
والحزن  تّشوّش  ال ب ويشعر  �آخرين،  ال يشبه   � ل خربوش 
ٍة للبحث عن  �نتماء؛ فيقرّر اأن يخرج في رحل وعدم ال
فل "المختلف"  الطّ قّصة تساند  فيه.  لونه  تقبّ ي مكاٍن 

اته. في رؤية قدراته واإمكان

َخْرُبوش َخراِبيش 
نّص: نوجا اأْلغوم، رسوم: اأفيئيل َبسيل

النّّص العربّي: علاء حليحل    
)ُيوزَّع في اأيلول- تشرين ال�أّول(

اأفراد  فينشغل  سمسم،  القّط  يختفي  صباٍح  ذات 
فلة اأمورًا  م الطّ تعلّ ناء ذلك ت العائلة في البحث عنه. اأث
يرة عن نفسها، وعن علاقتها بوالديها، ولكن يبقى  كث

الّسؤال: اأين اختفى سمسم؟

ِسْمِسم
نّص: لبنى النّاشف

رسوم: شارلوت شاما
)ُيوزّع في تشرين ال�أّول(  

ُيعلن عنه في حينه 
)ُيوزّع في تشرين الثّاني- كانون ال�أّول(

عرض  بمسابقة  يشتركوا  اأن  �أربعة  ال �أصدقاء  ال يقرّر 
تقّدم  ي  . ُمغنٍّ اإلى  بحاجة  هم  لكنّ ة،  موسيقيّ مواهب 
�أصدقاء من حجمه  ار الغناء، فيسخر ال ب �خت العصفور ل
� يستسلم، فهل  الّصغير، ويصرفونه. لكّن العصفور ل

ينجح في اأن يكون مغنّي الفرقة؟

َعْرُض الَمواِهب 
نّص ورسوم: جو ُهْدِكْنُسن

النّّص العربّي: باسيليوس بواردي
)ُيوزّع في كانون الثّاني(

ٌة مزاُجها َنزق؛ ففي كّل مرّة تغضب، تتحوّل  جنى طفل
اإلى نمرة صغيرة! ماذا يمكن اأن يساعدها في اأن تهداأ؟

َنِمَرُة َجَنى 
نّص ورسوم: ِمريام ل�تِمير

النّّص العربّي: منى سروجي
)يوزَّع في شباط- اآذار(

يرقانة  تمّر  تّوت،  ال شجرة  على  ة  يوميّ ال رحلتها  في 
تساند  مختلفة.  مشاعر  نفسها  في  ير  ث ت بمواقف 
يرها المحسوس  اأث فل في تحديد مشاعره، وت القّصة الطّ

في جسده.

الَيَرقة َيْرقانة على َشَجَرِة التُّوت 
نّص: رنا اإغباريّة محاميد

رسوم: منى يقظان
)ُيوزّع في اأيّار(

يني" يستعدان لعرض الّسحر،  لِّ ها "َف يني" وقطّ الّساحرة "فِ
لكّن عصا "فيني" الّسحرية قد ُغِسلت بطريق الخطاأ، 
ولم تعد صالحة للاستعمال! فهل تنجح "فيني" في 
اأدائها؟ الوقوف على خشبة المسرح، وصعق الجمهور ب

حرّية  الَعصا السِّ
نّص: فاليري توماس، رسوم: كوركي باأول

النّّص العربّي: جودت عيد
)ُيوزّع في نيسان- اأيّار(  

ها  ُدْن نزور بلادي ُم ر خذني معك رِحلة/ ت ايِ "يا طير الطّ
يتعرّف  فل ل ية الطّ ية الّشعب �أغن راها"، هكذا تحمل ال وقُ

ز بلدته، وبلداٍت وقرًى اأخرى. على ما يميّ

ايِر  يا ِطير الطَّ
نّص: نبيهة جبّارين

رسوم: اإنصاف صّفوري
)ُيوزّع في كانون الثّاني-شباط( 
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