إحصائيات أو أحداث تارخيية مؤرخة وما إىل ذلك من مصادر للمعلومات.

ا ملدى مصداقية  2. أمجع كل ما تستطيع من اإلنرتنت: مع مراعاة أن تنتبه جيداً

وموثوقية هذه املعلومات التي مجعتها من اإلنرتنت، واألفضل أن تالحق مصادرها 

ا تبحث عن املعلومات يف عدة أماكن، قبل أن تضعها يف  لتتأكد من صحتها، وأيضاً

ترسانتك املرجعية، وذلك ملعرفة التباينات يف صيغة املعلومة والوصول للمعلومة 

األصح واألدق.
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غ مكتباًا أو طاولة: بعدما جتمع كل هذه املراجع قم بطباعتها كلها إن كانت  3. فرِّ

واإلضاءة  راحتك  من  وتأكد  مكتب  أو  طاولة  عىل  أمامك  كلها  وضعها  رقمية، 

الكافية أثناء هذه املرحلة ألهنا هي األهم، وهي جتميع املراجع وتصنيفها وترتيبها.

الذهنية  اخلريطة  بطريقة  شئت  إن  أو  البطاقات،  بطريقة  أفكارك:  أكتب   .4

ا، قم بكتابة اسم  ولكن طريقة البطاقات أكثر عملية يف هذا اجلزء كام ذكرنا سابقاً

الباب واسم الفصل واسم العنوان الفرعي واسم الفقرة، كٍل يف ورقة خاصة به.
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مثال توضيحي لطريقة األوراق الفارغة يف تقسيم املراجع

الفقرة الوىل  العنوان الفرعى 

الول

الفصل الول الباب األول
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5. ابدأ بأشمل املراجع: أبدأ دائاماً بأكثر املراجع شمولية وقرباًا ملخطط فهرسك 

وأفعل اآليت :-

أ- أحرض أربع أوراق فارغة وعنوهنا كام بالشكل السابق.

ب - بعد جتميع املراجع قم برتقيمهم.

6. فرغ املراجع يف الصفحات: اآلن أنظر لفهرس املرجع، وأوجد نقاط التشابه 

املثال لديك 10  ا، عىل سبيل  له أنت مسبقاً الذي خططت  الفهرس  بينه وبني 

قم  مماثل(  )عنوان  التقاء  نقطة  جتد  فعندما  صفحات،   10 منها  كل  مراجع 

باآليت، تأخذ رقم املرجع ورقم الصفحة التي هبا تلك النقطة وتكتبه يف ورقة 

العنوان الذي التقى معه. 

بمعنى أن مثالاً عنوان الباب األول هو "أنواع القيادة" واملرجع رقم 1 صفحة 

ا عن أنواع القيادة فيكون الشكل كاآليت : - رقم 1 يتحدث أيضاً
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وهكذا تتأكد من أن نقاط اللتقاء كلها تم تديدها وتدوين أماكنها سواء يف 

املرجع أو يف الكتاب، وذلك حتى تستطيع بعد ذلك نقل املعلومات بسهولة 

من املراجع إىل الكتاب.

ا إذا كان هناك ورقة معينة من الكتاب ل جتد هلا نقاط التقاء مع   يشء أخر أيضاً

املراجع التي لديك فأرش عليها بعالمة مميزة مثل "!" أو "؟" لتتذكر أن تبحث 

هلا عن مراجع عند انتهائك. 
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هذه الطريقة ستسهل عليك استخدام املراجع، فمعظم الناس يقرأون املراجع 

ول  يشء  يقرأ  وقد  باحلرية  سيصيبه  ألنه  خطأ  وهذا  الكتابة  يبدأون  ثم  كلها 

يتذكر أين كان، فيصبح األمر فوىض كاملة، لذلك ُينصح بأن تقوم بعمل هذا 

الرتقيم واإلشارة قبل بدء الكتابة.
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إذ لبد  الكتاب،  بوابة  تعترب هي  ا، حيث  العناوين يشء مهم جداً أن   احلقيقة 

أن تكون جذابة ومثرية لالهتامم والفضول بشكل كاٍف جلذب القارئ ليتصفحه 

ويبدأ بقراءته، وانتشار الكتب يعتمد عىل ثالثة أشياء يف احلقيقة وهي هبذا الرتتيب؛ 

ا:  مشهوراً الكاتب  يكن  مل  وإذا  شهرته،  ومدى  وسمعته  نفسه  الكاتب  عىل   : أولاً

العنوان  العنوان؛ هل هو جذاب ومبهر ومشوق أم ل؟ وإذا مل يكن  فتعتمد عىل 

كذلك فيعتمد عىل املضمون، لذلك ُيالحظ اسم الكاتب ثم العنوان ثم املضمون.

