
_  
2022

PO Box 21969 
Sharjah, UAE
T. 971 6 55 666 96 
F. 971 6 55 666 91

www.kalimat.ae

زايد للكتاب كأفضل ناشر في عام 2017، 

كما فازت بجائزة أفضل ناشر عن منطقة 

آسيا في معرض بولونيا الدولي لكتاب 

الطفل لعام 2016، وترشحت لنفس 

الجائزة في عامي 2013 و2014 عىل 

التوالي، وحازت عىل جائزة االمتياز الدولّية 

في معرض لندن للكتاب للعام 2020، كما 

فازت بجائزة “عربي 21” من مؤسسة 

الفكر العربي للعام 2012، ونالت جائزتين 

من جوائز “عربي 21” في نسختها الثالثة 

في العام 2015.

تقدم “كلمات” مجموعة واسعة من 

الكتب التي تعرّف األطفال بالثقافة 

العربية والعالمية، وتعرض التحديات 

 المعاصرة التي يواجهونها، و تتعاون 

مع نخبة من الكُّتاب والرسامين، حاز 

 العديد منهم  عىل جوائز عالمية وعربية 

في مجال أدب الطفل.

أصدرت “كلمات” ما يزيد عن 250 كتابًا 

لألطفال واليافعين، تُرجم العديد منها 

إىل لغات مختلفة، وحظي الكثير منها 

بالجوائز عىل المستويات المحلية والعربية 

والدولية؛ حيث فازت الدار بجائزة الشيخ 

 كلمات هي باكورة “مجموعة كلمات” 

وتختص بنشر كتب األطفال 
واليافعين باللغة العربية.
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 سلسلة 
كتب الدمى

أنا األسد

نص : بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن البقرة مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-204-2

   14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

أنا البقرة

نص: بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن األسد مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-205-9

     14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

سلسلة كتب الدُّمى تعرف األطفال 

الصغار عىل معلومات عن الحيوانات 

)المسكن، الصوت، الغذاء، صغير 
الحيوان( بشكل مبسط جدًّا. الرسوم 

التوضيحية جذابة وبسيطة.
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أنا العصفورأنا الحصانأنا الديكأنا الضفدع

نص : بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن الضفدع مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-206-6

   14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

نص: بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن الديك مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-207-3

     14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

نص : بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن الحصان مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-208-0

   14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

نص: بدور القاسمي
رسوم: مريال أبي شاكر

 كتاب ضمن سلسلة يعرّف األطفال الصغار عىل معلومات عن الحيوان 

بشكل مبسط جدًّا. هذا الكتاب عن العصفور مصحوب بدمية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-209-7

     14x14 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

10 صفحة  |  © 2013

 سلسلة 
كتب الدمى
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نص: شمع خان
رسوم: مونيكا سوسكا

ترجمة: فاطمة شرف الدين

هذه القّصة البسيطة تقّدم لألطفال الحيوانات البحرية في بحر الخليج. التكرار 

في النّص يُمتِّع الصغار كما يساعدهم عىل حفظ القّصة وقراءتها بأنفسهم، 

وبذلك تتعزّز لديهم الثقة بالذات وينمو حبّهم للقراءة. سوف يتعرّف الصغار 

عىل بعض المخلوقات البحرية ويحبّونها.

الترقيم الدولي : 978-9948-38-512-7

         16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2019

البحُر األزرق الكبيُر

نص : أمل ناصر
رسوم: ماريسا فرسيستا

تروي البنت قصة دجاجات جدتها الثالث: البيضاء والحمراء والسوداء. كانت 

الجدة تطعم دجاجاتها القمح والدجاجات تعطيها البيض بالمقابل. ذات يوم 

زارت البنت جدتها ولما ذهبت إلحضار البيض كي تقلي لها بعًضا منه،  لم 

تجد الدجاجة السوداء فغضبت منها. بحثت البنت عن الدجاجة ووجدتها تحضن 

مجموعة من البيض، عندها فرحت الجدة بها ألنها ستصبح أًما لصيصان جميلة.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-530-6

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

22 صفحة  |  © 2017

أين ذهبت الدجاجة السوداء؟

نص: شمع خان
رسوم:  فادي فاضل

ترجمة: سمر محفوظ براج

في هذه العائلة الكبيرة المشغولة كلٌّ يفعل شيئًا مختلًفا والطفل زايد مهتّم 

بكّل ما يدور من حوله. هذه القّصة الشّيقة الموجَّهة إىل الطفل الصغير تروِّج 

للعالقات األسريّة اإليجابّية وللثقافة اإلماراتّية.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-141-3

         16x16 :الغالف : كرتوني | القياس

26 صفحة  |  © 2018

عائلتي الكبيرة مشغولة
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نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: كريستل الحالل

واحد من كتبنا األكثر مبيًعا عن مرجان، القرد األصفر الطريف الذي يجعل العد 

عند األطفال ممتًعا.

الترقيم الدولي : 978-9948-03-606-7

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

14 صفحة  |  © 2011

نص: عبير بالن 
رسوم: ساندرا غصن

ماما دوًما بجانب الطفل طالما هو بحاجة إليها. هذا كتاب بسيط وممتع 

يقّوي ثقة الطفل بنفسه، كما يقّوي تعلّقه الصحّي واإليجابي بأّمه.

الترقيم الدولي : 978-9948-03-747-7

         16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2009

ماما دوًما بجانبيمرجان
قائمة الكتب الموصى بقراءتها -

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
قائمة الكتب الموصى بقراءتها - 

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
 قائمة الكتب الموصى بقراءتها - 

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسان زهر الدين

هذا الكتاب يقّدم األرقام من 1 إىل 10 للقرّاء الّصغار، ويطرح أسماء عّدة 

حيوانات كاألبقار والدجاجات والعصافير واألصوات التي تصدرها.

الترقيم الدولي : 978-9948-15-598-0

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2007

تويت، كواك مووووو
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سلسلة مكّونة من أربعة كتب تحتوي عىل نصوص 

قصيرة مقّفاة يمكن أن تغّنى. كل كتاب مخصص 

لوقت محدد في يوم الطفل ولنشاط مختلف 

كاالستحمام واألكل واللعب والنوم. ويمكن لآلباء 

واألطفال قراءتها مًعا.

 مجموعة كتب 
 الطفل في 

سنته األولى

ألعب مع بابا

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: أنجيال نوربتليان

أشهى لقمةأسبح كالسمكةهيا نم

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: أنجيال نوربتليان

نص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: أنجيال نوربتليان

نص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: أنجيال نوربتليان

كتاب بألوان زاهية نصه موزون، يقرأه األب لطفله. هدية مثالية في عيد األب. 

ألعب مع بابا، واحد من سلسلة أربعة كتب مثالية للقراءة للطفل بصوٍت عاٍل 

في سنته األوىل.

الترقيم الدولي : 978-9948-22-702-1

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

12 صفحة  |  © 2015

كتاب بألوان زاهية نصه موزون، يُقرأ للطفل وقت النوم. هّيا نم، واحد من 

سلسلة أربعة كتب مثالية للقراءة للطفل بصوٍت عاٍل في سنته األوىل.

الترقيم الدولي : 978-9948-22-703-8

         16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

12 صفحة  |  © 2015

كتاب بألوان زاهية نصه موزون، هدفه أن يمتع الطفل خالل االستحمام. 

أسبح كالسمكة، واحد من سلسلة أربعة كتب مثالية للقراءة للطفل 

بصوٍت عاٍل في سنته األوىل.

الترقيم الدولي : 978-9948-22-704-5

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

12 صفحة  |  © 2015

كتاب بألوان زاهية نصه موزون، هدفه أن يمتع الطفل خالل األكل. 

أشهى لقمة، واحد من سلسلة أربعة كتب مثالية للقراءة للطفل 

بصوٍت عاٍل في سنته األوىل.

الترقيم الدولي : 978-9948-22-704-5

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

12 صفحة  |  © 2015
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مل نمنوم
ّ
ال...ال أريد!آكل الن

نص ورسوم: مانيكا موسيل
ترجمة: سمر محفوظ براج

نص ورسوم: مانيكا موسيل
ترجمة: سمر محفوظ براج

 يعيش آكل النّمل نمنوم مع أّمه وأخيه وأخته، لكنّه حزين جدًّا أل نّه ال يستطيع 

أن يلتقط النّمل مثلهم، فلسانه قصير جدًّا والجميع يسخرون منه.

في أحد األيّام، يكتشف نمنوم أّن لديه ميزة خاّصة، فهو يستطيع أن يرى 

أفضل من باقي آكلي النّمل، وخصوًصا من فوق الّشجرة. 

قّصة لطيفة، تركّز عىل موضوع الّتمّيز عىل الرّغم من االختالف. 

ينزعج تمسوح من طلبات أّمه، فهو ال يريد أن ينّظف أسنانه وال يحّب تناول 

الحساء، وفي المساء، يفّضل اللّعب عىل النّوم. في أحد األيّام، يقرّر تمسوح 

أن ال يسمع كالم أحد حّتى لو لم يعد أفراد عائلته مسرورين منه، لكنّه بعد 

فترة يشعر بالوحدة والملل. وعندما تقترح عليه والدته مساعدتها عىل تحضير 

العشاء واالهتمام بأخيه وبأخته، تعجبه الفكرة. يكتشف تمسوح أّن األمر ليس 

سهاًل كما كان يعتقد. قّصة بسيطة يدرك الّطفل من خاللها أنّه ال يستطيع أن 

يتصرّف دائًما كما يرغب.
الترقيم الدولي : 978-9948-46-811-0

      25.5x25.5 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

الترقيم الدولي : 978-9948-46-808-0

   25.5x25.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

جديد

الفيل لوفياألسد بورا

نص ورسوم: مانيكا موسيل
ترجمة: سمر محفوظ براج

نص ورسوم: مانيكا موسيل
ترجمة: سمر محفوظ براج

يشعر األسد بورا بنعاس شديد لكنّه ال يستطيع النّوم. كلّما ذهب إىل مكان 

لينام فيه، هناك أصوات تزعجه؛ ففي المرج هناك الّصراصير، وعند الّشجرة 

هناك البومة، وعىل العشب هناك الّذباب وقرب الجدول هناك النّمالت 

والّضفادع. أّما في الغابة، فهناك القردة وأوراق الّشجر.

أخيرًا، يلتقي بورا بعصفور ويخبره بمشكلته. يقرّر العصفور مساعدته. يطلب 

منه أن يلحق به ويذهبان مًعا في رحلة ينام بورا بعدها نوًما عميًقا دون أن 

تزعجه أيّة أصوات. قّصة لطيفة عن أهمّية ممارسة الرياضة.

يبدأ الفيل لوفي رحلة البحث عّمن يستمع إىل قصصه، لكْن ال أحد في الغابة 

يريد االستماع إليه. 

لم يالحظ لوفي أّن هناك من كان يستمع إليه طوال اليوم ويحّب قصصه، 

وهي النّملة الّصغيرة. فرح لوفي كثيرًا ألنّه وجد أخيرًا من يستمع إليه، لكّن 

النّملة لم تكن الوحيدة، فبعد فترة، هناك من اكتشف أنّه اشتاق لقصص 

لوفي ويريد االستماع إليها أيًضا.

قّصة لطيفة عن صداقة بين فيل ونملة، يستنتج منها الّطفل بأّن الّصديق 

الذي نحتاج إليه قد يكون أحيانًا قريًبا منّا لكنّنا ال نالحظ وجوده.

الترقيم الدولي : 978-9948-46-810-3

   25.5x25.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

الترقيم الدولي : 978-9948-46-809-7

   25.5x25.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

جديدجديدجديد



الفئة العمرية +3
كلمات 2022 

22

قرنفلةميزتي

نص: أمل ناصر 
رسوم: زينب بن حّوالة

نص: أمل ناصر 
رسوم: زينب بن حّوالة

هذا الكّتاب الممّيز ال يعرُّف األطفال عىل الحيوانات المألوفة فقط، إنّما يلفُت 

انتباههم إىل الميزة الشكلّية في كّل حيوان مهما كانت غريبة وغير مألوفة. 

فذاك الذي يشبُه شعلة النّار عىل رأس الّديك هو ُعرفه، وتلَك األغصاُن عىل 

رأِس الغزال هي قرونها. ليخلص النّص في النّهاية إىل ربٍط ذكيٍّ مع اإلختالفات 

التي يشهدها الطفل عىل صعيد الّشكل في كّل الكائنات، وعىل صعيد شكله 

الّشخصي فيتقبّلها بكّل فرٍح وسالسٍة ألنّها في النّهاية ميزتُه الخاّصة.

بينما كانت قرنفلة تمشي، رأت أزهارًا فشّمتها وعطست. بسبب هذه 

العطسة، يحصل أمر غريب. تفقد قرنفلة الخطوط التي عىل جسمها. تحاول 

قرنفلة كثيرًا أن تحّل المشكلة لكن ال فائدة! هل سيتعرّف إليها رفاقها من 

دون خطوط؟ قّصة لطيفة يعرف من خاللها الّطفل أّن أّي تغيير في الّشكل 

ومهما كان سببه، ال يجب أن يؤثّر عىل العالقة مع اآلخرين.

الترقيم الدولي : 978-9948-35-714-8

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

22 صفحة  |  © 2022

الترقيم الدولي : 978-9948-46-805-9

   24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2022

جديدجديد

نص : أمل ناصر
رسوم: جوزيفينا بريومير

في خزانة كّل طفٍل كنزة ال بدَّ من ارتدائها، وفي الوقت نفسه ال مهرَب من أن 

تكون عنيدة! بصعوبٍة تحاول الطفلة في هذا النّص أن ترتدي كنزتها وحدها، من 

دون مساعدة، وبعباراٍت طريفة تصف حالتها الُمضحكة مع كنزتها العنيدة.. جًدا 

جًدا، لتنجح وحدها في إتمام المهمة! وهذا بالنسبة لطفل إنجاز كبير.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-743-9

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

22 صفحة  |  © 2022

ا
ً

ليس وحش

جديد
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كلنا فنانون

نص: شمع خان
رسوم: جواكين كامبلونش
ترجمة: فاطمة شرف الّدين

كّل األطفال في العالم يحبّون الفنون والحرف اليدويّة. هذه القّصة سوف 

تلهم الصغار بحيث يحاولون القيام بمجموعة متنّوعة من األنشطة الفنّية 

فيطّورون مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعّية وخيالهم. ما هي األشياء الرائعة التي 

يمكنك صنعها باأللوان والتلصيق والطين واألوريغامي؟

الترقيم الدولي : 978-9948-24-792-0

   22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2019

جواربي المجنونة

ننص: هنادا طه
رسوم: جواكين كامبلونش

جواربي كثيرة، ملّونة ومثيرة.  

هل هي تشبه جواربك يا ترى؟

جواربي مجنونة األشكال

ملونة بكل األلوان

اقرأ معنا، لتتعرّف أكثر عن جواربي المجنونة.

الترقيم الدولي : 978-9948-38-775-6

   22.3x27.3 :الغالف: ورقي | القياس

22 صفحة  |  © 2019

ا مزاج سيء...جدًّ

نص: طوم جميسون 
رسوم: واولغا دميدوفا

ترجمة: سمر محفوظ براج

أحيانًا يصاب آدم بحالة غريبة؛ فيصرخ ويضرب األرض بقدمه. ولّما تقول له 

أّمه: إّن ''مزاج سّيء جدًّا'' يزوره. يبحث عنه، وحين ال يجده يغضب أيًضا. في 

أحد األيّام يلتقي آدم بـ''مزاج سّيء جدًّا'' ويساعده في إزعاج اآلخرين وجعل 

مزاجهم سّيئًا. لكن بعد فترة، يكتشف أّن هذا ليس ما يريده؛قّصةتوضح أهمّية 

الّتحكم في الغضب واالبتعاد عن المزاجّية، وحسن الّتصرّف مع اآلخرين.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-309-7

      27.3x22.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018
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سآكل هذه النملةال شيء

نص و رسوم: ياسمين إسماعيل  
ترجمة: سمر محفوظ براج

نص و رسوم: كريس نابلور بالستروس  
ترجمة: سمر محفوظ براج

لونا بنت صغيرة خيالها واسع، وغالًبا ما تتخّيل مواقف غريبة، بينما تقوم بأمور 

بسيطة: لبس الحذاء، وارتداء المعطف، وأكل قطعة بسكويت، واإلسراع في 

طريقها للقاء جّدها. عندما تقابل لونا جّدها، تؤثّر عليه بأفكارها ويقرّر أن ينضّم 

إليها في عالمها الخيالّي والّطفولّي. 

آكل النّمل جائع جدًّا. يقرّر أن يأكل نملة يراها، لكن هذه المرّة بطريقة مختلفة. 

يتساءل عن الّطريقة التي سيحّضر فيها النّملة ويأكلها: مع الّصلصة، مشوية، 

مقلّية، مع الحساء، مع البوظة...لكّن النتيجة لم تكن كما يتوّقعها آكل النّمل 

الجائع؛ ألّن النّملة تنجح في اإلفالت منه، والّتغلّب عليه.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-301-1

      25.5x25.5 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-10-064-5

      27.3x22.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2018
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دجاجة أم بيضة؟

نص: برميستو وشتروايس 
رسوم: مارتا لدوسكوسا

ترجمة: سمر محفوظ براج

من أتى أّواًل، الّدجاجة أم البيضة؟ قد يكون هذا الّسؤال الّذي شغل بال 

اإلنسان لقرون، من أهّم األلغاز الفلسفّية الّتي قد يواجهها الّطفل، حرقوص، 

صوص صغير يأخذ األمر بجديّة ويقرّر أن يفّتش عّمن سيعطيه اإلجابة، وفي 

كّل مرّة يحصل عىل رّد مختلف، إىل أن يقرّر طرح الّسؤال عىل من يُعتبر أكثر 

سكّان المزرعة حكمة. فما كانت النّتيجة؟

الترقيم الدولي : 978-9948-23-713-6

      27.3x22.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018
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عينايأذناي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: لجينة األصيل

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: لجينة األصيل

كتاب يجعل األطفال الصغار يتنبهون إىل وظيفة آذانهم، فيالحظون 

األصوات التي تحيط بهم في حياتهم اليومية أو عند القيام بنشاطات 

مختلفة، وذلك من خالل نص بسيط وحيوي.

كتاب يجعل األطفال الصغار يتنبهون إىل وظيفة عيناهم، فيالحظون 

األشياء التي تحيط بهم في حياتهم اليومية أو عند القيام بنشاطات 

مختلفة، وذلك من خالل نص بسيط وحيوي.

الترقيم الدولي :  978-9948-41-987-7

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

18 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي :  978-9948-10-044-7

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

18 صفحة  |  © 2018

يدايقدماي

ص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: لجينة األصيل

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: لجينة األصيل

 كتاب للصغار يظهر كل ما باإلمكان القيام به باستخدام  القدمين. 

النص حيوي ومرح يدفع الطفل للمشاركة في حركات القدمين.

هذا الكتاب يصف األشياء التي يمكن للطفل أن يقوم بها باستخدام 

 يديه، يأكل تفاحة، يرسم، ينظف أسنانه، يحمل كتابًا ... وفي المساء 

حين تتعب يداه وينعس، ينام.

