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 .4ابتكر شخصيَّات جذَّابة
ِ

ِ
ابتكر شخص َّيات قريبة إىل الواقع كي يشعر األطفال باالرتباط هبا.

مصور لألطفال فرصة للحدِّ من عمل َّية ابتكار شخص َّيات واقع َّية ومتكاملة مع دوافعها ورصاعاهتا
ليس تأليف كتاب
َّ
ِ
مستخد ًما عد ًدا َّ
أقل بكثري من الكلامت ،وأنَّك تستعني بالرسوم
القصة
قوهتا ونقاط ضعفها .صحيح أنَّك ترسد َّ
و َمواطن َّ
تبدو الشخص َّيات واقع َّية وحقيق َّية.
للمساعدة عىل َن ْقل املعنى ،لكن جيب أن َ
كنت ً
بأنا
فكِّر يف الكتب التي
استمتعت هبا عندما َ
َ
طفل .ر َّبام هي جذبت اهتاممك ألنَّك أحببت شخص َّياهتا أو شعرت َّ
َ
يستمر يف رشاء املزيد
الحظ أحد الوالدين أو األوصياء إعجاب الطفل بشخص َّية مع َّينة ،فمن املحتمل جدًّ ا أن
تشبهك .وإذا
َّ
ٍ
فإن ختصيص ٍ
املصورة املتمحورة حول هذه الشخص َّية .ومن َث َّمَّ ،
قريبة إىل الواقع،
وقت البتكار شخص َّيات
من الكتب
َّ
أيضا قاعد َة املعجبني بعملك.
يوسع ً
يساعدك ليس فقط عىل َص ْقل موهبتك ،بل ِّ

جتذب اهتاممهم .وال َ
ختش خسار َة قاعدة الزبائن
وتذك َّْر أنَّه ليس بالرضورة أن تكون الشخص َّيات مطابق ًة لألطفال كي
َ
الترصفات .فعندما تسعى إىل ابتكار جمموعة شخص َّيات
كتبت عن شخص َّيات ال تشبههم يف الشكل أو الصفات أو
إذا
َ
ُّ
تشبه أكرب ٍ
ٍ
القراء ،فأنت بذلك ختلق شخص َّيات عرض ًة للنسيان .فال ختَف أن تبتكر شخص َّيات فريدة ترتبط
عدد
ممكن من َّ
َ
اخلاصة ،وفكِّر يف العدد اهلائل من األطفال الذين حي ُّبون احليوانات والكائنات الفضائ َّية والكائنات
باألطفال بطرقهم
َّ
املجسمة ويتع َّلقون هبا.
َّ

 .5صف المشهد وال تخبر ما يجري فيه
ِ

ِ
استخدم الرسوم ملساعدتك عىل ‘‘إظهار’’ ما تريد إيصاله َ
بدل ‘‘اإلخبار به’’ مبارشة.
حتم
امتيازا لكتَّاب الكتب
متنح هذه النصيحة املقدَّ مة إىل املؤ ِّلفني كا َّفة
ً
َّ
ألنم يستخدمون الرسوم يف كتبهم .وعليك ً
املصورة َّ
االعتامد عىل هذه الرسوم إليصال أفكارك إىل القارئ ،ما يسمح لك بحفظ كلامتك املحدودة من أجل أفكار أخرى.

أيضا .أو باألحرى ،عليك حذف الكلامت التي
النص ً
إ ًذا املطلوب هنا هو اآليت :ما يظهر يف الرسم ،ال رضورة إىل تكراره يف ِّ
الرسام الح ًقا يف رسومه.
كتبتها يف مرحلة التأليف،
وجسدَ ها َّ
َّ

أيضا من أساليب التواصل ما بني املؤ ِّلف والرسام ،أن يضع املؤ ِّلف مالحظات للرسام ما بني قوسني أو ٍ
بلون خمتلف دون
ً
َ
َّ
َّ
للقصة.
النص
النهائي َّ
تظهر يف ِّ
ِّ
أن َ

واطلب تعليقات
 .6نقِّح
ْ
املوجه إليه كتابك :األطفال.
اطلب احلصول عىل تعليقات من اجلمهور َّ

ٍ
ٍ
تذك َّْر أنَّه جيب أن تكون ِّ
حمدود من حيث عدد الكلامت .لذا ،احرص يف املرحلة األوىل من عمل َّية
كتاب
لكل كلمة قيمتها يف
لقصتي؟’’ إذا كان اجلواب
التنقيح عىل تقييم كتابك ،السطر تلو اآلخر ،واطرح السؤال التايل‘‘ :هل هذا السطر
رضوري َّ
ٌّ
‘‘نعم’’ ،تابِع القراءة ،أو احذف السطر!
وبعد االنتهاء من التنقيح ،راجع النص بح ًثا عن أخطاء إمالئ َّية أو لغو َّية.

