ثماني خطوات
لتأليف كتاب مصوَّر لألطفال
(الجزء األوَّل :الخطوات )3-1

ر َّبام تعتقد َّ
املصور يتط َّلب عنارص الرسد الرئيس َّية
مصور لألطفال أسهل من كتابة رواية كاملة ،لك َّن الكتاب
َّ
أن تأليف كتاب َّ
املشوق ،وإنَّام ضمن مساحة أصغر.
نفسها التي تتط َّلبها الرواية ،مثل الشخص َّيات املرسومة بكفاءة واحلبك ِّ

السار هو أنَّك إذا متكَّنت من جتسيد هذه العنارص (بواسطة رسوم َّ
جذابة لتحفيز القارئ) ،فإنَّك بذلك تُلهم خيال
واخلرب
ُّ
مصور جديد إىل مكتبتهم.
دائم إىل إضافة كتاب
َّ
القراء الصغار الذين َّ
يتشوقون ً
َّ
مصور لألطفال ملساعدة املؤ ِّلفني الطموحني.
يتضمن ثامين خطوات لتأليف كتاب
لقد أعددنا هذا الدليل الذي
َّ
َّ

 .1ابتكرْ فكرتك
َ
هتم مجيع الناس.
ابحث عن
وسائل جديدة ُ
لتناول مواضيع ُّ

مجهورين خمتل َفني :ففي حني َّ
َ
َّ
أن الكتاب
التوازن الصحيح ما بني جذب
املصورة الناجحة هي تلك التي حت ِّقق
إن الكتب
َّ
َ
موجه إىل األطفالَّ ،
تسع إىل تسلية الكبار و َن ْيل
فإن قرار رشائه أو قراءته (لألطفال) يعود إىل اآلباء( .لك ْن ال َ
املصور َّ
َّ
إعجاهبم قبل جذب اهتامم األطفال).
َّ
ألي كتاب آخر ،أ ًّيا كانت الفئة العمر َّية املستهدَ فة .لك َّن طريقة
إن ابتكار فكرة لكتابك
املصور يشبه يف اجلوهر ابتكار فكرة َّ
َّ
تقديم هذه الفكرة هي التي ختتلفً .
املصور حول جتارب طفولة حمدَّ دة مثل اآليت:
فمثل ،قد تتمحور فكرة كتابك
َّ
مفضلة
•فقدان لعبة َّ

•رصاعات وقت النوم
•األصدقاء اخليال ُّيون
•اخلوف من الظالم

تنطبق عىل مجيع الناس يف ِّ
تغوص يف جوهر هذه األفكار ،فقد جتد َّ
كل مكان ،ومنها:
أن مفاهيمها
لك ْن عندما
ُ
ُ
•التع ُّلق

•التغ ُّلب عىل التحدِّ يات
•الصداقة
•اخلوف

ٍ
من هذا املنطلق ،ال جتذب الكتب الناجحة اهتامم القارئ ألنا تعرض فكرة غري مطروحة من قبل ،بل ألنا تتناوهلا ٍ
جديدة
بطرق
َّ
َّ
شك يف َّ
والفتة .وال َّ
كثريا عىل وضع أطفاهلم يف الفراش عىل مدى أكثر من سبعني
أن كتاب ‘‘ ’’Goodnight Moonساعدَ اآلباء ً
ُّ
َ
سنة ،لك َّن املؤكَّد َّ
رشط أن تتناول املوضوع من زوايا خمتلفة.
ستظل متأل الرفوف عىل املدى الطويل،
أن قصص ما قبل النوم
لضامن نجاح فكرتك ،اطرح عىل نفسك األسئلة التالية:
•هل أعرض موضوع كتايب بطريقة تالئم األطفال؟
•هل أتناول مواضيع كتايب بطريقة استثنائ َّية؟

أجبت باإلجياب عن
•هل جيذب كتايب اهتامم اآلباء؟ قد جتد الصعوبة األكرب يف اإلجابة عن هذا السؤال ،ولكن إذا
َ
املصورة التي
شخصا بال ًغا ،يف الكتب
أيضا ،بصفتك
األولني ،فعىل األرجح أنت عىل املسار الصحيح .فكِّر ً
َّ
ً
السؤالني َّ
دون العنارص التي تبقيها ح َّية يف ذهنك.
ثم ِّ
عل َق ْت يف ذاكرتكَّ ،

 .2حدِّد الفئة المستهدفة من القرَّاء
فئات قرَّاء الكتب المصوَّ رة
املصورة
الكتب
َّ

