مكتبة الفانوس -قائمة كتب البستان 2017-2018
1

َخ ْر ُبوش َخرابِيش

نص :نوجا �أ ْلغوم ،رسوم� :أفيئيل َبسيل
ّ
العربي :علاء حليحل
ص
النّ ّ
ّ

( ُيو َّزع في �أيلول -تشرين ال�أ ّول)

2

ِس ْم ِسم

نص :لبنى النّاشف
ّ
رسوم :شارلوت شاما

( ُيو ّزع في تشرين ال�أ ّول)

3

ُيعلن عنه في حينه

4

الموا ِهب
ض َ
َع ْر ُ

خ ربوش ل ا يشبه ال �آخرين ،ويشعر بال تّ ش ّوش والحزن
وعدم ال انتماء؛ فيق ّرر �أن يخرج في رحل ٍة للبحث عن
ٍ
قص ة تساند ال طّ فل "المختلف"
مكان يتق بّ لونه فيهّ .
في رؤية قدراته و�إمكاناته.
ّ
القط سمسم ،فينشغل �أف راد
صباح يختفي
ذات
ٍ
العائلة في البحث عنه� .أثناء ذلك تتع لّ م ال طّ فلة �أمو ًرا
كثيرة عن نفسها ،وعن علاقتها ب والديها ،ولكن يبقى
الس ؤال� :أين اختفى سمسم؟
ّ

( ُيو ّزع في تشرين الثّاني -كانون ال�أ ّول)

نص ورسوم :جو ُه ْد ِك ْن ُسن
ّ
العربي :باسيليوس بواردي
ص
النّ
ّ
ّ

( ُيو ّزع في كانون الثّاني)

5

يا ِطير ال َّطايِر

نص :نبيهة جبّارين
ّ
رسوم� :إنصاف صفّوري

( ُيو ّزع في كانون الثّاني-شباط)

6

َن ِم َر ُة َجنَى

نص ورسومِ :مريام لاتِمير
ّ
العربي :منى سروجي
ص
النّ ّ
ّ

يق ّرر ال �أصدقاء ال �أربعة �أن يشترك وا بمسابقة عرض
غن .يتق دّم
م واهب موسيق ّي ة ،لك نّ هم بحاجة �إلى ُم ٍّ
العصفور ل اختبار الغناء ،فيسخر ال �أصدقاء من حجمه
لكن العصفور ل ا يستسلم ،فهل
ّ
الص غير ،ويصرفونهّ .
ينجح في �أن يكون مغ نّ ي الفرقة؟
"يا طير ال طّ ايِ ر خذني معك رِحلة /تنزور بلادي ُم ُدنْها
وقُ راها" ،هكذا تحمل ال �أغنية الشّ عبية ال طّ فل ليتع ّرف
ٍ
وبلدات وق ًرى �أخرى.
على ما يم ّي ز بلدته،
جنى طفل ٌة م زا ُج ها نَزق؛ ففي ك ّل م ّرة تغضب ،تتح ّول
�إلى نمرة صغيرة! ماذا يمكن �أن يساعدها في �أن تهد�أ؟

(يو َّزع في شباط� -آذار)

7

السحريّة
ال َعصا ِّ

8

ال َي َرقة َي ْرقانة على َش َج َر ِة التُّوت

نص :فاليري توماس ،رسوم :كوركي ب�أول
ّ
العربي :جودت عيد
ص
النّ ّ
ّ
( ُيو ّزع في نيسان� -أيّار)

نص :رنا �إغباريّة محاميد
ّ
رسوم :منى يقظان
( ُيو ّزع في �أيّار)

الس حر،
الس احرة "فِ يني" وق طّ ها " َف لِّ يني" يستعدان لعرض ّ
ّ
ِ
الس حرية قد ُغ س لت بطريق الخط �أ،
لكن عصا "فيني" ّ
ّ
ولم تعد صالحة للاستعمال! فهل تنجح "فيني" في
الوقوف على خشبة المسرح ،وصعق الجمهور ب �أدائها؟
في رحلتها اليوم ّي ة على شجرة ال تّ وت ،تم ّر يرقانة
بم واقف تثير في نفسها مشاعر مختلفة .تساند
القص ة ال طّ فل في تحديد مشاعره ،وت �أثيرها المحسوس
ّ
في جسده.