ً
التجريبي،
مصقول قدر اإلمكان ،فهذا هو الوقت املناسب للحصول عىل تعليقات من َّقراء اإلصدار
وعندما يصبح كتابك
ّ
أي األطفال.
وإذا كان لدى أصدقائك أو أفراد عائلتك أطفال ،فاطلب إليهم قراءة كتابك ألطفاهلم الصغار ،وتدوين ردود فعلهم .ومن
أيضا
أيضا أن تشاهدَ أحدهم وهو يقرأ كتابك لطفله ،ألنَّك بذلك تراقب ليس فقط ر َّد فعله ،بل تتسنَّى لك ً
املستحسن ً
ٍ
بصوت مسموع.
آخر
فرصة االستامع إىل ِّ
النص الذي كتبتَه بينام يقرأه ُ
أيضا االنضامم إىل أحد منتديات ملؤ ِّلفي كتب األطفال للحصول عىل ٍ
نقد بنَّاء وتعليقات.
يمكنك ً

َ
فاملحررون يبنون تعليقاهتم عىل
حمرر حمرتف.
أردت
وإذا
َ
ِّ
القراء الصغار ،فكِّر يف التعامل مع ِّ
ضامن استحواذ كتابك عىل خم ِّيلة َّ
كثريا من خربهتم يف هذا املجال.
أساس فهمهم لسوق النرش التي يعملون فيها ،لذلك يمكنك االستفادة ً
ِ
فلننتقل إىل الرسوم والنرش.
يف هذه املرحلة ،جيب أن يكون كتابك قد اكتمل! واآلن،

 .7ز وِّد كتابك المصوَّر بالرسوم
ِ
ِ
وانتقل مبارش ًة إىل اخلطوة التالية .ففي مجيع احلاالت
فاحذف هذه اخلطوة
أردت ن َْش كتابك متَّب ًعا السبل التقليد َّية،
إذا
َ
مزو ًدا بالرسوم،
نصا َّ
تقري ًبا ،إذا أخذ النارش كتابك عىل عاتقه ،فسيختار فنَّانًا معتمدً ا لديه لتنفيذ الرسوم .وإذا أرسلت إليه ًّ
فقد خترس فرصة توقيع عقد لنرش كتابك؛ َّ
املحرر قد ال جيد ما يالئمه يف هذا املرشوع.
ألن ِّ

وجدت َّ
أن شخص َّية مالكه احلا ِّيل تطغى عىل ذلك البيت ،فقد يصعب عليك أن
هتتم برشائه .إذا
َ
يشبه هذا ذهابك لرؤية منزل ُّ
أي شخص آخر ،فقد تكتشف إمكاناته
مقيم فيه .أ َّما إذا جرى تقديمه لك كمساحة نظيفة وخالية من ملسات ِّ
تتخ َّيل نفسك ً
فور دخولك إليه.
رسام حمرتف لتنفيذ الرسوم َّ ،إل إذا كنت تتمتَّع بموهبة
أردت نرش كتابك
وإذا
َ
َّ
حتم توظيف َّ
املصور بنفسك ،فعليك ً
استثنائ َّية يف الكتابة والرسم م ًعا.
تفضله من الرسوم
كو ْن فكرة عن النوع الذي ِّ
ِّ .1

