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األدب هو إرث ثقافتنا  ...األدب هو تاريخنا
األدب يس ّجل من نحن وماذا نكون
األدب هو شاهدنا
هو كيف نتواصل مع األجيال القادمة
األدب هو أيضا كيف نعبّر عن أنفسنا وننقل أراءنا وتفكيرنا
علينا أن نكتب
للحفاظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا

األدب ينطلق بقصص األطفال
قصص األطفال هي الوقود للقراءة بصوت عال

حت ّى يتمكن لألطفال أن يقعوا في حبّ القراءة
يجب ان يقراوا عن أنفسهم واآلخرين لكي يحلموا ويطيروا خارج عوالمهم  ...الستكشاف إمكانياتهم الكامنة

هذا هو السبب في ّ
أن (نحن نحبّ القراءة) أخذت على عاتقها تطوير كتب لألطفال تكون متعة للقراءة بصوت عال  ...في اللغة األ ّم

قمنا بإنشاء هذا الدليل إلرشاد المهتمين لتطوير قصص ممتعة لألطفال؛ لزيادة األدب  ...واثراء اإلرث....

هذه دعوة للجميع
امسك بقلمك ،أبدأ في الكتابة
أرجوك

د .رنا الدجاني
مؤسسة ومديرة مبادرة "نحن نحب القراءة"
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عن مبادرة "نحن نحب القراءة"
تهدف مبادرة "نحن نحب القراءة" الى إحياء حب القراءة االستمتاعية في أطفالنا من خالل تدريب متطوعين على فن القراءة بصوت
عال ،بحيث يقوم المتطوعين بعدها بالقراءة لألطفال بأحيائهم وبهذا يكونوا قد أسسوا جلسات قراءة تمثّل نموذج مكتبات مبادرة
"نحن نحب القراءة" .وتهدف المبادرة الى تأسيس "مكتبة" في كل حي في األردن والوطن العربي والعالم أجمع ،ومن هنا يأتي
شعار المبادرة "مكتبة في كل حي".

وكمساهمة في إيجاد حلول متنوعة لقلة القراءة االستمتاعية في وطننا العربي ،تقوم المبادرة بتطوير قصص لألطفال بمستوى عال
حتى نو ّفر ألطفالنا قصص مفيدة واألهم من ذلك قصص ممتعة وذات جودة عالمية.

لمزيد من المعلومات عن "مبادرة نحن نحب القراءة" ،يمكنكم زيارة موقع المبادرةwww.welovereading.org :
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المصورة
 .1الهدف من دليل تطوير قصص األطفال
ّ
المصورة الى تعريف أي مهتم بمجال قصص وأدب األطفال بالمكونات والمراحل األساسية
يهدف دليل تطوير قصص األطفال
ّ
المصورة باإلضافة
مصورة .وهذا الدليل المختصر هو نتاج لبحث مستمر في مجال قصص األطفال
صة أطفال
لتطوير وكتابة ق ّ
ّ
ّ
مصورة .وهذا الدليل مكتوب من منظور شخصي خالل
أطفال
قصص
لتطوير
مشاريع
عدة
ل
تي
إدار
خالل
تراكمت
الى خبرات عمل
ّ
عملي مع فريق عمل مميّز لتطوير قصص لألطفال ضمن مبادرة "نحن نحب القراءة" ،حيث كنّا معنيين بكافة مراحل العمل من
اختيار والعمل الحثيث مع الكتّاب والرسامين والمصممين والمدققين اللغويين باإلضافة الى العمل مع مستشارين تربويين للتأكد من
توافق مستوى القصص مع الفئات العمرية المستهدفة والتي كانت من  4الى  10سنوات .وسأقوم باإلشارة الى أمثلة من القصص
التي طورناها في مبادرة "نحن نحب القراءة" لتوضيح أفكال ومفاهيم.
وال بد من اإلشارة هنا الى ّ
أن هذا الدليل ليس مرجع علمي وإنما انعكاس لخبرات شخصية وبحث مستمر بهدف نشر ومشاركة
التجربة والخبرة ،لعل ذلك يفيد أي أحد يود البدء بهذا المجال أو القراءة فيه.
فأهال وسهال بكم وأتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة!
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المصورة؟
 .2ما هي القصّة
ّ
صة أطفال تعتمد بشكل كبير على الرسومات لتوصيل فكرة معيّنة ،بحيث تلعب الرسومات
صة األطفال
المصورة هي ق ّ
باختصار ،ق ّ
ّ
صة دون وجود رسومات .كما يكون النص بهذه
ما ال يقل عن  %50أو أكثر من دور توصيل المعنى المقصود ،وال يمكن فهم الق ّ
القصص مختزل بشكل كبير بحيث يُعتمد على الرسومات بتتمة المعنى .فهي تجربة مرئية ومسموعة بآن واحد لألطفال ،باعتبار أنه
صة لألطفال من قبل من هم أكبر سنا منهم.
في أكثر األحيان يتم قراءة الق ّ

المصورة
 .3أهم ّية القصّة
ّ
صة المصورة تكمن في أنها تعتبر مصدر من مصادر تعلّم األطفال ونموهم العقلي والنفسي واللغوي والفني .فهي أيضا من
أهمية الق ّ
ّ
مصادرغرس قيم ومفاهيم لدى األطفال .هذا باإلضافة الى أنها تساعد على تعلم القراءة وزيادة المفردات لدى األطفال كما وتوسع
من مداركهم وخيالهم.
والقصص أيضا تلعب دور هام في تع ّلم األطفال كيفية معالجة التحديات التي من الممكن أن تواجههم ،كما أنها ت ُشعرهم أنهم ليسوا
وحدهم في تجاربهم الحياتية .فإذا أخذنا مثال مشاعر الغضب والغيرة ،فهي مشاعر طبيعية لعل الجميع يشعر بها بمرحلة ما في
تعرفه أنها
حياتهم ،فإذا شعر الطفل مثال بالغيرة من أخيه األصغر ثم قرأ أو سمع ق ّ
صة تتطرق وتعالج هذا الموضوع – واألهم ّ
مشاعر طبيعية – لعل ذلك يفيد في مواجهة هذه المشاعر وأي مشاعر أخرى قد تطفو في طفولته أو حتى حياته فيما بعد.
المصورة هي فرصة ذهبية إليصال أفكار لألهل  -والكبار بشكل عام  -بطريقة غير مباشرة .ففي الكثير من األحيان ،يقوم
صة
والق ّ
ّ
صة "غدا سأكون" والتي هي
ق
،
ذلك
على
ومثال
.
ة
ص
ق
ال
اء
لقر
فكرة
لتوصيل
فرصة
فهي
وعليه
لألطفال،
بالقراءة
المعلم/ة
أو
األهل
ّ
ّ
ّ
ُ
صة قبل النوم ألطفالهم .وتلك
صة وتنتهي بأب وأم يقرؤون ق ّ
طورتها مبادرة "نحن نحب القراءة" ،حيث تبدأ الق ّ
إحدى القصص التي ّ
إشارة الى أهمية قراءة األهل قصص ألطفالهم قبل النوم أو في أي وقت آخر ،لما لذلك من تأثير إيجابي على الطفل من ناحية تحبيب ه
بالقراءة واألهم من ذلك تعزيز شعوره بأهميته ،وذلك أن "ماما" أو "بابا" وجدو أنه يستحق من وقتهم الثمين وعليه فهو يستحق
التقدير واإلهتمام والحب .كما أن هذا الوقت المخصص للطفل هام في زمن أصبح هذا الوقت – بحيث يكون التركيز التام عليه
وعلى احتياجاته وتنمية قدراته  -قليل جدا إن لم يكن معدوم ،األمر الذي جعل بعض األطفال يبحثون عن اإلهتمام والتقدير في أماكن
ومع أشخاص – أقل ما يمكن القول عنهم – أنهم غير جديرين بالثقة.

صة "غدا سأكون"
افتتاحية ق ّ

صة
بنهاية الق ّ
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المصورة
 .4أهم المكونات العا ّمة للقصّة
ّ
المصورة
صة ناجحة ،وقصص األطفال ال تختلف عن ذلك .إالّ أن ما يميّز القصص
صة بحاجة الى مقومات معينة ألن تكون ق ّ
أي ق ّ
ّ
صة بشكل عام.
هو أنها تعتمد بشكل كبير على الرسومات ،كما أن التصميم يلعب دور في إثراء تجربة الق ّ
المصورة من:
صة
تتكون الق ّ
ّ
ومن المنظور الخاصّ ،

 .1المادة المكتوبة
 .2الرسوم
 .3التصميم

مكون والخطوات الالزمة للقيام به بشكل يضمن نجاحه .كما سنتطرق الى مرحلة الطباعة وكافة
وسنتحدث في هذا الدليل عن كل ّ
المصورة بأفضل شكل.
صة األطفال
خطواتها لضمان خروج ق ّ
ّ
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المادة المكتوبة
صة (من مقدّمة ووسط ونهاية) وفقرة الغالف الخلفي .وهنا سنحاول
والمقصود هنا
صة كالعنوان ومحتوى الق ّ
المكونات المكتوبة للق ّ
ّ
تسليط الضوء على بعض أهم ما يمكن قولة عن هذه العناصر من البحث والتجربة الشخصية .وكقاعدة عامة ،ال بد من االشارة أوال
صة األصغر سنا منهم – تكون فترة التركيز لديهم
صة .فاألطفال  -وخا ّ
الى أهمية اختزال النص في كافّة المكونات المكتوبة للق ّ
محدودة ويشعرون بال ملل بسرعة ،فإن لم يكن النص مختزل وممتع ويشد المستمع أو القارئ لمعرفة المزيد ،فذلك يقلل من فرص
صة مهما كان النص جيّد.
نجاح الق ّ

مكونات المادة المكتوبة:
 .1العنوان:
صة
صة
صة ،وله دور في إما شد القارئ لالطالع على محتوى الق ّ
المصورة هام جدا ألنه يعطي االنطباع األول عن الق ّ
عنوان الق ّ
ّ
أو تركها وعدم االكتراث لها.

