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رﻳﺎدة

ﻘﻬﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُ َ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
َ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﻮن
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
ﱡ
ُ
ﱠ
ُ
واﻟﺮﻳﺎدﻳﻮن ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﱠ ﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﺎء
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮون
ِ
وﺻﻨﱠ ﺎع اﻟﻘﺮار
ﱡ
ُ
ﻘﻬﺮ‘‘.
’’اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُ َ

رﻳﺎدة

1٨

االست�كشاف
اللعب اﻵمن

متخصصة
فرصة
ٌ
ِّ

ماديَّ ٌة صغيرٌة
ٌ
عائدات ِّ
محتملة ٌ +
قوي على
دليل ٌّ
َ
النجاح

ماديَّ ٌة صغيرٌة
ٌ
عائدات ِّ
محتملة  +أدلَّة ضعيفة أو
َ
معدومة على النجاح

مخاطر االبتكار

خريطة المحفظة
الشركة:
بإشراف:

االستغلل

التاريخ:

العائد

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
َ
اﺑﺘﻜﺎر
ﺛﻘﺎﻓﺔ
واﺑﻦ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﺸﺄﺗِ َﻚ ﻟﺘﺒﻨﱢ ﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر،
ِ
ﻗﻴ ْﻢ ﻣﺪى
ﱢ
ٍ
ِ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ماديَّ ٌة كبيرٌة
ٌ
عائدات ِّ
محتملة ٌ +
قوي على
دليل ٌّ
َ
النجاح

مخاطر الهالك والتغيير المخلخل

االست�كشاف

مخاطر االبتكار

العائد المتوقَّع

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﻋﻤﺎل
أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ
ﺗﺘﻀﻤ ُﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﻋﻤﺎل
ﺣﺪ ْد
ً
ﱠ
ﱠ
ﱢ
ﻣﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺠﺎت أو ِﺧ ْﺪ ٍ
ﺑﻌﺪ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺘَ ٍ
ﺨﺘﺒﺮ
ُ
ﺗُ َ
اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺘﻴﻨً ﺎ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﱠ َﻦ
ﻤﻊ
اﺑﻦ ِﻗ َ
ٍ
أداة ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﻋﻤﺎلِ .
اﻟﻤﺨﺎﻃ َﺮ
ِ
اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﱢ ﻞ
اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﻚ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ إﻋﺎدة
ّ
ِ
ٍ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ.
وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ِ
ِ

النجم الصاعد

مفهوم واعد
ٌ

ماديَّ ٌة كبيرٌة
ٌ
عائدات ِّ
محتملة  +أدلَّة ضعيفة أو
َ
معدومة على النجاح

األداة

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﱡ
ّ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻗﺮر أﻳﻦ ﺳﺘُ ﻨﺎﻓﺲ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮارات
ﱠ
ﱠ
ﱢ
اﻟﻤﺨﻠﺨﻞ.
ِ
ﻋﻤﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻐﻠﱡ َﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﺑﻦ ً
ﻟﻌﻤﻠﻚِ .

استغلل
محتملة في رحلة االست�كشاف
خطوات
ٌ
َ

العائد المتوقَّع

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟﻜﺴﻨﺪر أوﺳﺘﺮﭬﺎﻟﺪر
وإﻳﭫ ﭘﻴﻨﻮر
ﻓﺮد إﺗﻴﻤﺒﻞ
ِ
أﻻن ﺳﻤﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 42.4 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 24.13x19:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت390 :
اﻟﻮزن 1077 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-078-1

قهر...
كيف
ُ
تصري شركةً ال ُت َ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﱠ ﺎﺷﺌﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺨﻄﻮة ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺘﱠ ﺒﻌﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ َﺟ ْﻤﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ٍ
ﺧﻄﻮة
ً
دﻟﻴﻞ
ٌ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﱠ ﺎﺷﺌﺔ