الترقيم الدولي :  978-9948-85-771-6

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

16 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي :  978-9948-85-169-1

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

16 صفحة  |  © 2012
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ال تشبهنيعيد ميالد قلمي

نص: عباده تقال
رسوم: سيلفيا فيفانكو

نص: فاطمة على الناصري 
رسوم: جافيير بورهيز

ماسة طفلة صغيرة تحب أقالم التلوين كثيرًا وعىل األخص قلمها 

األحمر. انتبهت ذات يوم إىل أن قلمها األحمر أصبح قصيرًا وضايقها 

ذلك جًدا وأخذت تفكر كيف تعبر عن تقديرها له. وصادف قرب عيد 

ميالدها فطلبت من عائلتها أن يقدموا لها علبة جميلة لتجعلها منزالً 

للقلم األحمر وأقالًما ملونة لتكون عائلته. وصارت تستخدم قلمها 

األحمر بحرص كي ال يصغر أكثر.

عندما تسقط سن ياسر  يبدأ أخوه سامي بالتفكير بما قد يحدث لياسر 

بسبب ذلك فتارة يتخيل أن رفاقه لن يتعرفوا عليه وتارة يتخيل أن تدخل 

فمه نملة وتارة أن تنمو حبة فاصوليا مكانها. وكانت المفاجأة عندما ذهبا 

إىل المدرسة ووجدا أن أسنان األطفال اآلخرين سقطت أيًضا.

الترقيم الدولي :  978-9948-13-488-6

      24.5x27.5 :الغالف: ورقي | القياس

20 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي :   978-9948-02-531-3

      24.5x27.5 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2017

أحذية الكبارأين ذهبت سني؟

نص: إيناس العباسي
رسوم: خوان كارلوس فدريكو

نص: إيناس العباسي
رسوم: سيليفا فيفانكو

غسان يحب الحلوى كثيرًا ولكنه ال يثابر عىل تنظيف أسنانه. ذات يوم 

سقطت سنه  فخاف أن تسقط كل أسنانه. عندما صارح جدته بمخاوفه 

أخبرته أن األسنان اللبنية تسقط لتحل محلها أسنان دائمة وأن هذا 

يحدث لجميع األطفال.  ومنذ ذلك الوقت خفف غسان من تناول الحلوى 

وبدأ يعتني بأسنانه.

القصة عن بنت صغيرة تحب األحذية كثيرًا وتحب انتعال أحذية الكبار 

عىل األخص. لذلك تراها تنتعل أحذية جميع أفراد العائلة و تحاول السير 

بها ولكنها تتعثر وتسقط ألن كل تلك األحذية كبيرة عىل قدميها. رغم 

حبها لكل األحذية هي تحب حذاءها األبيض أكثر ألنه جميل وعىل مقاس 

قدمها وال تتعثر به وال تسقط.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-085-0

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-02-606-8

      25x28 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2017
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بوبسرعة على مهل

نص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: أولغا سكمورخوفا

نص: ثمار حلواني
رسوم: ثمار حلواني

من خالل مراقبة المحيط الذي يعيش فيه، يميز الطفل بين ما يجري 

بسرعة، وما علينا القيام به بتروٍّ وهدوء؛ فلكل نشاط سرعته. كتاب يساعد 

الطفل عىل إدراك مفهوم السرعة وإدارته في نشاطاته اليومية.

بو ولونا صديقان. اليوم، قررا الذهاب لصيد األسماك، وقضاء وقت ممتع. 

خالل هذه المغامرة، سوف يتعلمان الكثير من القيم، مثل المشاركة، 

التعاون وتقبل اآلخر. القصة تجمع صداقة بين وحش لطيف وطفلة. 

الترقيم الدولي :  978-9948-02-498-9

      16x16 :الغالف: كرتوني | القياس

18 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي :  978-9948-02-529-0

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2017

يغضب يهدأ

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: مونيكا سوسكا

من خالل نشاطات يومية، يتعرف الطفل عىل طرق للتعامل مع الغضب 

الذي يشعر به حين ال تجري األمور كما يريد؛ فهناك دائًما حّل بسيط 

يزيل الغضب. كتاب يساعد الطفل عىل إدراك مفهوم الغضب والسيطرة 

عليه في حياته اليومية. 

الترقيم الدولي : 978-9948-02-497-2

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2017
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عالم صغير

نص: هيا صالح
رسوم: أليخاندرا فرنانديز

الترقيم الدولي : 978-9948-18-140-8

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2015

عينا لعبتي

نص: عباده تقال
رسوم: مريانا رويز جونسون

الترقيم الدولي :  978-9948-18-138-5

      28x23 :الغالف: ورقي: القياس

20 صفحة |  © 2015

سوسو

نص: عباده تقال
رسوم: صوفي باروز

الترقيم الدولي : 978-9948-18-142-2

      28x25 :الغالف: ورقي: القياس

24 صفحة  |  © 2015

نص: عبير بالن
رسوم: كريستل الحالل

الترقيم الدولي : 978-9948-20-368-1

      28x23 :الغالف: ورقي:  القياس

28 صفحة  |  © 2014

الباندا الصغير

نص: رلى شامي الحص ورانيا سليم الحاج   
 رسوم: خالد صدقة

الترقيم الدولي : 978-9948-22-338-2

      18x15 :الغالف والداخل:كرتوني | القياس

14 صفحة  |  © 2014

أيام األسبوع 

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم:  ريبيكا لوسياني

الترقيم الدولي : 978-9948-22-329-0

  34x 24 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2014

قريب من بيتي

نص: رنا عناني
رسوم: هدى حدادي

الترقيم الدولي : 978-9948-22-337-5

      28x23 :الغالف: ورقي: القياس

28 صفحة  |  © 2015

صاروخ إلى الفضاء

نص: ري عبد العال
رسوم: صوفي باروز

الترقيم الدولي : 978-9948-20-247-9

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2013

مشكلة صغيرة

نص: رانيا زبيب ضاهر
رسوم: جويل أشقر

الترقيم الدولي : 978-9948-20-215-8

      19x25 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2013

الدجاجة باق بيق في المزرعة

نص: كاتي خطار
رسوم: جوستافو إمار

الترقيم الدولي : 978-9948-20-214-1

      20x30 :الغالف: كرتوني | القياس

16 صفحة  |  © 2013

فنتير... الفالمنغو المنفوشدائًما معي

نص: نورة عباس الخوري
رسوم: شيماء المالك

الترقيم الدولي : 978-9948-20-248-6

      26x26 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2013

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

جائزة أفضل كتاب لألطفال إخراًجا 
- معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 2009
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أحرفي

نص: عبير بالن
رسوم: أنجيال نوربتليان

الترقيم الدولي :  978-9948-16-151-6

      22x22 :الغالف: كرتوني : القياس

64 صفحة  |  © 2011

أرقامي في أنشطة

 إعداد: رلى شامي الحص 
ورانيا سليم الحاج

الترقيم الدولي : 978-9948-15-829-5

      21x29.5 :الغالف: ورقي: القياس

76 صفحة  |  © 2010

أ ب ت من اإلمارات

تصوير فوتوغرافي: عمر النقبي

الترقيم الدولي : 978-9948-15-815-8

      21x21 :الغالف: كرتوني | القياس

56 صفحة  |  © 2010

حذاء العيد

نص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: أسامة مزهر

الترقيم الدولي : 978-9948-15-535-5

         25x22 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2009

إعداد: كلمات
رسوم: أنجيال نوربتليان

الترقيم الدولي : 978-9948-03-610-4

         18x18 :الغالف والداخل: كرتوني| القياس

56 صفحة  |  © 2007

أ ب ت الحيوانات

إعداد: كلمات
رسوم: نيكول دباس

الترقيم الدولي : 978-9948-15-053-4

      21x25 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

26 صفحة  |  © 2009

صور وكلمات
انكليزي - عربي

صور وكلمات

إعداد: كلمات
رسوم: نيكول دباس

الترقيم الدولي : 978-9948-15-053-4

      21x25 :الغالف والداخل: كرتوني | القياس

26 صفحة  |  © 2009

إلى المدرسة

نص: عبير بالن
رسوم: ميشيل ستاندجوفسكي

الترقيم الدولي : 978-9948-85-163-9

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2012

3 2 1 من اإلمارات

تصوير فوتوغرافي: عمر النقبي

الترقيم الدولي :  978-9948-15-816-5

      21x21 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2010

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

جّدتي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: لجينة األصيل

الترقيم الدولي : 978-9948-15-782-3

      16x16 :الغالف والداخل: كرتوني| القياس

24 صفحة  |  © 2010

جّدي

نص: فاطمة شرف الدين
 رسوم: لجينة األصيل

الترقيم الدولي : 978-9948-15-781-6

         16x16 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2010

جائزة أفضل كتاب للفئة العمرية 5-3 
- معرض الشارقة لكتاب الطفل 2012
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فنجان قهوة

نص: نهلة غندور
رسوم: أليخاندرا فارناندز

ما أصفى رؤية والديك يشربان القهوة صباحًا. هذا الفنجان يشعرك بالمحبة 

واإللفة واالطمئنان.  وما أجمل شرب فنجان قهوة عىل الشرفة وأنت تراقب 

الحياة تستيقظ من حولك. بطلنا يحب والده كثيرًا، فهو فخور به ويريد أن 

يصبح مثله عندما يكبر. فوالده يحادثه ويلعب معه ويجيب عىل أسئلته ويقرأ 

له قصة يومًيا قبل النوم. يمرض الوالد، وتتزعزع حياة بطلنا. فيخاف الطفل 

وينتابه قلق شديد. لم يعد والده كما كان. أصبح طريح الفراش. يحاول بطلنا 

بمختلف الوسائل إعادة والده كما كان. يمأل اليأس قلب الطفل. فيرفض 

الذهاب إىل المدرسة واللّعب مع رفاقه. يريد مالزمة والده. خوف بطلنا يصل 

حّد الهلع، إىل أن جاء فنجان القهوة فقلب الحياة رأًسا عىل عقب.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-742-2

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

شمس صغيرة

نص: عباده تقال
رسوم: ألينا ناجليس

شمس صغيرة، قصة أبطالها أطفال دون السادسة من العمر، يخسرون 

الشوط األول من مباراة كرة القدم، فيغمضون عيونهم، ويفكرون في لحظات 

مشرقة مروا بها، ويتمنون استعادتها. إىل أن يخرج صوت زميلهم يزن، ليؤكد 

أن األهم اآلن هو تعديل النتيجة، كي تصبح هذه المباراة ذكرى ال تنسى 

في حياتهم. تدعونا القصة لنؤمن في اللحظة التي نعيشها، كي نحقق شيئًا 

مهًما، يشرق في داخلنا دائًما.

الترقيم الدولي : 978-9948-46-804-2

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

44 صفحة  |  © 2022

جديد جديد

أنا أصافح

نص: جيكر خورشيد
رسوم: حسان مناصرة

في كّل يوم تمتُد نحوي أياٍد كثيرة لتصافحني، أياٍد أعرفها، وأياٍد ال أعرفها، 

أياٍد طيبة، وأياٍد شريرة، أياٍد إذا صافحتها أشعر باألمان، وأياٍد إذا صافحتها 

أشعر بالخوف، فهل أصافح كل األيادي التي تمتد إلي لتصافحني؟

تهدف قصة أنا أصافح إىل توعية الطفل وتنبيهه بطريقة غير مباشرة للتمييز 

بين األيدي الطيبة واأليدي الشريرة، من يجب مصافحته ومن يجب عدم 

مصافحته، حتى يتم حماية الطفل من األشرار.

الترقيم الدولي : 978-9948-46-823-3

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2022

جديد

نور

نص: سناء شّباني
رسوم: هيكتور بورالسكا

الكُلُّ مشغوٌل في البيِت بالّتحضير لالحتفال. األمُّ تعدُّ الحلوى. الوالُِد يُزيُل 

العوائَق في أرِض المنزل. األخُّ واألْخُت يتهامسان وينتظران بَِشْوق اإلشارَة 

من األّم لبْدِء االحتفال. ونور هي الُمحتفى بها لنجاحها في المدرسة. وإن 

كانت نور ال تُبصر منُذ والدتِها، ففي قلِبها الكثير من المشاعر اإليجابّية نحَو 

أُسرتِها.

الترقيم الدولي : 978-9948-36-229-6

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

34 صفحة  |  © 2020

نقاط البيع الرئيسية

. تسلّط القّصة الّضوء عىل طفلة فاقدة لبصرها.

. تجعل القصة الطفل يعرف كيف يشعر الكفيف.

. يتعرّف الطفل عىل الحواس الخمسة.

. تبين القصة أن اإلعاقة ال تُعيق النجاح والتقّدم.

. من واجبنا مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة ودعمهم.
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العاصمة العالمّية للكتاب

نص: بدور القاسمي
رسوم: دينيس دامانتي

تخّيل مدينًة ليست كغيرها من المدن.... 

حيث يسأل النّاس "ماذا تقرأ”، بداًل ِمن “كيف حالك؟” 

كتاب يركّز بأسلوٍب بسيط عىل أهمّية الكتب، وضرورة تعزيز ثقافة القراءة في 

كّل مكان لما يحمله ذلك من متعٍة ومعرفة. 

يسلّط الكتاب الضوء عىل مبادرة “العاصمة العالمّية للكتاب” الّدولّية التي 

يتّم من خاللها اختيار مدينًة كّل عام لتحمل اللّقب، ويعرّف الّطفل عىل المدن 

التي فازت باللّقب منذ بدأت المبادرة في العام 2001 .

الترقيم الدولي : 978-9948-25-167-5

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

52 صفحة  |  © 2021

 يزهر الجمالنعمة ثمرة المانجو
ُ

حيث

نص: سوادي مارتن
رسوم: يوجيش ماهاجان

ترجمة: سمر محفوظ براج

نص: سوادي مارتن
رسوم: كارن أشلشالجر

ترجمة: سمر محفوظ براج

يمشى موكيلي مع قّطه مبوما في غابة فيها أشجارُ فاكهٍة استوائّية. 

يحاول أن يقطف ثمرة مانجو ليأكلها ويكتشف أنّها تتكلّم.

ترشده الّثمرة إىل طرق أكٍل واعية مع كيفّية االستمتاع بتناول الِغذاء

وتقدير عناصر الّطبيعة. من خالل قّصة موكيلي، يتعرّف الّطفل 

إىل مجموعة من تمارين اليوغا.

كانت يوبوهل سارحًة في خيالها وهي ُممّددة تحت أشّعة الّشمس

مع كلبها الّصغير يوتهاندو حين التقت بفراشة حكيمة علّمتها المعنى 

الحقيقي للجمال. قّصة تعلّم األطفال معنى تقبّل الّذات، والّثقة بالنّفس، 

وقّوة الّتشجيع اإليجابي. 

الترقيم الدولي : 978-9948-46-827-1

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2022

الترقيم الدولي : 978-9948-46-826-4

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2022

جديدجديد

لميا السريعة

نص: نهلة غندور
رسوم: جواكين كمبلونش

لميا  فتاة نشيطة سريعة وتحب اللّعب. سريعة في كل شيء. سريعة في 

الكالم وسريعة في اللّعب وسريعة في الرسم. معلمتها دائًما تنادي باسمها 

كي تتوقف عن الحركة والكالم. وكذلك أمها، دائًما توجهها إىل ما عليها 

القيام به ألنها أحيانًا تنسى ويشّت انتباهها، ورغم أن لميا ال تركز كثيرًا 

ودائمة الحركة، فهي دائمة الضحك واللّعب وتحب أصدقاءها كثيرًا. 

الترقيم الدولي : 978-9948-37-968-3

      22.3x27.3 :الغالف: ورقي | القياس

30 صفحة  |  © 2020
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قلم مالال العجيب هر
ّ
 على ضفاف الن

ُ
الحياة

نص ورسوم: رامباروس جها
ترجمة: سمر محفوظ براج

 عىل ضفاف النّهر” كتاب رائع عن فّن الميثيال "Mithila"، وهو فّن 

تقليدّي ُعرَِف في والية بيهار في شرق الهند، ويتمّيز بدّقة الّتفاصيل 

والحيويّة في األلوان.

في هذا الكتاب، يعرض الفنّان رامباروس جها بطريقة مبتكرة ذكرياته في 

المنطقة التي عاش فيها والتي تقع عىل ضفاف نهر الجانجا. استخدم 

رامباروس الرّموز الّتقليديّة في فّن الميثيال " Mithila " وطّورها وأقلََمها 

ا جمع فيه   لتتناسب مع رؤيته الفنّية الخاّصة، كما أضاف إىل رسومه نصًّ

بين ذكريات الّطفولة واألساطيرالّشعبّية.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-475-9

      44x36 :الغالف: كرتوني | القياس

17 صفحة  |  © 2021

نص: مالال يوسفزاي
رسوم: كيراسكوت

ترجمة سمر محفوظ براج

تمنّت مالال في صغرها الحصول عىل قلٍم عجيب لترسم ما تتمنّاه وترغب 

في تحقيقه. لكْن، عندما كبرْت، تغّيرعالمها وتغّيرت أمنياتها. فعندما ُمِنعت 

الفتيات من  الّذهاب إىل المدرسة، استخدمت مالال قلًما حقيقيًّا وكتبت عن 

التحّديات التي كانت تواجهها. قرأ أشخاٌص من مختلف أنحاء العالم كلماتها 

وبدأت أمنياتها   تتحّقق. قّصة حلم وإصرار وشجاعة مالال يوسفزاي التي 

أصبحت فيما بعدرمزًا معروًفا عىل المستوى الّدولي، وناشطة في مجال 

تعليم اإلناث، وأصغر شخص ينال جائزة نوبل للّسالم.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-878-8

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

48 صفحة  |  © 2021

حارة الطيب

نص: سحر نجا محفوظ
رسوم: أليخاندرو هيريرياس سيلفيا

لدى “حارة الطيب” سر كبير وخطير ال تستطيع إخباره ألحد، يجعل طعامها 

هو األطيب في المدينة. سرّها في الحقيقة ليس كبيرًا، بل صغير وطّيب 

جًدا. قصة عن الشغف في هواية، شغف يغّير هويّة حارة بأكملها إىل 

األفضل.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-744-6

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2021

مسافر من ورق

نص: مؤمن حلمي
رسوم: سابرينا بوسكتي

تبدأ رحلة غالف الحلوى الورقي عندما يقع خارج صندوق إعادة التدوير 

بالخطأ وتحمله الرياح في طرقات المدينة الغريبة. فتارة يعلق بحذاء رجل 

وتارة يصبح جزء من بيت طير. إىل أن ينتهي به الحال في سماء المدينة 

فيقرر أال يترك مصيره للرياح بعد اآلن ويعزم عىل أن ينجح بنفسه في 

الوصول إىل صندوق إعادة التدوير.

الترقيم الدولي : 978-9948-24-656-5

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

34 صفحة  |  © 2020
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أّم كربة وليفة

نص: دبي ابوالهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة سمر محفوظ براج

في كّل عام وبمناسبة اقتراب شهر رمضان، ينتظر كّل طفل في اإلمارات بفارغ 

الّصبر مناسبة ''حق اللّيلة''، باستثناء طفل في السابعة من عمره يدعى راشد.