ثانًيا: العناوين
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• العنوان الرئييس: هو العنوان الذي يكون يف مقدمة الكتاب وبأكرب وأوضح 

ا قدر املستطاع، حيث أفضل عنوان يكون من  خط، ويفضل بأن يكون خمترصاً

كلمة واحدة، ثم من كلمتني، ثم من ثالث كلامت ثم أكثر وهكذا.

، ل تكتب عنواناًا ملجرد غرابته، جيب أن  : ل تكتب عنواناًا مبهاماً • العنوان امُلعربِّ

ا به، خطأ أن تكتب عنوان ل ُيعربِّ عن  ا عن املحتوى ومرتبطاً يكون العنوان معرباً

مضمون الكتاب حتى ولو كان عنواناًا جذاباًا للقارئ.

• العنوان األوسع: أكتب عنوان بحيث يشمل أكرب رشحية ممكنة من القراء مهام 

كان كتابك ختصصياًا.

• العنوان الشارح: وهو عنوان أخر يوضع أسفل العنوان الرئييس ويكون شارح 

له، وهذا يمكن فيه أن تتوسع حيث قد تصل به إىل عرش أو أثني عرش كلمة.

اخللفي: وهو عنوان أخر يوضع خلف الكتاب ويمكنك فيه رشح  • العنوان 

عن  خافتة  نظرة  تعطى  قصرية  مجل  بضع  يف  ويرس  بسهولة  الكتاب  مضمون 

املحتوى دون كشف الكثري منه ولكن بقدر مناسب ليثري فضول القارئ.
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والعناوين  والفصول  األبواب  عناوين  بالطبع  هي  الداخلية:  العناوين   •

ا. الفرعية وعناوين الفقرات والنقاط وما إىل ذلك كام رشحنا سابقاً

هناك بضع نقاط مهمة جيب أن تنتبه هلا وهي:

النتهاء  بعد  كتابته  يف  تفكر  يشء  آخر  هو  الرئييس  العنوان  ا:  آخراً العنوان   •

ا عام ابتدأت به وأنت يف بدايات  من الكتاب، ألنك غالباًا ستعتمد عنواناًا خمتلفاً

مرحلة الكتابة. 

• عدد العناوين: هذا يتحدد حسب موضوع كتابك وعدد صفحاته وأقسامه.

كتابك: احذر من العناوين السلبية أو تلك التي توحي  عنوان  ختتار  كيف   •

باليأس أو التشاؤم، ابتعد عن هذه العناوين ألهنا ل جتذب القراء، إل إذا كان 

ا يمكن استخدام  كتابك يتناول موضوع أصال يف طبيعته يتعلق هبذا األمر، أيضاً

العناوين السلبية جلذب النتباه لقضية رائجة بني الناس، فهي يف طبيعتها سلبية 

بينام الكتاب يضع حلولاً هلا.

العنوان: حاول أن تستشري الكثري من الناس بشكل  اختيار  يساعدك يف  • من 

عشوائي لتحصل عىل آرائهم يف عنوان لكتابك وذلك حتى تصل لعنوان جيذب 
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أكرب قدر ممكن من الناس، ملحوظة مثرية لالهتامم؛ هي أنه ثبت أن األطفال 

من  ختجل  ل  لذلك  واملبدعة  اجلذابة  العناوين  ابتكار  يف  استثنائية  مقدرة  هلم 

سامع آراء األطفال.

ا يف املبيعات، فقد يقفز  • أثر العنوان يف املبيعات: يؤثر العنوان بشكل كبري جداً

ا. بمبيعات كتابك إىل مستويات عليا وقد يؤخرها أيضاً
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تتخذها،  أن  قرارات جيب  لديك عدة  يكون  أن  التصميم واإلخراج جيب  يف 

؛ جيب أن تدد ما هي الرشحية التي توجه هلا الكتاب، هل ستوجهها للطبقة  أولاً

ا عىل هذه القرارات يمكنك بدء تصميم كتابك، ولكن  الغري مثقفة أو املثقفة، وبناءاً

قبل أي يشء جيب أن تعلم أن الدراسات أثبتت أن الكتاب املصور وامللون يتفوق 

يف نسبة املبيعات عىل الكتب العادية.