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﻛﺮﻳﻤﺎدس
اﻟﺴﻌﺮ 21.2 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت252 :
اﻟﻮزن 485 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-484

رﻳﺎدة

اﻟﺰﺧﻢ
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﱠ ﺎﺷﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ
ُ
ﻳﻜﺘﺴﺐ
ﺑﻌﺪ أن
َ
ﱡ
َ
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
ﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﱢ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻳﺒﺪأ ُﻇ ُ
أﺣﺪﻫﻢ؟ وﻛﻴﻒ
ٍ
ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻹﺗﻤﺎم
ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ َ
ﻋﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟
ﻳﺤﺪ ُث ذﻟﻚ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﱠ
ُ
ً
ﺎت
ﻟﻤﻬﻤ ِ
زﻣﻨﻲ
ﺟﺪول
ﻟﻮ ْﺿﻊ
ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
ﺛﻤﻴﻨﺔ َ
َ
ُﻳ ﱢ
ٍ
ﱟ
اﻟﻼزم اﻟﺬي
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻳﻘﺪ ُم
اﻟﺼﻔﻘﺔ
َ
َ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﺘﻄﻠﱠ ﺒﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﱢ
َ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﺘﺼﺮف
رﻳﺎدي اﻷﻋﻤﺎل
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱡ
ُ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﱢ ﻒ،
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
وﻧﻈﺮا إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
اﻟﻔﺮص
ﱠ
ﱠ
ً
ﱠ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﺈﻧﱠ ﻪ ﻳﺪﻋﻢ
ﻣﻤﺎرﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ
ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﱠ
ً
ً
ﻟﻜﻞ أﺻﺤﺎب
ﱢ
ﻳﻮﺿ ُﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ِ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ُﻣ ِﺜﺮﻳﺔ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ٍ
اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
ﻔﺎق ُﻣ ِﻠﺰ ًﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧً ﺎ.
ﻳﺼﺒﺢ اﻻﺗﱢ ُ
ﺘﻮﻗﻊ أن
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻰ ُﻳ ﱠ
َ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ،
ﻳﺸﺮح اﻟﻜﺘﺎب ً
ُ
ً
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻟﻲ
واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮح
دﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء،
ِ
ﱢ
ﱠ
اﻷو ﱢ
ً
ﻮض ﺟﻮﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أن َﺧ َ
اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻳﺆﻛﱢ ﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﱠ
ﱠ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﱠ ﺎﺷﺌﺔ.
ٍ
واﻧﻄﻼﻗﺔ
ٍ
ﺗﺤﺪ
ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﺑﺪاﻳﺔ ﱟ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﱡ ﻖ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ٌ
ﻋﺪة ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘَ ﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت،
ﻄﺮح
أﺳﺌﻠﺔ ﱠ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗُ َ
ً
ﻣﺜﻞ:

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻴﺮ إﻳﺎل
رﻳﺎن ﻫﻮﭬﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 21.2 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت192 :
اﻟﻮزن 409 :ﻏﺮام
ISBN : 978-9923-12-074-3

رﻳﺎدة

ﺗﻠﻔ ُﺖ
ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ِ
ِ
واﻟﺨ
ِ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ِ
ﺑﻌﺾ
اﺳﺘﺨﺪام ِ
ﻳﺸﻴﻊ
ﻟﻤﺎذا
ُ
ُ
ﺛﻢ
ِ
ﺑﻌﺾ
ﺗﻨﺠﺢ َ
ﺗﻨﺠﺢ ُأﺧﺮى ،أو
ﺑﻘﻮة ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ
اﻟﻮﻗﺖ ﱠ
ُ
ُ
اﻟﻨﻈﺮ ﱠ
ﻛﺮﻫﺎ؟
ﻳﺘﻼﺷﻰ ِذ ُ
ﻣﺘﺄﺻ ً
ﻠﺔ
ﻋﺎدة
ً
ﻳﺼﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ِ
ﺑﻌﺾ
اﺳﺘﺨﺪام ِ
ﻳﺠﻌﻞ
ُ
ﻣﺎ اﻟﺬي
ﱢ
ُ
َ
ﻟﻠﻨﱠ ﺎس؟
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠَ ﺘْ ﻨﺎ ﺑﻬﺎ
ﻈﻬ ُﺮ
ﻧﻤﻂ
ٌ
راﺑﻂ أو
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ٌ
ﱠ
ﱢ
ﻣﺘﻜﺮ ٌر ُﻳ ِ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺘﻌﻠﱠ ُﻖ ﺑﻬﺎ؟

