
حكاية نقطة على دفرت أبيض
تأليف وُرسومات: ُجلنار حاجو

ُيوّزع في أيلول - تشرين األّول

مامبا
تأليف: فاطمة حجازي

ُرسومات: شارلوت شاما
يوّزع في تشرين األّول - تشرين الّثاني

الّذئب لن يأيت
تأليف: مريم أويساد | رُسومات: رونان

بَديل | ترجمة: كفاح عبد الحليم
يوّزع في تشرين الّثاني - كانون األّول

املظلَّة الكبرية
تأليف ورسومات: إيمي بِْتس

ترجمة: تمارا ناصر
يوّزع في كانون الّثاني

ال ُتدغِدغي النّمر!
تأليف: باميال بُْتشاْرت | رُسومات: مارك 

بوْتفان | ترجمة: الياس بّسام مطر
يوّزع في شباط - آذار

فيلو وسوبر ِفل
تأليف ورُسومات: ديفيد ماكي

ترجمة: ناردين َضو
يوّزع في آذار

مشكلة الزّرافة 
تأليف: جوري جون | رُسومات: لين 

سميث | ترجمة: د. جودت عيد
يوّزع في نيسان – أيّار

َلْو كنُت
تأليف: إياد ْمداح 

رُسومات: شارلوت شاما
يوّزع في أيّار - حزيران

ســئمت نقطةٌ الوقوف فـــي مكاٍن واحد، وعندما تحّركت اكتشــفت أنّها تشــكّل 
أشياء مدهشة مع نقاٍط أخرى. قّصة عن المبادرة وعمل الفريق ُتدخل الّطفل 

إلـــى عالم الّنقاط والخطوط على نحٍو مبدع ومثيرٍ للخيال.

مامبا ال تستطيع العواء مثل باقـي الّذئاب، لكّن رحلتها المثيرة إلـى بيت جّدتها 
تســاعدها في اكتشــاف قدراتها. كتاٌب يدعم الّطفل فـــي مســار الّتعلّم ومواجهة 

الّتحّديات.

قبــل الّنــوم، يســأل األرنــب أّمــه: هــل أنــت متأكـّـدة مــن أّن الّذئــب لــن يأتـــي؟ يفتــح 
الكثيــر مــن اإلصغــاء والّتفكيــر  بيــن األّم والّطفــل، فيــه  الّســؤال حــواًرا جميــاًل 

ــى نحــٍو مفاجــئ وُمطمِئــن. ــى أن ينتهــي علـ باحتمــاالت متعــّددة، إلـ

فـــي صبــاٍح شــتائيٍّ ماطــر؟ وهــل يمكننــا  الكبيــرة  المظلّــة  يقــُف تحــت  َمــن 
أن نقــف أنــت وأنــا مًعــا؟ نــّص جميــل ومرهــف برســوماٍت ســاحرة يحتفــي 

الواحــدة. اإلنســانّية  مظلّــة  تحــت  واالختــالف  بالّتعّدديّــة 

 » ال ُتدغدغي الّنمر!« ُتوصي المربّية الّطفلة عندما تزور مع أوالد صّفها حديقة 
الحيــوان؛ لكــّن الّطفلــة الّتــي ال تتوّقــف عــن الحركــة لديهــا رأيٌ آخــر! يتيــح الكتــاب 
نظــرة متفّهمــة ومحّبــة لألطفــال الّذيــن يســتصعبون أن يلتزمــوا بالّتعليمــات 

وبالحــدود.

ماذا يفعل الفيل فيلو ليساعد صديقه ِفل فـي إصالح عباءته الممزّقة؟  يأخذه 
بالّطبــع عنــد العّمــة زيلــدا لتخيطهــا. لكــن كيــف يصــالن عندهــا دون أن تراهمــا 

حيوانــات الغابــة؟ قّصــة ظريفــة حافلــة بالمغامــرات عــن مســاعدة األصدقــاء.

الزّرافــة فافــا ال تعجبهــا رقبتهــا الّطويلــة والمّطاطــة والمزركشــة، إلـــى أن تلتقــي 
بســلحوف الّــذي ُيريهــا فوائــد طــول رقبتهــا مقابــل قصــر رقبتــه. يدعــم الكتــاب 

ــي عيــون اآلخريــن. ــي تثميــن صفاتــه الجســديّة مــن خــالل رؤيتهــا فـ الّطفــل فـ

»لو كنت بّطة وطاردنـــي صّياد، لســبحت تحت الماء...« تفكّر الّنملة وتتمّنى لو 
كانــت غــزااًل أو ســحلّية تمتلــك حَيــاًل للّنجــاة مــن الخطــر. يتيــح الكتــاب حــواًرا مــع 

الّطفــل حــول قدراتــه.
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www.al-fanoos.org :مشروع مكتبة الفانوس"  زوروا موقعنا" 

حّملوا تطبيق »Qr Code« مّجانًا، وامسحوا 
الّشريط المربّع على الغالف الخلفيّ للكتاب، 

لتسمعوا القّصة.