 قرارات التصميم

• كيف ختتار شكل كتابك؟

بأضعاف  العادي  الكتاب  تتخطى  مبيعاته  نسبة  املصور  الكتاب  أن  ذكرنا 

ا  أيضاً وامللون  املصور  الكتاب  تكاليف  احلال،  بطبيعة  ا  أيضاً ولكن  األضعاف، 

ختتلف عن تكاليف الكتاب العادي، لذلك هذا يشء أخر لتضعه يف العتبار. 

ثالًثا: التصميم 
واإلخراج
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• ما الذي تريده أن يصل للقارئ؟

يف احلقيقة تصميم الكتاب وشكله يؤثر بشكل مبارش عىل الرسالة التي تريد 

إيصاهلا للقارئ، فعىل سبيل املثال؛ األلوان الداكنة تغطى مواضيع أدبية خمتلفة 

عن األلوان الفاتة، ولذلك جيب أن تكون ألوان الكتاب وتصاميمه متسقة مع 

موضوعه.

• من سيعمل عىل الكتاب؟

هنا جيب أن تتحقق من خلفية املصمم، ومدى شهرته واألعامل التي أنجزها 

وجودهتا، ومدى مالئمة السعر املطروح للعمل املطلوب وما إىل ذلك.

• هل ستستعمل الصور؟

قد تستخدم الصور أو ل، فهذا يشء اختياري خيص الكاتب، ولكن إذا قررت 

استخدامها جيب أل تكثر منها حتى ل يميل الكتاب ليصبح قصة مصورة.

• ما الذى حيتاجه منك املصمم؟
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بطبيعة احلال سيحتاج منك املصمم بعض املعلومات عن املحتوى، ورؤيتك 

بعض  عليك  وسيعرض  عمله،  يف  دجمها  هو  يستطيع  حتى  الطرح،  كيفية  يف 

التصميامت، لتختار منها ما يلقى رضاك.

أساسيات إخراج الكتاب

مراجعة املحتوى  .1

• املراجعة األخرية

يف  التفكري  قبل  أسلفنا  كام  أخرية  مرة  املحتوى  تراجع  أن  لبد  تأكيد  بكل 

التصميم والطباعة.

• راجع بأساليب ذكية ودقيقة

عىل  كارثية  أثار  هلا  تكون  قد  بأخطاء  طباعة  ألن  األمهية،  عظيم  يشء  وذلك 

سمعتك ككاتب وأموالك يف حالة اضطرارك إلعادة الطباعة.
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• أرشك األخرين

املراجعة من معارفك وأصدقائك،  ا، وأرشك أصحاب اخلربة يف   راجع جيداً

صادقة  ا  أراءاً تصد  حتى  وذلك  تعرفهم  ل  أشخاص  األخص  عىل  ولكن 

وحمايدة.

قياس األبعاد  .2

• كم هي األبعاد املناسبة للكتاب؟

هناك قوالب أبعاد قياسية متعددة لطباعة الكتب، وجيب أن تفكر يف أهيا يناسب 

حجم كتابك، وتصميمه وموضوعه وطريقة طرحه.

• أسأل املطابع

والعنوان  وملوضوعه  لكتابك  املناسبة  واألبعاد  القياسات  تدد  أن  جيب 

والتصميم وما إىل ذلك، وىف هذا األمر يمكنك استشارة فنى املطبعة، األبعاد 

هذه  كل  وحجمه،  اخلط  ونوع  الصفحات  وعدد  التكلفة  يف  ا  أيضاً دور  هلا 

ا وجيب أن تكون متسقة مع بعضها البعض لتناسب القارئ. األشياء مهمة جداً
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التصميم األوىل   .3

• املصمم مثقف ويقرأ

احرص عىل اختيار املصمم الذي ستعمل معه عىل كتابك بعناية، حيث يتطلب 
ا بشكل كايف، ليستطيع وضع رؤيتك وختيلك للغالف  ا ومبدعاً أن يكون مثقفاً

عىل أرض الواقع.

• الكتاب جيب أن يكون عبارة عن تصميم واحد

وذلك حتى ل يكون شكله غريباًا أو غري متناسق مما جيعل القارئ ينفر منه.
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• فكر يف الرشحية املستهدفة

عند تصميم الكتاب جيب عليك أن تضع نصب عينك اخلصائص املطلوبة يف 

هذا التصميم التي تتوافق مع أو جتذب الرشحية املستهدفة من القراء.

