
ق�������ائ�������م�������ة الإ����������������ص���������������دارات
خريف 2010

L I S T  O F  PUBLICATIONS
A U T U M N  2 0 0 8  A U T U M N  2 0 1 0



م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
   

النا�صر : م�ؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي
�ص.ب 1973، رام اهلل – فل�سطني

هاتف : 2986121-2 02
فاك�ص : 2988161 02

Tamer Institute for Community Education
P.O.Box 1973, Ramallah – Palestine

Tel: 02  2986121/2
Fax: 02  2988161

tamer@palnet.com
www.tamerinst.org

بدعم من م�ؤ�س�سة دياك�نيا
Supported by Diakoniaت�سميم والإ�سراف الفني



CONTENTSاملحت�يات 

Children’s books written by Palestinian Writers

Children’s Books Translated to Arabic

Palestinian Books for Young Adults

Young Adults Books Translated into Arabic

Resources on Children’s Literature

كتب اأطفال مل�ؤلفني فل�سطينيني

كتب مرتجمة اإىل العربية للأطفال

كتب يافعني مل�ؤلفني فل�سطينيني

كتب مرتجمة اإىل العربية لليافعني

م�سادر متخ�س�سة يف اأدب الأطفال



4

م�ؤ�س�س���ة تام���ر للتعليم املجتمعي م�ؤ�س�س���ة ترب�ية تهتم 
بالتعلي���م املجتمعي، غ���ر ربحية، تاأ�س�س���ت يف القد�ص 
عام 1989 ا�ستجابة حلاجة املجتمع الفل�سطيني امللحة 
لكت�س���اب و�سائ���ل ناجع���ة ت�ساع���د يف التعّل���م والنتاج 
يف ظ���ل ظ���روف اجتماعي���ة واقت�سادية �سعب���ة خلقها 

الحتلل الإ�سرائيلي.

ويف الع���ام 1993 تاأ�س�س���ت وح���دة الن�س���ر يف امل�ؤ�س�سة 
ك���ي ت�ف���ر الكتب اجلي���دة واملمتع���ة لأطفالن���ا وفتياتنا 
يف فل�سط���ني. كم���ا ب���داأت امل�ؤ�س�سة العمل عل���ى تط�ير 
اأدب الأطف���ال عل���ى كاف���ة الأ�سع���دة، فاأ�س���درت منذ 
ذل���ك ال�ق���ت اأكرث من مئ���ة وثمانني كتاب���ًا، تن�عت يف 
م�ا�سيعه���ا، ف�سمل���ت ق�س�س���ا للأطف���ال والفتي���ان، 
وق�س�س���ا مرتجمة، وكتبا م�ساع���دة للطلبة واملعلمني/

ات وعددا من الدرا�سات والأبحاث ومن�س�رات خمتلفة 

ت�ّثق م�ساريع امل�ؤ�س�سة واأن�سطتها.

ته���دف اإ�س���دارات امل�ؤ�س�سة ب�س���كل ع���ام اإىل الرتكيز 
على التعلي���م الإبداعي وتعزيز مفه����م اله�ية ال�طنية 

والتعددية وامل�ساواة وحق�ق الطفل.

و�سارك���ت امل�ؤ�س�س���ة يف العدي���د م���ن معار����ص الكت���ب 
العربي���ة والعاملي���ة، وهي ته���دف يف ذل���ك اإىل تعريف 
الق���ارئ العرب���ي بكتب الأطفال الأجنبي���ة، وكذلك اإىل 
تعريف العامل بكتب عن الأطفال الفل�سطينيني، مرّكزة 
بذلك على اأهمية كتب الأطفال لتعزيز التبادل الثقايف 

واحل�ساري.

وق���د قام���ت م�ؤ�س�س���ة تام���ر برتجم���ة ون�سر ع���دد من 
وتعم���ل  الأجنبي���ة،  والرواي���ات  امل�س����رة  الق�س����ص 
عل���ى ن�س���ر بع����ص اإ�سداراته���ا اإىل اأطف���ال العامل عرب 

الرتجمات املختلفة.

م�ؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي

اإ�سدارات م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي خريف 2010
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Tamer Institute for Community Ed-
ucation is a non-profit organization
,establishedin1989inJerusalem as 
a natural and necessary response 
to urgent needs in the Palestinian 
Community. The most important of 
those needs, according to the insti-
tute, is the need to acquire means 
to help people learn and produce 
while living under very difficultcir-
cumstancesduetotheIsraelioccupa-
tion.
In 1993, the Publishing Unit at 
Tamer institute was established to 
provide high quality and interactive 
books for children and young adults. 
Moreover, the institute developed 
an increased interest in developing 
children’s literature. More than 130 
books were published focusing on 
interactive learning methods and 
aiming at encouraging imagination 
and creativity among their target 
group. The books tackle subjects 

such as national identity, diversity, 
equal opportunities and children’s 
rights; Subjects that provide the 
space for the growth and develop-
ment of their morals, values and 
community participation.
Tamer’s Publications vary to in-
clude translated stories, manuals 
for teachers and students, studies 
and researches, picture books and 
books for young adults, and differ-
ent publications documenting Tam-
er’s programs and activities as well 
as periodicals.
Our institute participates in several 
Arab and international book fairs 
and is in cooperation with a number 
of international publishing houses, 
aiming at introducing international 
children’s literature to Palestinian 
and Arab readers in addition to en-
hancing cultural exchange and un-
derstanding among people.

Tamer Institute for Community Education

اإ�سدارات م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي خريف 2010
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كتب اأطفال مل�ؤلفني فل�صطينيني
Children’s Books by Palestinian Writers

كتب اأطفال مل�ؤلفني فل�سطينيني

حكايتي الأوىل
التاأليف: اأطفال من فل�سطني

الر�س�مات: اأطفال من فل�سطني
�سنة الإ�سدار: 2009-2008

يت�سم���ن الكت���اب حكايات م���ن كتابات اأطفال �سم���ن م�سروع " 
اأندية احلكايات" يف ع�سرين مكتبة. 