ما الذي كان يقلق راشد ويخيفه ويشغل باله؟ من هي أّم كربة وليفة وما هو 

سرّ شجرة النّخيل؟ وماذا يحصل مع راشد في تلك اللّيلة؟ 

الترقيم الدولي : 978-9948-34-511-4

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2022

جديد

أم الهيالن

نص: دبي أبو الهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة: سمر محفوظ براج

لم يعرف أحد من أين تأتي أّم الهيالن وال إىل أين تذهب. كانت تتنّقل مع 

جّدها من مكان إىل آخر، لكنّهما ال يبقيان في المكان نفسه سوى بضعة 

أسابيع، يغادران بعدها بسرعة عندما يكتشف األهالي شخصّية أّم الهيالن 

الحقيقّية وقدراتها الغريبة...ما هو سرّ أّم الهيالن؟ وهل ستتمكّن من 

الّتغلّب عىل مشكلتها؟

الترقيم الدولي : 978-9948-37-966-9

      22.3x27.3 :الغالف: ورقي | القياس

34 صفحة  |  © 2020

بو الّسالسل

نص: دبي أبو الهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة: سمر محفوظ براج

رقّي، لم يعرِف أَحَدٌ من  السل أغرب مخلوٍق يراه أَهل الفريِج الشَّ كان بو السَّ

أين جاء وكيف، أو حتَّى لماذا جاء إىل الفريِج، باستثناء شخصيِن.. ما هو 

سرّ بو الّسالسل؟ ما عالقته بفيصل وعّمته أّم سالم؟ ولماذا كان يتسلّل لياًل 

إىل الّسوق؟

الترقيم الدولي : 978-9948-39-573-7

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

34 صفحة  |  © 2019
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اي
ّ

خّطاف رف

نص: دبي أبو الهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة: سمر محفوظ براج

كان خّطاف رّفاي جنيًّا، يحلم منذ صغره بأن يصبح نوخذة يجوب البحار. 

في النّهار، كان شكله كالبشر، أّما في اللّيل فيتحّول إىل جنّي، يملك قوى 

خارقة. ينضّم خّطاف رّفاي إىل فريق من البحّارة ويتوجّه معهم في رحلة 

بحريّة طويلة. يكتشف البحّارة حقيقته ويجبرونه عىل ترك المركب. تترّدد 

األخبار أنّه جنّي شرّير يعيش في البحر ويغرق المراكب، إىل أن ينقذ نوخذة 

يدعى خلفان ورفاقه، ويعرف الجميع أنّه بريء.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-253-3

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2018

قوم الّدسيس

نص: دبي أبو الهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة: سمر محفوظ براج

في الفريج الحميدان، عاشت عائلة قوم الّدسيس في العتمة، ولم  ير أحد 

من األهالي أّي فرد منها. لم يعلم أحد بأّن أفراد العائلة أرادوا حماية اآلخرين 

منهم. فما إن يتعرّض جلدهم ألشّعة الّشمس حّتى يصبح شكلهم مخيًفا. 

كانت إليازية االبنة الّصغرى تحّب الّتعلّم وتحلم بالّذهاب إىل المدرسة. لذلك 

تخرج خفيًة إىل الصّف. هناك تتعرّض ألشعة الّشمس، ويتحّول شكلها 

ويخاف منها الجميع. لكّن ذلك لم يمنع نشوء صداقة حلوة مع ميثاء.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-354-7

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2018

أم الّصبيان

نص: دبي أبو الهول
رسوم: سارة طيبة

ترجمة: سمر محفوظ براج

كانت أّم الّصبيان جنّية لطيفة، تستخدم قدراتها العجيبة لمساعدة المرضى 

في قريتها. اعتادت وباستمرار أن تلبس عباءة سوداء، وأن تضع عىل وجهها 

برقًعا ذهبيًّا مزخرًفا. في أحد األيّام تضّيع أّم الّصبيان طفليها. تغضب 

بشّدة؛ فتهّب ريح قويّة ترفع البرقع عن وجهها ويكتشف الجميع أنّها 

جنّية؛ فيخافون منها، ويطردونها من القرية. تختفي أّم الّصبيان لتظهر بعد 

سنوات، وتساعد عىل عالج طفل يذكّرها بطفليها المفقودين.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-252-6

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2018

قائمة شرف المجلس الدولي لكتب اليافعين 2021
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أريجإني أرى

نص: جيكار خورشيد  
رسوم: أريانا بابيني

نص: عباده تقال  
رسوم: أليساندرا سنتيل

ِعْش حياتَك باحًثا عن كلِّ جديٍد!" مقولة جّدي التي جعلتني أدخل الغابة كي 

أستكشف خباياها، فصادفُت خالل مغامرتي "عيونًا" كثيرة منها الشريرة، 

والحزينة، والطيبة، والخائفة، والغاضبة، وفي نهاية المغامرة وقفُت أمام 

المرآة، وطرحُت سؤاالً، فهل أجُد الجواب في عيني.

أريج طفلة محبة لبائعة الورد الطيبة، التي سمتها جدة الورود. غابت الجدة 

في أحد األيام، فاختفت كل الروائح العطرة، وقلقت أريج وبدأت بالسعال. 

في اليوم التالي زارت أريج الجدة، برفقة أمها، وتعرفت عىل حفيدتها التي 

تشبهها، وحديقتها الغنية باأللوان والروائح. وحصلت منها عىل شتالت ورد 

ستكون بداية الحديقة التي قررت أريج تأسيسها.

الترقيم الدولي : 978-9948-24-619-0

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي : 978-9948-24-657-2

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

40 صفحة  |  © 2019

أصيل

نص: سلمى قريطم  
رسوم: أفيلنلن أفلين

تُمضي يارا ساعاٍت وهي تُحّدث صديَقها »أصيل« عن حلمها الكبيرِ بأن 

تُصبح فارسًة مشهورًة في المستقبل، وبالرّغم من أّن »أصيل« ال يفهم لغَة 

َّه يفهم كالمها. هي المرّة األوىَل الّتي تتدرّب  البشرِ، لكنّها كانت عىل يقيٍن أن

فيها يارا مع حصانها »أصيل« أمام والَدْيها. كانت تشعر بسعادٍة عارمة، 

لكنّها كانْت تخاف الفشل وانتَقل خوفها إىل »أصيل«، فأخَفق في إنجازِ 

 َقفزات الحواجز. أصيبت يارا باإلحباط ألنّها فشلت، لكنّها اكتشفت 

َّنا إْن لم نَفشل ال يمكننا أن نتعلّم. في النهاية أن

الترقيم الدولي : 978-9948-24-622-0

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2019

فنجان صغير

نص: مهند العاقوص  
رسوم: روزاريا أيوريو

 للحكايات المرسومة في الفناجين رائحة القهوة والهيل... من أين تأتي 

 تلك الحكايات؟ فتى القهوة سيجيب عىل هذه التساؤالت. يحفز هذا 

الكتاب الخيال عند الطفل ويدعوه لتأمل ما حوله من حاالت إنسانية.

الترقيم الدولي : 978-9948-24-654-1

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2019
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قبلة مالكمعزوفة العصا

نص: شيخة الزيارة
رسوم: بيتو ألفاريز

نص: سحر نجا محفوظ
رسوم: اليا كاريرا

قصة تتحدث عن الطفل أحمد الذي يعاني من ضعف شديد في البصر 

ويستخدم عًصا لتساعده، ففي حفلة ميالده األخيرة استقبل هدايا كثيرة لكنها 

لم تعجبه فهي ليست كعصاه التي تفهمه وتطير به إىل عالم خيالي جميل 

فينتقل بخياله إىل محطات عديدة ومغامرات مختلفة.

قبلة قوية طبعها مالك عىل خدها األيسر ورحل، فهل أصبح اسمها "مالك" 

أم أنها اختارت لنفسها لقًبا تحبه؟ قصة عن االعتزاز بما لدينا من اختالفات 

عن اآلخرين، فهي إضافات جميلة تمّيزنا.

الترقيم الدولي : 978-9948-24-627-5

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

34 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي : 978-9948-24-658-9

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

34 صفحة  |  © 2019

فيل زرافة أم لقلق؟

نص: نهلة غندور  
رسوم: إستلي ميزا

القصة عن بنت صغيرة  تعتقد أنها ال تستطيع  تسلق الشجرة ألنها تستخدم 

جهازًا لتقويم الساقين وعكازًا للسير. بعد تفكير عميق تقرر أن تأتي بفيل أو 

زرافة أو لقلق لمساعدتها في الصعود إىل أعىل الشجرة. فهل ستنجح في ذلك؟

الترقيم الدولي : 978-9948-24-655-8

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

30 صفحة  |  © 2019

فوشتاكاتو

نص: مريم الجّمال
رسوم: فرانسيسكا كوسانتي

بعد والدة أختها الصغيرة، تشعر نغم بالملل بسبب انشغال كل من حولها 

عنها، فتسلي نفسها بقضم أظافرها. يطلب الجميع منها التوقف عن هذا 

التصرف ولكن دون جدوى. خطرت لماما فكرة غريبة وممتعة لمساعدتها عىل 

التخلص من هذه المشكلة، وتنجح نغم في استعادة شكل أظافرها الجمي.

الترقيم الدولي : 978-9948-38-768-8

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

34 صفحة  |  © 2019
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عالًيا وبعيًدايونس

نص: أمل ناصر
رسوم: أنيتا بارغجياني

نص و رسوم: توم مكلوفلين
ترجمة: سمر محفوظ براج

يونس طفل يعاني من متالزمة داون. يحبُّ أن يمارس هوايته الخاصة 

في الطبخ. يلصق عىل كل صنف من الحلويات رسًما لعصفور أزرق 

إنّها عالمته الخاّصة. ثم يضع عىل كل باب من أبواب القرية، مغلًّفا من 

الحلوى هدية لألطفال. وذات يوم مرض يونس، واختفت الحلويات، 

فاكتشف األطفال سر العصفور األزرق! 

يقرّر هاني أن يصنع كوكًبا في غرفته، وينجح في ذلك، لكّن المشكلة أّن 

الكوكب لم يكن سعيًدا. يبذل هاني جهده لمساعدته ويستعين بكتب 

لهذه الغاية. عندما يطعم هاني كوكبه ويهتّم به، يتحّسن ويكبر ويصبح 

لديه أقمار، لكّن األمور تتعّقد عندما يبدأ بجذب األشياء إليه. بعد فترة، 

يدرك هاني أّن مكان الكوكب ليس معه، بل عالًيا بين النّجوم؛ فيأخذ 

قرارًا مهًما. قّصة تركّز عىل ضرورة االهتمام بما لدينا، مع تقبّل فكرة 

الّتخلّي عّما نحبّه إن لزم األمر، وخصوًصا إن كان ذلك لمصلحته. الترقيم الدولي : 978-9948-10-086-7

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

44 صفحة  |  © 2018
الترقيم الدولي : 978-9948-10-310-3

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018

أفضل صديقين

نص: تيم هوبغودرسوم: داڤيد تازيمان
ترجمة: سمر محفوظ براج

يركب زياد درّاجة أخيه الكبيرة دون موافقة والدته، فيصطدم بسّيارتها، 

وتتأذى الدرّاجة والسّيارة. عندما يسأله أصدقاؤه عّما حصل، يغّير زياد 

الحقيقة، ويختلق القصص لتبرير ما جرى. يحاول زياد تغيير الحقيقة 

وإخفاءها وتجاهلها، لكن عندما تسأله أّمه عّما حصل، يخبرها بالحقيقة، 

ويكتشف أن هذا هو الّتصرّف الّصحيح، ويصبح هو والحقيقة صديقين.

قّصة تركّز عىل أهمّية الّصدق، وتشجّع الّطفل عىل إخبار الحقيقة، 

وتحّمل مسؤولّية أخطائه. 

الترقيم الدولي : 978-9948-10-311-0

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018

أين تنتهي السماء؟

نص: جيكر خورشيد
رسوم:  اليساندرا سانتيلي

أين تنتهي السماء؟! سؤاٌل كان يخطر في بالي دائًما حتى قررت ذات 

يوم البحث عن الجواب بنفسي، فمضيُت باحًثا عن نهاية السماء، 

وقابلت خالل رحلتي الحوت والنسر واألسد  والجمل، جميعهم كانوا 

يعرفون أين تنتهي سماؤهم، أّما سمائي أنا اكتشفت أنها بال نهاية. 

الترقيم الدولي : 978-9948-23-690-0

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

48 صفحة  |  © 2018
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أترى

نص: ريم القرق
رسوم: اليا كاريرا

اضطر زيد وعائلته للهرب من منزلهم عندما اندلعت الحرب في ديارهم 

واقترب القصف من حّيهم.غادر زيد حزيًنا، تارًكا كل شيء ما عدا 

دبدوب. تنطلق السيارة بهم، والقصف عىل أشده، ويتملك زيد الخوف 

ولكنه يتمالك نفسه، ويطمئن دبدوب بأن الحرب ستنتهي، وسيعودون 

إىل منزلهم. القصة تكشف لألطفال بشاعة الحروب، ولكن النهاية  تؤكد 

لهم أن األمل يبقى موجوًدا .  

الترقيم الدولي : 978-9948-41-973-0

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2018

أين صوتي؟

نص: سحر نجا محفوظ 
رسوم: أفيلنلن أفلين

القصة عن طفلة خبأت صوتها في زجاجة ماء فارغة وفي صندوق ألعابها 

وفي خزانة مالبسها، وعندما أرادت أن تغني لوالدتها وتقرأ ألخيها وتتكلم 

مع أبيها لم تستطع. تذكرت عندها أنها خبأت صوتها فأسرعت إىل 

غرفتها وأطلقت سراح صوتها وعادت تغني وتقرأ وتتكلم. القصة تجذب 

اهتمام األطفال ألن موضوعها غريب وخيالي مما ينشط خيال األطفال 

ويجعلهم يتساءلون إن كان ما فعله الصبي ممكًنا.  

الترقيم الدولي : 978-9948-10-062-1

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2018

مشكلة كبيرة

نص: محمد خليل
رسوم: سسيليا فاريال

القصة عن طفل لديه مشكلة، وهي أن والدته  تكلفه بالقيام بأعمال 

كثيرة، وال تطلب من أخيه الذي يصغره بعام القيام بأي عمل بحجة أنه 

صغير. يستمر الحال عىل هذا النحو، ويزداد استياؤه من هذا الوضع 

فيصارح والدته التي تفاجأه وتسعده بقولها: إنه بطلها الذي تعتمد 

عليه دائًما . القصة تجذب اهتمام األطفال؛ ألن الراوي طفل يصف 

مشكلة تزعج الكثيرين منهم. كما أنها تعلمهم تحمل المسؤولية، 

والثقة بقرارات والديهم.

الترقيم الدولي : 978-9948-23-694-8

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2018

مذياع الحكايات

نص: عباده تقال
رسوم: نونزيو مونتوري

يقّص المذياع علينا حكايته، صداقته القديمة مع أبي ماجد، وفضول 

ابنه ماجد للتعرف عليه، وكيف رماه عندما اكتشف أنه بال شاشة وألوان 

وألعاب. حزن المذياع يومها كثيراً، لكن أبا ماجد، عرف بفكرة ذكية، كيف 

يؤسس لصداقة قوية بين مذياعه القديم وولده الغالي. وذلك عندما بدأ 

بتشخيص إحدى شخصيات مسرحية إذاعية، وشجع ابنه ليفعل مثله.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-136-9

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018
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صولعسل السدرة

نص: ريم القرق
رسوم: اليا كاريرا

نص و رسوم: سهيلة إبراهيم  

شجرة السدرة لها ذكريات خالدة في الذاكرة فثمارها لذيذة وأوراقها 

مفيدة، وكنا نستظل بظلها، واألفراح تمر علينا من تحتها. مرت منى 

وأمها وهم يقتلعون جذورها فتوارت جميع الذكريات. فماذا فعلت منى 

لترضي أمها يا ترى؟ القصة تشجع عىل الحفاظ عىل كل ما تبقى من 

التراث؛ فشجرة السدرة هي جزء من التراث اإلماراتي.

تشجع المفتاح الكبير "صول" وكسر قفل الصندوق السحري ليحرر 

اإلخوة السبعة المحبوسين داخله. خرجوا إىل  الغابة الجميلة لكن المطر 

بلل أجسامهم. جاء رجل وأخذهم إىل بيته ونشرهم عىل الحبال ليجفوا. 

شعروا بالدفء فأخذوا يصدرون أصوات متناغمة أطربت الرجل. بسعادة 

ضّمهم إىل عائلته تحت اسم "عائلة السلم الموسيقي" وبدأ بتسميتهم: 

دو،ري، مي، فا، صول،ال، سي، دو

الترقيم الدولي : 978-9948-10-251-9

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-23-693-1

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2018

غيمة قطن

نص: نهلة غندور
رسوم: فرانسيسكا كوسانتي

القصة عن صبي عجيب وغريب وفريد  لديه سر، وهذا السر هو أنه 

يستطيع أن  يطير ولكنه ال يطير أمام الناس فهو يطير وحده بعيًدا جًدا 

وهو مغمض العينين. يطير عالًيا جًدا إىل أن يصل  غيمات القطن 

ويظل طائرًا بينها إىل أن يتعب وينام بينها ويحلم به.

الترقيم الدولي : 978-9948-13-642-2

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2017

تحت الغطاء

نص: باولو فيرارا
رسوم: فالنتينا ريزو

ترجمة: سمر محفوظ براج

يقرّر طقطق وهو وحش من "وحوش تحت الّسرير"، أن يأكل كّل ما يلزم 

لصناعة األغطية التي يغطي بها األطفال أنفسهم عندما ينامون كي ال 

يزعجهم أّي وحش. لكن ماذا يحصل لطقطق بعد ليلة طويلة أمضاها في 

أكل االقمشة واألزرار والّسحابات؟ قّصة لطيفة عن طقطق الّذي لم يكن 

يريد إاّل أن يلعب مع األطفال، وفي النّهاية، عندما يصبح شكله كالغطاء 

يقرّر أن يهتّم بهم ويسهر عليهم.

الترقيم الدولي : 978-9948-23-696-2

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2018
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جمل حليمحنين

نص: عباده تقال
رسوم: فرانشيسكا دافني فينياج

نص: جريفن أونداتجي
رسوم: ليندا ولفسجروبر

ترجمة: فاطمة شرف الدين

القصة عن فتاة تراقب مهرًا حديث الوالدة وهو يحاول الوقوف. يسقط 

المهر مرارًا ولكن الفرس تقوم بدفعه ليقف من جديد بعد كل محاولة 

حتى ينجح في الوقوف. المشهد يذكر الفتاة بوالدتها المتوفاة وحبها 

ودعمها لها فتجهش بالبكاء. بعد أن تهدأ  تعود لمراقبة المهر والفرس 

لتكتشف أنها كالمهر في احتياجها لدعم أمها وكالفرس في عنايتها  

بأخيها الصغير.

هي قصة جمل قسا عليه صاحبه حليم، فهو يبخل عليه بالطعام والماء 

ويرهقه بالسفر المتواصل. تستمر معاناة الجمل إىل أن رأه الرسول 

)ص( الجمل واقًفا تحت الشمس محمالً بالبضائع الثقيلة بينما يرقد 
صاحبه في الظل. فاشفق الرسول )ص( عىل الجمل وواساه ثم وبخ 

حليًما وأمره بأن يحسن معاملة الجمل. غمرت حليم أحاسيس غريبة 

جعلته يشعر بآالم الجمل ويعتني به. 