• أرشك اآلخرين

جيب أن تعلم أنه جيب عليه أن يعطيك عدة خيارات للتصميم األوىل بحيث 

ا أن  يمكنك اختيار منها ما يالئم فكرك ورؤيتك أو حتى أفضل. يمكنك أيضاً

تستشري األخرين يف شكل تصميم كتابك بخاصة األطفال حيث لدهيم بعض 

األفكار اإلبداعية الرائعة.
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يف ضوء ما درست يف الفصل السابق، أجب عن األسئلة التالية: -

1. ملاذا يبدأ الكاتب ببناء الفهرس؟

2. ماهي قاعدة ثالثة إىل مخسة؟ وملاذا وضعت؟

3. كيف يتم التخطيط للمراجع؟

4.  ما هي أساسيات إخراج الكتاب؟

5. ما هي أنواع العناوين ودور كل منها وموقعه يف الغالف؟

6.  ما هي خطوات تصميم الغالف؟

مترين1



الفصل الثاني: الواجهة
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تجارة 
الحروف

انتشار  يف  الرئييس  السبب  سيكون  ألنه  ا؛  جداً مهم  اإلبداع  اجلزئية  هذه  يف 

الكتاب لطريقته يف إثارة الفضول واإلعجاب بشكل وتصميم فريد من نوعه 

إىل حد يبدو وكأنه يسحر القراء لقتناء الكتاب.

الغالف األمامي واخللفي

• اختيار األلوان

لون  كل  وذكرنا،  سبق  كم 

يمكن أن يعرب عن موضوع 

معني وبشكل معني، ويوجه 

من  معني  جلمهور  الرسالة 

القراء، لذلك جيب أن ختتار 

األلوان بعناية وباتساق. 

أوًل: الغالف 
األمامي واخللفي



الكتابة 
تجارة 
الحروف

176

• اخلط

ا وسهل القراءة يف العناوين، بعض الكتاب حيب أن  ا واضحاً ا اخرت خطاً أيضاً

ا عن غريه، ولكن  يكون عنوان كتابه بخط غريب ومعقد بحيث يكون منفرداً

احلقيقة أن القارئ العريب عندما يمر عىل رف الكتب ل يتاح له إل ثوان قليلة 

القراءة  الكتب، لذلك عندما يكون عنوان كتابك صعب  لينظر عىل عناوين 

سيتخطاه القارئ ببساطة إىل الكتاب الذى يليه.

الكتاب عن  ونبذة  • العناوين 

عناوين  تبدو  ل  حتى  متباينة  ألواناًا  اخرت  العناوين  أللوان  اختيارك  عند 

العنوان جيب أن يكون  أن  تنتبه هلا وهى  أن  باهتة، نقطة أخرى جيب  كتابك 

الكتاب  أن  لكون  يعود  وهذا  أمتار،  ثامنية  بعد  عىل  من  قراءته  املمكن  من 

العريب ليس له الكثري من القنوات التسويقية لرخص ثمنه، لذلك فنستخدم 

هذا األسلوب كأسلوب من أساليب التسويق، نقطة أخرى؛ وهي أن تتذكر 

أن تضع العنوان الرئييس يف أعىل الكتاب ومرة أخرى يف اجلانب ألن أحياناًا 
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الكتب توضع فوق بعضها، فال يكون هناك جزء واضح من الكتاب لألعني 

إل اجلانب.

الشخصية • الصورة 

ينصح بأن تضع صورتك الشخصية عىل الكتاب، ألن هذا يضيف مصداقية 

ا إذا كانت لديك بعض الشهرة. للكاتب وللكتاب، خصوصاً
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سرية املؤلف  •

ا  أيضاً فهذا  كمؤلف،  سريتك  عن  نبذة  صورتك  بجانب  تضع  أن  جيب  أ  أيضاً

يضيف مصداقية وموثوقية للقارئ الذى يفكر يف اقتناء الكتاب، قد ل يكون 

عىل علم بمن أنت ول يثق بك أو بجودة مؤلفاتك، ولكن هذه السرية تعطيه 

بعض املعلومات التي قد جتعله أكثر إقبالاً عىل جتربة مؤلفاتك ألول مرة.

 حقوق الطبع أو النسخ

• ملن تعطى حقوق الطبع

حق النرش والطبع هو حق قانوين تم إنشاؤه وفقا لقانون البلد الذي يمنح خالق 

العمل األصيل احلق احلرصي لستخدامه وتوزيعه، وتقوم بمهمة احلامية هذه 

وزارات اإلعالم يف كل دولة. 