كتابي الأول
التاأليف: جمم�عة اأطفال

الر�س�مات: جمم�عة اأطفال
�سنة الإ�سدار: 2009-2008

من���ذ الع���ام 1996 عمل���ت م�ؤ�س�سة تام���ر على تنظي���م م�سابقة 
كتابي الأول للأطفال. وكان���ت امل�سابقة هذا العام تتمح�ر ح�ل 

وجدتي". جدي  "ق�س�ص 

My first book
Author: children from Palestine
Illustration: children from Palestine
Year of publication: 2008-2009
Since 1996, tamer has been organizing 
My First Book competition for children. 
This year competition was about “My 
grandfather and grandmother stories”.

My First Tale
Author: Children from Palestine
Cover Illustration: Children from Palestine
Year of publication: 2008-2009
The book contains Folktales written by 
children; during the implementation of 
the Tales Clubs project. The project was 
implemented in 20 libraries.
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رحلة يف الأل�ان
التاأليف: ليانة بدر

الر�س�مات: ح�سني ر�س�ان
�سنة الإ�سدار: 2008

الق�سة تتحدث عن فتاة ا�سمها لنا ت�ساب ب�سربة �سم�ص، مما 
مينعها من اخلروج من البيت واللعب مع اأ�سدقائها. وبدل ذلك 
جتل����ص يف غرفتها وتر�سم على ورق اأبي�ص. خلل الق�سة تدخل 

لنا اإىل عامل احلكايات والأل�ان وجمال الطبيعة.

حلم 
التاأليف: �سلفة حجاوي

الر�س�مات: ح�سني ر�س�ان.
�سنة الإ�سدار: 2008

يحت����ي الكت���اب على جمم�ع���ة م���ن الق�سائد الت���ي ت�ستهدف 
الأطفال.

A dream
Author: Sulafa Hejjawi
Cover Illustration: Hosni Radwan.
Year of publication: 2008
 A poetry book containing 5 to 7 poems 
addressing children, it cheers children. 

Journey in Colors
Author: Lyana Bader
Illustration: Hosni Radwan
Year of publication: 2008
The story of Lana; a young girl who got hit 
by a sunstroke that forbid her from leav-
ing her house and play with her friends, 
instead; Lana sits in her room and starts 
painting on white paper. Lana travels 
through her paintings to the world of col-
ors and the beauty of nature.
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حكايات من الرتاث ال�صعبي الفل�صطيني )كتاب 
ي�صدر بلغتني(:

التاأليف: جمم�عة اأطفال
الرتجمة:  برالني جايربا 
حترير: د. �سريف كناعنة

الر�س�مات: اأحمد اخلالدي
اجل�ائ���ز:   قائم���ة ال�س���رف يف املجل����ص العاملي لكت���ب اليافعني 

 .2010
�سنة الإ�سدار: 2008

طبع هذا الكت���اب باللغتني العربية والفرن�سي���ة. ومت التعاون مع 
منظمة ك�بيك الفرن�سية ومركز رواق يف مدينة بيت حلم للعمل 
على ن�سر ت�سع حكايات �سعبية فل�سطينية للأطفال ليتم ت�زيعها 

باللغتني العربية والفرن�سية.

املك�اة ال�صحرية
التاأليف: خالد جمعة

الر�س�مات الطبعة الأوىل: ان�ساف احلاج يا�سني
الر�س�مات الطبعة الثانية: اإياد �سباح  

�سنة الإ�سدار: 2008
ق�س���ة تتح���دث عن فتاة ت�ستطي���ع مبك�اتها ال�سحري���ة اأن حت�ل 

الأ�سياء من ثلثية الأبعاد اإىل ذات بعد واحد.

Folktales from Palestine
Author: Palestinian children. 
Cover Illustration: Ahmad Al Khalid
Translation: Praline Gaypara
Awards: IBBY Honor List 2010.
Year of publication: 2008
Nine Palestinian folktales for children 
were selected to be published and distrib-
uted in Palestine and France. The book is 
published in both Arabic and French, in 
cooperation with the French organization 
Cobiac and Riwaq Center in Bethlehem. 

The Magic Iron
Author: Khalid Juma
Illustrations of first edition: Ansaf Al Hajj 
Yassin 
Illustrations of second edition: Eyad Sabah
Year of publication: 2008
The book tells the story of a young girl who 
enjoys transferring things from a three di-
mensional perspective into a one dimen-
sional perspective using a magical iron.         
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اأغنية املطر 
التاأليف: زكريا حممد

الر�س�مات: اأحمد اخلالدي
�سنة الإ�سدار: 2010

كان احلم���اُر يعتق���د اأن �س�ت���ه قبيٌح جًدا، لذل���ك مل يكن يغني، 
بالرغ���م م���ن اأن جمي���ع من ح�ل���ه كان����ا يفعل����ن؛ الع�سافر، 
الدي�ك، اخلي�ل وجميع احلي�انات الأخرى. لكنه يف اأحد الأيام 
ك�س���ر ال�سمت واخلجل وغن���ى، تفاجاأ اجلمي���ع وت�ساءل�ا: "هل 
�سيغن���ي عن التع���ب وال�سرب واحل�افر الق�ي���ة؟" لكنه غنى عن 
املط���ر. عندها فقط نزل املطر وفرح اجلميع وغن�ا ورق�س�ا مع 

حبات الربد الكبرة.