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 5.0
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﻮﺗﻠﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 21.2$ :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت258 :
اﻟﻮزن 492 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-077-4

رﻳﺎدة

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﺤﺎﻛﻲ اﻟﺒﺸﺮ
’’اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ‘‘5.0ﻫﻮ
ُ
ﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼﺮ
ِ
رﺣﻠﺔ اﻟﺰﺑﻮن .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﱢ ﻔﻮن ﱢ
ﺗﻐﻴ ٌﺮ ﻣﻠﺤﻮظ
ﺑﺘﻘﺪم
اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺎز
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮقُ ،ﻳﻀﺎﻫﻴﻪ ﱡ
ﱡ
ﱟ
ﻋﻤﺮﻳﺔ ،وﻓﺠﻮة
ﻋﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺠﻮة
ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ
ﱠ
أﺟﻴﺎل ﱠ
ٍ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ً
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻣﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ،
ﱠ
ً
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻻ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗَ ْﺖ
ﺮات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻐﻴ ٍ
ﱢ
ﱡ
اﻷﻟﻔﻴﺔ و’’زي‘‘.
ﺳﻴﻤﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻴﻠَ ﻲ
ﱠ
ﱠ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻳﺼﻒ ﻫﺬا
ُ
ﱠ
ُ
ٍ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻟﻔ ِﺖ اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻲ ﱠ
ﱠ
أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت
ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻬﺔ
ﻣﻮاﺟ ِ
اﻟﻜﻔﺎح ﻓﻲ
ﺑﺎﺗَ ْﺖ ﺗﺘﻄﻠﱠ ُﺐ
َ
ﱢ
َ
َ
وﻳﺘﻨﺎو ُل اﻟﻤﺆﻟﱢ ﻔﻮن
ﻹﻳﺼﺎل ﻣﻨﺘَ ﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
َ
ً
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء
ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ًﺔ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﱠ
ﱠ
َ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ) ،(AIواﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺰﱠ ز ) ،(ARواﻟﻮاﻗﻊ
ّ
ّ
) ،(VRوإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ) ،(IoTوﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺴﺘﺨﺪ ُم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗُ
) ،(Blockchainوﻫﻲ
َ
ُ
ﺴﺔ‘‘ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ ’’اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‘‘ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ.
’’ﻟﻤﻼﻣ ِ
َ

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﻼث دﻗﺎﺋﻖ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻨﺘﺞ
ﻟﻔﻜﺮة أو
ٍ
ﻋﺮض
إﻋﺪاد ٍ
ِ
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻴﺖ
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن َ
أﻣﻀ َ
ٍ
ﻣﺨﻴ ً
ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻚ؟
ﱡ
ﺒﺔ
ٍ
أو
ﺧﺪﻣﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﱢ
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ﺎت
ﻟﻤﺤﻄ ٍ
ﱠ
ﺑﺮاﻣﺞ
ﻋﺮوض
ِ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻟﱢ ﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
َ
َ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ٍﺔ ﺷﻬﻴﺮة ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻫﻮ ’’اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻷﻛﺒﺮ‘‘ )The
ﱠ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ
ﻟﻘﻲ
ﱠ
ً
 ،(Biggest Loserواﻟﺬي َ
ﻋﺮوض اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ِ
’’اﻟﺮاﺑﺢ اﻷﻛﺒﺮ‘‘ .وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺣﻘ ِﻖ
ﱢ
اﺧﺘﺼ ِﺮ اﻟﻜﻼم
ِ
ذﻫﺒﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻗﺎﻋﺪة
ٍ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ٍ
ﱠ
ﺳﻨﻮات ،ﱠ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺰﻳﺪ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺻﺎرت ﻋﺮوﺿﻪ
ﱠ
ﱠ
ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ.
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎر ﱢ
ﱠ
ﱠ
دﻟﻴﻼ
ً
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﱢ ﻒ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ،ﺑﻞ ﱢ
ﱠ
ﱠ
اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ
اﻟﻌﻘﻞ
َ
ﻳﺠﺘﺬب
أﻫﻢ ﻣﺎ
ﱠ
ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﱢ
ًّ
ُ
اﻟﺪﻟﻴﻞ
َ
اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا
وﻳﺘﻨﺎول
ُ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض.
ُ
ﺑﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
ٍ
ﺧﻄﻮة
ً