• كيف تمى حقوقك الفكرية

حقوق التأليف والنرش هو شكل من أشكال امللكية الفكرية، التي تنطبق عىل 

اإلبداعي. لذلك عليك تسجيل كتابك يف وزارات  العمل  أشكال معينة من 

حلامية  أعاملك  عىل  النسخ  بحقوق  إخطار  وضع  عىل  واحلرص  اإلعالم، 
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تجارة 
الحروف

ا أن تتعامل مع دور  حقوقك فيها حتى ل يستغلها أحد غريك. من املفضل أيضاً

نرش كبرية وموثوقة لكي يكون لديك فرصة أفضل يف محاية حقوقك الفكرية.

البلدان الغري حممية • البيع يف 

لنطاق  أهنا  باإلضافة  حمدودة،  لفرتة  فقط  عادة  هذه  والنرش  التأليف  حقوق 

بتقييدات واستثناءات  إذ أن احلقوق احلرصية ليست مطلقة بل مقيدة  حمدود 

وحدود جغرافية بام يف ذلك الستخدام العادل، لذلك جيب عليك أن تبتكر 

بتوفري نسخة رقمية  الدول األخرى وذلك  الفكرية يف  طريقة حلامية حقوقك 

عليها  ينطبق  ل  التي  األخرى  الدول  يف  بسهولة  رشاؤها  يمكن  كتابك  من 

حقوق النسخ والطباعة.
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كل  يف  تقريباًا  ومعتمد  منطقي  معني  تسلسل  له  الكتاب  فإن  األمر،  واقع  يف 

الكتب اآلن يف العامل، فبعد غالف الكتاب تأتى صفحة النارش واحلقوق والعاملني 

ومرحلة  بالكتاب  املتعلقة  املعلومات  كل  املنتجة،  الرشكة  وعنوان  الكتاب  عىل 

صفحة  تأتى  وبعدها  اإلهداء  صفحة  تأتى  ذلك  بعد  ثم  للقراء،  وتقديمه  إنتاجه 

الفهرس وبعدها صفحة مقدمة الكتاب. 

يف  تكتبه  يشء  أخر  املقدمة  جعل  عىل  أحرص  دائاماً  املقدمة:  تكتب  متى   •

الكتاب.

• خلص كل ما يف الكتاب: يف املقدمة خلص كل ما كتبت يف الكتاب، يف املقدمة 

ا قدر اإلمكان، بمعنى أن تقول للناس  ل تتاج الكثري من التعقيد، فقط كن بسيطاً

ما ستقوله يف الكتاب باختصار، ويمكن أن يساعدك أن جتعل املقدمة هي بنفس 

حمتوى الفهرس ولكن عىل صيغة نثر مع القليل من الرشح.

ثانًيا: املقدمة 
واخلامتة
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بوضوح: قم برسد أهدافك من النص يف املقدمة  الكتاب  من  هدفك  • حدد 

الكتاب وما حيتويه وما إىل  بشكل خمترص بحيث توضح للقراء املقصود من هذا 

ذلك تدث إىل القراء مبارشة من خالهلا وبشكل صادق.

الكتاب: أذكر كل الشخصيات التي هتدى هلا كتابك سواء كانوا  هتدى  • ملن 

معلميك أو قدوتك يف الكتابة أو أفراد من فريق العمل أو أصدقاء أو أفراد من 

العائلة.

هذه  يف  يمكنك  بالطبع،  خامتة  هناك  الكتاب  هناية  يف  ومبهرة:  قوية  خامتة   •

جممل  تذكر  أو  معك،  حدث  موقف  أو  حديث  أو  بقصة  القراء  ُتبهر  أن  اخلامتة 

الكتاب مرة أخرى.
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املراجعة اللغوية 

من  الكثري  يواجهون  الكتابة  يف  متمرسني  الغري  األشخاص  احلال  بطبيعة 

جيعلهم  ما  وهذا  ذلك،  إىل  وما  والنحوية  اللغوية  باألخطاء  يتعلق  فيام  املشاكل 

ملزمون بالنقاط التالية.

• أعِط املراجعة لشخص آخر: يف الغرب اآلن ل يوجد كاتب واحد للكتاب، 

بل هناك كاتب وحمرر، فهناك الكاتب الذي يكتب الكتاب األصيل بالكامل، ثم 

يأيت املحرر يعيد صياغة بعض الفقرات ويرتبها ويصحح األخطاء.

• راجع ثم راجع ثم راجع: جيب أن توِكل عملية أخرى وهي املراجعة ملدقق 

لغوى ونحوى، ومن ثم تراجع أنت أيضا الكتاب مرة أخرى.