ع�صف�ر و�صمكة 
التاأليف: اإياد مداح

الر�س�مات: اأكرم حلبي
�سنة الإ�سدار: 2010

حتك���ي الق�سة ع���ن الع�سف�ر اجلمي���ل املغرد دائًم���ا، وال�سمكة 
املتاألق���ة على �سطح املاء؛ حلب ال�سمك���ة بتغريد الع�سف�ر كانت 
تنتظ���ره كل �سباح عل���ى وجه امل���اء؛ لت�سمعه وه� يغ���رد. ن�ساأت 
علق���ة حميم���ة ب���ني الع�سف����ر وال�سمك���ة، لكن ق�س����ة احلياة 

و�سعتهم اأمام �س�ؤال: "اأين �ستبن�ن بيتكم؟"  

A bird and A fish
Author: Eiad Maddah
Illustration: Akram Halabi
Year of publication: 2010
This story is about a beautiful warbler bird 
and a shining fish that waits every morn-
ing to listen to the bird’s singing. They fall 
in love, but life faces them with the hard-
est question: where will you build your 
house?

The Rain Song
Author: Zakaryya Mohammed
Illustration: Ahmad Khaldi
Year of publication: 2010
The donkey thinks that his voice is not 
beautiful, so he never sang, although ev-
eryone else did; the birds, the cocks and 
even the horses. One day he breaks the si-
lence and sings. All the animals wondered 
what will he sing for; fatigue, patience or 
strong hooves? But no… he sang for the 
rain. And suddenly the rain started to fall, 
and everyone cheered, sang and danced 
with the falling hail.
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العمة زي�ن و�صجرة الزيت�ن
التاأليف: فاطمة �سرف الدين                                                                           

الر�س�مات: �سنان حلق
ا�سدار م�سرتك مع: دار اأ�سالة للن�سر والت�زيع- بروت.

�سنة الإ�سدار: 2010
يف ال�سيع���ة ال�سغ���رة جبل �سغ���ر تعي�ص عليه �سج���رة زيت�ن، 
وفيه ك�خ �سغر تعي�ص فيه امراأة عج�ز، عمر ال�سجرة ثلثمائة 
عام وعمر ال�سيدة العج����ز اأكرث من مائة عام، تعرف ال�سجرة  
اأ�سرار اأبناء واآباء واأجداد هذه ال�سيعة كما تعرفها اأي�سا ال�سيدة 
العج�ز،الأ�س���رار التي ل يعرفها اأحد غرهما. ال�سجرة �سامدة 

ول تطلب الكثر، وكذلك العج�ز الطيبة.

Aunt Zayoun and the Olive Tree
Author: Fatima Sharaf Eddin
Illustration: Sinan Hallaq
Co-publication: Asala Publishing house- 
Beirut.
Year of publication: 2010
In a small village there is a small hill, and 
on the hill there are an olive tree and an 
old lady living in her little cottage. The 
lady is a hundred years old and the olive 
tree is three hundred years old. The olive 
tree as well as the old lady knows the se-
crets of the grandfathers, the fathers and 
the sons of the village, the secrets that no 
one knows. The olive tree is resistant and 
doesn’t ask for much, so is the good old 
lady.

عمر وهاها
التاأليف: �سفاء عمر

الر�س�مات: دميا اأب� احلاج
�سنة الإ�سدار: 2010

ق�س���ة م�س�قة للطفل عمر يعي�سها م���ع �سديقه الزمربكي هاها 
يف بي���ت الهاهات، يف عامل خيايل مله���م وغني بالأل�ان والكعك 

والطف�لة. 

Omar and Haha
Author: Safa’ Omer 
Illustration: Dima Abu Al Hajj
Year of publication: 2010
The book tells the story of an interesting 
friendship between Omar with his springy 
friend HAHA. They both enjoy an imagi-
nary world of colors and cakes and child-
hood at the house of HAHAs.  
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تعال العب معي 
التاأليف: �سفاء عمر

الر�س�مات: نادين �سيداين
�سنة الإ�سدار: 2010

ق�س���ة طفل يحاول ب���كل ال��سائل اأن يدفع وال���ده امل�سغ�ل دائًما 
لّلع���ب مع���ه. ولكن الأم����ر تتخذ منح���ًى اآخر يف نهاي���ة الق�سة. 
دع�نا نرى كيف. كت���اب �سعري و�ساعري بلغة غاية يف الب�ساطة 

واجلمال، ور�س�مات مليئة بالإبداع والأل�ان.

Come, Play with Me
Author: Safa’ Omer 
Illustration: Nadine Saydani
Year of publication: 2010
The story of a boy who keeps pushing his father to play with him, but an interesting 
change happens at the end. A poetic book with simple languge and pages of creative 
colors and illustrations. 
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Children’s Books Translated into Arabic

كتب مرتجمة اإىل العربية للأطفال

كتب مرتجمة اإىل العربية للأطفال

الثعلب اأب� البطات
التاأليف: ي�ليا فريزة
الرتجمة: اأمينة اأورت

الر�س�مات: كري�ستيان دودا
الأ�سل: اأملاين

�سنة الإ�سدار: 2010
ه���ذا الكتاب يحكي حكاية ك�نراد، الثعلب اجلائع، والذي يبحث 
ع���ن وجبة د�سمة لي�قف قرقرة معدته الفارغة، ولكنه بدل ذلك 
يح�سل على بي�سة بط اأ�سبحت ابنه "ل�رن�ص" فيما بعد، واأ�سبح 
فيم���ا بعد ج���دًا لأحف���اده وحفيدات���ه البطات... حكاي���ة غريبة 
ومث���رة عن علقة اأب ثعلب بابنه فرخ الب���ط، وما يرافقها من 
م�ساعر و�سراع���ات داخلية عا�سه���ا الأب الثعلب، والتي حت�لت 
فيم���ا بعد اإىل اأب�ة جميل���ة انت�سر فيها الإح�سا����ص "الإن�ساين" 

على غريزة القتل والفرتا�ص. ا�سدر بالتعاون مع معهد ج�تة.

