
ثماني خطوات

لتأليف كتاب مصوَّر لألطفال

)الجزء األوَّل: الخطوات 3-1(

ر يتطلَّب عنارص الرسد الرئيسيَّة  ر لألطفال أسهل من كتابة رواية كاملة، لكنَّ الكتاب املصوَّ ربَّام تعتقد أنَّ تأليف كتاب مصوَّ
ق، وإنَّام ضمن مساحة أصغر. نفسها التي تتطلَّبها الرواية، مثل الشخصيَّات املرسومة بكفاءة واحلبك املشوِّ

ابة لتحفيز القارئ(، فإنَّك بذلك ُتلهم خيال  نت من جتسيد هذه العنارص )بواسطة رسوم جذَّ واخلرب السارُّ هو أنَّك إذا متكَّ
ر جديد إىل مكتبتهم. قون دائاًم إىل إضافة كتاب مصوَّ اء الصغار الذين يتشوَّ القرَّ

ر لألطفال ملساعدة املؤلِّفني الطموحني. ن ثامين خطوات لتأليف كتاب مصوَّ لقد أعددنا هذا الدليل الذي يتضمَّ

1. ابتكْر فكرتك

ابحث عن وسائَل جديدة لتناُول مواضيع هتمُّ مجيع الناس.

ق التوازَن الصحيح ما بني جذب مجهوَرين خمتلَفني: ففي حني أنَّ الكتاب  رة الناجحة هي تلك التي حتقِّ إنَّ الكتب املصوَّ
وَنْيل  الكبار  تسلية  إىل  تسَع  ال  )لكْن  اآلباء.  إىل  يعود  )لألطفال(  قراءته  أو  رشائه  قرار  فإنَّ  األطفال،  إىل  ه  موجَّ ر  املصوَّ

إعجاهبم قبل جذب اهتامم األطفال(.

ة املستهَدفة. لكنَّ طريقة  ا كانت الفئة العمريَّ ر يشبه يف اجلوهر ابتكار فكرة أليَّ كتاب آخر، أيًّ إنَّ ابتكار فكرة لكتابك املصوَّ
دة مثل اآليت: ر حول جتارب طفولة حمدَّ تقديم هذه الفكرة هي التي ختتلف. فمثًل، قد تتمحور فكرة كتابك املصوَّ

لة	  فقدان لعبة مفضَّ
رصاعات وقت النوم	 
األصدقاء اخلياليُّون	 
اخلوف من الظلم	 



لكْن عندما تغوُص يف جوهر هذه األفكار، فقد جتد أنَّ مفاهيمها تنطبُق عىل مجيع الناس يف كلِّ مكان، ومنها:

التعلُّق	 
يات	  التغلُّب عىل التحدِّ
الصداقة	 
اخلوف	 

ا تتناوهلا بطرٍق جديدٍة  ا تعرض فكرة غري مطروحة من قبل، بل ألنَّ من هذا املنطلق، ال جتذب الكتب الناجحة اهتامم القارئ ألنَّ
والفتة. وال شكَّ يف أنَّ كتاب ‘‘Goodnight Moon’’ ساعَد اآلباء كثرًيا عىل وضع أطفاهلم يف الفراش عىل مدى أكثر من سبعني 

د أنَّ قصص ما قبل النوم ستظلُّ متأل الرفوف عىل املدى الطويل، رشَط أن تتناول املوضوع من زوايا خمتلفة. سنة، لكنَّ املؤكَّ

لضامن نجاح فكرتك، اطرح عىل نفسك األسئلة التالية:

هل أعرض موضوع كتايب بطريقة تلئم األطفال؟	 
هل أتناول مواضيع كتايب بطريقة استثنائيَّة؟	 
عن 	  باإلجياب  أجبَت  إذا  ولكن  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  يف  األكرب  الصعوبة  جتد  قد  اآلباء؟  اهتامم  كتايب  جيذب  هل 

رة التي  ر أيًضا، بصفتك شخًصا بالًغا، يف الكتب املصوَّ لني، فعىل األرجح أنت عىل املسار الصحيح. فكِّ السؤالني األوَّ
ن العنارص التي تبقيها حيَّة يف ذهنك. علَقْت يف ذاكرتك، ثمَّ دوِّ

