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على  نقطة  من  بد�أ  ت قّصة  تعتقد.  هٰكذ�  �أو  ترسم،  �أن  �آية  تعرف  ا  ل
ا حدود لها لمن  ياٍت ل صفحة بيضاء صغيرة، تكبر �إلى �أفٍق من �إمكان

يتجرّ�أ �أن يجرّب.

النُّقطة
نّص ورسوم: پيِتر رِنُْلدز

)يوزّع في كانون �لثّاني-شباط(

ه يشعر  نّ ٰك اد، ل اأول اأقوى بين �ل اأفضل و�ل ٍد يظّن نفسه �ل قّصة عن ول
لّعب مع  ال بد�أ ب اأّن وحدته حمل ثقيٌل يجرّه معه �أينما ذهب. حين ي ب

ا. اأّن �لحمل قد خّف، �إلى �أن يختفي تماًم رفاقه يشعر ب

ه  يظنّ لذ�  �لمشاجرة،  يحّب  ا  ل وهو  اآن،  �ل اأّول  �ل �لّصّف  في  برهان 
ا. في �لحقيقة، برهان قوّي،  اًن اأطفال في �لمدرسة �أو في �لحّي جب �ل
�لمشكلات.  لحّل  �أخرى  ويبحث عن طرٍق  �لمشاجرة،  يكره  ه  لكنّ

كيف يقوم بذلك؟

اأنا وال�أنا ِحْمٌل ثقيٌل
نّص ورسوم: جلنار حاجو

)ُيوزّع في شباط-�آذ�ر(

ة  بحريّ رحلة  في  فل  �لطّ ينطلق  �لبيت،  �أرض  اأم  �ل تشطف  ينما  ب
نّص  صارية.  �لمكنسة  ومن  نةً،  سفي �لماء  دلو  من  جاعًلا  ة،  يّ ال خي
لّعب �لمرح بين  اأطفال و�إبد�عاتهم، وعن �ل شعرّي ظريف عن خيال �ل

فل و�أّمه. �لطّ

الّطفل الّشقّي مغامٌر بحرّي
نّص: باربرو لِندغرين
رسوم: �إيڤا �إِريكسون

) ُيوزّع في �أيّار-حزير�ن(

يرة،  �لكب �لغيمات  يرة ومهّمة، مثل  اأفعاٍل كب ب تقوم  �أن  ريد غيمومة  تُ
على  مثلها  غيمة صغيرة  قدرة  خلالها  تكتشف  رحلة  في  فتخرج 
في  وتساعده  فل،  �لطّ تدعم  قّصة  �لعالم.  في  ير  كب ير  تغي �إحد�ث 

ا له. �كتشاف قدر�ته �لمؤثّرة، وتتيح حو�رً� حول �لمطر و�نتظارن

َغْيمومة 
نّص ورسوم: طوم لِْخِطْنِهْلد

)ُيوزّع في شباط-�آذ�ر(

يعاني  �أنّه  ويكتشفاِن  �لقر�ءة،  تعليمه  ب مُبم،  ُب بوم،  �ل رْخ  َف و�لِد�  يقوُم 
اتّجاه �لمعاكس. وحين تُجرى مسابقة  ًة؛ فهو يقر�أ في �ل ب مشكلًة غري
في  �بنهما  �لو�لد�ن: كيف سيشارك  يفّكر  بوم،  �ل �أفر�خ  لكّل  �لقر�ءة 
ار و�لّصغار  اأبو�م؟ قّصة تدعو �لكب احتفال من دون �أن تسخر منه �ل �ل

اأّمل �لعالم من ز�وية مختلفة. �إلى ت

ُبْمُبم َيرى ِبالَمْقلوب
نّص: يوسي چود�رْد

رسوم: َكرْميت ِچْلعادي-پولارْد
)ُيوزّع في �أيّار-حزير�ن(

اأماكن �لمرتفعة، فلا يطير،  رغم كونه نسرً�، لكّن مالك يخاف من �ل
تلّقى مالك دروس طير�ٍن  اإحباط. ذ�ت يوٍم ي مّما يسبّب له �لحزن و�ل
من معلّم غير متوقّع: عصفور صغير! حكاية جميلة عن قدرة �لّصغير 

عامل مع �لمخاوف. تّ ل على دعم �لكبير، وعن طرٍق ل

مالِك- النّسر الّذهبّي
نّص ورسوم: لارس كلينتنغ

)ُيوزّع في نيسان-�أيّار(

ه مخترع �أيًضا.  اأغر�ض �لقديمة، لكنّ اأنّه مصلّح �ل يشتهر "ياشكا" ب
ا كان ينقصه من �أجل �إتمام �ختر�عه �لّسرّي،  ا صدًئ وحين يجد برغيًّ
هاية في مكان ماألوف.  نّ �ل يرة، ليجد نفسه في  ينطلق في رحلة مث
فل عن �لحالمين و�لمخترعين �لّذين  قّصة تستدعي �لحديث مع �لطّ

ازلون. ن ت ا ي ل

َجزيرة ياشكا
نّص ورسوم: يوسي �أبو �لعافية

)ُيوزّع في كانون �لثّاني-شباط(
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هل اأنت جبان يا ُبرهان؟
نّص ورسوم: جونيلا بيرْجسْترُم

)ُيوزّع في نيسان-�أيّار(
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