ال�صيد �صريافني 
التاأليف: بريجيت ميني

الرتجمة: �سيدر دعيب�ص
الر�س�مات: جيت فانك�يل

الأ�سل: بلجيكي
�سنة الإ�سدار: 2009

يحك���ي الكت���اب عن ال�سي���د �سرافني ال���ذي ي�ستطي���ع اأن ي�سعد 
النا�ص جميًعا من خلل الأحلم اجلميلة املدونة

يف كتاب���ه الكبر، منه���ا الأحلم احلل�ة ومنه���ا امل�سحكة ومنها 
ا، لكن���ه ل ي�ستطيع اأن ي�سع���د نف�سه بحلم  املث���رة واملخيفة اأي�سً

جميل.

Mister Seraphin
Author: Gitte Vancoillie
Illustration: Brigitte Minne
Translation: Sedar De’ebis
Year of publication: 2010
The story revolves around “Mr. Seraphin” 
who collects dreams, writes them all down 
and uses them to make people happy. But 
whilst everyone else is tucked up in bed 
dreaming sweet dreams, Mister Seraphin 
lies awake awaiting his dreams that never 
come true.

All His Ducks
Author & Illustration: Christian Duda & 
Alle Seine Entlein
Translation: Amina Aurt.
Year of publication: 2010
The book tells the story of Konrad, the 
hungry fox who searches a meal to stop 
his hunger. However, instead, he finds an 
egg of a duck. An exciting story about the 
relation between the fox and his son “Lau-
rence” the duck and his ducky grandchil-
dren. It includes many feelings and in-
ternal conflicts. Published in cooperation 
with Goethe Institute.
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الدب والقط
التاأليف: كزومي ي�م�ت�

ر�س�مات: ك�ماك� �سكاي
ترجمة: عبلة ط�با�سي

الأ�سل: ياباين
�سنة الأ�سدار: 2010

حتك���ي الق�سة عن الدب ال���ذي مل يقتنع بفك���رة الفراق، فراق 
الع�سف����ر، �سديقه احلميم، وظل يحمله داخل �سندوق وياأخذه 
معه اأينما ذهب، لكن فجاأة بعد اأن التقى بالقط، وعزف له القط 
على الكمنجة، قرر اأن يدفن �سديقه بعد اأن ا�سرتجع الذكريات 
اجلميلة م���ع �سديقه الراحل. للقط اأي�س���ًا �سديق حميم فقده، 
لك���ن احلياة مل تت�قف عند فراقه له، اإمنا كان �سببًا وراء قراره 
ب���اأن يعزف لإ�سعاد النا����ص، فاأخرج القط م���ن �سندوقه البايل 
الدف الذي كان ل�سديقه، واأعطاه للدب وعر�ص عليه اأن يتج�ل 

معًا للعزف للآخرين.
The bear and the Wild Cat
Author: Kazumi Yumoto
Illustration: Komako SAKAI
Translation:  Abla Toubasi
Year of publication: 2010
The book tells the story of a Bear who 
couldn’t stand the idea of separating from 
his best friend, the bird. Instead he held 
him in a box to wherever he went. Sud-
denly, he meets a cat who played violin 
and convinces him to play the drum to 
compensate the loss of his friend. They 
both traveled to play music for others who 
needed it. 
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Palestinian Books for Young Adults

كتب يافعني مل�ؤلفني فل�صطينيني

كتب يافعني مل�ؤلفني فل�سطينيني

ن�صمات باردة 
التاأليف: بثينة حمدان

الر�س�مات: حممد ع�ي�ص
�سنة الإ�سدار: 2008

يتحدث الكتاب عن قرية عنابة وكيف اأجرب الحتلل الإ�سرائيلي 
�سكانه���ا من مغادرة بي�تهم يف الع���ام 1948. يف الق�سة تخربنا 

الكاتبة بق�س�ص ل�سه�د عيان عا�س�ا هذه التجربة.

Breeze
Author: Bothaina Hamdan
Cover Illustration:   Mohammed Owes
Year of publication: 2008
The story talks about the Israeli demoli-
tion of “Annaba” village and the demoli-
tion of residents from their village and 
homes during the Nakba in 1948. The 
writer tells stories of witnesses who lived 
the experience. 

ا�صمي احلركي فرا�صة
التاأليف: اأحلم ب�سارات

الر�س�مات: ب�سار احلروب
�سنة الإ�سدار: 2009

حكاي���ة فتاة فل�سطيني���ة تعي�ص يف قرية، الرواي���ة؛ رواية الأ�سئلة 
الفاتنة واملخيلت الفتية، رواية ال�سجر وال�طن والعنب واحلب 
ال�سغر ال���ذي مل يتعد ط�ر الأ�سئلة ال�سغ���رة وبراءة املعرفة. 
رواية القرية بعي�ن فت���اة يف ط�ر من�ها على املقد�ص املجتمعي، 
رواي���ة ال�ط���ن مبفه�مة الأب�س���ط، �سجرة مت���ر اأو حبيب �سهيد. 
رواي���ة ال�سيا�س���ة الت���ي ي���اأكل ح�سرمه���ا الكبار وي�سر����ص فيها 

ال�سغار اأبناوؤهم.

My Code Name is Butterfly
Author: Ahlam Bsharat
Cover Illustration: Bashar Hroub
Year of publication: 2009
This story is about a Palestinian girl living 
in a village. This girl experiences a case of 
discovery through questioning the family, 
personal and patriotic realities. She keeps 
her questions in her imaginary created 
pocket.  While she thought that she is the 
only one who doesn’t have the answers, 
she discovers that also adults don’t have 
the answers for these questions. She con-
cludes that the questions construct the 
selves and they grow with each one’s 
growing. 
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على ر�صيف املقهى
التاأليف: �سبا ت�فيق

الر�س�مات: �سريف �سرحان
�سنة الإ�سدار: 2009

"حممد" ابن ال�ست���ة ع�سر عاًما؛ يبداأ بالتفكر يف حياته وكيف 
يح�سنه���ا بع���د اأن يتعرف عل���ى "دلع" يف بي���ت �سديقه "اأمين" 
ال���ذي طاملا �سارك���ه هم�مه وم�ساكل���ه. كان ذلك اللق���اء بداية 
لعلق���ة �سداق���ة جميلة بينه وبينها. ه���ذه ال�سداقة منحت كًل 
من الثنني ما كان ينق�سه. يدخل "حممد" اإىل عامل امل��سيقى 
اجلمي���ل، وتدخل "دل���ع" اإىل عامل الق���راءة والكتاب���ة. يف اأحد 
الأي���ام يلتق���ي حممد ب�سيخ يفت���ح عينيه على الكث���ر من الأم�ر 
الت���ي كان يهرب منها، وي�ساعده عل���ى م�اجهة خماوفه واتخاذ 

قرارات تخ�ص حياته. 