الرسام الذي تو ِّظفه رأيه يف أنواع الرسوم التي تناسب كتابك .لذا ،جيب أن تسعى إىل إجياد املساعد املناسب لتنفيذ
سيبدي َّ
ودون عنارص الرسوم التي تعجبك أو
وتوجه إىل املكتبة املح ِّل َّية وتص ُّفح الكتب
الفكرة التي حت ُّبها.
املصورة املوجودة فيهاِّ ،
َّ
َّ
أفكارا ملهمة.
لتستوحي منها
تلك التي ال تعجبك ،كام يمكنك اال ِّطالع عىل األمثلة املوجودة ضمن هذا الرابط
ً
َ
َ .2ضع ميزان َّية ،ووص ًفا موجزًا ،وموعدً ا هنائ ًّيا للتسليم

رسام .حدِّ د املبلغ الذي يمكنك إنفاقه عىل
هذه هي العنارص الرئيس َّية الثالثة التي عليك التفكري فيها قبل البدء بالبحث عن َّ
َ
والعمل الواجب تنفيذه ً
النهائي إلنجاز
الرسوم،
(مثل :عدد الصفحات التي حتتاج إىل رسوم ونوع الرسوم الذي تريده) واملوعدَ
َّ
ُضطر إىل تعديل تو َّقعاتك
دورا أساس ًّيا يف اختيار
املصممني املناسبني ملرشوعك .لك ْن تذكَّر أنَّك قد ت ُّ
ِّ
العمل .تؤ ِّدي هذه املعلومات ً
يتقاضونَه عاد ًة لقا َء خدماهتم ،وعن املدَّ ة الزمن َّية الالزمة للتنفيذ.
وتكون فكرة عن املبلغ الذي َ
الرسامني ِّ
عندما تبدأ بالتحدُّ ث إىل َّ
الرسامني
 .3ا َّطلع بد َّقة عىل أعامل َّ

هيمك التعاون معهم .وبعد تكوين فكرة عن أعامهلم ملعرفة ما
هذه هي الطريقة املثىل إلعداد قائمة خمترصة
بالرسامني الذين ُّ
َّ
موجهة إىل الفئة العمر َّية التي تستهدفها؟
إذا كانت تل ِّبي تط ُّلعاتك ،ا َّطلع عىل ِّ
مصورة َّ
مؤهالهتم‘‘ :هل ن َّفذوا رسو ًما يف كتب َّ
هل رسموا شخص َّيات تشبه شخص َّيات كتابك؟’’.
الرسامني
َ .4
تواص ْل مع َّ

ِ
وأخبهم عن كتابك ،وأطلعهم عىل التفاصيل
بالرسامني ،ابدأ بالتواصل معهم،
بعد االنتهاء من إعداد قائمة خمترصة
َّ
املتع ِّلقة بميزان َّيتك ،وبالوصف املوجز لكتابك ،واملهلة النهائ َّية للتسليم.

 .8انشرْ كتابك المصوَّر
إن مل تكن واث ًقا بشأن املسار الذي تو ُّد اتِّباعه لنرش كتابك ،إليك بعض العوامل التي عليك وضعها يف احلسبان.

اخلاصة
املصور عىل نفقتك
نرش الكتاب
َّ
َّ

أردت فرض املهلة الزمن َّية لطرح كتابك يف السوق ،وحسم القرارات اإلبداع َّية كا َّفة ،واالحتفاظ بالنسبة األكرب من
إذا
َ
اخلاصة اخليار األمثل الذي تقوم به.
حقوق امللك َّية الفكر َّية ،فقد يكون نرش الكتاب عىل نفقتك
َّ

ولتحمل تكاليف النرش كا َّفة عىل نفقتك.
يف هذه احلال ،جيب أن تكون مستعدًّ ا للقيام بأعامل التسويق والتوزيع بنفسك،
ُّ

يرى الكثري من املؤ ِّلفني َّ
القراء
حتمل تكاليف نرش كتبهم هو ضامن سهولة وصول َّ
أهم العوامل التي تدفعهم إىل ُّ
أن أحد ِّ
إليهاً .
املصورة بالتنافس الشديد إلبرام صفقة نرش .من َث َّم ،يمكن أن تستغرق هذه
فضل عن ذلك ،تتَّسم سوق الكتب
َّ
ً
فاخت
للقراء الصغار،
طويل جدًّ ا دون نتائج واضحة .لذا ،إن كان هدفك
العملية وقتًا
َ
األسايس هو ن َْش كتابك وإتاحته َّ
ُّ
اخلاصة.
النرش عىل نفقتك
َّ
بترصف عن:
مرتجم ُّ
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