• النظرة األخرية: قبل أن ترسل الكتاب إىل الطباعة،

 تأكد من أن تقرأه كامالاً مرة أخرى بشكل منمق ودقيق لتتأكد من عدم وجود 

أي أخطاء أو مالحظات لتعديلها.
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 يف ضوء ما درست يف الفصل السابق، أجب عن األسئلة التالية: -

1. ما دور اختيار األلوان يف عملية تصميم الغالف؟

2. هل مفرتض أن توضع صورة شخصية للمؤلف عىل الغالف؟ وملاذا؟

الغالف؟  عىل  للمؤلف  الذاتية  السرية  عن  نبذة  توضع  أن  مفرتض  هل   .3

وملاذا؟

4.  ما هي حقوق النسخ والنرش وكيف يتم محايتها؟

5. ما هي املقدمة وما يكتب فيها؟

مترين 2



الفصل الثالث:
 النشر والتوزيع وحقوق

 النسخ
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يف هذا الفصل ستتعرف عىل خطوات النرش والتوزيع وتسجيل حقوق النسخ 

والرتويج لكتابك.

الشأن، هل  ا هبذا  قراراً تتخذ  أن  النرش جيب  النرش مع دور  أو  الذايت  النرش  يف 

هناك  أولاً  بنفسك،  كتابك  وتنرش  أنك ستعمل وحدك  أم  دار نرش،  مع  ستعمل 

عدة أمور جيب أن تعلمها وإحدها هي أنك عندما تعمل مع دار نرش فأنت تقوم 

ا من اجلهد واملال، وعملك مع دار النرش  ا كبرياً بحامية نفسك وتوفر عىل نفسك قدراً

ا. عملك مع  ا وانتشاراً ا أكثر تسويقاً أضمن حلقوقك من عملك وحدك، وهو أيضاً

دار النرش يفقدك الكثري من األرباح ألهنم يعطونك نسب بسيطة من عائدات بيع 

الكتاب، لكن احلق يقال: إن النرش الذايت مساوئه أكثر من منافعه حيث ننصحك 

بالتعامل مع دار النرش.

الفصل الثالث:
 النشر والتوزيع وحقوق

 النسخ

النشر والتوزيع
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ملاذا النشر الذاتي؟

• حساب التكاليف

ا  دار النرش تستطيع بيع كتابك من ضمن جمموعة كتب لذلك ل يتحملون خطراً

ا ألنك ستكون مسؤول عن الكثري  ا كبرياً ا، بينام يف نرشك الذايت تتحمل خطراً كبرياً

ليس  كثرية  كتب  عىل  معتمدة  النرش  دور  بينام  النرش،  مراحل  لكل  التكاليف  من 

كتابك وحده.

• حساب األرباح

هنا يتفوق النرش الذايت عن العتامد عىل دار نرش حيث أن دار النرش تعطيك 

ا من الربح، بينام إذا قمت بالنرش بنفسك فهذا سيعنى أن العائدات  ا ضئيألاً جداً قدراً

كاملة لك.

• الوقت واجلهد

بكل تأكيد هنا تتفوق دار النرش عن النرش الذايت ألهنا تقوم عنك بكل املهام 

ا. واخلطوات التي تنطوي عليها عملية النرش والتي سنذكرها لحقاً
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صناعة النشر الذاتي

التكاليف الرأسية واملبارشة  •

ومنها تكاليف الطباعة والشحن والتوزيع األساسية، حيث أن تكاليف الطباعة 

مثالاً تكون تقريباًا نسبة 10 - 15 % من سعر الكتاب النهائي.

• التكاليف الغري مبارشة

موزعني  أو  أخرى  نرش  دور  عىل  الكتاب  بتوزيع  النرش  دور  قيام  عند  وتأيت 

آخرين حتى  يكون النرش أوسع وأشمل، وىف هذه العملية يتم عمل خصم )%50 

تقريباًا( عىل سعر الكتاب وهلذا تكون هذه تكاليف غري مبارشة.

• طريقة حساب تكلفة وأرباح الكتاب

بعد التكاليف السابقة، يتبقى تقريباًا 35 % من العائدات يتقاسمها دار النرش 

. ا ذاتياًا فأنت تصل عىل هذا الربح كامالاً واملؤلف؛ لذلك إذا كنت نارشاً
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• مستقبل النرش الذايت

النرش وذلك لوجود  للوسائل األخرى يف  منافس رشس  الذايت  النرش  أصبح 

األلف  من  كتابه  عمل  من  املؤلف  ن  ُيمكِّ ما  وهو  اإللكرتوين  النرش  وسيلة  األن 

ا دون أي تكاليف تذكر للعوامل  إىل الياء إلكرتونياًا، ومن ثم بيعه إلكرتونياًا أيضاً

املادية.