On the Café’s Pavement
Author: Seba Tawfiq
Illustration: Sharif Sarhan
Year of publication: 2009
The book is about the story of a friendship 
between Mohammed and Dala ‘who meet 
at a friend’s house. This friendship gives 
each of them what he/she lacked. Mo-
hammed gets into the music world and 
its beauty, and Dala’ gets into the world of 
reading and writing. One day Mohammed 
meets an old man who opens his eyes 
on things that he used to run away from. 
The old man helps him face his fears and 
make decisions in life.

ال�ص�رة
التاأليف: جنلء عطا اهلل

الر�س�مات: �سريف �سرحان
�سنة الإ�سدار: 2009

"كرمي" ككل الفتي���ان، يحب كرة القدم، لكن وللأ�سف، ه� ولد 
�سم���ني ويعاين دائًما م���ن ح�سة الرتبية الريا�سي���ة؛ لأنه يحرم 
دائًم���ا من اللعب فيها. ح���اول جاهًدا اأن يج���د ملب�ص ريا�سية 
تنا�سب���ه ولكن���ه مل يجد. لذلك يحرم���ه الأ�ست���اذ "ح�سان" من 
م�سارك���ة زملئ���ه يف اللع���ب. ك���رمي يخ�س���ى النظ���ر اإىل املراآة 
ب�س�سب���ب مظه���ره البدين ويعتق���د اأن اجلميع يكره���ه. يتعر�ص 
ك���رمي ل�سل�سة من امل�ساكل التي تق����ده اإىل ال�سجن، حيث ُيطعن 

ويدخل امل�سفى.
The Photograph
Author: Najla’ Atala
Illustration: Sharif Sarhan
Year of publication: 2009
“Karim” like all other boys; likes football. 
Unfortunately; he is a fat boy, and always 
suffers at the physical education class 
and he is always forbidden from playing. 
He tries hard to find a shirt and a short 
that fit him. Karim hates looking at the 
mirror because of his appearance and 
thinks that everyone hates him. He gets 
into a sequence of troubles that leads 
him to prison, where he gets stabbed and 
goes to the hospital. 
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من القد�س تبداأ احلكاية
التاأليف: جمعه وكتبه فريق النخيل لل�سباب يف م�ؤ�س�سة تامر.

الر�س�مات: �س�ر اأخذها فريق النخيل لل�سباب يف م�ؤ�س�سة تامر
حترير وا�سراف: د. �س�نيا منر

�سنة الإ�سدار: 2009
يه���دف هذا الكتاب اإىل ت�ثيق التاري���خ ال�سف�ي للقد�ص بطريقة 
اإن�ساني���ة حي���ة، واإىل تكري����ص مدينة القد�ص كج���زء من ال�طن 
الفل�سطين���ي املحت���ل، واإع���ادة ر�سم احلياة فيه���ا خلل احلقب 
الزمني���ة املختلفة بالتفا�سيل والأل�ان وحتى الروائح، وذلك من 
خ���لل لقاءات حقيقي���ة مع اأهل املدينة وجتاره���ا و�ساكنيها من 

الفل�سطينيني.

From Jerusalem the Story Begins
Author: Nakheel Youth Team
Illustration: Photographs by youth
Edited by: Sonia Nimer
Year of publication: 2009
This book represents the experience of 

a group of young Adults from the city of 
Jerusalem in documenting the oral his-
tory of the city to highlight its life through 
the different historical periods in details, 
colors and scents, through a series of live 
interviews with the people of the city, its 
traders and inhabitants. The story takes 
place in the markets of Jerusalem, and 
especially in the gift and herbs shops.

الزير يف البري
التاأليف: جمم�عة �سباب من فل�سطني) فرق النخيل(
ت�س�ير: جمم�عة �سباب من فل�سطني) فرق النخيل(

�سنة الأ�سدار: 2010
الكت���اب يعترب نتاج اخل���ربة التعّلمية الغنية الت���ي عاي�سها فريق 
النخيل يف قطاع غزة وبيت حلم. ه� عبارة عن ت�ثيق للممار�سات 
البيئية الت���ي يق�م بها املزارع�ن واملزارعات للحفاظ على املياه 
يف فل�سط���ني، كما اأن الكتاب يتناول بني طياته �س�رًا من احلياة 
الجتماعي���ة الثقافية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. يف الكتاب 
العدي���د من الق�س�ص واخلربات يرويه���ا مزارعينا ومزارعاتنا 
الفل�سطيني����ن لل�سباب/ات، ط���رق وا�ساليب احلفاظ على املياه 

والبيئة بطرق ورث�ها قدميًا وحافظ�ا عليها لنجاعتها حاليًا.