كتب الكرتون السميك

كتب املبتدئني يف القراءة

العمر  3-0سنوات

العمر  6-4سنوات

العمر  8-6سنوات

أمثلة*:

أمثلة:

أمثلة:

 300كلمة

 600-400كلمة

 2000كلمة

-كتب اكتشافات الصغار

-أتع َّلم وأكتشف

-ذات الرداء األمحر

-الصور املتحركة

-احلروف العرب َّية

-بياض الثلج

-كلاميت األوىل

-صغار احليوانات

-األرقام

-أليس يف بالد العجائب

* مالحظة من املرتمجة :جرى اقرتاح عناوين بالعرب َّية أو مرتمجة إىل العرب َّية لضامن توضيح الفكرة .كام َّ
أن عدد الكلامت
املقرتح قد خيتلف من ٍ
طفل إىل آخر بحسب قدراته القرائ َّية.

املصور .وهو يشمل العنارص كا َّفة
لقراء كتابك
كام ورد ساب ًقا ،جيب أن يعتمد أسلوبك
َّ
ُّ
الرسدي عىل الفئة العمر َّية املستهدفة َّ
ً
وصول إىل اجلوانب األخرى املتع ِّلقة بالكتاب.
التي تدخل يف إعداد الكتاب ابتدا ًء من الرسوم التوضيح َّية والتسويق

ِ
فلنلق نظر ًة رسيع ًة عىل األنواع املختلفة من الكتب التي تعتمد عىل الرسوم التوضيح َّية ،ون َّطلع عىل بعض األمثلة الشائعة
عن ِّ
كل نوع منها.
كتب الكرتون السميك

•الفئة العمر َّية 3-0 :سنوات

•عدد الكلامت 300 :كلمة تقري ًبا
مصورة
كتب
َّ

•الفئة العمر َّية 6-4 :سنوات

•عدد الكلامت 600-400 :كلمة
كتب املبتدئني يف القراءة

•الفئة العمر َّية 8-6 :سنوات
•عدد الكلامت 2000 :كلمة

القراء الذين ترتاوح أعامرهم بني  9و 11سنة رسو ًما توضيح َّية عادةً،
املقسمة إىل فصول
َّ
واملوجهة إىل َّ
وتتضمن الكتب َّ
َّ
القصة َ
بدل املساعدة
امللونة ،وجيري استخدامها لتكملة َّ
لكنَّها غال ًبا ما ت َِر ُد باللونَني األسود واألبيض خال ًفا للرسوم َّ
سدها.
عىل َ ْ

األسلوب السرديَّ لكتابك
 .3أنشئ
َ
ِ

ٍ
َ
بصوت مسموع.
املصور ممت ًعا للسمع عند قراءته
نص الكتاب
جيب أن
َّ
يكون ُّ

مع َّ
املوجهة إىل املبتدئني يف
كثريا من األطفال يتمكَّنون من القراءة لدى بلوغ مرحلة استعامل الكتب
املصورة أو الكتب َّ
َّ
أن ً
ٍ
بصوت مسموع يف كثري من األحيان .لذا ،غال ًبا ما جتري مراعاة القافية
ُقرأ
القراءة ،فال تزال الكتب التي تعتمد عىل الرسوم ت َ
ومشوقة لألطفال عند االستامع إليها.
فيها كي تكون ممتع ًة
ِّ
يوض َع يف احلسبان عد ٌد من العوامل األخرى يف ما
النص بصوت مسموع ،جيب أن َ
وإىل جانب النثر املمتع لألذن لدى قراءة ِّ
املصور.
الرسدي لكتابك
األسلوب
خص
َّ
َّ
َ
َّ

املفردات

ٍ
ٍ
عابرة يف معرض حديثك مع الطفل ،فسألك عن معناها ،وارتبكت بينام حتاول إجياد طريقة لتفسريها،
بصورة
قلت كلمة
إذا َ
للقراء.
فستدرك أمهية تكييف مفردات كتابك
َّ
املصور مع الفئة العمرية َّ

مه َّية حتقيق التوازن الصحيح .فيجب أن تكون املفردات التي تستخدمها مفهومة لدى األطفال ،مع احلرص
تربز هنا ً
أيضا أ ِّ
حمررة كتب
القراء الصغار فرصة لتوسيع فهمهم للغة ،بمساعدة الرسوم .يف هذا اإلطار ،قالت ِّ
يف الوقت نفسه عىل منح َّ
نتصور ،ويمكن أن يكون السياق مع ِّل ًم رائ ًعا’’.
األطفال جيني بومان‘‘ :األطفال أذكى ممَّا
َّ