حقوق النسخ

حقوق النسخ هي الوسيلة التي تضمن هبا عدم نسخ أي شخص أخر لكتابك 

واملتاجرة به.

رقم التصنيف الدولي

"ردمك" ISBN )رقم دويل معياري للكتاب(  من أين تصل عىل رقم   •

الدول، وبعض  الوطنية يف بعض  املكاتب  أن تصل عليه من بعض  يمكنك 

احلصول  يمكنك  ذلك  وعدا عن  األعالم،  وزارة  من  به  تزودك  األخرى  الدول 

عليه من املوقع الرسمي املسمى:   www.ISBN.org حيث عليه تشرتى هذا 

الرقم وحيفظونه لك باسم املؤلف وتاريخ الطبع وما إىل ذلك بحيث يكون مسجالاً 
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بشكل دويل.

ما فائدته  •

هو نوع من احلامية وذلك ألن هذا يكون تسجيل لكتابك يف قائمة دولية من 

الكتب وذلك حتى ل يستطيع أي شخص نسخه وإدعاء انه من تأليفه يف املستقبل.

بالبيع والتسويق ما عالقته   •

ا الشيفرة التي  بعدما تكون قد سجلت الكتاب وتسلمت الرقم، تسجل أيضاً

تستخدم يف بيع الكتاب والتي تسمى "باركود" barcode وتراها مطبوعة خلف 

كل املنتجات، إهنا تلك العالمة املميزة من اخلطوط السوداء متباينة السامكة ويذيلها 

www.barcode- بعض األرقام. ويمكنك احلصول عليها من املوقع الرسمي

generator.org حيث تدخل رقم ردمك وهو يعطيك الباركود اخلاص به. هذا 

الكود هو الذي تستطيع أجهزة املسح املستخدمة يف املحالت التجارية واألسواق 

أن تكشفه وتدد من خالله منتجك وثمنه وإضافته لفاتورة العميل وهذه التقنية 

تستخدم األن يف بيع املنتجات.
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الرتويج

وذلك  واملعتمدة  املشهورة  الكبرية  النرش  دور  مع  تتعاقد  بأن  ننصحك  أولاً 

كي تقق لك أكرب قدر ممكن من النتشار والشهرة لكتابك، هناك وسائل كثرية 

تساعدك يف الرتويج لكتابك وهذه بعضها.

 • عن طريق معارض الكتاب

ل بأس بأن تذهب إىل معارض الكتاب وتقيم حفلة توقيعات لكتابك، وذلك 

جيمع حمبيك من القراء وجيذب اآلخرين إىل كتابك ويزيد من شهرتك بشكل كبري.

• التحدث عن كتابك 

تدث عن كتابك أمام الناس وىف كل فرصة ممكن حتى قبل إصداره، فذلك 

خيلق فقاعة من الفضول والتحمس له ولرؤيته وقراءته.

• عن طريق الصحف واجلرائد

لنرش  الصحفيني  بعض  مع  بالتفاق  كتابك  عن  صحفية  أخباٍر  نرش  يمكنك 
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تعريف بكتابك يف بعض من مقالهتم.

التلفاز • عن طريق 

التواصل مع بعض القنوات التليفزيونية لعرض فقرات تتحدث عن كتابك، 

ا. ا يف الرتويج لكتابك أيضاً هذا سيساعدك كثرياً

• عن طريق السفر للدول املختلفة

تسافر إىل دول خمتلفة وتقوم بالتعاقد يف كل دولة مع موزعني لنرش كتابك يف 

هذه الدولة وتتفق معهم عىل نسب الربح وما إىل ذلك.

• تسجيل كتابك والرتويج له عرب اإلنرتنت

ا مواقع نرش  وهذا يف املواقع املشهورة لتسويق املنتجات عىل اإلنرتنت، وأيضاً

الكتب وتقييمها وعىل مواقع التواصل الجتامعي وما إىل ذلك.
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يف ضوء ما درست يف الفصل السابق، أجب عن األسئلة التالية: -

1. من األفضل من حيث األرباح، النرش الذايت أم التعاقد مع دار نرش؟ وملاذا؟

2. ماهي طريقة حساب تكاليف وأرباح الكتاب؟

3. ما هو رقم التصنيف الدويل وما عالقته بالباركود؟

4. ما فائدة الباركود؟

5. ماهي طرق ترويج الكتاب؟

مترين 3





املراجع
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دورة فن التأليف والنشر - أ. أمحد علي شرجبي

• https://www.udemy.com/writing-that-sells-techniques-that-
will-transform-writing