The Jar in the Well
Author: Group of Youth from Palestine 
(Nakheel Team).
Photographs: Group of Youth from Pales-
tine (Nakheel Team).
Year of publication: 2010
The book accumulates the rich learning 
experience of the youth teams in Gaza 
Strip and Bethlehem. A documentation of 
the environmental practices of peasants 
in preserving water in Palestine. The sto-
ries are told by the peasants to the youth 
teams to share concerns about environ-
ment inherited through history. The book 
includes portraits of the social and cultur-
al life in Gaza Strip and Bethlehem.
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اأحلم الفتى النحيل
التاأليف: حمم�د �سقر
الر�س�مات: يارا بامية
�سنة الإ�سدار: 2010

ه���ذه الرواية املخ�س�س���ة للفتيات والفتي���ان، ت�سف حياة طفل 
فل�سطين���ي يف خم�سينيات القرن الع�سري���ن، والذي عا�ص بع�ص 
وقائ���ع النكب���ة الفل�سطينية التي وقعت يف الع���ام 1948، وتعرف 
اإىل بع����ص ما وقع اآنذاك مثل جمزرة دي���ر يا�سني التي ارتكبتها 
الع�سابات ال�سهي�نية امل�سلحة �س���د اأبناء القرية الفل�سطينية. 
وتتح���دث الرواي���ة ع���ن طف�ل���ة مهن���د مثلما تتح���دث عن فرتة 
مراهقت���ه وميل���ه اإىل اجلن����ص الآخ���ر متمثًل يف ابن���ة اجلران 
"عزي���زة" ويف ابن���ة املدينة "نادية". واأثن���اء ذلك يتعلق الطفل 
املراه���ق مب�ساهدة اأفلم ال�سينما وبق���راءة الروايات، ثم ينتبه 
يف �س����ء ن�سائح اأبيه واأم���ه اإىل اأن ال�قت ما ي���زال مبكًرا على 
ارتباطه باأي فتاة، ول بد قبل ذلك من الهتمام بدرو�سه للنجاح 
يف املدر�س���ة ول�ستكمال درا�ست���ه اجلامعية. يف الرواية مزج بني 
ال�اقع واخلي���ال، وفيها و�سف لنزعات الفتى املراهق ولتطلعاته 

واأحلمه ورغباته وروؤاه.

The Dreams of the Thin Boy
Author: Mahmud Shukair 
Illustration: Yara Bamieh
Year of publication: 2010
This novel is about a Palestinian child who 
lived in the fifties of the twentieth century, 
and who witnessed the Palestinian Nakba 
in 1948 and the massacre of Dir Yassin 
that was committed by the Zionist gangs 
against the Palestinian villagers. This nov-
el mixes between reality and fantasy, and 
describes the different attitudes of a teen-
age boy, his hopes, desires and visions.

�صيء من ن�ر
التاأليف: غيد اله�سي

الر�س�مات: �سريف �سرحان
�سنة الإ�سدار: 2009

مذك���رات حل ابن���ة ال�ستة ع�س���ر عاًما، والت���ي تعي�ص يف خميم 
ال�ساط���ئ للجئ���ني يف غ���زة، والتي قت���ل الق�س���ف الإ�سرائيلي 
والده���ا خملفًا ندب���ة يف وجهها. حل حتب الق���راءة، وتكتب يف 
دف���رت ي�مياتها ع���ن م�ساعره���ا ومذكراتها اخلا�س���ة. تتحدث 
الرواي���ة ع���ن التحدي���ات الت���ي ت�اجهه���ا ح���ل اإث���ر اإ�سابته���ا، 
وامل�س���اكل النف�سي���ة التي عانت منها ب�سب���ب العلمة يف وجهها، 
ثم التغيرات التي طراأت يف حياتها بعد العملية اجلراحية التي 

خل�ستها منها.
A little of light
Author: Ghaid Al- Hissi
Illustration: Sharif Sarhan
Year of publication: 2009
The diaries of the 16 years Hala living in 
Al-Shate’ refugee camp in Gaza Strip. The 
Israeli occupation has bombarded her 
house and caused the death of her father 
and left her a scar on her face. The novel 
talks about the challenges Hala faces be-
cause of this scar, and the psychological 
troubles it has left.
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اأغنية البئر
التاأليف: اأن�ص اأب� رحمة

الر�س�مات: لبنى طه
�سنة الإ�سدار: 2010

جمم�ع���ة ق�س�سية للفتيان والفتيات، حتكي عن احلب وال�طن 
والأر�ص والكائن���ات والطف�لة والعلق���ات الإن�سانية والطبيعة، 

كتبت بروح فتية وبعمق اإن�ساين ملفت ولغة �سعرية عالية. 

The Well Song
Author: Anas Abu Rahmeh
Illustration: Lubna Taha
Year of publication: 2010
The book includes short stories for young 
adults that speak about love, homeland, 
childhood, human relations and nature. 
The book was written in a poetic language 
and a deep human spirit.

حكايات على ظهر فر�س
التاأليف: جامبني دا�سدوندوغ

الرتجمة: حمم�د �سقر
ر�س�مات: دميا اأب� احلاج

الأ�سل: منغ�يل
�سنة الإ�سدار: 2010

ه���ذا الكتاب املخ�س����ص للفتي���ات والفتيان من تاألي���ف الكاتب 
املنغ����يل جامب���ني دا�سدون���دوغ وترجمة الكات���ب حمم�د �سقر 
ومراجعة �سم���ر اأب� زيد. يتك�ن الكتاب من ت�سع حكايات ت�ستمل 
كل واحدة على مغزى ترب����ي واأخلقي دون مبا�سرة اأو افتعال، 
ع���لوة على ما فيها م���ن اإمتاع للقارئ الطف���ل وت��سيع ملداركه، 
وتقريب���ه م���ن الطبيع���ة وم���ا فيها م���ن حي�انات وطي����ر وجبال 
و�سه����ل وبحار واأ�سجار. ويف الكت���اب حتري�ص غر مبا�سر على 
ح���ب ال�طن وعدم هج���ره لأي �سبب من الأ�سب���اب. وفيه كذلك 
حتليق يف عامل اخليال الذي يبهج الطفل القارئ ويحر�سه على 
املغامرة اخللقة وعلى التفكر فيما ح�له من ظ�اهر وكائنات.