الترقيم الدولي : 978-9948-13-641-5

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-13-640-8

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

44 صفحة  |  © 2017

صورة تذكاريةكم نجمة في السماء؟

نص: مهند العاقوص 
رسوم: مونيكا فيليبينا

نص: سناء شّباني 
 رسوم: سيلفيا فيفانكو

لدى نور مشكلة و هي أنه ينسى األعداد كثيرًا. أفراد أسرته يعرفون 

مشكلته ووجدوا طريقة للتعامل معها. فكانوا كلما أراد أحدهم أن يطلب 

من نور إحضار عدد معين من شيء ما، يربطه بشيء مألوف لديه 

ليذكره بالعدد. ذات يوم أخبرته والدته أن حبها له يساوي عدد نجوم 

السماء، فما كان من نور إال أنه بدأ يعد النجوم ليكتشف الحًقا أن النجوم 

المتناهيه مثل حب والدته له. 

القصة عن مجموعة من األطفال تناديهم معلمتهم لتأخذ لهم صورة 

جماعية تذكرهم بأنشطتهم الطالبية. يبدأ األطفال بالتجمع أمام الكاميرا 

ألخذ الصورة، فيأتي عادل حامالً  كرة قدم، ويأتي سامر وقد رسم عىل 

قميصه باأللوان، وتأتي غنى ضاحكة ودانة باكية إىل أن يجتمع ثالثة 

عشر طفالً وطفلة وتؤخذ الصورة. 

الترقيم الدولي : 978-9948-93-489-3

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-13-644-6

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2017
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ألحان الليلسكون

نص: نهلة غندور
رسوم: آنا سنفليبو

نص: سناء شّباني
رسوم: أولغا سكمورخوفا

عامر يحب الليل، ويرتاح في سكونه ولونه األسود. ال ضجيج فال أحد 

غيره وغير ألعابه. عندما يأتي النهار تتغّير حياة عامر. األضواء واألصوات 

تزعجه. لكن عامر لديه حيلة ذكية ليعود إىل ليله. تدخلنا هذه القصة إىل 

عالم األشخاص الذين لديهم توحّد، ونمط الحياة التي يرغبون فيها. ما 

يحبونه  وما يكرهونه، لنصل إىل اعتراف بأن لكل إنسان الحق في عيش 

الحياة التي يرغبها بشرط  أال يؤذي أحًدا. 

تقرّر بومة صغيرة ترك المخزن الذي تعيش فيه بمجرد أن تقوي 

جناحاها؛ تأّملت كل ما يحيط بها من طبيعة، األشياء تتحرّك في األرض 

وبين األشجار، وفي الّسماء أضواء قوية تبهت، وأحيانًا تختفي، واأللحان 

التي تصل إىل أذنيها تسحرها؛ فتحاول وصف هذا العالم وكائناته، 

وتفسيره مع التغييرات التي كانت تطرأ عليه،  إىل حين يطّل الفجر 

وتتغّير كل الصّور والحركة الموسيقية.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-694-5

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-02-532-0

      27.3x22.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2017

وحيدة مثلييوًما ما

نص: شيخة الزيارة
رسوم: فرانشيسكا دافني فينياج

نص: عباده تقال
رسوم: جو كاستيلو

ي هذا المنولوج تخاطب االبنة أمها المريضة في المستشفى، وتتمنى  لها 

أن تتعافى قريًبا، فتصف لها الحب الكبير الذي ستغدقه عليها، والعناية 

الفائقة التي ستوليها إياها، واألوقات الجميلة التي ستقضيانها مًعا، 

والذكريات التي ستجمعهما، والسعادة التي ستغمرهما. المنولوج ممتع؛ 

لما فيه من وصف جميل، وقوة  في التعبير، إىل جانب الفقرات المقفاة. 

القصة عن فزاعة حقل صنعها صاحب الحقل كي تبعد العصافير عن حقله. 

وبالفعل هجرت العصافير الحقل، وبقيت الفزاعة وحيدة. ثم حدث أن مر بها 

صبي صغير ووعدها بأن يصحبها معه عندما يستغني عنها صاحب الحقل. 

مرت األيام  إىل أن هبت عاصفة كسرتها فرماها صاحب الحقل عىل جانب 

الطريق. وبعد انتظار طويل تحقق حلم الفزاعة، وجاء الصبي وأخذها معه.

الترقيم الدولي : 978-9948-23-223-0

      27.3x22.3 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-13-639-2

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2017
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مشهور بالصدفةكنزي الصغير

نص: عباده تقال
رسوم: بيتانيا زكارياس

نص: سمر محفوظ بّراج
رسوم: نرينا كانزي

كان نادر يحب جمع  األشياء الجميلة، وكان يضعها في صندوق جميل 

ويخبئه فوق خزانته. ذات يوم رأت والدته الصندوق فسألته عنه فقال: 

هذا  كنزي  الصغير. ثم سألها عما إذا كان لديها كنز، فأجابت أن لديها 

أحىل كنز. عندها طلب نادر رؤية كنزها وكانت المفاجأة عندما أشارت إىل 

صورته في المرآة، وقالت: أنت كنزي.

 فهيم فنان دائم السرحان، اليهمه شيء سوى األلوان. لم يكن فهيم 

يكترث بمالبسه، فتارة يرتديها ممزقة، وتارة واسعة، وأحيانًا غير مكوية، 

وأحيانًا أخرى غير متناسقة. ولكن الناس كانوا يعجبون بما يرتديه 

ويقلدونه واعتبروه مبتكرًا. ذاع صيت فهيم، وأصبح  مصمًما عالمًيا 

مشهورًا في وقت قصير بدون أن يقصد.

الترقيم الدولي : 978-9948-13-643-9

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

20 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-46-678-9

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2017

جدائل خضراءأنا من كوكب آخر

نص: محمد درويش
رسوم: مارتا تراوو

نص: مهند العاقوص
رسوم: أشلي فيبي شقير

جملة واحدة فقط تنقذك من بعض الواجبات المدرسية، من تنظيف 

األسنان كل يوم ومن بعض األمور األخرى؛ هكذا يعتقد بطل قصتنا. كما 

يظن أنه يستطيع ركل الكرة عىل الجدران وعىل زجاج السيارات والقيام 

بأعمال أخرى كثيرة  كونه من كوكب آخر! هل ستنجح فكرته؟ 

أمل بنت بسيطة فقدت كل شعرها؛ فصار رأسها الفضي مثيرًا 

لالستغراب. تعمل أمل مع أمها في بيع الحشائش البرية، وترسم في 

أوقات الفراغ رؤوًسا بشعر ورؤوًسا بال شعر، وتعيش بفضل رأسها 

المميز مغامرات لطيفة. ينبت شعر أمل التي تبيع أزهار الحب لنكتشف 

أن الحب دواٌء حتى للمصابين بمرض السرطان.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-505-4

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-02-493-4

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2017
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كتبت في الهواءعصافير عادل الملونة

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: سارا سانشز

نص: منى سروجي
رسوم: فرانسيسكا كوسانتي

عادل يحب صناعة العصافير من الورق الملون و عندما يبدأ بصنعها 

ينسى كل ما حوله  و ال يقطع تركيزه  أي صوت.  يبقى عادل في عالم 

العصافير إىل أن يرى الضوء األحمر عند باب غرفته و عندها يعرف أن 

وقت الطعام قد حان .  و ما إن ينضم عادل إىل العائلة في غرفة الطعام 

حتى يتضح للقارىء أنه أصم فهو يستخدم  لغة اإلشارات و قراءة 

الشفاه للتواصل مع عائلته.

احتار الطفل بأية طريقة سيحفظ كلمات مسابقة اإلمالء، حتى علّمته 

والدته طريقة مبتكرة ومسلية للحفظ. من خالل القصة يتعلم الطفل أن 

القراءة والكتابة من أهم الوسائل التعليمية، وباإلصرار واالجتهاد وتحمل 

المسؤولية يحقق النجاح.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-500-9

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-02-607-5

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

38 صفحة  |  © 2017

يدوه موضي على الموضةأمي شنطة سفر

نص: سحر نجا محفوظ
رسوم: كاتيا لونغي

نص: ميثاء الخياط
رسوم: فانينا ستاركوف

تقول أمي: "كّل واحد منّا شنطة سفر يحمل معه ما يكفيه في داخلها." 

ما الذي قصدته أمي بكالمها؟ وكيف أكون أنا أيًضا شنطة سفر؟ قّصة 

تحّفز الطفل عىل االكتفاء وتقدير الذات وما يحيطه.

الجدة موضي تختلف عن كل الجدات؛ فهي تحب المغامرات والسفر. 

تفاجئ أحفادها ذات يوم بأنها قامت بترتيب رحلة إىل إيطاليا. وبالفعل 

يسافرون ويقضون أوقاتًا سعيدة وهم يجولون في المدن اإليطالية، 

وتظل الجدة مرتدية برقعها طوال الوقت رغم نظرات االستهجان من 

الناس. وذات يوم تختفي الجدة وسط الزحام، وبعد البحث يجدونها عىل 

منصة المتسابقين في كرنفال األقنعة. ينال برقع الجدة إعجاب الجميع، 

وتفوز بالمركز الثالث.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-660-0

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-18-148-4

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2017
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مطعم المرجانشجرة الذكريات

نص: بريتا تكنتراب
رسوم: بريتا تكنتراب

ترجمة: فاطمة شرف الدين

نص: ريم القرق
رسوم: روسيو أليخاندرو

عندما مات الثعلب الطيب اجتمعت الحيوانات وأخذت تروي ذكرياتها معه. 

في هذه األثناء ظهرت نبتة صغيرة حيث يرقد الثعلب وأخذت تكبر مع كل 

حكاية عنه. ظلت النبتة تكبر مع األيام و مع كل ذكرى عنه حتى أصبحت أطول 

و أجمل شجرة في الغابة. أحبت الحيوانات شجرة الذكريات هذه التي أبقت 

الثعلب حًيا في قلوبها . القصة تدور عىل لسان الحيوانات. تعلم األطفال أن 

فعل الخير يبقي اإلنسان حًيا في ذاكرة الناس.

يعمل حصان البحر زعفور كرئيس طهاة في مطعم في أعماق البحر. زعفور 

منظم في كل أمور الطهي، ويتبع وصفات الطعام بحذافيرها. ذات يوم مرض 

مساعده، وأرسل األخطبوط فرحان ليحل محله. تفاجأ زعفور عندما باشر 

فرحان إعداد الطعام عىل طريقته الخاصة، ولكنه ُسر عندما نالت أطباق 

فرحان إعجاب الزبائن، وسمح له بالطهي عىل طريقته.

الترقيم الدولي : 978-9948-46-677-2

      27.5x24.5 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-02-508-5

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2017

بابا سلطان

نص: صالحة غابش
رسوم: محمود عبود وفادي فاض

سيرة مختصرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

حاكم الشارقة.  السيرة تتناول شخصية سموه الفذة في مراحل حياته 

المختلفة وتسلط الضوء عىل تفوقه طوال سنين الدراسة في المواد العلمية  

واألنشطة الطالبية، وعىل إنسانيته ونبله وعىل شغفه بالعلم والمعرفة الذي 

يتجىل اليوم فى تشجيعه للعلوم والفنون وفي الفعاليات الثقافية التي تحدث 

في الشارقة بإيعاز منه وتحت رعايته. 

الترقيم الدولي : 978-9948-22-350-4

      22x22 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2017

بابا زايد

نص: صالحة غابش
رسوم: محمود عبود

هذا الكتاب هو سيرة ذاتية موجزة لسمو الشيخ زايد. لم يكن سمو الشيخ 

زايد فقط قائًدا سياسيًّا عاديًّا، بل رجل بنظرة حاذقة للمستقبل، محبوب في 

كل أنحاء العالم، قام بتوحيد البالد. شاعر بدوي يعيش حياة بسيطة، تحىل 

بحبه للمعرفة والعمل، وتمكن من قيادة البالد وتوحيدها، فلقب بـ ''والد 

األمة''. 

الترقيم الدولي : 978-9948-16-069-4

      22x22 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2011
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 قصص ميمي من أكثر كتبنا شعبية، الصغيرة ميمي 

تواجه عدًدا من األسئلة، تغني تجربتها في الحياة.

سلسلة ميمي

ميمي والبيانوميمي في باريسميمي وأمها المشغولةشعر ميمي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: رشا منيب الحكيم

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: رشا منيب الحكيم

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: رشا منيب الحكيم

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: رشا منيب الحكيم

تريد ميمي ذات الشعر الملوى أن يصير شعرها أملًسا. أمها ترفض أن 

تشتري لها آلة تمليس، لكنها تحلم  أن شعرها صار بالفعل أملس. ماذا 

سيحصل لها بعد ذلك؟ هذا الكتاب من أكثر كتبنا مبيًعا، حيث يؤكد للطفل 

أن األهم هو شخصيتنا وليس مظهرنا الخارجي.

تريد ميمي من أمها أن تتوقف عن العمل كي تمضي أوقاتًا أكثر معها. تقرر 

أمها أن تقضي معها يوًما مميزًا وتأخذها في نهايته إىل عيادتها وتريها 

أدواتها وكيفية استخدامها. أم ميمي لن تتوقف عن العمل، بل سترى ميمي 

أهمية عملها وتتمنى أن تصبح مثلها عندما تكبر.

تذهب ميمي مع عائلتها في رحلة إىل باريس. وفي اليوم األول هناك يقضون 

ساعات في التجول في شوارع المدينة، وعندما تجلس العائلة في مقهى 

للراحة، تذهب ميمي إىل الساحة إلطعام الحمام، ولكنها سرعان ما تكتشف 

أنها تاهت عن عائلتها، فيتملكها الخوف وتبدأ بالبكاء. ولكن ميمي تتصرف 

بذكاء حين تعطي الشرطية بطاقة الفندق التي بحوزتها، فتقوم الشرطية 

بإعادة ميمي إىل عائلتها.

ترغب ميمي في تعلم العزف عىل البيانو ولكنها تواجه بعض الصعوبات التي 

تخفف من حماسها. لكنها التزمت بموعد للمشاركة في حفل موسيقي. هل 

ستستطيع والدتها ومعلمتها إقناعها بموهبتها وبقدرتها عىل المشاركة في 

العزف أثناء الحفل؟ قصة تتناول أهمية التمرين والمثابرة لتحقيق الهدف.

الترقيم الدولي : 978-9948-15-044-2

      26.5x23.5 :الغالف: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2009

الترقيم الدولي :  978-9948-16-153-0

      26.5x23.5 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي :  978-9948-18-134-7

      26.5x23.5 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-22-328-3

      26.5x23.5 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2014

قائمة الكتب الموصى بقراءتها 
- مؤسسة آنا ليند
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مائدة العالملدي حلم

نص: عائشة الحارثي 
رسوم: فادي فاضل

نص: مؤمن حلمي
رسوم: مارتينا جيانلونزي

القصة عن صبي يعيش في مدينة مزقتها  الحرب. يحلم الفتى حلًما بسيًطا، 

يرى نفسه فيه ذاهًبا إىل مدرسة قديمة، وإىل ملعب لكرة القدم أيًضا قديم، 

ولكنه سعيد؛ ألنه يلعب مع أصدقائه بأمان. يستيقظ الفتى من نومه عىل 

واقع أليم، فالمدرسة والملعب مهجوران، والسماء يحجبها الدخان، فيتوه من 

شدة خوفه. ولكنه يعود ليتمالك نفسه ويتمسك بحلمه البسيط.

القصة عن طفل قرر أن يصبح رئيًسا للطهاة عندما يكبر؛ ألنه بعد تفكير 

طويل وجد أن أفضل طريقة لتغيير العالم إىل األفضل هي أن يصبح 

طباخًا، ويتوصل إىل وصفة طعام مثالية ترضي أذواق جميع الناس 

يعدها و يدعو جميع سكان العالم لتناولها مًعا عىل مائدة واحدة كي 

يستمتعوا بالطعام، وينسوا مشاكلهم.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-495-8

      27.5x24.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-02-480-4

      22x22 :الغالف: ورقي | القياس

8 صفحة  |  © 2017

مسافر من ورق

نص: نهلة غندور
رسوم: فرانسيسكا ديل أورتو

طفل يلتقي بصديق)ظل الطفل( في يوم مشمس. ال يعجبه شكله وال 

مشيته. لكنه يفرح كثيرًا بهذا الصديق الذي يرافقه يوميًّا ويلعب معه. في يوم 

غائم من فصل الشتاء يختفي هذا الصديق فيحزن الطفل، إىل أن يحل فصل 

الربيع وتعود فرحته بلقاء صديقه من جديد. 

الترقيم الدولي : 978-9948-02-496-5

      27.5x24.5 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2017

اختفى صديقي

نص: نهلة غندور
رسوم: فرانسيسكا ديل أورتو

طفل يلتقي بصديق )ظل الطفل( في يوم مشمس. ال يعجبه شكله 

وال مشيته. لكنه يفرح كثيرًا بهذا الصديق الذي يرافقه يوميًّا ويلعب 

معه. في يوم غائم من فصل الشتاء يختفي هذا الصديق فيحزن 

الطفل، إىل أن يحل فصل الربيع وتعود فرحته بلقاء صديقه من جديد. 

الترقيم الدولي : 978-9948-02-496-5

      27.5x24.5 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2017
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ديك القرية ال يشبهني

نص: سلمى قريطم
رسوم: سيلفيا فيفانكو

قلوب ملونة

نص: مهند العاقوص
 رسوم: استيلي ميزا

الترقيم الدولي :  978-9948-18-144-6

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2015

ماما كبيرة

شمسة والسوشيرمضان في اإلماراتفريق نورا

نص:عفراء حتاحت 
ا فورالتي

ّ
رسوم: أن

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسان زهر الدين

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: استريليتا كاراكول

نص: نورا النومان
رسوم: صوفي باروز

الترقيم الدولي :  978-9948-18-145-3

      28x25 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي :  978-9948-18-147-7

      28x25 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي :  978-9948-18-133-0

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي :  978-9948-20-371-1

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-20-372-8

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2015

الدرم النظيفالبنت النطاطةالعمة عوشة

رسائل سلمىصانع االبتسامات المضيئةبين هنا وهناك

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حنان القاعي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: مريانا رويز جونسون

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: مريانا رويز جونسون

نص: عبير بالن
و

ّ
رسوم: جمينا تل

نص: ري عبد العال
رسوم: مايا فداوي

نص: سناء شّباني
رسوم: بالنكا بي كي

الترقيم الدولي :  978-9948-18-135-4

      28x25 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-18-139-2

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-20-365-0

      28x22 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-22-332-0

      28x16 :الغالف: كرتوني | القياس

16 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-22-334-4

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-20-362-9

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

40 صفحة  |  © 2014

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

 قائمة الشرف  للفئة العمرية 9-7
- مؤسسة الفكر العربي 2014 
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ملفوفة جدتيحين أفتح هذا الكتابعاشت الشين

نص: عبير بالن
رسوم: مايا فداوي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: فريشتا نجفي

نص: سحر نجا محفوظ 
رسوم: لجينة األصيل

الترقيم الدولي : 978-9948-44-059-8

      27.5x24.5 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2013

الترقيم الدولي : 978-9948-20-210-3

      17x25 :الغالف: أكورديون | القياس

30 صفحة  |  © 2013

الترقيم الدولي : 978-9948-20-495-4

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2013

 كيف صرت 
قبعة صوف

هل تفلق أبواب رحلة دانة
الحديقة؟

نص: سلمى قريطم 
رسوم: بيتانيا زاكارياس

نص: صالحة غابش
رسوم: جوانا مارتنز

نص: رانيا زبيب ضاهر
رسوم: حسان مناصرة

الترقيم الدولي : 978-9948-85-111-0

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-16-333-6

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-85-773-0

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2012

 حين يشتهي ما هو لون الحب؟
الجمل اللقيمات

أحب عالمي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: ريبيكا لوسياني

نص: ميثاء الخياط
رسوم: ماريانا رويزجونسون

نص: كفاح بو علي
رسوم: بيتانيا زاكارياس

الترقيم الدولي :   978-9948-20-211-0

      27.5x25.5 :الغالف: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2013

الترقيم الدولي : 978-9948-85-168-4

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-16-391-6

      23x28 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2012

الزرافة ميلياالبنت الصغيرة التي...القبلة السحرية!