اء 2. حدِّد الفئة المستهدفة من القرَّ

رة اء الكتب المصوَّ فئات قرَّ

رةكتب الكرتون السميك كتب املبتدئني يف القراءةالكتب املصوَّ

العمر 0-3 سنوات
300 كلمة

أمثلة*:
-كتب اكتشافات الصغار

-كلاميت األوىل
-الصور املتحركة

-صغار احليوانات

العمر 4-6 سنوات
400-600 كلمة

أمثلة:
-أتعلَّم وأكتشف

-األرقام
-احلروف العربيَّة

العمر 6-8 سنوات
2000 كلمة

أمثلة:
-ذات الرداء األمحر

-أليس يف بالد العجائب
-بياض الثلج

* ملحظة من املرتمجة: جرى اقرتاح عناوين بالعربيَّة أو مرتمجة إىل العربيَّة لضامن توضيح الفكرة. كام أنَّ عدد الكلامت 
املقرتح قد خيتلف من طفٍل إىل آخر بحسب قدراته القرائيَّة.



ة  ر. وهو يشمل العنارص كافَّ اء كتابك املصوَّ ة املستهدفة لقرَّ كام ورد سابًقا، جيب أن يعتمد أسلوبك الرسديُّ عىل الفئة العمريَّ
التي تدخل يف إعداد الكتاب ابتداًء من الرسوم التوضيحيَّة والتسويق وصواًل إىل اجلوانب األخرى املتعلِّقة بالكتاب.

فلنلِق نظرًة رسيعًة عىل األنواع املختلفة من الكتب التي تعتمد عىل الرسوم التوضيحيَّة، ونطَّلع عىل بعض األمثلة الشائعة 
عن كلِّ نوع منها.

كتب الكرتون السميك
ة: 0-3 سنوات	  الفئة العمريَّ
عدد الكلامت: 300 كلمة تقريًبا	 

رة كتب مصوَّ
ة: 4-6 سنوات	  الفئة العمريَّ
عدد الكلامت: 400-600 كلمة	 

كتب املبتدئني يف القراءة
ة: 6-8 سنوات	  الفئة العمريَّ
عدد الكلامت: 2000 كلمة	 

اء الذين ترتاوح أعامرهم بني 9 و11 سنة رسوًما توضيحيَّة عادًة،  هة إىل القرَّ مة إىل فصول واملوجَّ ن الكتب املقسَّ وتتضمَّ
ة بدَل املساعدة  نة، وجيري استخدامها لتكملة القصَّ لكنَّها غالًبا ما َتِرُد باللوَنني األسود واألبيض خلًفا للرسوم امللوَّ

دها. عىل رَسْ

ئ األسلوَب السرديَّ لكتابك
ِ

3. أنش

ر ممتًعا للسمع عند قراءته بصوٍت مسموع. جيب أن يكوَن نصُّ الكتاب املصوَّ

هة إىل املبتدئني يف  رة أو الكتب املوجَّ نون من القراءة لدى بلوغ مرحلة استعامل الكتب املصوَّ مع أنَّ كثرًيا من األطفال يتمكَّ
القراءة، فل تزال الكتب التي تعتمد عىل الرسوم ُتقَرأ بصوٍت مسموع يف كثري من األحيان. لذا، غالًبا ما جتري مراعاة القافية 

قة لألطفال عند االستامع إليها. فيها كي تكون ممتعًة ومشوِّ

وإىل جانب النثر املمتع لألذن لدى قراءة النصِّ بصوت مسموع، جيب أن يوَضَع يف احلسبان عدٌد من العوامل األخرى يف ما 
ر. خصَّ األسلوَب الرسديَّ لكتابك املصوَّ



املفردات

إذا قلَت كلمة بصورٍة عابرٍة يف معرض حديثك مع الطفل، فسألك عن معناها، وارتبكت بينام حتاول إجياد طريقة لتفسريها، 
اء. ر مع الفئة العمرية للقرَّ فستدرك أمهية تكييف مفردات كتابك املصوَّ

يَّة حتقيق التوازن الصحيح. فيجب أن تكون املفردات التي تستخدمها مفهومة لدى األطفال، مع احلرص  تربز هنا أيًضا أمهِّ
رة كتب  اء الصغار فرصة لتوسيع فهمهم للغة، بمساعدة الرسوم. يف هذا اإلطار، قالت حمرِّ يف الوقت نفسه عىل منح القرَّ

اًم رائًعا’’. ر، ويمكن أن يكون السياق معلِّ األطفال جيني بومان: ‘‘األطفال أذكى ممَّا نتصوَّ

رة ُأخرى للمقارنة، وأن  ة املستهدفة، ُيستحسن أن تقرأ كتًبا مصوَّ وإْن مل تكن واثًقا بملءمة مفردات كتابك للفئة العمريَّ
تستمتع إىل آراء واردة من اآلباء واألطفال.