Tales on the Horse Back
Author: Jamben Dashdonog
Illustration: Dima Abu Al Hajj
Translation Mahmud Shukair
Edited by: Samar Abu Zaid
Year of publication: 2010
This book contains nine stories, each one about a certain indirect educational and 
moral theme. The stories are very exciting and have a big influence that enriches 
child’s imagination and expands his/her nature sensitivity to animals, birds, trees, 
mountains and seas. The book also motivates a child’s love to his homeland and to 
stay in it no matter what.
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برزخ
التاأليف: �سيم�ن �سرتينجر

الرتجمة: زكية خرهم
الأ�سل: نرويجي

�سنة الإ�سدار: 2010
رواي���ة حتكي ق�سة الفتى �سم�ئيل ال���ذي يهاجر من اإفريقيا مع 
جمم�ع���ة من النا�ص على منت قارب هزيل، متجهني اإىل اأوروبا. 
هي رواية عن الب�ؤ�ص الإن�س���اين والهجرات غر ال�سرعية، وعما 
يلقيه اآلف املهاجرون �س���ن�ًيا اأثناء رحلتهم وبعد و�س�لهم اإىل 
املكان ال���ذي يعتقدون اأنهم �سيعي�س����ن اأحلمهم فيه بعيًدا عن 

الفقر واجل�ع واملعاناة.

Author: Simon Stranger
Translation: Zakieh Kheirhoum 
Origin: Norwegian
Year of publication: 2010
The Story of Samuel who emigrates from 
Africa with a group of people on a poor 
boat to Europe. The novel is about illegal 
immigration and the pain that face immi-
grants as they reach their destination.

الأ�صدقاء
التاأليف: كازومي ي�م�ت�

الرتجمة: �سلفة حجاوي
الر�س�مات:

الأ�سل: ياباين
اجل�ائز: جائزة ب��سطن غ�ب- ه�رن ب�ك، 1977.

�سنة الإ�سدار: 2008
يف البح���ث ع���ن اأج�ب���ة لأ�س���ئلة ح����ل امل����ت، يتعّلم ال�س���بيان 
الياباني�ن �سيئا عن احلياة و�سبل عي�سها من خلل رواية جميلة 
وكا�س���فة. "كياما" و"ك�ابي" و"ياما�سيتا" ثلثة من الأ�سدقاء 
يف ال�سف ال�س���اد�ص، يريدون اأن يعرف�ا ما الذي يحدث عندما 
مي����ت اإن�س���ان، يف حلظ���ة الغي���اب الدقيق���ة تل���ك. ياأخذون يف 
مراقب���ة رجل عج����ز معتكف بالقرب من مدر�س���تهم، ه� اأقرب 
مر�ّسح للم�ت يعرف�نه، لكن الرج���ل العج�ز، ال�سئيل وال�حيد، 
احل���ّي فيزيائيا، ال���ذي نادرا ما ينخرط يف ف���ن العي�ص، مي�سك 

بهم بالفعل امل�سه�د.

The Friends 
Author: Kazumi Uomoto
 Cover Illustration:
Translation: Sulafa Hejjawi
Awards: IBBY Honor List 2010.
Year of publication: 2008
In search for answers to questions about death, three Japanese boys learn about life 
and living in a beautifully unfolding novel. Kiyama, Kawabe and Yamashita are sixth 
grade friends who want to know what happens when someone dies. 
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م�صادر متخ�ص�صة يف اأدب الأطفال

م�سادر متخ�س�سة يف اأدب الأطفال

بحث يف الت�صام��ح وتقبل الآخر وق�صايا العنف 
داخل املجتمع ال�احد يف اأدب الأطفال املحلي

الباحث: حمم�د �سقر
�سنة الإ�سدار: 2010

ق���ام الباحث خلل ه���ذه الدرا�سة بدرا�سة مائ���ة كتاب يف اأدب 
الأطف���ال الفل�سطيني، بالرتكي���ز على مفاهي���م الت�سامح وتقبل 
الآخ���ر يف املجتم���ع الفل�سطيني. وقد ت��س���ل اإىل اأن هذه القيمة 
قد مت التعامل معها بعمق، ومت عك�سها من خلل جمم�عة القيم 
الإن�ساني���ة والجتماعي���ة املقدمة يف ه���ذه الكت���ب، والتي ت�سكل 

حمفًزا للأطفال للتم�سك بقيمة الت�سامح.

A research on Tolerance, Accepting the other and vio-
lence issues within the same community in local chil-
dren’s literature.
Preparation: the Palestinian writer Mahmud Shukair.
In this research the writer studied a hundred Palestinian chil-
dren’s books focusing on the themes of tolerance and accept-
ing the other in the Palestinian society. He found that this qual-
ity exists in the Palestinian children’s literature and is handled 
deeply, and it’s reflected through the social and human values 
presented for children in these books that form a motivation for 
children to hold on this human value, such as tolerance.
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يراعات ... 
�سفحة اأ�سب�عية بداأت بال�س�ر عام 1996، والن ت��سعت لت�سبح ملحق كل �سهرين، ت�زع مع جريدة الأيام الي�مية.

ت�سكل يراعات م�ساحة للفتيان والفتيات والأطفال للتعبر عن اآرائهم واآمالهم وطم�حاتهم وم�ساعرهم بحّرية من خلل ر�س�ماتهم 
وكتاباتهم املتن�عة.

ي�سكل اع�ساء الفريق انف�سهم هيئة حترير للملحق من الفتيان والفتيات ترتاوح اعمارهم ما بني 14-21 عامًا.

YARA`AT ...
is a bimonthly supplement in Al-Ayyam newspaper, started in 1996, that represents 
a free forum for literary and educational expression for youth, and now it is published 
every two months in the same newspaper .
Yara’at aims at urging youngsters to express themselves through endeavors which pro-
mote creative writing, to bridge the gap between youngsters in various locals. The or-
ganizational, executive , and editing committees of Yara’at are made up of youngsters 
ranging in age between 14 and 21 years. Yara’at is open to all youth in Palestine to 
encourage them to express their personal experiences, feelings and ideas through cre-
ative writing and drawings. It teaches them to seek facts and knowledge and ensures 
an active participatory learning. The Newsletter is open to poetry, creative writings and 
drawings and is open to discussion of issues of concern for Palestinian youth.