• https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_

Number

• https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode

How to Write a Novel in 100 Days  -  John Coyne

• http://www.wikihow.com/Write-a-Children's-Book

• http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ThreeActStructure

• http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_

article=19986

• https://en.wikipedia.org/wiki/Writer%27s_block

• http://goinswriter.com/how-to-overcome-writers-bl

املراجع
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نبذة عن الكاتب
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هو باحث وكاتب قطرى اجلنسية حصل 
على الدرجات العلمية اآلتية:

•  دبلوم تكنولوجيا معلومات واتصالت – كلية 

 ICT األولى(  الدفعة  )خريجين  األطلنطي  شمال 

.2004  CNA-Qatar

• درس في جامعة ديفون للحصول على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا 

المعلومات

الجامعة  من  الستراتيجي  التخطيط  في  الماجستير  درجة  على  حصل    •

الفرنسية HEC، وهي واحدة من أعرق وأرقى كليات إدارة األعمال في العالم.

. Northampton وُيحضر الدكتوراة في جامعة  •

شغل كاًل من املناصب اآلتية :

• كاتب إسبوعي في جريدة العرب القطرية.

•  مقدم  برنامج الخبير في ) تليفزيون قطر(.

•  يعمل حالياًا كمستشار تطوير وتدريب في مؤسسة قطر لإلعالم.
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أهم أعماله :

)تحليل  منها:  والتكنولوجيا  القيادة  مجال  في  كتاب   25 من  ألكثر  • مؤلف 

 – الستراتيجي  – التخطيط  – القيادة  باإلرشاد  – القيادة  القيادية  الشخصيات 

صمم موقعك على اإلنترنت بدون برمجة(.

القيادة والتكنولوجيا بعدة لغات. • ترجمت العديد من كتبه في مجالي 

على  عربية  مجانية  تدريب  شبكة  أكبر   - أونالين  وقف  مشروع  مؤسس   •

اإلنترنت.

• مدرب معتمد منذ عام 2004 وقام بتدريب أكتر من 3000 شخص حول 

تكنولوجيا  مثل  أخرى  مجالت  في  ولكن  فقط  القيادة  مجال  في  ليس  العالم 

المعلومات واإلعالم وإدارة المشروعات والتخطيط الستراتيجى.
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رسالته :

يحمل األستاذ محمد الجفيرى رسالة واضحة وهي المساهمة في إعداد جيل 

جديد من القادة متسلح بالعلم والمهارة والحكمة، ومؤهل لقيادة العالم العربي 

الشباب  بقدرات  اإليمان  تمام  يؤمن  فهو  العظمى،  األمم  بمصاف  لاللتحاق 

ودعم  وتحفيز  وتأهيل  تدريب  في  طاقته  كل  يبذل  فهو  لذا  والعربي،  القطري 

القطري والعربي لتحويل أفكارهم وأهدافهم إلى حقيقة واقعة تساهم  الشباب 

ا لقطر وألمتنا العربية واإلسالمية.  في رسم مستقبل أكثر إشراقاً
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 نبذة عن مجموعة 
صناع اإلبداع
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الشباب  مهارات  ترعى  التي  المظلة  لتكون  تأسست  اإلبداع  صناع  مجموعة 

وقدراتهم عن طريق عدة مؤسسات صغيرة تحتها مثل:

1-      دار صناع اإلبداع للنشر والتوزيع.

2-      شركة إنتاج صناع اإلبداع للتصوير واإلخراج.

3-      شبكة صناع اإلبداع للتدريب على النترنت.

4-      مركز صناع اإلبداع للتطوير وإدارة المشاريع الشبابية.

العربى  الشباب  وامكانيات  لقدرات  العنان  إطالق  هو  الرئيسى  الهدف 

وتحفيزهم على نشر العلم والمعرفة فى شتى المجالت.

هذا هو حلمي وهذا ما أعيش ألجله

مؤسس مجموعة صناع اإلبداع

                محمد الجفيري   



للحصول على شهادة اتمام دورة قم 
بالدخول الى موقع صناع االبداع واتبع 

الخطوات المطلوبة منك بعد قراءة 
الكتاب او مشاهدة الدورة التدريبية

www.sona3.net



للتواصل: 
 Whatsapp: 0097455221828

 email: mohammedaljefairi@gmail.com
Instagram: maljefairi

 twitter: maljefairi
Snapchat: Nethlper

"من منا ال يخطئ. ساعدوني في تصحيح 
اي خطأ او لبس في اجتهاد

ان احسنت فمن اهلل وان أسأت 
واخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

تم بحمد اهلل"