بعض صفات العنوان الناجح:
هناك صفات عدّة ممكن أن يوصف بها العنوان الناجح لعل بعضها أن يكون:





غير متوقع
أو مضحك
أو يثير تساؤل وفضول الطفل عن محتوى القصة
سؤال غريب ويثير الفضول
ومن الضرورة بمكان تجنب العناوين التقليدية المملّة والمثالية (وكلنا نعرفها) والتي ال تثير الفضول أو تحرك أي مشاعر أو تساؤل
لدى الطفل كمثال عنوان "كم أحب المدرسة" أو أي عنوان آخر ال يوجد فيه أي إبداع ويدعو الى المثالية.
صة أو أهم أحداثها أو
صة وبشكل مباشر ،كأن يكون مثال اإلشارة الى أبطال الق ّ
وطبعا البد للعنوان أن يكون ذات صلة بمحتوى الق ّ
صة.
سؤال متكرر في الق ّ

 .2المقدمة:
صة .
صة أو تجعله يفقد أي اهتمام بالق ّ
تلعب المقدمة دور التهيئة للقارئ لما سيأتي تباعا .فهي إ ّما تش ّد القارئ لإلستمرار بقراءة الق ّ
صها قليل ،وبالتالي كذلك هي
صة
المصورة ن ّ
فهي فرصة ذهبية للكاتب/ة وال بد من انتهازها على أكمل وجه .فالبرغم من أن الق ّ
ّ
صة واكتشاف أحداثها.
مقدّمتهاّ ،إال أن المقدمة الجيدة تستطيع أن تشد القارئ (أو المستمع) لقراءة الق ّ
صة ،كأن مثال تعرفنا بمعضلة أو تساؤل نتوقع حله في نهاية
صة وما يمكن توقعه بالق ّ
والمقدمة هي التي تهيء لنا الجو العام للق ّ
صة.
الق ّ
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بعض أشكال المقدمة الناجحة:
-

صة
سؤال أو تساؤل تدور حوله أحداث الق ّ
أو فكرة مضحكة
أو أحداث غير منطقية تثير التساؤل وتشد القارئ أو المستمع لمعرفة المزيد
وصف لحدث أو أحداث غريبة تثير الفضول
فمهما كانت المقدمة ،يستحسن االبتعاد عن المقدمة التقليدية التي ال تثير أي فضول والتي تشعر القارئ بالملل مباشرة.

 .3الوسط
صة (الحبكة)
تكون الق ّ
والمقصود بالوسط أي مجموعة األحداث الرئيسية التي ّ
بعض صفات "الوسط" الناجح:
-

مشوقة ومثيرة وتشد القارئ أو المستمع الى
صة
ذات أحداث
مشوقة .ال يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية أن تكون أحداث الق ّ
ّ
ّ
معرفة ما سيحدث الحقا .كما من الضروري تجنب األحداث المملة ،التقليدية ،والتي تسير على وتيرة واحدة وال تثير أي تساؤل أو
مشاعرلدى الطفل.
األحداث متسلسلة ومنطقية
يحتوي على:
 oحدث متصاعد
 oذروة الحدث
 oهبوط لذروة الحدث /حل للمعظلة أو التحدي

-

يفضل أن يكون ذات احداث قريبة من واقع الطفل بحيث تحاكي حياته وتطلعاته وأمنياته وأيضا مخاوفه
يبتعد عن المثالية .كأن نُظهر الطفل على أنه مثالي (الطفل مؤدب ،يرد على الكالم ،محبوب ،ناجح ...الخ) أو أن الحياة مثالية .فلنك ن
واقعيين ،ال أحد يحب ذلك ،ألننا كبشر  -كبار وصغار  -لسنا مثاليين وال كاملين وظروفنا الحياتية غير مثالية وال كاملة ،وإن حاولنا
صة أن الطفل كامل أو مثالي أو حياته مثالية ،فذلك يؤثر بشكل سلبي على
أن نُظهر ذلك في بعض األحيان .فعندما نُظهر في الق ّ
نظرة الطفل القارئ أو المستمع لذاته وامكاناته وحتى حياته ،وتجعله يتساءل إن كان طبيعيا ألنه ال يشبه الطفل "الذكي والمحبوب
ص ة.
والكامل" في الق ّ
يحتوي على أحداث تحفّز الطفل على اإلبداع والتفاؤل والعمل على مواجهة التحديات التي من الممكن أن يواجهها ،وتحفزه على أن
يكون أفضل صورة ممكنة لذاته ،وتغرس الثقة بإمكاناته في مواجهة التحديات التي قد يعيشها.
ّ
باإلضافة الى ذلك ال بد من تجنب سرد األحداث بشكل تلقيني ممل بحيث ال تعطي مجال للطفل بأن يفكرأو يتخيل أو يتوقع أو
يتش ّوق لمعرفة المزيد.
وتذ ّكر أن الرسومات ستلعب دور هام في توصيل الفكرة ،فال حاجة الى التفاصيل الدقيقة بل ال بد من ترك مساحة للرسومات بأن
تتم المعنى المقصود.

-

-
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 .4النهاية
صة من المراحل المه ّمة للغاية ،فهي إما تُشبع القارئ (أو المستمع) وت ُتم المعنى ،أو إن كانت ضعيفة ،فذلك يخيّب أمل
نهاية الق ّ
صة جيد أو حتى رائع.
صة ككل حتى وإن كان محتوى الق ّ
القارئ ويقلل من تجربة قراءة الق ّ

بعض صفات النهاية الناجحة:
-

تجيب على تساؤل متكرر بالقصة
صة
ذات صلة بالبداية كأن مثال تحل معظلة ببداية الق ّ
أو نهاية مفتوحة تثير التساؤل والتفكير لدى الطفل "بما من الممكن أن يكون "...
أو غير متوقعة
أو غريبة مضحكة
وكقاعدة عامة ،يفضل أن تكون النهاية إيجابية وتدعو الى التفاؤل .وليس المقصود هنا أن ال أن نكون واقعيين ،لكن ال بد من بث
روح التفاؤل في أطفالنا وتشجيعهم على البحث عن إيجاد ما هو إيجابي من كل موقف حتى وإن كان الظاهر منه سلبي.
صة "أمل" والتي تتحدث عن "اللجوء" لكن تنتهي بفكرة ورسوم إيجابية
وكمثال على ذلك ،نهاية ق ّ

صة "أمل"
نهاية ق ّ

 .5نص الغالف الخلفي
صة وشد القارئ أو المستمع الى اكتشاف
النص هنا عادة ما يكون ملخص على شكل فقرة قصيرة هدفها إعطاء فكرة عن محتوى الق ّ
صة.
الق ّ

بعض صفات نص الغالف الخلفي الناجح:
ال بد لهذه الفقرة أن تكون مكتوبة بشكل بسيط ومختزل مع القليل من الغموض والتساؤل وربما بعض الفكاهة بحيث تشد القارئ (أو
المستمع) لقراءة القصة
13

المصورة خطوة بخطوة ...
مراحل كتابة القصّة
ّ
المصورة أن تكون ممتعة للطفل وتبعث بالسعادة
صة
قبل أي شيء ،ال بد من التأكيد على أهمية جعل الهدف الرئيسي من الق ّ
ّ
والتفاؤل والفضول مهما كان الهدف الثانوي من القصة ،كأن مثال يكون تعليم األرقام أو ترشيد استهالك المياه أو أي هدف ثانوي
صة ممتعة ،يصبح الطفل بعدها مستعد الستقبال الفكرة المراد إيصالها.
آخر .ذلك أنه في حال نجحنا في جعل الق ّ
المصورة خطوة بخطوة ،حيث سيتم اإلشارة الى المراحل التي أُعتمدت لدى تطوير قصص
صة
واآلن نأتي الى مراحل كتابة الق ّ
ّ
المصورة في مبادرة "نحن نحب القراءة" .وسنشير الى مرحلة ما قبل الكتابة ومرحلة الكتابة الفعلية وأخيرا الى مرحلة ما
األطفال
ّ
المصورة.
صة
بعد كتابة الق ّ
ّ
أوالً :ما قبل كتابة القصّة واالستعداد لها
مصورة ومنها:
صة أطفال
هناك مجموعة من االسئلة التي ال بد أن تسأل نفسك قبل كتابة ق ّ
ّ
-

مصورة؟
صة
لماذا أريد أن أكتب ق ّ
ّ
عن ماذا أريد أن أكتب؟
ما هي الرسالة التي أود إيصالها للعالم ولألطفال وربما لألهل أيضا؟
ما هي الفئة العمرية المستهدفة؟
مصورة ناجحة.
صة أطفال
فإجابتك عن هذه األسئلة ستمثل أول خطوة لك في كتابة ق ّ
ّ

المصورة ،ينصح إتباع الخطوات التالية:
قبل البدء الفعلي بكتابة القصّة
ّ

-

صة
اختر موضوع يهمك ويسعدك ألن ذلك بالتأكيد سيظهر في كتابتك للق ّ

-

المصورة المحلية واإلقليمية وربما األهم أيضا العالمية،
إقرأ واقرأ واقرأ ! والمقصود قراءة أكبر عدد ممكن من قصص األطفال
ّ
فال بد من التعلّم من خارج دائرة أدب الطفل العربي مع أهمية التأكد من أن تعكس قصصنا هويتنا وثقافتنا الفريدة

-

اإلطالع على قصص حصدت جوائز إ ّما محلية أو اقليمية أو عالمية ومحاولة تحليل ميزات تلك القصص والتعلم منها

-

المصورة وهي كثيرة .فباإلمكان وبكل بساطة البحث على
االطالع على مراجع مختلفة تتحدث عن فن كتابة قصص األطفال
ّ
اإلنترنت وإيجاد العديد من المراجع المفيدة بهذا المجال .وبالرغم من أن أكثر المراجع عادة ما تكون بلغة غير عربية ،إال أنه
باإلمكان تجاوز هذا التحدي ب االستفادة من مواقع الترجمة الفورية على اإلنترنت.