يراعات
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تصدر عن مركز موارد أدب األطفال

العددان الثالث عشر والرابع عشر

طيف 
جمل���ة فل�سطيني���ة تعن���ى ب���اأدب الطف���ل وحتت����ي عل���ى العديد 
م���ن امل��س�ع���ات منه���ا معل�م���ات ح����ل كت���اب اأدب الأطف���ال 
وانتاجاته���م، كما حتت�ي مقالت ع���ن اأدب الأطفال يف فل�سطني 
والع���امل بالأ�سافة اإىل معل�مات ح�ل ف���رع فل�سطني يف املجل�ص 

العاملي لكتب اليافعي. ا�سدر العدد الأخر يف  2006

Taif
A Palestinian magazine on children’s lit-
erature which includes various
subjects as in information on authors, 
their work, publications, articles on
children’s literature in Palestine and the 
world. In addition, the magazine
includes information on the Palestinian 
section of IBBY hosted by the
Institute.
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“م�سابق���ة اأف�س���ل ن����ص واأف�سل ر�س�م���ات يف كت���ب الأطفال” 
للإ�سدارات بني 2006- 2008

يف خط����ة لت�سجيع الإبداع يف كت���ب الأطفال، حتت رعاية وزارة 
الثقافة الفل�سطينية نظمت م�ؤ�س�سة تامر م�سابقة : "اأف�سل ن�ص 
حمل���ي يف اأدب الأطف���ال" و"اأف�سل ر�س�م���ات يف كتب الأطفال 
املحلي���ة". وكان���ت ه���ذه امل�سابقة هي الأوىل م���ن ن�عها يف اأدب 
الأطفال عل���ى امل�ست�ى الفل�سطيني، والتي ت�سع���ى م�ؤ�س�سة تامر 
اإىل تكري�سه���ا كجائ���زة �سن�ية تق���دم لأف�سل كات���ب/ة واأف�سل 

ر�سام/ة يف اأدب الأطفال والفتيان.
وق���د تلق���ى الكاتب زكريا حمم���د جائزة اأف�سل ن����ص عن كتابه 
"اأول زه���رة يف الأر����ص"، بينم���ا تلقت اإميان اأب���� احلاج جائزة 
اأف�س���ل ر�س�م���ات ع���ن ر�س�م���ات يف كت���اب "اإمي���ان والطائ���رة 

ال�رقية".

Children’s Literature Prize in Palestine 
2006-2008
Under the patronage of the Ministry of 
Culture, Tamer Institute has organized a 
prize on “Best Text and Best Illustrations” 
on Palestinian children’s books.
Jury: 
For Best Text: Safa’ Omair (Children’s 
Writer), Sadiq Khdour (Trainer on chil-
dren’s literature in Ministry Of Education) 
and Mariam Shrouf (Literary critic).
For Best Illustration: Natash Ma’ani (il-
lustrator of children’s books), Mohammad 
Saleh (illustrator and trainer on illustra-
tion) and Aref Thawabta (Art Supervisor 
at MOE).
Best Text: Winner of the prize is First 
Flower on Earth; author is “Zakaria Mo-
hammad”, 
Best Illustration:  Winner of the prize is 
Eman and the kite book, illustrated by 
“Dima Abu Al Hajj”.

اجل�ائز

AWARDS
اجل�ائز

Palestinian on the Road by Salman 
Natur:
A book that describes the historical path 
that connects the two cities: Nazareth 
and Bethlehem. It also describes the cit-
ies and areas placed on this path. This 
book won the honor list on the national 
level among 101 books for children from 
the Arab world. The book was reprinted 
for promoting its sale. 
Astrid Lindgren Award.

فل�صطيني على الطريق للكاتب �صلمان ناط�ر:
كت���اب ي�سف املم���ر التاريخ���ي الذي يرب���ط ب���ني مدينتني هما 
النا�سرة وبيت حل���م. وي�سف اأي�سًا املدن واملناطق املمتدة على 
ط�ل هذا الطريق. فاز هذا الكتاب بلئحة ال�سرف على امل�ست�ى 
ال�طني من ب���ني ال� 101 كتاب للأطفال من العامل العربي. وقد 

اأعادت م�ؤ�س�سة تامر طباعة ون�سر هذا الكتاب للرتويج له.



اجل�ائز

With perseverance, audacity and resourcefulness, the Tamer Institute has, for two 
decades, stimulated Palestinian children’s and young adult’s love of reading and their 
creativity. Under dicult circumstances, the Institute carries out reading promotion of an 
unusual breadth and versatility. In the spirit of Astrid Lindgren, the Tamer Institute ac-
knowledges the power of words and the strength of books, stories and imagination as 
important keys to self-esteem, tolerance and the courage to face life. (Jury 24/3/2009)

ب���داأٍت و�سجاعة وثراء فكري، عمل���ت م�ؤ�س�سة تامر على مدى عقدين من الزمن على حفز الرغبة يف القراءة والإبداع لدى الأطفال 
وال�سب���اب الفل�سطينيني. ويف ظ���ل ظروف �سعبة، قامت امل�ؤ�س�سة بعملها يف الت�سجيع على القراءة ب�سكل وا�سع ومتعدد اجل�انب على 
نح���� غ���ر ماأل�ف. وعلى ُخطى اأ�سرتيد ليندغرين تعت���رب م�ؤ�س�سة تامر �سلطة الكلمة وق�ة الكت���اب والق�سة واخليال مبثابة مفاتيح 

للجراأة والثقة بالنف�ص والت�سامح. )جلنة التحكيم 2009/3/24(
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