ْ
مصورة ُأخرى للمقارنة ،وأن
وإن مل تكن واث ًقا بمالءمة مفردات كتابك للفئة العمر َّية املستهدفةُ ،يستحسن أن تقرأ كت ًبا
َّ
تستمتع إىل آراء واردة من اآلباء واألطفال.
التكرار
دورا أساس ًّيا يف تعزيز احلصيلة اللغو َّية لدى األطفال وتطوير مهاراهتم
يؤ ِّدي تكرار الكلامت يف الكثري من الكتب
َّ
املصورة ً
يف القراءة.
ويشجعهم عىل املشاركة يف عمل َّية القراءة واملتابعة.
القصة
ِّ
وهو يساعدهم عىل تو ُّقع الكلمة أو اجلملة التالية يف َّ
القافية

ٍ
َّ
جتربة ممتعة ومم َّيزة يف
القصة .وهي متكِّنهم من عيش
إن القافية ،كام التكرار ،تساعد األطفال عىل تو ُّقع العنرص التايل يف َّ
القراءة .و َمن منَّا ال يزال ير ِّدد هذه األغنية لألطفال:

‘‘ك ُّلن عندن سيارات
بِ َركِّبنا خلفو
والبوليس يص ِّفرلو

س َّيارات تز ِّمرلوا

وجدِّ ي عندو محار

بياخدنا مشوار

ويأشلو
بإيدو ِّ

باب باب باب’’

رائع قيمتَه
وكام يعلم مجيع مؤ ِّلفي الكتب
كتاب ٌ
املصورة الطموحني ،من الصعب جدًّ ا إتقان كتابة القافية ،كام يمكن أن يفقد ٌ
َّ
بسبب القافية غري املت َقنة .وما مل تكن تتمتَّع بموهبة وبراعة يف كتابتها ،فقد يرت َّدد النارشون يف طباعة كتابك ،لذا ،من املجازفة
يب.
تقرر مراعاة القافية يف عملك األد ّ
أن ِّ
بأي
وإذا َّقررت اتِّباع أسلوب القافية ،وال يشء آخر سوى القافية،
تضح باحلبك أو ِّ
للقصة ،وال ِّ
احرص عىل إعطاء األولو َّية َّ
ْ
ٍ
املهمة من أجل القافية.
عنرص آخر من عنارص َّ
القصة َّ

القصة
منظور َّ
القصة من منظور:
تعب وجهة النظر عن منظور الراوي .فإذا رس َد َّ
ِّ

•ضمري املتك ِّلمَّ ،
القصة ،وهو يستخدم فيها ضمري املتك ِّلم ‘‘أنا’’.
فإن الراوي هو الشخص الذي يتل َّقى أحداث َّ
فإن الراوي يدخل القارئ يف القصة ويستخدم ضامئر املخا َطب مثل ‘‘أنت’’ِ ‘‘ ،
•ضمري املخا َطبَّ ،
أنت’’.
َّ
ُ

فإن هذا ُّ
القصة ويرسدها .وإذا استخد َم منظور الغائب املحدودَّ ،
•ضمري الغائبَّ ،
يدل
فإن الراوي يقف خارج أحداث َّ
عىل َّ
كل العلم ،فيعني
أن معرفته تقترص عىل تلك الشخص َّية املنفردة وأفكارها ومشاعرها ،أ َّما إذا استخدم منظور الغائب ِّ ِّ
القصة ومشاعرها .الضامئر املستخدَ مة هنا‘‘ :هو’’‘‘ ،هي’’ (مسترت ًة أو ظاهرة).
هذا أنَّه يعرف أفكار مجيع الشخص َّيات يف َّ

ٍّ
القصة التي ترسدها.
مصور لألطفال،
ولكل منها إجياب َّياته اعتام ًدا عىل َّ
فكِّر مل ًّيا يف املنظور الذي ستعتمده لدى تأليف كتاب َّ
فكتاب ‘‘( ’’Love You Foreverأح ُّبك إىل األبد)ً ،
املحبة غري املرشوطة ،و ُيشعرك بالراحة لدى قراءته
مثل ،يتناول موضوع َّ
يتوجه الراوي فيه مبارش ًة إىل القارئ ،مستخد ًما
(إىل أن تكرب يف الس ِّن وجيعل عينيك تغرورقان بالدموع) ،لذا من
املنطقي أن َّ
ِّ
صيغة املخا َطب.
(اخلطوات من  8-4يف املقالة التالية).
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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