-

صة وأحداثها بشكل عام
التفكير بالق ّ

-

التفكير بالبطل أو البطلة .ما هي صفاتهم ،شخصيتهم وربما أيضا شكلهم .فال بد من تكوين صورة ذهنية وإن كانت مبدئية عن
بطل أو بطلة القصة.
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-

التأكد من أن يقوم البطل أو البطلة بحل المشكلة أو المعظلة التي يواجهونها بأنفسهم ،ال أن يقوم اي أحد بذلك عنهم

-

صة .والمقصود بالنمطية كأن مثال تكون المرأة دائما المعلمة والمهندس دائما رجل
تجنب النمطية في الشخصيات بالق ّ

-

صة ،حتى تصل
التفكير بالعنوان بشكل مبدئي ،مع العلم أنه من الممكن تغيير العنوان عدّة مرات وحتى بعد اإلنتهاء من كتابة الق ّ
الى عنوان مناسب ومثالي بالنسبة لك

-

تجنب المواضيع التقليدية والمثالية والتفكير بموضوع أو فكرة جديدة تهم الطفل وتغذي خياله .لكن إن اخترت موضوع تقليدي،
كأن مثال :الذهاب الى المدرسة ،حاول عرض الموضوع بطريقة ممتعة وغير تقليدية

-

التركيز على فكرة واحدة أساسية وربما فكرة أخرى مساندة بحيث ال يتشتت الطفل المستمع أو القارئ

-

إن لم يكن لديك خبرة بالتعامل مع األطفال ،يُنصح محاولة التعامل معهم بشكل مباشر وفي جو من المرح واالنفتاح حتى تتمكن
من التعرف على شخصياتهم المميزة وطريقة تفكيرهم ،وعلى األمور التي تحفزهم وتضحكهم باإلضافة الى أحالمهم
ومخاوفهم ،وذلك حتى يتسنى لك الكتابة بموضوع يمس حياة األطفال بشكل مباشر.

-

المصورة  -ولقصرها  -ال تحتمل البدء بها ومن ثم تطوير
صة ولو بشكل مبدئي ،فقصص األطفال
اجلس وف ّكر بأحداث الق ّ
ّ
صة .وهذا ال
صة قصيرة ومختزلة وكذلك نصها ،وال بد من التفكير بمجريات األحداث قبل البدء بالكتابة الفعلية للق ّ
أحداثها ،فالق ّ
صة قبل البدء
صة بعد البدء بكتابتها ،ولكن يحبذ أن نعرف – ولو مبدئيا – توجّه الق ّ
يعني أنه ال يمكننا أن نغيّر مجريات الق ّ
بكتابتها.

-

التأكد المسبق من صحّة المعلومات التي تود ذكرها بالقصة .وهذا يوصلنا الى أهمية المصداقية والبحث المسبق حول
صة ،فال بد من
الموضوع الذي نود الكتابة عنه .فمثال ،إن كنت تود الكتابة عن موضوع األطفال من ذوي االحتياجات الخا ّ
إجراء بحث مسبق حتى تكون معلوماتك صحيحة  .100%كما من األهمية بمكان التحدث مع أشخاص يعيشون التجربة الفعلية
والشخصيّة للموضوع الذي تنوي الكتابة عنه ،حتى تتمكن من وصف الحالة بشكل صحيح ،وحتى ال تؤذي األشخاص المشار
صة .فمهما كان الموضوع ،ال بد من التأكد من ص ّحته من مصادر موثوقة ،ذلك أن القصص – وكما أشرنا
الى صفاتهم بالق ّ
ّ
صة ،سيعتبره معلومة صحيحة وربما ستظل عالقة في ذهنه
سابقا  -هي إحدى مصادر تعلم الطفل ،فالذي سيسمعه الطفل في الق ّ
الى األبد.

-

صة ممتعة وغير تقليدية تح ّفز تفكير الطفل .وهنا تجدر االشارة الى األفكار "الالمنطقية" في كتابة
أهمية أن تكون أفكار الق ّ
قصص األطفال .حيث أود اإلشارة الى أسلوب الكاتب العالمي الشهير ثيودور سوس جيزل Theodor Seuss Geisel
والمعروف باسم دكتور سوس  ،Dr. Suessحيث كانت قصصه تتمتع بأفكارغريبة ومصطلحات بعضها غير موجود باللغة
اإلنجليزية ،وكان يعتمد السجع بشكل كبير لجعل تجربة القراءة ممتعة لألطفال والكبار معا.
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صة كأن نقول مثال أن الطفل يبحث عن كتابه في خلية النحل
والمقصود بالالمنطقية هو سرد بعض األحداث الغير منطقية بالق ّ
أو أي مكان آخر من غير المنطقي أن يجده فيه .فالالمنطقية في األحداث تلعب دور هام بجعل القارئ أو المستمع (الطفل بهذه
الحالة) أن يف ّكر بما هو المنطق .ففي هذه الفقرة (في األسفل) يقول الكاتب فيليب نيل ( )Philip Nelفي كتابه
( Dr. Seuss: American Iconص )38 .على لسان دكتور سوسّ :
"إن الالمنطقية تفيق خاليا الدماغ وتساعد على
تنمية حس الفكاهة ،األمر الذي هو هام جدا بزمننا هذا .فالفكاهة تلعب دور هام في هذا العالم البائس .فهي أكثر من مسألة
ضحك .فإن استطعت رؤية األمور من منظور غير منطقي ،فذلك يمكنك من رؤية األمور والتفكير بما هو منطقي".
والمقصود هنا ّ
أن الالمنطق يجعل الطفل يتساءل إن كان الذي سمعه منطقي أم ال ،وإن لم يكن منطقي ،فما هو المنطق؟
*

صة "راكان" بالبحث
وهنا مثال على هذه الفكرة بإحدى القصص التي طورتها مبادرة "نحن نحب القراءة" حيث يقوم بطل الق ّ
عن "الغسّالة" بأماكن غير منطقيّة مثل "في البيجاما" و"عند جارتنا أم سالمة" ،األمر الذي يجعل الطفل القارئ يفكر إن كان
تفكير "راكان" منطقي أم ال ،وإن لم يكن منطقي ،فما هو التفكير المنطقي؟ وأين من المنطق أن يجد الغسّالة؟

بحث راكان عن "الغسالة" في قصّة "تركت لك مفاجأة"
* Nel, P. (2004). Dr. Suess: American Icon. Retrieved from
=https://books.google.jo/books?id=IjvHQsCn_pgC&pg=PA38&lpg=PA38&dq=Dr.+Seuss:+American+icon+philip+Nel+nonsense+wakes+the+brai n+cells&source
bl&ots=Zq0hlNN3Y4&sig=BI47pCAWLtbYYDruh6Q4mnPO9P4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjiztvCiq_ZAhXSbVAKHfphAV4Q6AEIOjAD#v=onepage &q&f=false
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ثانيًا :مرحلة الكتابة الفعليّة:
صة .ولعل من النصائح التي من الممكن مشاركتها في هذه المرحلة هي:
واآلن أنت مستعد أن تجلس وتبدأ بكتابة الق ّ
-

إبدأ بالكتابة ،وال تتردد ،وتجاوز حاجز الخوف الذي يحيط بك وبنا جميعا! إبدأ حتى وإن لم تكن الفكرة مكتملة بشكل تام ،واحذر من
صة الممتازة واألحداث الممتازة ،ألن هذا لن يحصل أبدا إن لم تبدأ بالكتابة الفعلية.
تأجيل البدء حتى تأتي الفكرة الممتازة والق ّ

-

صة على ورقة وابدأ بنحت قصتك
ضع أفكارك للق ّ

-

تأكد من وجود األجزاء التالية بقصتك:

o
o
o
o

مقدمة
حدث متصاعد
ذروة الحدث
هبوط لذروة الحدث ونهاية
صة لتصل الى الذروة بحيث يشعر القارئ أو المستمع
صة ككل .فمن الضروري تصاعد أحداث الق ّ
تكون الق ّ
وهذه األجزاء هي ما ّ
التحول أو الهبوط لتصل الى نهاية تحدثنا عن صفاتها في
أو
بالهدوء
األحداث
تبدأ
ذلك
وبعد
،
األزمة
حل
بصعوبة أو حتى إستحالة
ّ
ص .13

-

صة مناسبة بلغتها وأفكارها للنمو العقلي للفئة العمرية المستهدفة .و من الممكن استشارة مختصين بهذا المجال أو
التأكد من أن الق ّ
صة.
صة ألطفال من الفئة العمرية المستهدفة لتقييم مدى فهمهم وتفاعلهم مع الق ّ
قراءة الق ّ
المصورة يمكنها أن تكون أعلى من قدرة الطفل على القراءة ،ذلك أن القصص عادة ما تُقرأ
صة
ومن الجدير بالذكر هنا أن لغة الق ّ
ّ
لألطفال من من هم أكبر منهم .وقدرة األطفال اإلستيعابية أعلى من قدرتهم على القراءة ،فيمكنهم فهم ما ال يمكنهم قراءته.

-

صة وببالنا أنها ستُقرأ بصوت عال لألطفال ،بحيث نهتم بوجود األصوات المختلفة مثل" :بووووم!" أو
عند الكتابة ،ال بد من كتابة الق ّ
"وييييي" أو "بوووف!" أو "خخخخخ" ،وبنبرات صوت مختلفة من الصوت الواطي الى العالي والعكس وذلك ممكن بمرحلة
التصميم بحيث ممكن التغيير بحجم الخط ليعكس قوة الصوت أو ارتفاع أو انخفاض نبرة الصوت (مثال :أكبر

وأكبر!

وأكبر

)

-

مصورة ،أي أنه سيتم رسمها ،األمر الذي سيتطلب اختصار
صة
صة بشكل مسموع ومرئي بآن واحد .فتذ ّكر أنك تكتب ق ّ
ف ّكر بالق ّ
ّ
بعض النص وترك توصيل تتمة المعنى المقصود للرسومات.