نص: سلمى قريطم
رسوم: مايا مجدالني

نص: سلمى قريطم
رسوم: مايا مجدالني

نص: سحر نجا محفوظ
رسوم: دنيال قطار ويوسف حلو

الترقيم الدولي :  978-9948-16-070-0

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي :  978-9948-16-076-2

      26x26 :الغالف: ورقي | القياس

16 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي : 978-9948-16-157-8

      22x22 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2011

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

قائمة الشرف )رسومات( - المجلس 
الدولي لكتب اليافعين 2012

قائمة الشرف )التأليف( - المجلس 
الدولي لكتب اليافعين 2012

جائزة تقدير من معرض بولونيا 
لكتاب الطفل 2014

جائزة “كتابي21”
- مؤسسة الفكر العربي 2013
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كم أنا جائع! كل شيء جديددراجتينجمة مريمكم أنا عطشان! كم أشعر بالملل!

إعداد: رلى شامي الحص ورانيا سليم الحاج 
رسوم: هبه فران

إعداد: رلى شامي الحص ورانيا سليم الحاج  
رسوم: هبه فران

نص: مهناز مالك
رسوم: كورالين دايبلر 

ترجمة: فاطمة شرف الدين

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: مايا فداوي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: مايا فداوي

إعداد: رلى شامي الحص ورانيا سليم الحاج  
رسوم: هبه فران

الترقيم الدولي : 978-9948-16-158-5

      29.5x21 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي : 978-9948-20-684-2

      29.5x21 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-15-787-8

      22x22 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-15-775-5

      21x26 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-85-167-7

      21x26 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-85-118-9

      29.5x21 :الغالف: ورقي | القياس

20 صفحة  |  © 2012

ناأمير البحارهدية ليرحلة غير كل الرحالتأطيب من الموزحروفي ترقص
َ
نا ك

َ
ك

نص: سحر نجا محفوظ
رسوم: نور بشوتي

نص: سلمى قريطم
رسوم: طارق كمال

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حاتم فتحي علي

نص: عبير بالن
رسوم: طارق كمال

نص: عبد العزيز المسلم
رسوم: نسيم عبائيان

نص: عبد العزيز المسلم
رسوم: نسيم عبائيان

الترقيم الدولي : 978-9948-16-156-1

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي : 978-9948-16-074-8

      27.5x24.5 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي : 978-9948-16-071-7

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2011

الترقيم الدولي : 978-9948-15-539-3

      22x24 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-22-325-2

      22.5x27 :الغالف: كرتوني | القياس

56 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-20-220-2

      22.5x27 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2013

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

جائزة العويس لإلبداع األدبي لعام 2015
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لو كنت طائًراحمار جدي

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسان زهر الدين

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: أمل كرزاي

الترقيم الدولي : 978-9948-15-780-9

      22.5x27 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-15-145-6

      22.5x20.5 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2009

نجمة الباليه الصغيرةفي االتحاد قوةأحمد الحلو

نص: مروة العقروبي
رسوم: مايا فداوي

نص: عبير بالن
رسوم: لجينة األصيل

نص: عبير بالن
رسوم: ميشيل ستاندجوفسكي

الترقيم الدولي : 978-9948-15-811-0

      20x23 :الغالف: ورقي | القياس

44 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-15-812-7

      29x25 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-15-533-1

      19x25 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2010

خرى 
ُ
 كتب أ

لهذه الفئة العمرية

جائزة “كتابي 21” 
- مؤسسة الفكر العربي 2012
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ابن ماجدالهوىهكذا تحركت الدمى مس
ّ

دّوار الش

نص: أمل ناصر
رسوم: فادي فاضل

نص: أمل ناصر
رسوم: دبرا جيدي

نص: فاطمة شرف الديننص ورسوم: فرانسيسكا دألورتو
رسوم: حسن أميكان

إنه طفٌل كفيٌف بعمر الورد يعيُش في مكاٍن منسّي وفي شارع منسّي، حيث 

ال تشرق الشمس كثيرًا. ربما يسميه اآلخرون طفل مشرّد، لكنني سميته 

دوار الشمس! فهو يعيُش حلم مالحقة الضوء، ذلك الضوء الذي سيقوده إىل 

إيجاد حلم جارته المرأة العجوز، والذي سيحّقق حلمه بالتالي وحلم آخرين كثر.

إنها قصة للجلسات العائلية والفردية، عن اإلصرار، عن المهّمشين، عن عطاء 

من نوع آخر ينبُع من داخل الروح؛ قصة تُفّتُح أعيننا عىل اإلنسان في كّل 

مكان، ومهما بلغت درجة فقره وحزنه. كل إنساٍن هو حالة حلٍم تاُلحق الضوء. 

وأكثر األحالم سطوًعا وشبًها بالشمس هي التي تُشرق عىل الجميع، والتي 

تلحُظ أحالم اآلخرين وتشعر بها.

 هناك رجٌل وحيدٌ يعيش في زقاق مدينٍة مكتظٍة، وإضافًة إىل عمله 

كماسح أحذيٍة، لديه هواية بجمع الخردة. يحلم أن يصنَع دًمى ال تشبه الدمى 

المعروضة في المحالت، فهو يريدها مختلفًة.  وفي يوم ستقود الصدفة طفلًة 

إىل مشغلِه، وهناك ستلهمُه فكرًة مميزة، ليبدع بعدها في صناعة دًمى 

تتحرّك كالّسحر! وتطوف مسارح العالم.  

الحب، النّسيان، الّسقوط والعودة من جديد إىل الحّب. تحت وطأة ضغوطات 

المشاغل اليومّية، تائه في مهنة وفي أمور عديدة تمنع ما يجعل الحياة 

حقيقّية، إنّها الرّياح الّتي تعود من أجل من يبقون، مّما يعيدنا إىل ما هو 

 أهّم، ويدفعنا للمضّي إىل األمام. بين سماء وأرض، يمكن لنظرة أن تحيي 

 حبًّا نائًما وتجعله يحلّق مثل عصفور أو يتفّتح كزهرة. 

قّصة حّب فريدة وخاّصة.

هذا الكتاب ضمن سلسلة ''هل تعرف من أنا''،يلقي الضوء عىل سيرة ابن 

ماجد، من أهّم ُعلماء البحر والفلَك في العالم، عاش في  القرن الخامس عشر 

ميالدي في إحدى اإلمارات العربّية المّتحدة.  تمكّن من وضع أسس قواعد 

علم البحار.

الترقيم الدولي : 978-9948-34-802-3

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2021

الترقيم الدولي : 978-9948-24-662-6

      22.3x27.3 :الغالف: ورقي | القياس

36 صفحة  |  © 2020

الترقيم الدولي : 978-9948-38-791-6

      24.5x27.5 :الغالف: كرتوني | القياس

46 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي : 978-9948-24-562-9

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

46 صفحة  |  © 2019
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ابن خلدونابن رشدابن سيناابن بطوطة

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسن أميكان

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسن أميكان

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسن أميكان

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حسن أميكان

ينتمي كتاب ''ابن بطوط'' إىل سلسلة''هل تعرف من أنا؟''. يتعرف 

القارئ من خالله عىل شخصية وحياة ابن بطوطة، أحد أوائل الرحالة 

في العالم. أمضى ابن بطوطة معظم سنين حياته في السفر حول 

العالم، يستكشف حضارات جديدة ويتعرف عىل ثقافات وأماكن 

وشعوب مختلفة. شغل عدة مناصب سياسية وقضائية خالل رحالته.

هذا الكتاب الثاني في سلسلة''هل تعرف من أنا؟''، وهو عن سيرة ابن سينا، 

أحد أهم عظماء  التاريخ في الطب والفلسفة في تاريخ الحضارة اإلسالمي. 

هذا الكتاب الثاني في سلسلة ''هل تعرف من أنا؟''، وهو عن سيرة ابن 

سينا، أحد أهم عظماء التاريخ في الطب والفلسفة في تاريخ الحضارة 

اإلسالمية. ويلقي الضوء عىل أهم المراحل التي مر بها ابن سينا في حياته.

هذا الكتاب ضمن سلسلة ''هل تعرف من أنا؟'' التي تحتفي 

بشخصيات عربية تاريخية عظيمة. يأخذنا الكتاب في رحلة نستكشف 

فيها حياة ابن رشد، الفيلسوف المسلم األشهر في تاريخ األندلس، 

وأكثرهم تأثيرًا في الفكر األوروبي. الكتاب يلقي الضوء عىل مراحل 

حياته، والمناصب الرفيعة التي توالها، وعىل أعماله في مجاالت علم 

الفلك والحقوق والفقه والطب والفلسفة.

هذا الكتاب ضمن سلسلة ''هل تعرف من أنا؟'' التي تحتفي 

بشخصيات عربية تاريخية عظيمة. يأخذنا الكتاب في رحلة نستكشف 

فيها حياة ابن رشد، الفيلسوف المسلم األشهر في تاريخ األندلس، 

وأكثرهم تأثيرًا في الفكر األوروبي. الكتاب يلقي الضوء عىل مراحل 

حياته، والمناصب الرفيعة التي توالها، وعىل أعماله في مجاالت علم 

الفلك والحقوق والفقه والطب والفلسفة.

الترقيم الدولي : 978-9948-23-715-0

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

48 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-41-996-9

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-18-137-8

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-18-136-1

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

52 صفحة  |  © 2017

 قائمة الشرف
- المجلس الدولي لكتب اليافعين 2012
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صوت البحر

نص: رانيا زبيب ضاهر
رسوم: دبرا جيدي

الفرح في غناء ''لين'' الذي يسعد كل مدينتها مصدره البحر وأمواجه.و لكن 

في يوم من األيام لم يعد البحر يحمل لها قصًصا سعيدة أصبحت أمواجه 

حزينة ففقدت لين صوتها الجميل. التقت بأروى فأخبرتها سرًّا وهو أن هذا 

البحر يحمل أنغامه من أصوات األطفال الذين يعيشون عىل ضفافه، »ليس 

البحر من أصبح حزيًنا بل هم األطفال«. عندها قررت الفتاتان أن تبحثا عن 

مصدر الحزن، وبقليل من الجهد وكثير من الحب أعادتا السعادة واألمل إىل 

قلوب األطفال، فعاد الفرح إىل أمواج بحرهم.

الترقيم الدولي : 978-9948-23-695-5

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

40 صفحة  |  © 2018

أشخاص من رصاص

نص: مؤمن حلمي
رسوم: روزاريا أيوريو

دائًما ما يعيش وليد في عالمه الخاص. ويسأل نفسه دائًما أسئلة ال يجد لها 

إجابة. إىل أن يجد نفسه يوًما عالًقا في شق عجيب تقع فيه جميع األشياء 

المنسية. وسبيله الوحيد للخروج هو إثبات تفاعله اإليجابي مع اآلخرين. 

تهدف القصة إىل تحفيز األطفال عىل التفاعل مع اآلخرين وتكوين عالقات 

اجتماعية ناجحة وعدم االنعزال عن المجتمع.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-250-2

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

44 صفحة  |  © 2018

نّوير

نص: طالب الرفاعي
رسوم: فادي فاضل

تتفاجأ نوير عندما تخبرها والدتها بأن العائلة ستنتقل إىل منزل جديد. 

نوير تحب المنزل القديم بكل ذكرياته، كما تحب الحي القديم ومدرستها 

وصديقتها وال تود فراقهم. تبقى نوير حائرة ومتخوفة إىل أن تنتقل العائلة إىل 

المنزل الجديد فتجده واسًعا وجميالً وتشعر باالطمئنان والسعادة.

الترقيم الدولي : 978-9948-18-146-0

      28x25 :الغالف: كرتوني | القياس

36 صفحة  |  © 2016
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علياء والعصفورة الزرقاءأصدقاء إلى األبدأحلى من الزعل

نص: سناء شّباني 
رسوم: سارة طيبة

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: سارة طيبة

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: سارة طيبة

تلتقي ندى بسحر عىل مقعد الدراسة وتقوم بإلقاء التحية عليها ولكن 

سحر ال ترد التحية بمثلها. تتواىل األحداث بعدها لينتهي اليوم  والفتاتان 

متخاصمتان. في اليوم التالي تعرف ندى أن لدى سحر مشكلة في السمع. 

أسلوب رواية القصة جديد حيث أنها تروى مرتين، مرة من وجه نظر ندى 

وأخرى من وجهة نظر سحر  وهذا ينبه األطفال إىل وجود وجهات نظر تختلف 

عن وجهة نظرهم كما تعلمهم القصة عدم التسرع بالحكم عىل اآلخرين وأهمية 

المصارحة في عالقاتهم مع الناس.

تشعر علياء أن هند، الطالبة الجديدة، تحصل عىل اهتمام الكّل في المدرسة، 

تستاء من ذلك وتتهمها بالغرور. وأكثر ما يقلقها هو تزايد قوة الصداقة بين 

صديقتها المفضلة هناء وبين هند. تحتاج علياء بعض الوقت قبل أن تكتشف 

أن هند فتاة لطيفة وطريفة. تركز القصة عىل موضوع الغيرة بين األصدقاء.

تعود علياء مع صديقاتها في قصة جديدة فيها الكثير من معاني المثابرة 

والتحدي. تفرح علياء باختيارها للمشاركة في السباق. وتحلم بالفوز بجائزة، 

لكن نزهة مع صديقاتها تغير مجرى األحداث. كتاب يتناول تقبل التغيرات 

التي قد تطرأ عىل خطط الحياة بشكل إيجابي ومثمر.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-063-8

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

40 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-41-994-5

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

44 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-41-995-2

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

48 صفحة  |  © 2018
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لسانك حصانكنّواف الجالفنّواف الجّداف

نص: ميثاء الخياط
رسوم: أشلي فيبي شقير

نص: ميثاء الخياط
رسوم: أشلي فيبي شقير 

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: حنان القاعي

نواف يحب المشاركة في أي مسابقة تتعلق بتراث أجداده، لكن هذه المرة 

لم يتوقع أن مسابقة التجديف ستكون ممتعة وشاقة في آن واحد.  يفعل ما 

بوسعه للفوز بالمركز األول، خاصة أنه قد التحق بأقوى فريق تجديف ولديهم 

قارب صلب نال العديد من الجوائز. لكن لم يكن يعلم بأن الفوز يتطلب أيًضا 

روح جماعية وتعاون من األصحاب.

نّواف، صبي في الثانية عشرة من العمر، يشارك في مسابقة سنوية لصنع 

القوارب في مدرسته. هو متأكد من الفوز خاصة أنّه ورث حرفة صناعة 

السفن من جده الجالّف. تجري الرياح بما ال تشتهي السفن فيدرك نواف أن 

المنافسة شديدة جًدا. هل سيفوز نّواف في المسابقة؟ وما هي المفاجآت 

التي ستهب عليه أثناء المسابقة؟

هذا النص عبارة عن مجموعة عبارات و جمل صممت لتكون صعبة النطق 

خاصة عند تكرارها عدة مرات و بسرعة. تكمن صعوبة نطق هذه العبارات في 

تشابه الحروف المكونة للكلمات. غالبية هذه العبارات بالعامية وهي شائعة 

بين الناس كلعبة كلمات هدفها التحدي والتسلية حيث يحاول المشاركون 

ترديد العبارات عدة مرات وبسرعة ؛ مما يؤدي إىل ارتكاب أخطاء في النطق 

مضحكة. إىل جانب كونها مسلية، هذه العبارات تدرب عىل النطق السليم.

الترقيم الدولي : 978-9948-10-358-5

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

60 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-22-326-9

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

48 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-13-645-3

      28x25 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2016

جائزة نيوهورايزون
- معرض بولونيا لكتاب الطفل 2016 



الفئة العمرية +9
كلمات 2022 

94

أميرات من العالم 

نص: كاتيل غويي 
ترجمة: فاطمة شرف الدين

رسوم: مستيغري

من رمال الصحراء في مصر، إىل الثلوج المتألقة في روسيا، يأخذك هذا 

الكتاب في رحلة ساحرة عبر العالم القديم من خالل أربع عشرة أميرة، من 

أنحاء العالم. هذا الكتاب الذي يضم حكايات من حضارات متنوعة كالصين 

واليابان والهند وتاهيتي ومصر وغيرها.

الترقيم الدولي : 978-9948-15-355-9

      24.5x32.5 :الغالف: كرتوني | القياس

32 صفحة  |  © 2010

الجمجمة الذهبية

نص: نبيل سالم
رسوم: طارق كمال

يقع عاصم ضحية ساحرة شريرة حين يضيع في غابة تحكمها بسحرها. 

تسجنه الساحرة في الغابة وتشترط عليه إحضار الجمجمة الذهبية من 

صندوق خشبي قديم في غرفة جّده. لكن بذكائه وشجاعته، ومن خالل 

اإلصغاء إىل نصائح تأتيه بصوت جده الذي تُوفي حديًثا، يتمكن عاصم من 

التحرر والقضاء عىل الساحرة.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-219-6

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

112 صفحة  |  © 2013

حصالة سارة

نص: سناء شّباني
رسوم: باسكال حارس

تقــرر ســارة أن تفــرغ حصالتها. تتســرع في إنفاق نقودها بشــراء هدايا 

ألفــراد العائلــة ولكنهــا تنــدم. فهي لم تعــد تملك ما يكفي لشــراء ما ترغب 

بــه. ثــم تعــرف مــا عليها فعله، وهو شــراء حصالة جديدة كي تبــدأ في توفير 

النقود مجدًدا لشــراء مــا تتمناه.