التكرار

ة لدى األطفال وتطوير مهاراهتم  رة دوًرا أساسيًّا يف تعزيز احلصيلة اللغويَّ يؤدِّي تكرار الكلامت يف الكثري من الكتب املصوَّ
يف القراءة.

عهم عىل املشاركة يف عمليَّة القراءة واملتابعة. ة ويشجِّ وهو يساعدهم عىل توقُّع الكلمة أو اجلملة التالية يف القصَّ

القافية

نهم من عيش جتربٍة ممتعة ومميَّزة يف  ة. وهي متكِّ القصَّ التايل يف  العنرص  توقُّع  التكرار، تساعد األطفال عىل  القافية، كام  إنَّ 
د هذه األغنية لألطفال:  القراءة. وَمن منَّا ال يزال يردِّ

ي عندو محار  ‘‘كلُّن عندن سيارات          وجدِّ

بنا خلفو                      بياخدنا مشوار  بَِركِّ
لو رلو                 بإيدو ويأرشِّ والبوليس يصفِّ
رلوا                  باب باب باب’’ سيَّارات تزمِّ

ا إتقان كتابة القافية، كام يمكن أن يفقد كتاٌب رائٌع قيمَته  رة الطموحني، من الصعب جدًّ وكام يعلم مجيع مؤلِّفي الكتب املصوَّ
د النارشون يف طباعة كتابك، لذا، من املجازفة  بسبب القافية غري املتَقنة. وما مل تكن تتمتَّع بموهبة وبراعة يف كتابتها، فقد يرتدَّ

ر مراعاة القافية يف عملك األديّب. أن تقرِّ

ة، وال تضحِّ باحلبك أو بأيِّ  ة للقصَّ باع أسلوب القافية، وال يشء آخر سوى القافية، احرْص عىل إعطاء األولويَّ رت اتِّ وإذا قرَّ
ة من أجل القافية. ة املهمَّ عنرٍص آخر من عنارص القصَّ



ة منظور القصَّ

ة من منظور: تعربِّ وجهة النظر عن منظور الراوي. فإذا رسَد القصَّ

ة، وهو يستخدم فيها ضمري املتكلِّم ‘‘أنا’’.	  ى أحداث القصَّ ضمري املتكلِّم، فإنَّ الراوي هو الشخص الذي يتلقَّ

ة ويستخدم ضامئر املخاَطب مثل ‘‘أنت’’، ‘‘أنِت’’.	  ضمري املخاَطب،  فإنَّ الراوي ُيدخل القارئ يف القصَّ

ة ويرسدها. وإذا استخدَم منظور الغائب املحدود، فإنَّ هذا يدلُّ 	  ضمري الغائب، فإنَّ الراوي يقف خارج أحداث القصَّ
ِّ العلم، فيعني  ا إذا استخدم منظور الغائب كلِّ عىل أنَّ معرفته تقترص عىل تلك الشخصيَّة املنفردة وأفكارها ومشاعرها، أمَّ
ة ومشاعرها. الضامئر املستخَدمة هنا: ‘‘هو’’، ‘‘هي’’ )مسترتًة أو ظاهرة(. هذا أنَّه يعرف أفكار مجيع الشخصيَّات يف القصَّ

ة التي ترسدها.  ر لألطفال، ولكلٍّ منها إجيابيَّاته اعتامًدا عىل القصَّ ر مليًّا يف املنظور الذي ستعتمده لدى تأليف كتاب مصوَّ فكِّ
بة غري املرشوطة، وُيشعرك بالراحة لدى قراءته  فكتاب ‘‘Love You Forever’’ )أحبُّك إىل األبد(، مثًل، يتناول موضوع املحَّ
ه الراوي فيه مبارشًة إىل القارئ، مستخدًما  )إىل أن تكرب يف السنِّ وجيعل عينيك تغرورقان بالدموع(، لذا من املنطقيِّ أن يتوجَّ

صيغة املخاَطب.

)اخلطوات من 4-8 يف املقالة التالية(.

ف عن: مرتجم بترصُّ
https://blog.reedsy.com/how-to-write-a-childrens-picture-book/