-

صة تحبيب األطفال بالقراءة ،فال أحد يحب التوجيه
صة وكأنها تعليمية أو إرشادية إن كان الهدف من الق ّ
تأكد من أن ال تظهر الق ّ
صة أطفال أن تكون الرسائل أو التوجيهات غير مباشرة ،كما من الممكن
المباشر وخاصة األطفال .فمن الذكاء األدبي عند كتابة ق ّ
اإلستعانة بالرسومات بإيصال الفكرة أو الرسالة المقصودة.
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-

-

استعن بالوصف المادي للطفل كاأللوان المألوفة واألشكال المألوفة والملمس المألوف والمكان المألوف وتجنب الوصف الرمزي أو
الوصف الغير حسّي للطفل .فالمعاني المجازيّة للفئة العمرية الصغيرة وخاصة من  ٦-٤سنوات تكون غريبة عليهم وربما غير
مفهومة ،ومثال على ذلك كأن نقول مثال "مات الرجل من الضحك" فهذا معنى مجازي عن شدة الضحك وطبعا ال يعني أن الرجل
مات بالفعلّ .إال أنه يمكننا استخدام الفاظ مجازية في حال كان المصطلح دارج بشكل كبير أو إن كان القصد التعريف بهذا
المصطلح.

أهمية االختزال واإليجاز بالسرد والوصف بشكل عام .والسؤال الذي قد يطرأ هو:

صة؟
كيف أعرف إن كان األفضل اإلبقاء على هذه الفكرة أو الجملة أو إزالتها من الق ّ
واإلجابة البسيطة هي أن تسأل نفسك بالمقابل هذا السؤال:
صة ككل؟ أم أنها ثرثرة زائدة (حشو) وإزالتها لن يضر بالقصة بأي شكل
هل تخلصي من هذه الفكرة أو الجملة سيضر بتركيب الق ّ
من األشكال؟ فإن كانت اإلجابة ّ
صة بأي شكل ،فذلك مؤشر على أنها ثرثرة
الق
تثري
ال
هي
و
أحداثها
و
أ
صة
ّ
أن إزالتها لن يضر بالق ّ
ولعله من األفضل إزالتها.
-

صة مثال ذاهبة الى
أهمية المنطق في تسلسل األحداث ،ولعل هذا يعتبر بديهيا لكن من األفضل اإلشارة له ،فإن كانت األم في الق ّ
المطبخ ،فمن غير المنطقي أن نراها بالصفحة التي تلي في حديقة المنزلّ ،إال إذا تم تفسير ذلك بشكل منطقي.

-

صة
ال تتردد في إدخال كلمات جديدة على معجم األطفال ،مع عدم المبالغة بعددها ،وأن تكون الكلمة أو الكلمات الجديدة تدخل للق ّ
بانسياب ودون إقحام .فمن فوائد القراءة ،تعلّم األطفال لمفردات جديدة .وباإلمكان شرح الكلمة الجديدة بطريقة فنيّة بسيطة كما فعلنا
صة لألطفال  -من باب تقييمها ومعرفة رأي األطفال بها  -تبيّن
صة "شيء غريب فعال!" ،حيث اكتشفنا ومن خالل قراءة نص الق ّ
بق ّ
لنا أن بعض األطفال من الفئة العمرية المستهدفة ( 6 - 4سنوات) لم يفهموا معنى كلمة (زنبرك) ،فقمنا بشرح معنى الكلمة بطريقة
فنية وغير مباشرة باستخدام الرسومات.
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-

المصورة .فالسجع في كتابة قصص األطفال هام ألن الطفل – كما هو الكبير – يستمتع
صة
كما يحبذ استخدام السجع عند كتابة الق ّ
ّ
بالنغمة ،ولكن من المهم جدا أن ال يكون السجع مصطنع وعلى حساب المعنى بحيث يخرج متكلف .فبالرغم من أهمية السجع
صة.
بكتابة قصص األطفال
المصورة إال أن استخدامه بغير مكانه كاف لهدم ما تم بناؤه بالق ّ
ّ

-

المصورة حيث يخدم التكرار المقصود عدة أهداف منها:
عدم الخوف تكرار الكلمات في قصص األطفال
ّ
 oمساعدة الطفل على تعلم كلمات جديدة .فالتكرار يرسخ الكلمة الجديدة بذهن الطفل.
صة ،األمر
صة ،فيتوقع مكان الكلمة أو الجملة المكررة ويشارك بقراءة الق ّ
 oكما أن التكرار يساعد على إشراك الطفل بقراءة الق ّ
الذي سيعزز ثقته بنفسه وأيضا سيساهم في جعل القراءة سهلة وممتعة!

-

صة هي إحدى مصادر
صة ،وذلك أن – وكما وضحنا سابقا – الق ّ
وال بد التأكد من استخدام اللغة العربية الفصحى الصحيحة في الق ّ
تعلّم األطفال ،فاللغة التي سيسمعها الطفل سترسخ في ذهنه وستُشكل أولى مصادرتعلمه لها ،فهي فرصة ذهبية لتعلم اللغة العربية
الفصحى الصحيحة بطريقة غير مباشرة .وال ضير في استخدام القليل من الكلمات العاميّة في قصص األطفال وذلك ألن العاميّة
صة أقرب لبيئة وحياة الطفل الواقعية ،مع التأكيد على عدم المبالغة باستخدام الكلمات
تقرب المعنى للطفل ،كما أنها تجعل الق ّ
العاميّة.

ثالثًا :مرحلة ما بعد كتابة قصّة األطفال المص ّورة
صة بافضل شكل:
صة ،قم ببعض الخطوات التالية التي ستسهم في خروج الق ّ
واآلن بعد أن انتهيت من كتابة الق ّ
مرات حتى تصل الى مرحلة الرضى التام عن النص .كما يفضل
أوال ،ال بد من قراءة الق ّ
صة مرة ومرتان وثالث وربما عشرات ال ّ
صة ألشخاص ال صلة عائليه لك بهم ،ذلك أن األهل واألقارب في أكثر األحيان سيقومون بالمجاملة والمديح ولن
قراءة نص الق ّ
صتك وإنما سيضرها.
صة من خوفهم على مشاعرك ،األمر الذي لن يفيد ق ّ
يشيروا الى أي نقاض ضعف بالق ّ
صة ألطفال من الفئة العمرية المستهدفة .فاألطفال بالنهاية هم جمهورك ،كما أنهم صريحون جدا وال
ثانيا ،من المفيد أيضا قراءة الق ّ
يعرفون المجاملة وربما يكونوا من أفضل ن ّقاد قصتك ،وإن لم يتفوهوا بكلمة واحدة ،فمالمح وجوههم وردود أفعالهم ستقيّم لك
قصتك دون الحاجة لكلمة واحدة.
صتك
صة وتعود لها ربما بعد ساعات أو أيام ،حتى تتمكن من رؤية ق ّ
صة ،أن تترك الق ّ
ثالثا ،ومن النصائح المفيدة ،بعد مراجعة الق ّ
صة جاهزة .وإن كنت
الق
بأن
إيذان
فذلك
للقصة،
العودة
بعد
قراءته
ما
أحببت
فإن
جديدة.
عند العودة لها بمنظور جديد وبــ "عين"
ّ
غير راض بعد ،فذلك يعني حاجة للمزيد من العمل .المهم أن تكون صادق مع نفسك .كما ينصح أن تتقبل آراء الغير حول قصتك .
صتك أنت وتتميز بأنك كتبتها،
والتقبُّل ال يعني بالضرورة التغيير المستمر بقصتك بشكل يفقدك خصوصية قصتك ،فهي بالنهاية ق ّ
لكن إن الحظت تكرار مالحظة معينة ،فذلك مؤشر على ضرورة مراجعة الجزء الذي تم االشارة اليه بشكل متكرر.
صتك وتشعر بالرضى تجاه النص ،ينصح مراجعة النص من قبل مدقق لغوي يقوم بمراجعة النص
رابعا ،بعد أن انتهيت من كتابة ق ّ
خلوه من أي أخطاء إمالئية أو نحوية أو لغوية .فأي خطأ سيعطي انطباع سلبي عن العمل ككل وسيصورك على أنك لم
والتأكد من ّ
تعطي عملك االهتمام الكافي الذي يستحقه ،فإن لم تعطي أنت عملك االهتمام الكافي فال تتوقعه من اآلخرين.
صة من خالل عرض النص على "مشروع عربي  "21التابع لمؤسسة
خامسا ،وهذا خيار شخصي ،يمكن تقييم مستوى قراءة الق ّ
الفكر العربي ،حيث يتم تصنيف النص حسب مستوى القراءة المطلوب من األطفال .وقمنا في مبادرة "نحن نحب القراءة" على
تصنيف القصص التي قمنا بتطويرها
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المصورة
الرسوم بالقصّة
ّ
المصورة ،ولعلها بأهمية النص إن لم تكن أكثر أهمية .فباإلمكان في بعض
صة
تلعب الرسوم دور محوري في إيصال فكرة الق ّ
ّ
األحيان اإلستغناء عن بعض النص واستبداله برسومات تقوم بتتمة الفكرة المطلوبة .وكما هم الكبار ،فاألطفال أول ما يلفت نظرهم
صة الرسومات واأللوان ،وعليه ال بد من اإلهتمام باختيار أسلوب رسم يحقق رؤية الكاتب ويوصل المعنى المقصود ويثري
الى الق ّ
صة ككل.
الق
تجربة
ّ

المصورة:
أهم أشكال الرسوم في القصّة
ّ
ولعل أهم أشكال الرسوم هي رسوم:






صة
رسمة الغالف األمامي للق ّ
رسوم ما يسمى ب"الجاكيت "Jacket
رسمة العنوان الداخلي
صة
الرسوم الداخلية في الق ّ
رسمة الغالف الخلفي