الترقيم الدولي : 978-9948-85-772-3

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

78 صفحة  |  © 2012

 قائمة الشرف
- المجلس الدولي لكتب اليافعين 2012
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 المجد )ماذا لو كانت مطاردات 
حلمك تعني فقدان قلبك؟(

الحصان أبو دوالرسباق مع الرياحعاصفة النيران

نص: لورين سانت جون
الترجمة: شادية الشيخاني

نص: لورين سانت جون
الترجمة: ابتسام بن خضراء

نص: لورين سانت جون
الترجمة: ابتسام بن خضراء

نص: لورين سانت جون
غالف: ديميتري هرستوف

الترجمة: ابتسام بن خضراء
عندما تم إبعاد أليكس إىل مخّيم تدريبي للمراهقين الجانحين، حلمت بالهروب 

منه. بدا األمر مستحيالً إىل أن التقت بسكاوت، حصان البالومينو موستنج، 

الجامح مثلها. وقررت دخول سباق خيول طوله 1,200 كيلومترإلنقاذ حصانها، 

تجمعها األحداث بويل الذي وجد  في مشاركته بسباق المجد، وجائزته التي 

تبلغ 250,000 دوالر، فرصة ليجري والده المريض العملية الجراحية باهظة 

التكلفة. هل بإمكان أليكس وويل مواجهة هذا التحّدي للقدرة عىل التحّمل، 

والبقاء عىل قيد الحياة دون خسارة حياتهما أو قلبيهما؟

نجمة الفروسية الصاعدة كايسي بلو، نالت كّل ما تريد: الشهرة، واثنتين من 

أكبر بطوالت الفروسية العالمّية، وصديًقا يحبّها، فتتغّير حياتها وتبدأ في 

مواجهة تحّوالت كثيرة، خاّصة عندما تقابل المدرّب الّشاب الوسيم كايل. 

فمن هو هذا المدرّب الجديد الذي يحاول تغيير أساليبها في تدريب حصانها 

نذير العاصفة؟ ولماذا يحاول إبعادها عن أبيها، وصديقها، ومدرّبتها السّيدة 

سميث؟ بحلول موعد مسابقات بيرغلي للفروسّية، األصعب واألشّد تنافسّية 

من بين جميع السباقات، هل يبقى أحد إىل جانبها وهي تُنافس عدّوتها 

األزلّية آنا سباركس؟

بعد فوزها في سباق بادمنتون، تتلقى كايسي بلو دعوة للمشاركة في بطولة 

الثالثة أيام الراقية في ''كنتاكي''. إنه حلم يتحّقق أخيرًا. لكن هذا الحلم عىل 

وشك أن يتحول إىل كابوس. حتى بعد أن ُقِبَض عىل أبيها، ظلّت مقتنعة 

تماًما أنه لم يرتكب الجريمة التي اتّهموه بها. كايسي في أشد الحاجة إىل 

مساعدة صديقها المقرّب البيطار بيتر حتى تفوز في ''كنتاكي''. ولكن هل هو 

معها أم ضدها؟

كايسي بلو ذات الخمسة عشر عاًما تعيش في لندن وتتطّوع للعمل في مدارس 

تدريب ركوب الخيل. لكن حلمها هو أن تفوز في بطولة بادمنتون، أعظم بطوالت 

الُفرسان في العالم. وفي يوٍم ما، عثرت عىل حصاٍن جائع متوحّش يحاول أصحابه 

قتله للتخلّص منه، فأنقذته بأعجوبة، وعندها آمنت أن الُمستحيل يُمكن أن 

يتحّقق. لكنّها، في طريقها لتحقيق حلمها، لم تحسب حساب سجّل والدها 

اإلجرامّي، ولم تتنبّأ أنها سُتحّب ذلك الفتى بيتر الُمحّب للخيول مثلها. تتعلّم 

كايسي الحًقا أّن نجاحها في القفز عالًيا بحصانها فوق الحواجز الصعبة، أو العدو 

سريًعا به، ال يمكن له أن يعّوض حُّب العائلة وُقرب األصدقاء.
الترقيم الدولي :  978-9948-25-093-7

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

376 صفحة  |  © 2020

الترقيم الدولي : 978-9948-38-609-4

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

332 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي :  978-9948-24-967-2

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

259 صفحة  |  © 2019
الترقيم الدولي :  978-9948-10-360-8

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

380 صفحة  |  © 2018

 سلسلة الحصان 
أبو دوالر
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 رحالت جول فيرن الممتعةااللياذة واالوديسةقصص من هنا وهناك )كيبلينغ(

نص: نتالي بيروني
رسوم: سيباستيان بولون

ترجمة: سارة عمار

نص: ِسلين بوتارد
ي

ّ
رسوم: ريتا تشول

ترجمة: سارة عمار

نص: كلود كاري
رسوم: إريك بويباريل
ترجمة: هيام حالوي

ال يدهشنّكم عنوان هذا الكتاب؛ فهو مجموعة قصص كتبها روديارد كيبلينغ في 

األساس البنته جوزيفين، ونشرت في سنة  1902. وهي أمثال عن الحيوانات 

الوحشية في نشأتها األوىل. يسخر في حكاياته من شخصياته ويحبها في 

الوقت نفسه ليستطيع من خالل ذلك أن يكشف إنسانيتها، ونقاط ضعفها. 

جرت األحداث المروية في هاتين الملحمتين ''اإللياذة واألوديسة'' في القرن 

الثاني عشر ق.م. بين اإلغريق، سكان اليونان القديمة، والطرواديين، سكان 

طروادة. هذان البلدان كانا متجاورين، يفصل بينهما بحر ''ايجيه''. كانت التجارة 

بينهما مزدهرة، لكن العالقة بين الشعبين كانت دائماً شديدة التوتر. في  يوم 

حدث أمر عظيم أشعل حربًا بين البلدين استمرّت عشرة أعوام وسقط فيها عدد 

كبير من الضحايا. 

ينقلنا جول فيرن في رحالته الممتعة إىل عوالم جديدة لم تكن معروفة في 

عصره. يجمع فيرن في رواياته الخمس، ما بين الخيال العلمي والموهبة 

الروائية ليحمل قارئه عىل خطى شخصياته اللطيفة التي تعبر القارة اإلفريقية 

بالمنطاد، ثم تجول حول العالم في ثمانين يوًما لتنطلق من جديد، وتدوس 

أرض القمر، ثّم تغوص في باطن األرض أو في قعر البحار. 

الترقيم الدولي :  978-9948-24-572-8

      24x28 :الغالف: كرتوني | القياس

86 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي :  978-9948-24-578-0

      24x28 :الغالف: كرتوني | القياس

134 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي :   978-9948-24-563-6

      24x28 :الغالف: كرتوني | القياس

158 صفحة  |  © 2019

عملية رينو

نص: لورين سانت جون 
غالف: دايفيد دين

ترجمة: جنى الحسن

عندما يهاجم الصّيادون حيوانات وحيد القرن األبيض في ساوبونا للحصول 

عىل قرونها، ينجحون في ذلك تاركين خلفهم طفل وحيد قرن يتيًما. يمأل 

الغضب مارتين وصديقها بِْن، ويقرّران أخذ وحيد القرن اليتيم إىل ملجأ 

حيوانات قرب متنزّه البّوابة الذهبّية الوطنّي. لكن يكتشفان أن الملجأ يخبّئ 

أثمن كنز قد يحلم به الصّيادون في أفريقيا! كنزًا يجب حمايته بكل الطرق 

ومهما بلغ الثمن. تجد مارتين نفسها عالقة مع بِْن في نزاع يهّدد حياتَيهما من 

أجل حماية أحد أندر الحيوانات عىل وجه األرض.

الترقيم الدولي : 978-9948-38-774-9

      20x13 :الغالف: ورقي | القياس

190 صفحة  |  © 2019
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أنشودة الدلفين

نص: لورين سانت جون
غالف: دايفيد دين

ترجمة: جالل حسين الخليل

رحلة مارتين وزمالئها المثيرة لرؤية هجرة السردين في المحيط تأخذ منحى 

خطيرًا جدًّا بعدما تهب عاصفة وتتسبب في انقالب مركبهم في المحيط 

المليئ بأسماك القرش. قصة مثيرة وفاتنة عن الشجاعة والصداقة، 

السعي للبقاء عىل قيد الحياة، وحماية الحيوانات المعرضة لالنقراض.

الترقيم الدولي : 978-9948-85-164-6

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

286 صفحة  |  © 2013

حكاية الفيل

نص: لورين سانت جون
غالف: دايفيد دين

ترجمة: جالل حسين الخليل

يهدد غريٌب شرير بيت مارتين في محمية ساوبونا للحيوانات وزرافتها 

البيضاء، فتعزم عىل أن تفعل كل ما بوسعها لتحميها. ولتتمكن من ذلك، 

يتعين عليها المجازفة والسفر إىل صحاري ناميبيا. وهناك يكتشفان هي 

وبِن مؤامرة خبيثة تهدد وجود كل إنسان وحيوان عىل تلك البقعة من 

األرض. تتناول القصة العديد من القيم اإليجابية.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-364-3

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

260 صفحة  |  © 2014

النمر األخير

نص: لورين سانت جون
غالف: دايفيد دين

ترجمة: جالل حسين الخليل

قصة مثيرة حيث عىل مارتين، الفتاة التي تملك قوى خارقة مع 

الحيوانات، أن تنقذ النمر، خان. تجذب هذه الرواية القارئ إىل عالم ساحر 

معقد فيه الكثير من المخاطر، وتعالج موضوع الحفاظ عىل الحيوانات 

المعرضة لالنقراض؛ لكنها بالدرجة األوىل تركز عىل مفهوم الصداقة 

الحقيقية والشجاعة.

الترقيم الدولي : 978-9948-20-218-9

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

224 صفحة  |  © 2013

الزرافة البيضاء

نص: لورين سانت جون
غالف: دايفيد دين

ترجمة: جالل حسين الخليل

تحكي القصة عن العالقة القوية التي توطدت بين مارتين والزرافة البيضاء 

النادرة، في رواية غنية بروائح وأصوات إفريقيا وسحرها المذهل. كانت 

مارتين قد بلغت أحد عشرة سنة حين مات أبواها، وأُرسلت لتعيش في 

إفريقيا مع جدتها، وطنها الجديد أصبح ساوبونا، وهي محمية صيد تكثر 

فيها األسرار واأللغاز. 

الترقيم الدولي : 978-9948-85-112-7

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

204 صفحة  |  © 2012

“ليس بوسعي سوى تقديم الشكر لِك عىل املتعة التي عشناها أنا و13 طفالً. 
الزرافة البيضاء هي واحدة من أجمل الكتب ملن هم يف عمر 10-11 سنة، التي 

سبق أن قرأتها خالل 37 عاماً أمضيتها يف التعليم.” جيل غلوفر

الصداقة  بسبب  البيضاء؛  والزرافة  مارتني  أعجبتني:  التي  الشخصيات  “من 
القوية التي تجمعهما.” أنابيل، 8 سنوات

“قراءة معمقة، تأرس القلب... مغامرة جميلة.” املوزع

“سانت جون تجعل من إفريقيا نابضة بالحياة يف هذه القصة املؤثرة.” غارديان

“مأثرة حقيقية... قراءة هذه الرواية التي اختريت كلماتها بإتقان بالغ، وبنيت 
بذكاء وجودة راقية، هي متعة حقيقية. هذا الكتاب يستحق أن يكون فعالً بني 

األعمال الكالسيكية لألطفال.” مجلة أرماديلو

“قصة ساحرة ومشوقة فعالً، كتبت بأصالة واتزان.” تايمز

“إن كان هناك من يواجه مشكلة يف التواصل مع األطفال بخصوص رضورة 
حماية الطبيعة، فال داعي ألن يقلق بعد اآلن. لورين سانت جون تروي حكايات 
ساحرة عن الدالفني والزرافة والنمور املرقطة، ورؤاها املتعاطفة مع الطبيعة 
ومخلوقاتها الربية ال يمكن أن تغادر قارئاً دون أن تؤثر فيه. وهذه الحكايات 
ننىس  وال  القضايا.  بهذه  يهتم  كان  من  كل  ملكتبة  عنها  غنى  ال  إضافة  هي 
الربيطانية،  اإلمرباطورية  فريجينيا ماكينا، حاملة وسام  أيضاً.”  املمتعة  الرسومات 

مؤسسة “منظمة ُولد حراً” لحماية الحياة الفطرية

جائزة ايست سساكس لكتاب الطفل 2008

جائزة كالدرديل 2007

قائمة الشرف )الترجمة(  - المجلس الدولي لكتب اليافعين 2014
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كاتمة األسرارلغز صورة من الكوكب األحمر

نص: محمد الحمادي
غالف: نورا السوما

نص: ميتالي بيركنز
صورة الغالف: هاسكنز غاري

الترجمة: فاطمة أبوسرير
عندما يتوحّش العالم المتحّضر، ويصبح الهدف األوحد من العلوم هو 

االستزادة من األرباح، يخرج علينا أناٌس يحلمون بعالٍم آخر، مليء بالخير 

والجمال، ويسعون لتحقيقه ُمبتعدين عن عالم الكراهية وكل ما من شأنه 

أن يقود إىل التناحر. وهذا ما حدث هنا، في هذه الرواية التي تدور وقائعها 

بين األرض والمرّيخ ''الكوكب األحمر'' إذ بلغ التنافس عىل اكتشاف الفضاء 

وغزوه مبلًغا باتت معه وكاالت الفضاء تُرسل رحالٍت إىل المرّيخ مأهولٍة بالبشر 

بغرض استعماره وإيجاد مكان آخر يعيش فيه البشر. 

فماذا لو صارت أرض القتال هي المرّيخ؟

عندما يخسر األب عمله في دلهي، يغادر الهند بحًثا عن عمل في أمريكا. 

حينها، يكون عىل آشا غوبتا، وأختها الكُبرى ريت، وأّمهما ''ما'' أن يعيشوا في 

منزل عّم العائلة الكبير في كلكوتا. يرحّب بهم العم، لكن في بيئة تقليديّة جدًّا 

ومحاِفظة، تضطرّ النساء الثالثة إىل إطاعة أوامر أرباب العائلة دون اعتراض 

معة، حتى لو كانت خالف ما عاشوه مع والدهم  التزاًما لألدب وحفاًظا عىل السُّ

في دلهي. لكن مع تراكم الّضغوط ومرور الوقت ونفاد المال، تعود ما إىل 

معاناتها من االكتئاب ''السجّان''، ويكُثر خُّطاب أختها ريت غير المرغوبين. لقد 

وعدت آشا والدها أنها ستعتني بأمها وأختها، وهذا الوعد سوف يُلزمها القياَم 

بأمورٍ ال تخطر عىل بال.  الترقيم الدولي : 978-9948-10-060-7

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

184 صفحة  |  © 2018

الترقيم الدولي : 978-9948-10-139-0

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

273 صفحة  |  © 2018

دحان

نص: محمد ولد محمد سالم
غالف: وليد طاهر

الرواية تدور حول األحداث المؤلمة من حياة الشاب عبد الرحمن أو »دحّان« 

والتقلبات الغريبة التي مرت به، وتلقط الرواية تلك األحداث من لحظة لقائه 

بهيلين ُمدرّسته األمريكية في دورة للّغة اإلنجليزية نظمتها إحدى المنظمات 

الدولية العاملة في موريتانيا، حيث تكتشف هيلين الذكاء الحاد لطالبها، فتوليه 

ا، وتشجعه، وتعده بأن تحصل له عىل منحة دراسية في أمريكا، فيتأثر  اهتماًما خاصًّ

بمعاملتها، ويقع في حبها، ويبني أحالمه عىل أنه سيحصل عىل منحة إىل أمريكا 

وسوف يتزوج هيلين، لكّن رحيل هيلين المفاجئ بسبب أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر يصيبه بصدمة عنيفة، أفقدته وعيه لفترة. يقرر بعدها بتشجيع من والديه 

أن يترك نواكشوط إىل إحدى القرى الريفية الداخلية ليتلقى علوم الشرع واللغة في 

محظرتها )المدرسة التقليدية(فما الذي يؤول إليه حال عبدالرحمن وسط كل الظلم 

والفقر الذي تعرّض ويتعرّض له كما هو حال المجتمع الموريتاني وأفراده؟ 

الترقيم الدولي :   978-9948-18-410-0

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

266 صفحة  |  © 2016

 الغالف: وليد طاهر

ه في دول 
ُ
يواجه عبد الرحمن ما يواجهه أمثال

العالم الثالث من مشاكل واقعية ونفسّية، 
والتي ينحصر معظمها بـالفقر، والبطالة، وتغّول 

الفساد، وارتباك العالقات العاطفية، وتناقض 

 
ً
النظرة إلى الغرب؛ وهذه الحواجز مجتمعة

زنة، وصار ُينظر 
ّ
جعلت حياته مضطربة وغير مت

 إلى املمسوس.. ولكن ما العالقة التي 
َ
إليه النظرة

ستربط بيَن “دّحان” وُمدّرَسِة اللغات، وكيف 

سَتُحْوُل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

بينهما.. وهل صحيٌح أن الشرق يكره الغرب 

مطلًقا، أم يبقى التقاء املصالح وانتفاؤها هو 

امليزان والحكم؟

مسكون

نص: ريم غزال
ترجمة: رانية السنيورة

قصة موجهة لليافعين تدور أحداثها في قصر يشاع عنه أنه مسكون بالجن. 

هذه اإلشاعة تدفع مجموعة من الشبان إىل القيام بمجازفة وزيارة المكان 

للتحقق بأنفسـهم من الموضوع. مغامرات تتداخل وقصص تتشعب، يسافر 

عبرها فهد وفارس ونور وسامي في رحلة عبر الزمن، وعبر تجارب تؤدي إىل 

فهم أعمق للذات والحياة.

الترقيم الدولي : 978-9948-16-149-3

      19.5x13 :الغالف: كرتوني | القياس

194 صفحة  |  © 2011
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رحالت غير عادية 1 - 
تيمور والملك جانديلو

رحالت غير عادية 2 - 
تيمور ولعنة مالك البحور

رحالت غير عادية 3 - 
تيمور وجزيرة بوسة

رحالت غير عادية 4 - 
تيمور والسلطان برقوق

نص: أشرف الخمايسي
غالف: ويلسون كافاليارو

نص: أشرف الخمايسي
غالف: ويلسون كافاليارو

نص: أشرف الخمايسي
غالف: ويلسون كافاليارو

نص: أشرف الخمايسي
غالف: ويلسون كافاليارو

سارة، ذات التسعة أعوام، لم يجد والدها عالجًا ناجًعا لها في عالمنا، فما هو 

دور شبيهتها القزمة »مارجان« في عالجها.. من هو »بوسيدون« إله البحور؟ ما 

قصة ابنه المعتوه مالك البحور الذي ينذر السفن بالغرق والموت؟ هل تخيل 

أحدنا كبشرٍ أن يخوض مغامرًة طريفًة ومثيرًة في عالم األقزام؟ وهل ثمة أقزاٌم 

في هذا الكوكب؟.. وهل تمنيَت يوًما أن تمتلك آلة الزمن، وتطوَف الماضي 

والمستقبل؟..  مع تيمور، يمكنك اآلن أن تقوم برحلٍة غير متوّقعة تخترق فيها 

حدود الممكن والمعقول!.. 

يستمر تيمور في مواجهة العجائب في ثاني رحالته غير العادية. فبعد أن أمره 

السلطان برقوق بالعودة إىل مملكة المخلوقات اآلدمية الفائقة الصغر لكي 

يجلب إليه بعَض أهلها وحيواناتها ودوابها المعدنّية العجيبة، حتى وجد تيمور 

نفسه عىل سطح  سفينة »الصابرة« مع قبطانها »المغير« في مواجهة البحر 

الثائر بعد بدء رحلتهما بنذير شؤم متمّثل في صعود مالك البحور  عىل سقالة 

السفينة. يجد تيمور نفسه هذه المرة في أرض العمالقة، حيث كل شيء فيها 

أضعاف أضعاف حجمه الطبيعي، حتى الزمن يمر بطريقة مختلفة فيها. 

