
عصفور الّشمس يغّن
تأليف: هديل الناشف

رسومات: نسيم سرمدي
ُيوّزع في أيلول-تشرين األّول

وحيد يف الّشارع
تأليف: فاضل علي

رسومات: فيتا تانل
يوّزع في  تشرين الّثاني-كانون األّول

البقرة الّيت باضت
تأليف: اندي كاتبيل

رسومات: راسل ايتو
ترجمة: رازي نّجار

يوّزع في كانون الّثاني

نوًما هنيًئا يا دبدويب الّصغري
تأليف: مارتن واديل

رسومات: بربارة فيرث 
ترجمة: مي عرو

يوّزع في كانون الّثاني

الغراب والطاُوس
تأليف ورُسومات: جو فرنيهوغ

ترجمة: د. جودت عيد
يوّزع في شباط 

ملاذا يحدث كّل يشء معي أنا؟
تأليف: باميال دانكان إدواردز

رسومات: بينجي ديفيس 
ترجمة: لؤي وتد

يوّزع في شباط-آذار

أين جورب كنغر؟
تأليف: نجوى زريق

رسومات: أريج سمارة
يوّزع في نيسان – أيّار

الّصديقان
تأليف: كوثر سعيد 

رسومات: ميس حاج يحيى
يوّزع في أيّار 

يشــعر عصفــور الّشــمس بالفــرح وتجتاحــه رغبــة فــي الغنــاء. لكّنه كلّما غّنــى أزعج 
حيوانـًـا آخــر حتــى وجــد الفــاّلح الــذي اســتمتع بغنائــه وشــاركه. يعــزّز الكتــاب قــدرة 
الطفــل عـلـى رؤيــة حاجــات اآلخــر ورغباتــه التــي قــد تختلــف -بــل قــد تتناقــض 

أحيانـًـا- مــع حاجاتــه.

يتجــّول القــّط وحيــد فـــي شــوارع حارتــه، فيعرّفنــا علـــى ســكّانها وعلـــى العالقــات 
بينهــم مــن خــالل الّطعــام الـّـذي يأكلــه مــن بيوتهــم. قّصــة عــن الوحــدة والّصداقــة، 

وعــن قيــٍم مثــل الّتعاطــف، والرّفــق بالحيــوان.

تشــكو البقــرة باســتمرارٍ مــن أنّهــا عاديّــة وال شــيء يمّيزهــا، فتأتـــي صديقاتهــا 
الّدجاجات بحيلة طريفة لُتشعرها بأنّها ممّيزة. كتاب فكاهيّ، بنّصه ورسوماته، 

عــن مســاندة المجموعــة للفــرد ولــو باســتخدام حيلــة صغيــرة. 

يجــد الــدّب الّصغيــر كهًفــا صغيــًرا يلعــب بــه، وحيــن يحــّل اللّيــل يرغــب فـــي أن 
ينــام فيــه، لكــن يشــغله مــا يحــّس بــه الــّدب الكبيــر حيــن يبقــى لوحــده. قّصــة 
عــن حاجــة الّطفــل ورغبتــه فـــي االســتقاللّية، تتمّيــز بالحساســّية فـــي طــرح 

مشــاعر األهــل وهــم يراقبــون طفلهــم يكبــر.

 الغــراب غيــر راٍض عــن شــكله، ويحســد الحيوانــات والّطيــور علــى جمالهــا، إلـــى 
ــا مــن الطــاُوس. كتــاب يتنــاول موضــوع الغيــرة وتصــّور  أن يتعلّــم درًســا مهمًّ
الــّذات ومقارنتهــا مــع اآلخريــن، وهــو موضــوع يشــغل األطفــال فـــي هــذا العمــر. 

 يخاطــب هــذا الكتــاب الَمــرِح طفــل الخامســة، ويدعــوه إلـــى أن يخــرج مــن 
دائــرة الّتمركــز فـــي الــّذات ليــرى اآلخريــن، مــن خــالل العالقــة الّذكّيــة بيــن الّنّص 
المتمركــز فـــي الكلــب المتذّمــر، وبيــن الرّســومات الّتــي تدعــو الّطفــل إلـــى رؤيــة 

مــا يمــّر بــه اآلخــرون. 

ــى أن يكتشــف أنّــه  يفقــد الكنغــر جوربــه، فيخــرج مّتهًمــا أصدقــاءه بســرقته، إلـ
يلبســه، فيعــود معتــذًرا لهــم. قّصــة عــن العالقــة مع األصدقــاء، والّتعامل معهم.

يفــرح الّصديقــان باللّعــب مًعــا إلـــى أن يأتـــي ثالــٌث فتضطــرب عالقــة صداقتهمــا، 
فهــل يســتعيدانها؟ كتــاب حــول خبــرة يعيشــها األطفــال فـــي الرّوضــة، تتيح حــواًرا 

معهــم حــول شــرعّية وأهمّيــة تقاســم الّصداقــات وتوســيع دائرتهــا.
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03-6417580  054-6872191  03-6478555   
حّملوا تطبيق ماسح »Qr Code« مّجانًا، وامسحوا 

الّشريط المربّع على الغالف الخلفيّ للكتاب، 
لتسمعوا القّصة.

زوروا موقعنا: www.al-fanoos.org وتابعونا