رسمة الغالف األمامي للقصّة
صة لألطفال ،حيث أن
صة والتي هي بأهمية العنوان إن لم تكن أكثر أهميّة وخا ّ
ويمكننا البدء بأهمية رسمة الغالف األمامي للق ّ
ّ
صة.
صة ،كما وأنها تعطي انطباعا عن أسلوب ومستوى الرسم المتبع بالق ّ
الرسوم على الغالف األمامي هي أول ما يلفت النظر للق ّ
صة أو رسمة تعكس بشكل مباشر أو غير مباشرة
صة أو أهم شخصيات الق ّ
وممكن لرسمة الغالف أن تحتوي على رسمة لبطل/ة الق ّ
صة.
صة بحيث تثير الفضول وتشد الطفل الى اكتشاف الق ّ
محتوى الق ّ

غالف قصّة
"زنبوط"

21

رسوم "الجاكيت  "Jacketاألمامي والخلفي
صة .وهذا
وهي الرسوم في الصفحات التي تأتي مالصقة على ظهر رسمة الغالف األمامي ومالصقة لظهر الغالف الخلفي للق ّ
صة .فهي إما تكون على صفحتين متقابلتين "سبريد
الجزء (الجاكيت) ليس أساسي بقصص األطفال ،لكن وجوده يثري من جماليّة الق ّ
صة.
 "spreadأو صفحة واحدة منفردة ،ويعود اختيار الحجم المناسب الى المساحة المتاحة في الق ّ
صة كما في قصتي "زلزال في المطبخ" وقصة "تركت لك مفاجأة"
وممكن أن تكون رسوم "الجاكيت" بسيطة مكررة من وحي الق ّ

صة "تركت لك مفاجأة"
من ق ّ

صة "زلزال في المطبخ"
من ق ّ

صة "غدا سأكون" حيث هدفت
صة .ومثال على ذلك رسوم الجاكيت بق ّ
أو وفي بعض األحيان ممكن للجاكيت أن يعزز أحداث الق ّ
صة في اليوم السابق ،و"الجاكيت" الخلفي
رسوم "الجاكيت" األمامي بتحفيز خيال الطفل على التفكير بالمغامرة التي عاشها بطل الق ّ
صة باليوم التالي.
الذي يدعو الى تفكير الطفل بالمغامرة التي سيعيشها بطل الق ّ

الجاكيت الخلفي والذي يشير الى مغامرة الطفل
باليوم التالي

صة "غدا سأكون" والذي يشير
الجاكيت األمامي لق ّ
الى تجربة الطفل باليوم السابق
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رسمة العنوان الداخلي:
وهي الرسمة الداخلية التي يتكرر فيها العنوان واسماء الكاتب/ة والرسام/ة مع إضافة رسمة ذات صلة مباشرة بالقصة ،بحيث من
صة أو يتم رسمها خصيصا لهذا الهدف .والهدف من رسمة العنوان الداخلي
الممكن أن تكون الرسمة إ ّما من الرسوم الداخلية في الق ّ
ص ة.
صة وإلعطاء فكرة عامة عن الق ّ
هو التهيئته لقراءة الق ّ

صة "شيء غريب
رسمة العنوان الداخلي لق ّ
فعال !"

صة غريبة
صة "ق ّ
رسمة العنوان الداخلي لق ّ
بالعربة العجيبة"
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الرسوم الداخلية بالقصّة:
صة.
صة
تكون التجربة المرئية للق ّ
وهنا نصل الى ما يمكن أن يوصف بأنه من أهم مكونات الق ّ
المصورة ،وهو الرسوم الداخلية التي ّ
ّ
فمن األدوار التي ممكن أن تلعبها الرسوم الداخلية:
-

تك ّمل وتتم المعنى ،بحيث ممكن اختصار النص وترك الرسوم لتكمل المعنى أو الفكرة المقصودة

-

تعرف بأشكال الشخصيات واألماكن دون الحاجة لذكرها بالنص (مثال :غابة كثيفة ،بيت على جبل ،طفل ذات صفات
ّ
صة كإعاقة حركية مثال ،أو نحيف  ...الخ).
خا ّ

-

تحاكي وتعكس النص وتتم معناه .وهنا المقصود هو التأكد من أن الرسومات تعكس المعنى المشار اليه بالنص .فمثال من
غير المنطقي أن يكون النص يشير الى شجرة كبيرة والرسمة تشير الى وردة أو شجيرة .إال أنه من األهمية بمكان أن ال
يكون صورة
تكون الرسومات أيضا انعكاسا حرفيا للنص بحيث تعكس كل كلمة ،ولكن أن يتم ترك مساحة لخيال الطفل ل ّ
صة به للنص أو المعنى المقصود.
ذهنية خا ّ

-

صة
كما من الممكن للرسومات أن تشرح بعض المصطلحات الجديدة أو غير المفهومة لألطفال كما أشرنا سابقا في ق ّ
"شيء غريب فعال" بصفحة  16من هذا الدليل.

-

تعاكس المعنى بشكل واضح بحيث يكون الهدف من ذلك جعل الطفل يتف ّكر بالمعنى الحقيقي المقصود أو إضافة الفكاهة.

-

ويمكن للرسومات أيضا أن تعزز اإلنتماء واالعتزاز بالهوية بشكل غير مباشر .ذلك مثال إن أردنا تعزيز الهوية العربية
صة بمالمح عربية من بيوت وشوارع
أو الوطنية لدى أطفالنا ،فبإمكاننا إضافة معالم عربية ووطنية ورسم محيط الق ّ
تنوع بمالمحنا ،لكن المقصود هنا أن ال ينظر الطفل العربي الى
وطعام ومالمح أشخاص .فبالرغم من أننا كعرب لدينا ّ
صة
صة ويجدها غريبة وغربية المالمح بحيث ال يستطيع أن يرى نفسه وحياته فيها .طبعا إال إذا كانت الق ّ
شخصيّة بالق ّ
ذات صلة بحضارات أخرى ،فهذا يبرر المالمح العامة األجنبية بالقصة.

صة غريبة بالعربة العجيبة"
صة "ق ّ
رسومات تعزز اإلنتماء واإلعتزاز بالهوية الوطنية والعربية من ق ّ
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-

صل الرسومات رسائل ومفاهيم معينة دون الحاجة الى النص .وكمثال على ذلك ،إن أردنا مثال أن
كما من الممكن أن تو ّ
صة بشكل منّوع من
نوصل فكرة تقبل اآلخر واحترام الغير بالرغم من اختالفه عنا ،يمكننا أن نقوم برسم شخصيّات الق ّ
ّ
تخزن بالالوعي لدى
حيث مثال لون البشرة أو الديانة أو الحالة الصحيّة ،بحيث نقوم بإيصال رسائل إيجابية ضمنية
األطفال دون الحاجة الى اإلشارة لها بالنص .

وكمثال على ذلك ،قمنا في مبادرة "نحن نحب القراءة" بإدخال مفاهيم مختلفة من خالل الرسومات بحيث  -مثال  -أضفنا
شخصيّة لطفل مريض بمرض السرطان بقصة "كنان ورأس البطيخة" بحيث يتمتع الطفل بال ّ
طاقة اإليجابية التي يتمتع بها
صة
صة "ق ّ
باقي زمالؤه في الصف كدعوة الى إدماج الطفل المريض بالمجتمع كفرد منتج وإيجابي .كما قمنا أيضا في ق ّ
صة يقومون بكافة النشاطات التي يقومون بها
غريبة بالعربة العجيبة" بإدخال شخصيات ألطفال من ذوي االحتياجات الخا ّ
أصدقائهم دون أي تفرقة عدى عن اإلمكانات الجسدية الخاصة بهؤالء األطفال ،أيضا كدعوة الى أهمية إدماج ذوي
صة بالمجتمع ومعاملته على أنه إنسان لديه ميزات وتحديات مثلنا جميعا.
اإلحتياجات الخا ّ

طفل مريض بالسرطان يشارك زمالؤه بالصف
صة "كنان ورأس البطيخة"
الضحك في ق ّ

طفالن ،واحد كفيف واآلخر مقعد يشاركون األصدقاء باللعب
صة غريبة بالعربة العجيبة"
صة "ق ّ
في ق ّ
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كما باإلمكان أن تقوم الرسوم بإيصال رسائل مثل زرع التفاؤل أو اإليجابية أو أهمية السعي نحو النجاح .ومثال على ذلك بعض
صة "زنبوط" ،حيث أضفنا في الرسوم الخلفية بعض الفتات معلقة
طورناها كما في مثال ق ّ
الالفتات الموجودة بعدد من القصص التي ّ
صة "كنان ورأس
على الحائط تحمل رسائل إيجابية مثل "الحياة إ ّما أن تكون مغامرة جريئة أو الشيء – هيلين كيلر" ،وأيضا في ق ّ
البطيخة" حيث قمنا بإدخال الفتات تحمل رسائل إيجابية بالرسومات الخلفية مثل "كن جميال ،ترى الوجود جميال – إليا أبو ماضي".