يتابع تيمور رحالته ومغامراته بناء عىل أوامر السلطان برقوق الذي يطلب منه 

الذهاب في رحلة بحرية جديدة طمعا في المزيد من الثروات والغرائب التي عاد 

بها تيمور في رحلتيه السابقتين إىل بالد األقزام وبالد العماليق. ينطلق تيمور 

عىل متن السفينة الضخمة )نوح( التي عاد بها من مملكة العماليق والمجهزة 

بكل ما تتطلبه الرحلة التي من المفترض أن تكون حربية. ولكن عندما تصادف 

الرحلة مجددا مالك البحور الذي يعني لقاؤه نذير شؤم عىل السفن المبحرة، 

يقرر تيمور هذه المرة تحّديه بداًل من محاولة الهرب منه، فيلحق بمالك البحور 

الذي يأخذهم إىل جزيرة »بوسة« الغريبة والمتطورة علميًّا بشكل يسبقنا بكثير.

عندما غرقت السفينة الضخمة »نوح« عىل شواطئ الجزيرة المتحركة »بوسا«، 

لم يجد األمير »تيمور« والبحّار »مدكور« من حل سوى احتالل الجزيرة وقيادتها 

للعودة إىل السلطان »برقوق«. وهذا ما حصل! في حين أن »مالك البحور« 

كان يجلس أسفل فنار »اإلسكندرية« يراقب الجزيرة »بوسا« الراسية تسد 

اآلفاق كالظالم، وجهه منبسط ببسمته البلهاء بينما قلبه يعاني الحزن منذ 

مصرع زوجته »سمكيانو«، حبيبة فؤاده، إثر اعتداء من سكان هذه الجزيرة عىل 

قصره الكائن في أعماق المحيط الكبير، بسبب رغبتهم في الحصول عىل أكبر 

قدر من الشعاب المرجانية، التي يستخدمونها في إنتاج »االستيضاء« الذي 

يضيئون به مدينتهم. الترقيم الدولي : 978-9948-18-406-5

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

224 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-18-617-5

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

216 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-02-691-4

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

214 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-02-690-7

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

194 صفحة  |  © 2015
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سارة، ذات التسعة أعوام، لم يجد والدها عالًجا 

ناجًعا لها في عاملنا، فما هو دور شبيهتها القزمة 

“مارجان” في عالجها.. من هو “بوسيدون”

إله البحور؟ ما قصة ابنه املعتوه مالك البحور 

الذي ينذر السفن بالغرق واملوت؟ هل تخيل 

 في 
ً
 ومثيرة

ً
 طريفة

ً
أحدنا كبشٍر أن يخوض مغامرة

عالم األقزام؟ وهل ثمة أقزاٌم في هذا الكوكب؟ 

 
َ

وهل تمنيَت يوًما أن تمتلك آلة الزمن، وتطوف

املا�سي واملستقبل؟ مع تيمور، يمكنك اآلن أن 

تقوم برحلٍة غير عادية تخترق فيها حدود

املمكن واملعقول! 

الغالف: ويلسون كافاليارو 

أشرف الخمايسي
تيمور والملك جانديلو

رحالت  غير  عادية 1

 سلسلة رحالت 
غير عادية
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المعيلة 4 - اسمي بارفاناالمعيلة 3 - مدينة الطينالمعيلة 2 - رحلة بارفاناالمعيلة 1

نص: ديبورا أليس
غالف: دانييل فابري

ترجمة: جنى الحسن

نص: ديبورا أليس
غالف: دانييل فابري

ترجمة: جنى الحسن

نص: ديبورا أليس
غالف: دانييل فابري

ترجمة: جنى الحسن

نص: ديبورا أليس
غالف: دانييل فابري

ترجمة: جنى الحسن

في أفغانستان، حيث تناوب الغرباء واألهل عىل هدم كل شيء، ربما لن نعرف 

أّن قاسم الذي اشترينا منه علبة أعواد ثقاب، ما هو إال بارفانا، الفتاة التي 

غّيرت جنسها، ليس شذوًذا، بل لتكسب بذكورتها ما ال تستطيع بأنوثتها!.. 

 هناك.. حيث ينبش الناس قبور أجدادهم ليبيعوا عظامهم، ثمَة حرٌب وجوٌع 

ويُتٌم، ورجال يبيعون سيقان نسائهم البالستكية!.. 

 ولكن.. في أفغانستان أيًضا، طاقة نور ترسل هداياها إىل بارفانا، وبارفانا 

بدورها تزرع وردًة وسط السوق، يقول العجوز إنها وإن بدت ذابلة، فجذورها 

ستقوى عىل الحياة.. وكذلك بارفانا، التي تواعدت وصديقتها بعد عشرين عاًما، 

أمام برج إيفل.. وليس في مخّيمات اللجوء!..

»ماذا يحدث؟« سألت ليىل »إنهم الرّاشدون يقتلون بعضهم البعض« أجابت 

بارفانا. االقتتال ال يتوقف في أفغانستان، تنتهي الفصول وتتعاقب، ولكن 

فصل الحرب ال يهرم وال يموت. وعىل وقع خطا الجنود ووعيد الطائرات تُتابع 

بارفانا رحلة البحث عن الحياة؛ يسقط والدها في الطريق، تدفنه، وال تدفن 

كتبه، وعىل طريق الوادي األخضر تجد بعض أوالد حالمين مثلها بالحياة؛ 

ليىل وآصف وحسن، ينهبون العيش من قلب حقل ألغام! 

إنها سيرة الحرب. تكتبها بارفانا رسائل لصديقتها؛ رسائَل ال تصل إال إن 

قرأناها وكنّا نحن ُسعاتها. وإن لم نفعل، فكيف ستلتقي الصديقتان تحت برج 

إيفل بعد عشرين عاًما؟

بمجرّد أن تفتح غالف الكتاب ستجد نفسك داخل بوابة مدينة الطين نفسها، 

وربما ستمّد »شاوزيا« يدها لتسألك بعض الطعام أو المال! ففي هذه القصة 

التي تدور أحداثها بعد الحادي عشر من سبتمبر مباشرة، وفي ظل تدفق 

الالجئين إىل الحدود الباكستانية إثر الخوف الضخم من الضربات األمريكية، 

ستتجّول مع شاوزيا في أجواء مرعبة وباعثة عىل القلق، حيث تسكن في 

أزقة »مجمع األرامل«، مخّيم الالجئين األفغان.  ستخضع للقوانين القاسية 

للسيدة »ويرا« مديرة المجمع. ستشاركها في معركة الحصول عىل الطحين 

إذ تعتقد أن أطفالك أيًضا جوعى! ستراها وهي تُسجن ثم تسكن مع عائلة 

أمريكية ثم تعود إىل العيش في مكب للنفايات وهي تعاند الواقع وتحتمله 

في سبيل الوصول إىل حلمها، السفر عبر البحر إىل فرنسا لتقابل صديقتها 

»برفانا« في قمة برج إيفل. 

تعود بارفانا، في الجزء الرابع من سلسلة »المعيلة« وهي تبلغ الخامسة عشرة 

من عمرها، وقد ُوجدت واقفة فوق أنقاض المدرسة التي قامت بافتتاحها 

هي ووالدتها وأخواتها في احتفال كبير حضره ممّثلون رسمّيون للحكومة. 

فبعد رحلة البحث المريرة عن عائلتها عبر أفغانستان، تجتمع بهم بارفانا 

مجدًدا فيقررون أن يعيشوا مًعا في إحدى الُقرى، حيث أنَشؤوا مدرسة خاّصة 

بتعليم الفتيات الكتابة والحساب والخياطة واإلسعافات األولّية. لكن رجال 

القرية يهّددونهن بإغالقها وإلحاق األذى بكّل من ينتسب إليها، فالمدرسة 

في نظرهم تُفسد الفتيات. حينئذ، البّد لبارفانا وعائلتها من استجماع 

شجاعتهم وذكائهم للوقوف أمام كّل من يريد أن تبقى الفتيات غير متعلّمات 

ودون مستقبل. فهل نجحوا في ذلك؟
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ترجمة: جنى الحسن  الغالف: دانييل فابري
ديبورا أليس 

في أفغانستان، حيث تناوب الغرباء واألهل 

على هدم كل �شيء ربما لن نعرف أّن قاسم 

الذي اشترينا منه علبة أعواد ثقاب،ما هو إال 

ا، 
ً
بارفانا، الفتاة التي غّيرت جنسها، ليس شذوذ

بل لتكسب بذكورتها ما ال تستطيع بأنوثتها! 

هناك.. حيث ينبش الناس قبور أجدادهم 

 حرٌب وجوٌع وُيتٌم، ورجال 
َ
ليبيعوا عظامهم، ثمة

يبيعون سيقان نسائهم البالستكية! ولكن.. في 

أفغانستان أيًضا، طاقة نور ترسل هداياها إلى 

 وسط السوق، 
ً
بارفانا، وبارفانا بدورها تزرع وردة

يقول العجوز إنها وإن بدت ذابلة، فجذورها 

ستقوى على الحياة.. وكذلك بارفانا،التي تواعدت 

وصديقتها بعد عشرين عاًما، أمام برج إيفل.. 

وليس في مخّيمات اللجوء!  

منحة  صندوق  بمساعدة  الكتاب  هذا  ترجمة  تمت 
للكتاب الدولي  الشارقة  معرض  من  املقدمة  الترجمة 

ترجمة: جنى الحسن
ديبورا أليس 

رحلة بارفانا 

سلسلة المعيلة
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 الغالف: فادي فاضل

قصة جديدة هاربة من حكايات الجّدات القديمة..

بعضها  آٍت من بالد السندباد، وبعضها يقطع الفيافي 

والقفار كي يثبت بطولة فارس وأبيه شداد، ومن قبلهما 

ا كان اإلسكندر  البطل املغوار ذئب الصحراء. هل حقًّ

 صالًحا؟ أحد األسئلة الكثيرة واملريبة التي 
ً

األكبر رجال

تطرحها الحكاية! تصدمنا القصة باملنشد زرياب صاحب 

 أنه كان جاسوًسا ألحد امللوك، 
ُ
الصوت الشجّي، فما ِصّحة

بغية الحصول على املال؟! مغامرات أكثر من شيقة تنطوي 

 ملن
ّ
عليها صفحات الحكاية.. وترفض البوح إال

يرتاد مجاهلها. 

ذئب الصحراء والمتسولون العميانذئب الصحراء وملكة القراصنةذئب الصحراء واللؤلؤة السوداءذئب الصحراء والقط األسد

نص: دينيس جونسون ديفيز 
غالف: فادي فاضل

ترجمة: د.موسى الحالول

نص: دينيس جونسون ديفيز
غالف: فادي فاضل

ترجمة: د.موسى الحالول

نص: دينيس جونسون ديفيز
غالف: فادي فاضل

ترجمة: د.موسى الحالول

نص: دينيس جونسون ديفيز
غالف: فادي فاضل

ترجمة: د.موسى الحالول

تفتح »ذئب الصحراء« صفحًة من قصة الصراع األزلّي بين الخير والشر.. 

الظالم والنور.. رسم الكاتب صفات الخير المطلقة للملك منصور وابنه 

وصديقه البطل المحارب شداد، مثل العدل والمروءة والشجاعة ورجاحة 

العقل.. بينما رسم لوحة سوداء للشرّ الذي يعشش في نفس الملك كرك 

ووزيره ماغرو... ولكن هل يحتاج الخير إىل السحر وعوالم الجان المسحورة كي 

ينتصر؟.. عوالم غرائبّية ومشاهد بطولية ُمشوقة تحيل صفحات القصة زوارق 

وخيواًل تحملنا عىل أجنحتها إىل عوالم الدهشة والمغامرة..

قصة جديدة هاربة من حكايات الجّدات القديمة.. بعضها آٍت من بالد 

السندباد، وبعضها يقطع الفيافي والقفار كي يثبت بطولة فارس وأبيه شداد، 

ا كان اإلسكندر األكبر  ومن قبلهما البطل المغوار ذئب الصحراء. هل حقًّ

رجاًل صالحًا؟.. أحد األسئلة الكثيرة والمريبة التي تطرحها الحكاية!..  تصدمنا 

القصة بالمنشد زرياب صاحب الصوت الشجّي، فما ِصحُّة أنه كان جاسوًسا 

ألحد الملوك، بغية الحصول عىل المال؟!.. مغامرات أكثر من شيقة تنطوي 

عليها صفحات الحكاية.. وترفض البوح إالّ لمن يرتاد مجاهلها..

رحالت وأسفار فيها الشقاء واإلثارة، المتعة والعذاب، اليأس والصبر.. 

والحكمة. بين الصحراء والبحر عالقة األضداد.. وكذا بين ربّان البحر والصبر 

والمغامرة، والقراصنة، واألميرة اإلفريقية الشابّة.. في الصحاري والبحور 

يمضي »ذئب الصحراء«، ليكتب لنا حكايًة أّولها في »الجزيرة العربية« وآخرها 

ُهنا عزيزي القارئ، حيث ستقول عن هذه الحكاية: ما أجمل الَسَفر!.

فصل جديد من حكايات الصحراء.. تخبرنا بأن ابن الحاكم عندما يقرأ ستكون 

األمور مختلفة!..  وعندما يتواضع سيسود العدل والمحبة.. فهو األمير 

المثقف ورامي السهام الذي ال يُشّق له غبار.. وما زال الوزير ماغرو يحاول 

اعتالء عرش مملكة األبراج، فكيف انتهى به الحال نحّااًل! .. حكايٌة تمتزج 

فيها البداوة والمدنية متمثلة بشداد ابن الصحراء وابنته بشرى التي تدرس 

في مدرسة داخلية في المدينة وتتكلم أكثر من لغة.. ولعل أكثر ما يميز هذه 

الحكاية هو ذكاء الملك منصور، الذي يأتي فوق توقع وتنبّئ القارئ!..
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 الغالف: فادي فاضل

 من قصة  الصراع األزلّي بين 
ً
تفتح “ذئب الصحراء” صفحة

الخير والشر.. الظالم والنور.. رسم الكاتب صفات الخير 

املطلقة للملك منصور وابنه وصديقه البطل املحارب 

شداد، مثل العدل واملروءة والشجاعة ورجاحة العقل.. 

بينما رسم  لوحة سوداء  للشّر الذي يعشش في  نفس 

امللك كرك ووزيره ماغرو... ولكن هل يحتاج الخير إلى 

السحر وعوالم الجان املسحورة كي ينتصر؟ 

عوالم غرائبّية ومشاهد بطولية ُمشوقة تحيل صفحات 

 تحملنا على أجنحتها إلى عوالم 
ً

القصة زوارق وخيول

الدهشة واملغامرة. 
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 الغالف: فادي فاضل

رحالت وأسفار فيها الشقاء واإلثارة، املتعة والعذاب،

 اليأس والصبر.. والحكمة. بين الصحراء والبحر عالقة 

األضداد.. وكذا بين رّبان البحر والصبر واملغامرة، 

والقراصنة، واألميرة اإلفريقية الشاّبة.. في الصحاري 

 أّولها 
ً
والبحور يم�سي “ذئب الصحراء”، ليكتب لنا حكاية

في “الجزيرة العربية” وآخرها ُهنا، حيث ستقول عن هذه 

الحكاية: ما أجمل الَسَفر!
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 الغالف: فادي فاضل

فصل جديد من حكايات الصحراء.. تخبرنا بأن ابن

الحاكم عندما يقرأ ستكون األمور مختلفة!  وعندما 

يتواضع سيسود العدل واملحبة.. فهو األمير املثقف ورامي 

السهام الذي ال ُيشّق له غبار.. وما زال الوزير ماغرو 

يحاول اعتالء عرش مملكة األبراج، فكيف انتهى به الحال 

 تمتزج فيها البداوة واملدنية متمثلة بشداد 
ٌ
! حكاية

ً
نّحاال

ابن الصحراء وابنته بشرى التي تدرس في مدرسة داخلية 

في املدينة وتتكلم أكثر من لغة.. ولعل أكثر ما يميز هذه 

الحكاية هو ذكاء امللك منصور، الذي يأتي فوق توقع

وتنّبئ القارئ!

سلسلة ذئب الصحراء
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نورسان سوترا - عرين الظالمنورسان سوترا - جزيرة األصواتنورسان سوترا - القوة الحقيقية

نص: أسماء قدري
غالف: استديو موبيوس

نص: أسماء قدري
غالف: استديو موبيوس

نص: أسماء قدري
غالف: استديو موبيوس

استطاع »نورسان« حارس الفيزياء وعلم الطاقة أن يُسيطر عليها، من أجل 

أن يوّظفها لصالح الخير، ففي هذا الكون قوى عظيمة، لو استطاع اإلنسان 

ترويضها، ألدار العالم بسعادة..  لكن.. و دائًما، لن يكون الخّيرون وحدهم 

في هذا العالم، وإاّل انتهت القّصة، قّصة الصراع األزلّي بين الخير والشرّ..

 هل يستطيع الخّيرون القيام بواجبهم هذا لمجرّد أنهم يريدون ذلك؟.. 

بالطبع ال.. فقد أمضى »نورسان« سنوات كثيرة فقط ليتعلّم كيف 

يستطيع امتالك مهارة واحدة من مهارات السيطرة عىل إحدى قوى 

الكون، فهل أفلح في النهاية؟!..

حب نورسان للبحر جعله يترك والده وأستاذه الذين يدربان إخوته بشكل 

مكثف عىل قدرات البوستاباال تمهيًدا لمواجهة فرسان الظالم الذين 

يسعون لسرقة كتاب سوترا والحصول عىل أسرار الطاقة لتدمير العالم. 

أبحر نورسان مع قبطان فذ، يريد أن يتعلم منه كل شيء عن عالم البحار، 

ولكن أنانّيته وحبه لنفسه وتركه ألهله أشعرته بالذنب خصوًصا أنهم في 

حاجة إليه وأنه رحل دون مصالحة والده الغاضب. وعندما تخاطر نورسان 

وهو في عرض المحيط مع والده لمصالحته، اكتشف األب أن هناك 

مؤامرة سحرية شريرة تحاك ضد نورسان والقبطان الختطاف السفينة 

وإلقاء نورسان عىل جزيرة ملعونة ذات أصوات رهيبة في أكثر بقاع المحيط 

الهادي شراسة. ماذا حدث عندما استيقظ نورسان ووجد نفسه في آخر 

رمق للحياة في أعمق أعماق المحيط؟

يحمل نورسان والده وإخوته عبر البحر إىل جزيرة األخطار السبعة هربًا من 

هجمة التامادامارا التي كادت تودي بحياتهم. وفي حديث جمع والده مع 

القبطان الذي رحل إىل الجزيرة سابًقا، اكتشف أن هناك من يثق بهم 

ويعدهم أصدقاء وهم في الحقيقة ينتمون إىل فرسان الظالم!. يرفض 

القبطان االقتراب من الجزيرة خوًفا من أخطارها، فيحاول نورسان أن ينتقل 

بأهله إليها عبر قواه الخارقة لكنه ال يستطيع التركيز فُيخفق! فينتقل هو 

وحده إىل منزل العائلة القديم دون أن يعرف ما الذي حدث لآلخرين. يرى في 

تضاعيف المنزل عبر قدراته الفائقة حقائق وذكريات لم يعرفها من قبل، ثم 

يخرج إىل البلدة ويتعرف عىل أناس يكتشف من خاللهم أن له أقارب انشّقوا 

عن الفريق ويُعادون والده ووالدته، فيحاول التخاطر مع أهله لكي يعينونه عىل 

الهرب واالنتقال إليهم، فُيداهمه الجُند، ويُلقى في المعتقل
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 الغالف: فادي فاضل

 من قصة  الصراع األزلّي بين 
ً
تفتح “ذئب الصحراء” صفحة

الخير والشر.. الظالم والنور.. رسم الكاتب صفات الخير 

املطلقة للملك منصور وابنه وصديقه البطل املحارب 

شداد، مثل العدل واملروءة والشجاعة ورجاحة العقل.. 