صة "كنان ورأس البطيخة"
الفتة تحمل رسالة إيجابية في ق ّ

صة "زنبوط"
رسالة إيجابية معلقة على الحائط بق ّ
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رسمة الغالف الخلفي
المصورة ولكنها تضفي جمالية
صة
مكون أساسي بالق ّ
ّ
رسمة الغالف الخلفي – والتي تحتوي أيضا على النص الخلفي  -ليست ّ
صة ككل.
صة ،كما أنها تثري تجربة الق ّ
للشكل الخارجي للق ّ

صة "مغامرة في الفضاء مع ياسمين وبتراء"
رسمة الغالف الخلفي لق ّ

عند رسم مشهد فيه حركة (كالركض أو المشي  ..الخ) بالق ّ
صة ،ينصح بأن يكون اتجاه الحركة
بالرسومات من اليمين الى الشمال .ف إن كان مثال هناك طفل يركض من صفحة الى أخرى،
ينصح ب محاولة جعل الطفل يركض من اليمين الى الشمال ،وذلك لخصوصية لغتنا العربية الجميلة
والتي تكتب من اليمين الى الشمال ،فنقوم بقلب الصفحات على ذلك الشكل.
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المصورة خطوة بخطوة
مراحل رسم القصّة
ّ
المصورة تمر بعدة مراحل كما هي حال عملية الكتابة .ويمكننا اختصار هذه المراحل من منظور "القائم"
صة
عملية الرسم في الق ّ
ّ
على تطوير القصص بالتالي:

المصورة ،حيث يُقترح الخطوات التالية:
مرحلة التحضير لرسم قصص األطفال
ّ
-

اإلطالع ،اإلطالع واإلطالع!
والمقصود االطالع على أساليب الرسم المختلفة قبل أخذ قرار العمل مع رسّام أو رسّامة ،وذلك لتوسيع مداركك بما يخص أساليب
المصورة .وباإلمكان فعل ذلك بزيارة معارض قصص األطفال واإلطالع على أكبر كم من
الرسم المختلفة في قصص األطفال
ّ
القصص أو مشاهدة أكبر كم من قصص األطفال ال عالمية عبر اإلنترنت .فمهما كانت الوسيلة ،ال بد من توسيع مداركك باإلطالع
المصورة.
على أكبر كم ممكن من قصص األطفال
ّ

-

تحديد الفئة العمرية المستهدفة
من األهمية بمكان أن نهتم بالفئة العمرية المستهدفة بحيث تكون الرسومات وأسلوب الرسم بسيط ومألوف لدى أطفالنا .فمثال هناك
أساليب رسم قد تكون مألوفة بحضارات أخرى ولكن غير مألوفة بعالمنا العربي ولن يحقق استخدامها المراد من الرسومات.

-

تحديد حجم الصفحات
صة بحيث يعرف الرسام/ة مسبقا المساحة المتاحة لهم للرسم .وبما يخص حجم صفحات القصة،
ال بد من تحديد حجم صفحات الق ّ
صة ككل) دور بهذا الموضوع ،فالحجم
يتم اختيار الحجم حسب الرغبة .وقد تلعب أيضا الميزانية المخصصة للعمل (تطويرالق ّ
األكبر قد يتطلب في بعض األحيان رسم أكثر أي تكلفة أعلى ،كما أن هناك أحجام يكون حجم "اإلتالف" (كميّة الورق الزائد من
صة في المطبعة والذي يُتلف) قليل وعليه يكون سعر الطباعة أقل مقارنة بالقصص التي يكون حجمها يتطلب
قص صفحات الق ّ
"اتالف" أكثر وبالنهاية سعر أعلى.
وتستطيع المطبعة المساعدة في تحديد الحجم األفضل ماديا إن كانت الميزانية هامة في عملية تطوير القصة.

-

تحديد دقّة وضوح الرسومات المطلوبة
فمن المهم للرسام/ة معرفة الدقة ” “resolutionالمطلوبة قبل البدء بالرسم ال"ديجيتال" ،أما بالنسبة للرسم اليدوي يتم تحديد الدقة
عند عمل "سكان  "scanللرسومات .ودقّة الرسومات هامة لعملية الطباعة أيضا ،فال بد التأكد من أن تكون الرسومات عالية الدقّ ة
 High resolutionبحيث يضمن ذلك وضوحها عند طباعتها وال يظهر أي (تكسّر) للرسومات عند الطباعة.
وممكن أن يتم التنسيق مع المطبعة لمعرفة الد ّقة المطلوبة لطباعة القصص .وكقاعدة عا ّمة ،كلما كانت الدقة أعلى كلما كانت
الرسومات أوضح وم ّكن ذلك طباعة أحجام أكبر من القصة.
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سامة ،خطوة بخطوة ...
سام /الر ّ
 مرحلة العمل مع الر ّالمصورة .فمن تجربتنا وجدنا المراحل التالية ها ّمة للخروج بأفضل النتائج
صة في مرحلة رسم القصص
سأشارك هنا تجربتنا الخا ّ
ّ
المصورة.
ة
ص
ق
ال
بتطوير
المعنيين
جميع
ولتوفير الوقت والجهد على
ّ
ّ
مصورة .فمن تجربتا الخاصة ،وجدنا
صة أطفال
مكون هام لنجاح تطوير ق ّ
ّ
وسنبدأ هنا بنقطة لعل البعض ال يلتفت لها ،لكنها برأينا ّ
ّ
صة) هام للغاية .فمن المهم أن
أن تكوين عالقة جيده أساسها اإلحترام والتقدير بين كال الطرفين (الرسام/ة والقائم على تطوير الق ّ
يشعر الرسّام أو الرسّامة أن عملهم ُمقدّر من قبل القائم على تطوير القصص بحيث تكون العالقة عالقة تفاهم وال تكون العالقة
صة .فمن الممكن أن تكون فكرة الرسّام/ة أنجح
عالقة تنفيذ رؤية بحتة .فمن الضروري اإلستماع لرأي الرسّام/ة ورؤيتهم لرسم الق ّ
من فكرتك .وتأكد أنه حالما نوقن أننا في حالة تعلّم مستمر ،فقط حينها نستطيع ان نخرج بأفضل النتائج.
ومن الضروري أيضا إزاحة "األنا" جانبا من تلك العالقة والتركيز على أن يكون الهدف موحّد ،وهو العمل على إنتاج قصص
تدخل السرور وتفيد األطفال .فإن وحّدنا الهدف من البداية ،فذلك سيسهل عملنا جميعا مهما كان حجمه.

صة):
واآلن لنبدأ بالمراحل الفعلية لعملية رسم قصص األطفال
المصورة (من منظور القائم على تطوير الق ّ
ّ
سامة .ويتم ذلك بعد اإلطالع على أ ساليب الرسم المختلفة لرسامين عدّة من خالل االطالع على أعمالهم
سام أو الر ّ
 .1مرحلة اختيار الر ّ
صة.
السابقة والتي تسمى بــ"البورتفوليو  ،"portfolioواختيار أفضل أسلوب تشعر بأنه مناسب للق ّ
 .2بعد اإلطالع على أساليب الرسم المختلفة لرسامين مختلفين واختيار أسلوب الرسم والرسّام/ة األنسب ،يتم سؤال الرسّام إن كان
سام/ة لإلطالع عليه لمعرفة إن كانت الموافقة
صة للر ّ
صة بشكل مبدئي .فإن كانت اإلجابة بالموافقة ،يتم إرسال نص الق ّ
مهتم برسم الق ّ
صة حتى يبدع
نهائية (مع ضرورة اإلتفاق على اإلبقاء على سريّة النص وعدم مشاركته مع أحد) .فمن المهم أن يحب الرسّام الق ّ
صة ،كلما أبدع فيها أكثر.
فيها ،فكلما أحب الق ّ
صة ،تأتي هنا مرحلة اإلتفاق على أسلوبي الرسم والتلوين ،ويتم ذلك بإما سؤال الرسّام بإما تحديد
 .3بعد أن يتم الموافقة على رسم الق ّ
ويلون بطريقة
أسلوب الرسم والتلوين الذي يقترح استخدامه ،أو يقوم الكاتب أو القائم على تطوير الق ّ
صة بطلب من الرسّام أن يرسم ّ
معينة يتقنها الرسّام .وهنا يجب التأكيد مرة أُخرى على أهميّة سماع رأي الرسّام إن كان يفضّل أسلوب رسم آخر ومحاولة تف ّهم رأيه
والخروج بقرار يرضي الجميع.
 .4تحديد حجم الرسومات ،فهل ستكون على شكل صفحات منفردة أو سبردّات  .spreadsويتم تحديد ذلك مسبقا قبل البدء الفعلي
للرسم .ومن العوامل التي قد تحدد اختيار حجم الرسومات هي:
-

ميزانية العمل .ففي أكثر األحيان يكون سعر السبريد أعلى من سعر رسمة الصفحة المنفردة خاصة في الرسومات التي تحتوي
تفاصيل وذلك لكمية الرسم الذي يتطلبه الرسم على السبريد.
صة المسبق سبب في اختيار حجم الرسومات.
كما من الممكن أن يكون
تصور الق ّ
ّ

 .5اإلتفاق على سعر العمل الفني المناسب لكال الطرفين قبل العمل الفعلي على الرسومات ،بحيث يكون السعر المتفق علية على
الرسمة الواحدة (الصفحة المنفردة أوالسبريد) .وممكن اإلتفاق على المبلغ بعد تحديد عدد الرسومات ،لكن ال بد من تحديد المبلغ قبل
العمل الفعلي حتى ال يكون هناك أي مفاجأت غير سعيدة أو توقعات وهمية لدى أي من الطرفين.
صة بحيث يشمل كافة التفاصيل التي يتم اإلتفاق عليها.
 .6التوقيع على عقد عمل يضمن حفظ حقوق كافة األطراف المعنية بتطوير الق ّ
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 .7طلب عينات للشخصيات الرئيسية القصّة .فبعد االتفاق على أسلوب الرسم والتلوين وكافة األمور المالية ،يُطلب من الرسّام/ة رسم
صة .يتوقع على األقل ثالث عينات لكل شخصية ليتم االختيار منهم.
عينات مبدئية للشخصية أو الشخصيات الرئيسية في الق ّ

صة "شيء غريب فعال !"
عينات للشخصيّة الرئيسية بق ّ

تصور واحد للشخصية أو الشخصيات الرئيسية يرى أنه األفضل أو األجمل .طبعا ال ضير
في بعض األحيان قد يطلب الرسّام رسم
ّ
تصور الشخصية
صة عينة
في ذلك ،بشرط اإلتفاق على أن يقوم الرسام يتوفيرعينات أخرى في حال لم يعجب القائم على تطوير الق ّ
ّ
أو الشخصيات.
 .8توزيع النص.
وهنا يتم تقسيم النص على رسومات وهميّة (ذهنية) بحيث يتم التفكير بالنص بشكل مرئي .فيتم تخيّل الرسومات التي تتوافق مع
النص بشكل مبدئي .وهنا ال بد اإلشارة الى بعض العوامل التي ال بد أخذها بعين اإلعتبار عند توزيع النص مثل:


صة يقسّم على العدد ( 4والتي من ضمنها الغالف األمامي والخلفي والجاكيت والرسمة
ال بد أن يكون العدد الكلي لصفحات الق ّ
صة مهما كانت جيدة.
الداخلية) وذلك لتجنب وجود أي صفحات بيضاء بال رسومات والتي قد تعكس قلة التخطيط المسبق للق ّ
مكون من  4صفحات (اثنتان أماميتان واثنتان خلفيتان) وهذا األمر هام بالنسبة لعملية
والسبب بالرقم  4هو أن السبريد
ّ
الطباعة ،ذلك أن عملية الطباعة تعتمد على "الملزمة" والتي أقل عدد لتقسيمها هو العدد .4

صورة لملزمة خالل عملية
الطباعة
(هذه الملزمة تحتوي على 8
صفحات وليس )4
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المصورة ،األمر الذي قد يتطلب في بعض األحيان وضع أكثر من فقرة (أو كتلة
صة
التفكير بالعدد الكلي المراد لصفحات الق ّ
ّ
ُ
صة.
نصيّة) على نفس الصفحة أو السبريد في حال أريد اإلختصار من العدد الكلي لرسومات الق ّ

صة ،وذلك حتى
وهنا ال بد التأكيد على أهمية تقليل النص بالرسومات بشكل عام ،األمر الذي تم التطرق له سابقا في مرحلة كتابة الق ّ
صة (أو اإلستماع لها) عبئ على األطفال
نترك مجال للرسومات بتتمة المعنى وأيضا لتجنب نص كثيف بشكل يجعل تجربة قراءة الق ّ
والكبار معا.
صة بتقسيم النص ،إال أنه من الممكن أيضا إشراك الرسام بهذه المرحلة ذلك أنه
وعادة ما يقوم المحرر أو القائم على تطوير الق ّ
تصورك.
تصور للرسومات وتوزيع للنص أفضل من
سيقوم هو برسم النصوص وقد يكون لديه
ّ
ّ
 .9وكنتيجة لتوزيع النص يتم تحديد عدد الرسومات
مع أننا أشرنا الى توزيع النصوص بشكل مبدئي على الرسومات الوهمية /أو الذهنية ،إال أننا اآلن البد لنا من تحديد عدد الرسومات
بشكل نهائي .ويعتمد عدد الرسومات على أكثر من عامل ،منها:
-

صة إن كان هناك ميزانية الرسم ،وذلك ّ
أن كل رسمة ستكلف من ناحيتي الرسم والطباعة .كما أن سعر
الميزانية المحددة للق ّ
الصفحة قد يختلف عن سعر السبريد كما وضّحنا سابقا.
والفئة العمرية المستهدفة أيضا تلعب دور هام في عدد الرسومات (صفحات أو سبردات) بحيث نحاول أن يكون عدد الصفحات ال
بالكثيرة تسبب الملل وليست بالقصيرة تضطرنا الى ازدحام النص بالرسومات.

ملونة واحدة كاملة لمشهد في القصّة .بعد أن تم االتفاق على أسلوب الرسم والتلوين وشكل الشخصية أو الشخصيات
 .10رسم صفحة ّ
صة بشكلها الكامل والنهائي
ملونة واحدة كاملة لمشهد في الق ّ
الرئيسية بالق ّ
صة وعدد الرسومات ،يُطلب من الرسام/ة رسم صفحة ّ
بحيث يظهر فيها أسلوب الرسم والتلوين وأشكال أهم الشخصيات وخلفية الرسومات ومواقع األحداث والجو العام لرسومات القصة.
ففي حال تم اإلتفاق على كل ما سبق ،تقل إمكانية أي مفاجآت غير سعيدة فيما وتصبح شبه معدومة!
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 .11رسم "الستوري بورد"  .storyboardتبدأ عملية الرسم برسم الستوري بورد .والستوري بورد هي رسومات بسيطة غير دقيقة
صة بشكل مبدئي .والهدف من الستوري
(بقلم رصاص أو حبر أو  )digitalعلى شكل مسودات يقوم فيها الرسام بتصور أحداث الق ّ
صة بالتحاور والعمل الحثيث
بورد تصور الرسومات والمواقع واألحداث لكل كتلة نصيّة .وهذه مرحلة يقوم بها القائم على تطوير الق ّ
بتصور يرضي الجميع .فبعد هذه المرحلة ،يبدأ العمل الفعلي على الرسومات النهائية وعليه ال بد من التأكد من
مع الرسّم/ة للخروج
ّ
التصور المبدئي لموقع
المرحلة
بهذه
ا
أيض
وممكن
المعنية.
األطراف
كافة
من
عليه
متفق
وتصورها
المرحلة
أن الرسومات بهذه
ّ
النص بالرسومات.

ستوري بورد لرسومات يدوية

صة "تركت لك مفاجأة"
إحدى رسومات الستوري بورد لق ّ
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ملونة بعد) بحيث تكون الرسومات نهائية أو شبه نهائية .وبهذه المرحلة يتم إدخال
 .12رسم القصّة كاملة باالبيض واالسود (أي غير ّ
واعتماد موقع النص في القصة .ويجب اإلشارة هنا الى ّ
أن أي مراجعة للرسومات يفضل أن تكون بهذه المرحلة (مرحلة مسودة
الملونة.
سام من التعديل بمرحلة الرسومات
األبيض واألسود) ذلك أن التعديل بهذه المرحلة أسهل وأسرع على الر ّ
ّ
وبهذه المرحل يتم إدخال النص بشكله النهائي حتى يتم ترك مساحة مخصصة له .وفيما يخص نوع وحجم الخط ،فمن تجربتنا
صة وجدنا أنه من الهام استخدام خط صفاته تشبه صفات خط "النسخ" (أي حرف الثاء مثال يكتب بثالث نقاط وحرف السين
الخا ّ
يكتب بثالثة أسنان ،وهكذا )،،،وذلك أن األطفال في المدارس يتعلمون القراءة والكتابة بخط النسخ أوال ،فهو مألوف لديهم ويس ّهل
عليهم عملية القراءة .وبعد البحث وجدنا خط "تاهوما  "Tahomaاألقرب الى ذلك ،بحيث استخدمنا هذا الخط بشكل مبدئي (فقط
لتحديد المساحة المخصصة للنص في الرسومات) وذلك حسب المواصفات التالية:
-

حجم  ٢١للفئة العمرية األصغر ( ٦-٤سنوات)
حجم  ١٨للفئة العمرية األكبر ( ١٠-٧سنوات)
وبمرحلة التصميم النهائي تم تغيير نوع الخط مع اإلبقاء على الخطوط التي تتشابه مع حجم وصفات خط .Tahoma

صة "مغامرة في الفضاء مع ياسمين وبتراء"
مسودات "أبيض وأسود" لق ّ
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ملونة بشكلها النهائي .وينصح بهذه المرحلة أن يقوم الرسام بمشاركة كل رسمة حال اإلنتهاء منها ،خاصة
 .13رسم القصّة كاملة ّ
الرسومات األولية ،وذلك للتأكد من وتيرة سير العمل أوال  ،وثانيا إلعطاء أي مالحظات قد تنطبق على كافة الرسومات التالية،
بحيث يمكن إجراء أي تعديل مطلوب بالمراحل األولية لتوفير الوقت والجهد على الجميع.

صة "مغامرة في الفضاء مع ياسمين وبتراء"
الرسوم
الملونة النهائية من ق ّ
ّ
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 .14تسليم رسومات القصّة كاملة حسب الموعد المتفق عليه إن كان هناك موعد محدد .ويكون ذلك عادة عن طريق ارسال الملفات
(الرسوم ) عبر اإلنترنت (إن كانت الرسومات ديجيتال – أي مرسومة باستخدام الحاسوب) .ويمكن إرسال الرسومات النهائية من
خالل مواقع تم ّكن من إرسال ملفات بأحجام كبيرة .وهناك عدة مواقع وتطبيقات لهذا الغرض ،وال يمكننا ذكرها هنا ألن المواقع
تختلف فيما بينها بما تقدم من خدمات مختلفة.
أما بالنسبة للرسومات اليدوية ،ال بد أخذ وقت عملية "سكان  "scanالرسومات بعين اإلعتبار عند تقدير المدّة الزمنية لتطوير
المصورة  .وال بد اإلشارة هنا الى ضرورة التأكد من عمل "السكان" لدى جهة تقدم أعلى جودة ممكنة ذلك أنه في حال كانت
صة
الق ّ
ّ
صة مهما كانت الرسومات جميلة.
عملية "السكان" رديئة فذلك كاف إللحاق الضرر بالشكل النهائي للق ّ

المصورة (المراجعة)
 ما بعد رسم قصص األطفالّ
يمكن المراجعة والتعديل حتى آخر مرحلة ،لكن كما أشرنا سابقا ،كلما استثمرنا في مرحلة التخطيط والمراحل األولية للرسم
(وخاصة مرحلتي الستوريبورد  storyboardومسودات األبيض واألسود) ،كلما وفّر ذلك وقت وجهد على جميع المعنيين بتطوير
صة .فمن الضرورة بمكان مراجعة كافّة الرسومات بشكل دقيق في مرحلتي الستوري بورد واألهم مرحلة رسومات مسودة
الق ّ
األبيض واألسود.
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التصميم
المصورة ،ذلك أنها مرحلة دمج كافّة مكونات
صة
مرحلة التصميم مرحلة ها ّمة جدا وبأهمية كافة المراحل السابقة التي تمر بها الق ّ
ّ
صة للطباعة.
صة مع بعضها البعض وتحضير الق ّ
الق ّ

أهم ما يتم عمله بمرحلة التصميم


إضافة النص الى الرسوم ،بما يتطلب ذلك من إيجاد خطوط مناسبة للفئة العمرية المستهدفة بحيث – كما أشرنا سابقا  -تتصف
بمواصفات خط "النسخ" .كما قد يتطلب تجهيز مساحة لوضع النص في حال لم يتم ذلك مسبقا مع الرسام/ة ألي سبب من األسباب.