بينما رسم  لوحة سوداء  للشّر الذي يعشش في  نفس 

امللك كرك ووزيره ماغرو... ولكن هل يحتاج الخير إلى 

السحر وعوالم الجان املسحورة كي ينتصر؟ 

عوالم غرائبّية ومشاهد بطولية ُمشوقة تحيل صفحات 

 تحملنا على أجنحتها إلى عوالم 
ً

القصة زوارق وخيول

الدهشة واملغامرة. 
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استطاع “نورسان” حارس الفيزياء وعلم 

فها 
ّ
الطاقة أن ُيسيطر عليها، من أجل أن يوظ

لصالح الخير، ففي هذا الكون قوى عظيمة، 

لو استطاع اإلنسان ترويضها، ألدار العالم 

بسعادة.. لكن.. ودائًما، لن يكون الخّيرون 

 انتهت القّصة، 
ّ

وحدهم في هذا العالم، وإل

قّصة الصراع األزلّي بين الخير والشّر.. هل 

يستطيع الخّيرون القيام بواجبهم هذا ملجّرد 

أنهم يريدون ذلك؟

بالطبع ل.. فقد أم�ضى “نورسان” سنوات 

م كيف يستطيع امتالك مهارة 
ّ
كثيرة فقط ليتعل

واحدة من مهارات السيطرة على إحدى قوى 

الكون.  فهل أفلح في النهاية؟!

Möbius Design Studioالغالف: 
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سلسلة نورسان سوترا
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فاتن

نص: فاطمة شرف الدين 
غالف: اليم ديزاين

في عمر الخامسة عشرة، وفي خضم الحرب األهلية اللبنانية، تبدأ فاتن 

حياتها الجديدة في بيروت بمرارة، بعدما أُحضرت من ضيعتها في الجنوب 

لتعمل كخادمة في بيت. بعد عامين من هذه الحياة الصعبة، تبدأ فاتن 

بتخطيط مسار مختلف لنفسها، بالرغم من معرفتها بالمخاطر وبالتحديات 

التي ستواجهها مع أهلها ومستخميها، وحتى مع الشاب الذي تحبه والذي 

ساعدها في بادئ األمر. تنجح فاتن في امتحان البكالوريا الذي تحضر 

لها سريًّا، وحين يرفضها الجميع تجد عمالً في مستشفى، وتتسجل في 

المدرسة لتكمل آخر سنة ولتدخل الجامعة من بعدها كي تدرس المهنة 

التي طالما حلمت بها.

الترقيم الدولي : 978-9948-02-173-5

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

162 صفحة  |  © 2016
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بهذا اإلصرار، وبعد عناء، استطاعت أن 

تدخل إلى حياة القبيلة البدائية املنعزلة عن 

 
َ

الخارج الحضاري املتمّدن، لتكتشف زيف

ما ُيّتهم به أفراُدها من أنهم أكلة لحوم بشر. 

وبذكاء ومقدرة اجتماعية استطاعت )أميرة( 

 من أفراد القبيلة، 
ً

أن تصبح فرًدا فاعل

وأطلقوا عليها لقب )ديتون(، أم القبيلة كلها. 

إن إخراج املجتمعات املنعزلة يكون بالذهاب 
إليها، وليس بانتظار لحاقها باملدنّية. ربما يكون 

هذا أهّم ما خرجت به الطالبة– الروائية من 

بحثها وحكايتها املأخوذة عن قصة حقيقية، 

بانتظار أن نقرأ نحن الحكاية.. ونضيف ما 

يأخذها إلى شبه اكتمال.

 الغلف: وليد طاهر

قمر اليرقاتديتون

نص: أسماء قدري
غالف: وليد طاهر

نص: سالي غاردنر
غالف: جوليان كراوتش

ترجمة: إيمان ابراهيم
بهذا اإلصرار، وبعد عناء، استطاعت أن تدخل إىل حياة القبيلة البدائية 

المنعزلة عن الخارج الحضاري المتمّدن، لتكتشف زيَف ما يُّتهم به أفراُدها 

من أنهم أكلة لحوم بشر. وبذكاء ومقدرة اجتماعية استطاعت )أميرة( أن 

تصبح فرًدا فاعاًل من أفراد القبيلة، وأطلقوا عليها لقب )ديتون(، أم القبيلة 

كلها.  إن إخراج المجتمعات المنعزلة يكون بالذهاب إليها، وليس بانتظار 

لحاقها بالمدنّية.. ربما يكون هذا أهّم ما خرجت به الطالبة - الروائية من 

بحثها وحكايتها المأخوذة عن قصة حقيقية، بانتظار أن نقرأ نحن الحكاية.. 

ونضيف ما يأخذها إىل شبه اكتمال

بين أحالم الصغار »اليرقات« بالسفر إىل القمر وبين أكاذيب الكبار عن 

كّل شيء، بين الحقيقة الدامغة والخيال الُمشرَع واالختالف الشائك الذي 

يعرّض الراوي للنبذ والقهر، تدور أحداث هذه الرواية العجيبة، فالصغار 

صنعوا المركبة الحقيقية وعملوا بجّد منذ البداية كي يحّققوا هذا الحلم 

اإلنساني العظيم.. الصعود إىل القمر، هم شاهدوا الكبار بأّم عيونهم 

يصنعون مركبًة من الورق المقّوى وستائر سوداء مرسوم عليها نجوم بطالٍء 

أصفر، كما شاهدوا رَجَُل فضاٍء مزيًّفا يسبح عىل المسرح بواسطة حبال، 

وليس عىل القمر حيث تنخفض الجاذبية كثيرًا. لكّن الجاذبية مرتفعٌة في 

هذه الرواية.. كيف ال والقرّاء سيمضون في النهاية حّتى »جوبيتير«؟!.. الترقيم الدولي : 978-9948-18-417-1

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

301 صفحة  |  © 2016
الترقيم الدولي : 978-9948-18-413-3

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

296 صفحة  |  © 2015

أنا مالال

نص: مالال يوسفزاي
غالف: تانيا مالوت

ترجمة: جالل الخليل

»أن تكون بشتونًيا يعني أن تكون رمزًا للكرم«.. تقول »مالال«.. 

وتصرّ عىل أالّ تضع الخمار.. فوجهها هو هويّتها.. كما تقول في عالم 

تسوده الذكورة، »أن تكون فتاٌة نورَ عيني أبيها هو أمرٌ نادرٌ في باكستان«!..

تعرض لنا »مالال« الحقبة الزمنية يوم حكمت طالبان.. فالجهل والتخلف 

وعمالة األطفال والكثير من التابوهات.. الموسيقا حرام، وتعليم البنات 

حرام، والحالقة للرجال حرام..أما محاولة اغتيال »مالال« فمفادها أّن من 

يحاول اإلصالح سيموت حتًما!.. لكن ثّمة معجزة..  فأحيانًا يُطلق عليك 

الرصاص إلسكاتك، فَيْسَمُعَك الماليين!.

الترقيم الدولي : 978-9948-18-404-1

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

300 صفحة  |  © 2015
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الرواية الفائزة بجائزة كارنيجي، وجائزة

الغالف: جوليان كراوتش   

جائزة أفضل كتاب لألطفال إخراًجا 
- معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 2010

الرواية الفائزة بجائزة كارنيجي، وجائزة 
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حفيدة الراعيالطّيارات تطيرأريد مورمنداال

نص: حنان طبق
غالف: جنى فواز طرابلسي

نص: روكسانا خان
ترجمة: جالل حسين الخليل

نص: مايكل موربيرغو
غالف: لورا كارلن

ترجمة: جالل حسين الخليل

نص: آن لوريل كارتر
ترجمة: جالل حسين الخليل

»منداال« ليس اسم بطلة هذه الرواية، وإنّما هي أيقونٌة ترمز بتناظر شكلها 

إىل الكون، كان شكلها شائًعا كرمز دينّي تعبّدّي، ثمَّ صار رمزًا في العلوم 

الحديثة والفلسفة والفنون، وفي هذه الرواية التي بطلتها »مليكة«، يمكن 

القول إّن »منداال« كانت حرزها المكين الذي رافقها في رحلٍة أقلُّ ما 

يمكن وصفها به، أنها رحلٌة كونّيٌة مذهلة، ويمكن للقارئ في النهاية أن 

يتسىّل بطرح األسئلة العجيبة عىل نفسه: هل يمكن أن أعيش في زمن 

أحفاد أحفادي وهم لم يأتوا بعد؟!.. أو أن أعيش في زمن آباء آبائي وأنا لم 

أولد بعد؟!..

تقع أحداث قصة الفتاة جميلة بعد الغزو األمريكي ألفغانستان. هي قصة 

خيالية، غير أنها مستمدة من واقعة حقيقية. ماتت أم جميلة بسبب 

المرض، وتزوج أبوها بعد أمها. انتهى المطاف بالبنت لتعيش في إحدى 

دور األيتام في كابول. وهناك تكتشف جميلة أن أسوأ مكان يخطر عىل 

بالها هو البداية ألهم نجاحات حياتها.

تم تأليف هذا الكتاب بناًء عىل طلب طفل فلسطيني. األطفال 

الفلسطينيون يلعبون بالطيارات الورقية التي يصنعونها بأيديهم من أبسط 

المواد األولية. كثير من األطفال جُرحوا أو ُقتلوا في الصراع بين العرب 

واليهود. الكتاب يهدف إىل مساعدة الناس عىل فهم سبب وجود هذا 

الصراع ولماذا ال ينتهي.

هذا الكتاب موجه لليافعين وهو يعالج موضوع القضية الفلسطينية من 

وجهة نظر فتاة عربية، أماني، التي تحبذ أن تصبح راعية مثل جدها. لكن 

المستوطنين اليهود يستولون عىل أراضيهم. كيف تواجه أماني الوضع؟ 

هذه القصة تتعاطف مع المعاناة من هذا الصراع المزمن.

الترقيم الدولي : 978-9948-18-405-8

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

152 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي :  978-9948-22-339-9

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

212 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-22-340-5

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

80 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-85-776-1

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

218 صفحة  |  © 2012

جائزة أفضل كتاب للعام - الرابطة الكندية للمكتبات العامة 2009

الكتاب الفخري - جائزة جيمس أدامز لكتب األطفال 2009

قائمة الكتب العالمية المميزة - المجلس األمريكي لكتب 
اليافعين 2009

مرشح لجائزة ريد مابل - الرابطة العالمية للقراءة 2010
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ماذا في بطن ماما؟أنا وباباجوارب أمي العجيبة

نص: ميثاء الخياط
رسوم: مايا فداوي

نص: عبير بالن
رسوم: جويل أشقر

نص: رانيا زبيب ضاهر
رسوم: فادي سالمة

الترقيم الدولي : 978-9948-20-221-9

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

20 صفحة  |  © 2013

الترقيم الدولي : 978-9948-15-535-5

      20.5x27 :الغالف: كرتوني | القياس

24 صفحة  |  © 2010

الترقيم الدولي : 978-9948-15-049-7

      30x25 :الغالف: ورقي | القياس

20 صفحة  |  © 2008

كبير صغير

نص: سامية عايش
رسوم: سحر حجو

الترقيم الدولي : 978-9948-18-141-5

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2015

رأًسا على عقب

نص: رلى شامي الحص ورانيا سليم الحاج   
رسوم: خالد صدقة

الترقيم الدولي : 20-361-2--978-9948

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2014

أطفئ األنوار

نص: ميثاء الخياط
رسوم:  جوستافو إمار

الترقيم الدولي :  978-9948-22-349-8

      25x22.5 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2014

أشتاق إلى باباال أقدر أن أنام

نص: عبير بالن
رسوم: مايا فداوي

نص: عبير بالن
رسوم: مايا فداوي

الترقيم الدولي : 978-9948-03-756-9

      21x25 :الغالف: ورقي| القياس

24 صفحة  |  © 2008

الترقيم الدولي : 978-9948-03-739-2

      21x25 :الغالف: ورقي| القياس

24 صفحة  |  © 2008

ال َأْقِدر َأْن َأناَم
أْشتاُق إىل بابانص: عبري بالن، رسوم: مايا فداوي

نص: عبري بالن، رسوم: مايا فداوي

ال أخاف االكتشافبطل من نوع آخر

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: راسا جوني

نص: راما قنواتي
رسوم: غابريال بورين

الترقيم الدولي : 978-9948-10-312-7

      22.3x27.3 :الغالف: كرتوني | القياس

42 صفحة  |  © 2019

الترقيم الدولي : 978-9948-18-143-9

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2015

بائع األحالم

نص: مهند العاقوص
رسوم: أغاتا ووجاكوسكا

الترقيم الدولي : 978-9948-22-974-2

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2015

ماسة

نص: هاني السالمي
غالف: كاملة بسيوني

الترقيم الدولي : 978-9948-18-407-2

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

104 صفحة  |  © 2015
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ها

ا تنتِه مأساتها 
ّ
فصٌل من حكايٍة فلسطينية مل

بعد. جنود الحواجز في كل مكان.. متشابهون، 

وكأنهم هم.. ولكن، هل لالنتظار ثقافة؟ وهل 

الخوف من االحتماالت املفتوحة ثقافة؟ هل 

يتحول الكربون دائًما إلى ماس؟ هل خطر 

ببال أحدنا أن يعمل مفسًرا لألحالم لقاء 

نصف سندويشة؟ هل يتحقق حلم الجّدة 

ويثمر الكرنب؟ هذا ما فعلته “ماسة”، التي 

منحت لقب “فارس الكولونيا” لجواد، بعدما 

اكتشفت رائحة البلح في جسدها! أما جدار 

الفصل العنصري، فله حكاية وغصة ال تزول 

إال بزواله. 

الغالف: كاملة بسيوني

قائمة الشرف )التأليف( - المجلس 
الدولي لكتب اليافعين 2016
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حياتي الجديدة

حازوقة روانحال المخترعةجدتي والقمر

مذكرات قرية األرزقصتي مميزةالحقيبة المسافرة!

 بونغاني الشافي - 
حكاية أم أفريقية

فرعون 9.0

 سيد الكوابيس لغز الطابق التاسع
وخيمة األحالم

نص: رانيا زبيب ضاهر
رسوم: روشيو أليخاندرو

نص: فاطمة شرف الدين 
رسوم: مايا فداوي

نص: سناء شّباني
رسوم: كارال إيروستا

نص: سناء شّباني
رسوم: كارال إيروستا

نص: سلمى قريطم
رسوم: حسان زهر الدين

نص: فاطمة شرف الدين
رسوم: سالم الحسن

نص: هيمي المفتي
رسوم: دينا سامي

نص: محمد الحمادي
غالف: سارة طيبة

نص: يوسف البعيني
غالف: كاملة بسيوني

نص: سناء شّباني
رسوم: ميشيل ستاندجوفسكي

نص: أسماء أبومراحيل
غالف: كاملة بسيوني

الترقيم الدولي : 978-9948-22-363-6

      28x23 :الغالف: ورقي | القياس

32 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-03-738-5

      19x25 :الغالف: ورقي | القياس

20 صفحة  |  © 2008

الترقيم الدولي : 978-9948-20-222-6

      23x28 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2013

الترقيم الدولي : 978-9948-85-777-8

      27.5x24.5 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-85-117-2

      28x23 :الغالف: كرتوني | القياس

28 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-85-165-3

      27.5x24.5 :الغالف: ورقي | القياس

24 صفحة  |  © 2012

الترقيم الدولي : 978-9948-18-408-9

      23.5x30.5 :الغالف: ورقي | القياس

28 صفحة  |  © 2017

الترقيم الدولي : 978-9948-18-689-2

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

128 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-18-412-6

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

192 صفحة  |  © 2015

الترقيم الدولي : 978-9948-22-336-8

      13.5x18.5 :الغالف: ورقي | القياس

78 صفحة  |  © 2014

الترقيم الدولي : 978-9948-22-336-8

      19.5x13 :الغالف: ورقي | القياس

124 صفحة  |  © 2015

َوالَقَمُر تي  َجدَّ
الدين شرف  فاطمة  نص: 

فداوي مايا  رسوم: 
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الغالف: كاملة بسيوني

 
ً
لم يكن ليدور بخلِد “ميمو” الفتى املشّرد أبدا

أنه سيكون في النهاية سبب سعادٍة للناس، 

كانت أق�صى أحالمه أن ينتهي من عمله في تلميع 

أحذيتهم.. أولئك الناس. خيمة األحالم كانت 

نفسها حلًما، ومع أّن الجميع كانوا يعرفون هذه 

الحقيقة، لكّنهم كانوا يزدادون إصراًرا على أن 

يراقبوا في مرآتها أحالمهم، والغريب..

 أن الكثيرين كانوا يرون أحالمهم بالفعل فال 

! كان يمكن للجميع أن 
ً
يزدادون إال تعاسة

فوا عن تصديق هذه األوهام طاملا أّن الرجل 
ّ
يتوق

الذي كان يدفعهم دفًعا إلى غير ذلك هو

“سيد الكوابيس”، فمنذ متى قّدم الطغاة

 للناس شيًئا سوى األوهام؟!
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 بين الفيافي والقفار واألدغال 
ٌ
 طويلة

ٌ
رحلة

ها وجع وخوف ومخاطر،
ّ
اإلفريقية، كل

لكّن الدليل فيها هو “قلب األّم” ومعاناة 

ابنتها املريضة، االبنة التي سيصير 

لها حكاية أخرى بعد حكاية صبر أّمها 
الطويل. حكاية عاملية وإنسانية املضمون 

من قصص تضحيات األّم؟! ها هي ماريت 

تدعوكم إلى مرافقتها في رحلة حبس 

األنفاس هذه، الستكشاف إفريقيا األم، 

واألم اإلفريقية.

الغالف:

قمر لمى

نص: فاطمة شرف الدين    
رسوم: أنجيال نوربتليان
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ألوان الّدكان

القطة قطنة

أين أنام اآلن؟

الدجاجة باق بيقألعاب األصابع

نص: نورة النومان    
رسوم: ريما األحمد الكوسا

نص: فاطمة شرف الدين    
رسوم: سنان حالق

إعداد: دارين شرف الدين  
رسوم: نيكول دّباس

نص: نورة النومان  
رسوم: ريما األحمد الكوسا

نص: رانيا زبيب ضاهر    
رسوم: دانيال قطار

نص: منى الحمادي   
 رسوم: ناصر نصر الله

نص: رانيا زبيب ضاهر   
رسوم: جويل أشقر 
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نص: عبير بالن   
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