المساهمة بتحديد حجم ولون النص .وكقاعدة عامة ،كلما كانت الفئة العمرية أصغر كلما كان النص بالصفحات أقل والخط أكبر
ضمن اإلطار العام لحجم النص والذي أشرنا اليه سابقا بصفحة رقم  31من هذا الدليل .وبالرغم من أن األطفال من الفئة العمرية
صة أكثر إمتاعا
الصغيرة ال يقرأون بأنفسهم وتتم القراءة لهم من من هم أكبر منهم ،لكن الهدف من تكبير الخط قليال هو جعل الق ّ
وأسهل لتعلّم القراءة لألطفال.
أما فيما يخص لون الخط ،فينصح بأن يكون لون الخط /النص يعاكس قوة لون الخلفية .فمثال إن كانت خلفية النص لون باهت أو
فاتح مثل أبيض ،أصفر أو أي لون آخر فاتح ،فينصح باستخدام لون خط غامق بحيث يكون واضح للقراءة كأن يكون مثال باللون
األسود أو الكحلي أو أي لون غامق آخر هذا .أ ّما إن كانت خلفية النص غامقة ،فال بد من اسخدام لون فاتح كاللون األبيض أو
األصفر مثال كما في الرسم التالية .ويعود لون النص المختار الى خصوصية الرسومات واأللوان المتبعة فيها.

مثال إلختالف لون النص حسب لون الخلفية


تحضير القصّة للطباعة .وهذا عمل تقني بحت .و تجدر اإلشارة هنا الى أهمية العمل مع مصمم أو مصممة لديهم خبرة سابقة
وناحجة بتصميم كتب للطباعة.



صة قرار شخصي ،إال أننا في مبادرة "نحن نحب القراءة" وجدنا تو ّجه عام
ترقيم القصّة .وقرار إضافة الترقيم الى صفحات الق ّ
المصورة ،فاخترنا أن ال نرقّم القصص من ناحية جمالية وحتى ال
ومكرر بالقصص العربية واألجنبية بتجنب الترقيم في القصص
ّ
تتشابه القصص مع الكتب التعليمية.
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القيام ببعض التعديالت البسيطة والطارئة على رسومات القصّة إن أمكن ذلك .وال بد االشارة هنا أن هذا ليس دائما ممكنا  -بل لعله
صة إن كان اسلوب الرسم يدوي أو أن كان الرسام/ة لم يقوم ببعض
يكون من النادر أن يقوم المصمم بالتعديالت على الرسومات خا ّ
االجراءات المسبقة التي تم ّكن المصمم من إجراء أي تعديالت بسيطة .والمقصود بالتعديالت مثل قص أو لصق أو وصل بعض
أجزاء من الرسوم.



المصورة ،إال أننا سنشير الى أهم ما
صة
إضافة النص في قصص األطفال
المصورة .ويمكن قول الكثير عن أهمية شكل النص بالق ّ
ّ
ّ
يجب اإلهتمام به عند إضافة النص الى الرسوم:
-

ال بد من اختيار خط واضح بعيد عن الزخرفة ،وكا أشرنا سابقا يشابه صفات خط "النسخ"

-

التأكد من عدم وجود رسومات خلف المساحة المخصصة للنص كأن تكون بلون واحد أو متدرج بشكل بسيط أو ذات "مشحات
بسيطة" ،وذلك حتى ال يتشتت القارئ من أي رسومات خلف النص عند القراءة.
والوضع المثالي – وكما أشرنا سابقا  -هو أن تترك مساحة مخصصة للنص في مراحل الرسم األوليةّ ،إال أنه في حال لم يتم
ذلك ألي سبب من األسباب ،يمكن باإلضافة الى ما تم ذكره بالنفطة السابقة ،تفتيح تام للرسمة خلف النص بحيث ال يظهر أي
تفاصيل للرسومات.

-

يستحسن أن ال يُستخدم بالقصّة أكثر من نوعين من الخطوط .بحيث يكون الغالف بخط والنص الداخلي كامال بخط آخر ،ذلك
صة.
عدى عن الكتابة اليدوية داخل الرسومات والتي تُعد جزء من
المكون الفنّي للق ّ
ّ

-

أ ّما فيما يخص حجم الخط ،فال بد من التأكد من توحيد حجم الخط داخل القصة ،إال في حاالت قليله تكون الرسومات كبيرة
والنص قليل ،ففي هذه الحالة باإلمكان اإلستعانه بخط أكبر من نفس النوع .كما باإلمكان استخدام أكثر من حجم للنص إن أردنا

وأكثر!

" أو كما في
مثال أن نُظهر تغيّر بنبرات صوت القارئ للتأثير ،كأن نقول مثال "ثم اقترب الوحش أكثر واكثر
صة "مغامرة في الفضاء مع ياسمين وبتراء".
الصورة التالية التي تدل على ارتفاع صوت دبيب أقدام الوحش "دحدول" في ق ّ
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الطباعة
صة ورسوماتها .فإن كانت الطباعة ضعيفة أو
الطباعة مرحلة ها ّمة للغاية ،ذلك أن الطباعة هي الشكل النهائي الذي ستخرج به الق ّ
صة بشكل كبير مهما كانت الرسومات األصلية جميلة .فال بد من
رديئة (بأن تكون األلوان باهته مثال) ،فذلك كاف بأن يضر بالق ّ
اإلستثمار بمطبعة ذات سمعة جيدة وخبرة سابقة مثبتة في طباعة قصص األطفال .كما من المهم االطالع على أعمال سابقة لعدة
مطابع قبل اختيار مطبعة للعمل معها.
مرحلة الطباعة خطوة بخطوة:
 .1بعد اإلنتهاء من العمل مع المصمم/ة ،تأتي مرحلة تسليم ملفات القصص للمطبعة على شكل ملفات الكترونية بحيث يكون دقّة
صة .ويتم إرسال ملفات
الصفحات عالية  high resolutionوتستطيع المطبعة المساعدة في تحديد "الدقة" المثلى لطباعة الق ّ
التصميم إ ّما عن طريق البريد اإللكتروني أو وضع عمل المصمم/ة على أقراص تخزين وإرسالها الى المطبعة يدويا.
صة
صة) أبيض وأسود بالحجم النهائي للق ّ
 .2بعد استالم المطبعة لملفات التصميم ،تقوم المطبعة بطباعة "بروفات" (نسخة ورقية من الق ّ
والذي تم اإلتفاق عليه.

صة "كنان ورأس البطيخة"
مسودة "أبيض وأسود" من ق ّ

صة "أسئلة في حقيبة سفر"
مسودة "أبيض وأسود" من ق ّ

صة بشكل عام .وبإمكان المطبعة إعادة
 .3يتم مراجعة البروفات للتأكد من تسلسل الصفحات وأيضا لمراجعة شكل ومحتويات الق ّ
طباعة هذه النسخة حسب الحاجة وهي أسهل إلعادة الطباعة من المرحلة التي تلي .وفي حال تم الموافقة على بروفة األبيض
واألسود ،يتم التوقيع عليها لتوثيق الموافقة.
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صة بحجمها النهائي
ملونة للق ّ
 .4بعد الموافقة (بالتوقيع) على بروفة األبيض واألسود ،تقوم المطبعة بتحضير "البلوتر" والتي هي بروفة ّ
على ورق عادي غير الذي سيتم الطباعة عليه .والهدف من هذه المرحلة التأكد بشكل عام من توافق األلوان مع األلوان األصلية.
وال بد اإلشارة هنا الى أن األلوان بهذه المرحلة لن تخرج بالشكل النهائي المطلوب ذلك إلختالف نوع الورق المطبوع عليه عن
صة  -لم يتم االنتباه لها سابقا -
الورق الذي سيستخدم في الطباعة النهائية .يمكن أيضا بهذه المرحلة اجراء تعديالت ضرورية للق ّ
ولكن يعتبر إعادة طباعة "البلوتر" وتحضيرها أصعب ويأخذ وقت أكثر من بروفة األبيض واألسود.

صة "أسئلة في حقيبة سفر"
بلوتر لق ّ
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 .5بعد الموافقة على كل المراحل السابقة ،يتم البدء الفعلي لعملية الطباعة ،حيث تبدأ مرحلة الموافقة (بالتوقيع) على مستوى طباعة
صة (من ناحية األلوان ونوع الورق الذي تم اإلتفاق عليه سابقا) .ومن
"الملزمة" والتي تعكس الشكل النهائي الذي ستخرج به الق ّ
الضرورة أن يتم اإلتفاق المسبق (بالعقد) أن يتطابق الشكل النهائي للقصص مع الملزمات التي تم التوقيع عليها.

عينه لملزمة خالل عملية الطباعة

صة كاملة يتم الموافقة والتوقيع عليها قبل
وينصح التنسيق مع المطبعة (بالعقد الموقّع) أن تقوم المطبعة بتحضير نسخة نهائية للق ّ
صة النهائي.
طباعة العدد الكلي للقصص وذلك لضمان جودة تركيب صفحات وشكل الق ّ
وبهذا تكون مرحلة الطباعة قد انتهت ويتم إنتظار تسليم القصص وحسب الموعد الذي تم اإلتفاق علية بالعقد الموقّع بين الطرفين.

وفي الختام ...
ضحنا سابقا ،هذا الدليل هدفه مشاركة
صة أطفال
مصورة بكافة مراحلها ومكوناتها .وكما و ّ
نكون قد أنهينا تطوير قصص أو ق ّ
ّ
مصورة أو القراءة بهذا المجال .وأمنيتنا بكتابة هذا الدليل هو أن يتم
الخبرة لعله يفيد أي أحد يود خوض تجربة كتابة قصص أطفال
ّ
كتابة وتطوير قصص أطفال تليق بأطفالنا وتساهم في إنشاء جيل يحب القراءة!
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