اﻟﺘﺠﺎري
اﺧﺘﺒﺎر أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻤﻞ
ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
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ﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻔﺸﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﺘَ ٍ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻋﻜﺲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻬﺪف ﻫﻨﺎ ﻫﻮ
ﱠ
ُ
ﱢ
اﻟﺘﺠﺎري،
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
ِ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺘﺠﺎرب
ﻳﺘﻀﻤ ُﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ
دﻟﻴﻞ
ٌ
وﻫﻮ
ﱠ
ﱠ
ِ
ﻧﺴﺒﻴﺎ.
وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ٍ
ﺳﺮﻳﻌﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ًّ
ً
اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وإذا
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﻌﻠﱢ ﻤﻚ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
ُ
ِ
اﻟﺪﻟﻴﻞ
ُ
ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا
اﻟﺘﺠﺎرب ،ﻓﺴﻮف
ﺧﺒﺮة ﻓﻲ إﺟﺮاء
ٌ
ﻟﺪﻳﻚ
ُ
ﻛﺎﻧَ ْﺖ َ
ِ
اﻟﺘﺠﺎر َب اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ٍ
ﻼع ﻋﻠﻰ
ﱢ
ﻣﻬﺎراﺗﻚ
ِ
ﺑﺎﻻﻃ ِ
اﻟﺘﺠﺎرب
ﻣﺮاﺳ ِﻢ إﺟﺮاء
ِ
ﻛﻴﻔﻴ َﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﻴﻌﻠﱢ ُﻤﻚ ﻫﺬا
ﱠ
أﺧﻴﺮاُ ،
ً
ُ
ِ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻵراء ﺣﻮل
اﻟﻮﻗﺖ
ﺣﺎن
ﻓﻲ ﱢ
ُ
ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄةَ .
ِ
وﺟﻮد اﻷدﻟﱠ ﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
ِ
اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻋﻤﻠﻚ
ﱢ

ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
ﻬﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ُ
ﱠ
اﻟﻤ َ
ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر ﻫﻮ أﺣﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ُ
اﻷﻫﻤ ﱠﻴﺔ؛ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻣﻬﺎرة
ٌ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ
إن
ﱠ
ﱢ
ﱠ
َ
ﻋﻤﻴﻞ
أﻣﺮ ﻣﺎ ،إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
ﻟﻴﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ
زﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﱢ
ﻋﻤﻞ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ.
ﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﱢ ﻲ
ٍ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﻴﺮون ﭬﺎن ﺧﻴﻞ
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ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﻠﱡ ﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻚ ،وﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮﻳﻘﻚ إﻟﻰ:
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻫﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ
ﱡ
إدراك ﻣﻦ ﺗُ ﺮﻳﺪ أن ﺗُ ﻘﻨِ ﻊ ﺣﺘﱠ ﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻚ
إﻋﺪاد ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺘﻌﺮض ﻓﻜﺮﺗﻚ
ﻋﺮض ﻓﻜﺮﺗﻚ
ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر
ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺴﺐ َ
ﺳﻴﻠﺒﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﺣﺘﻴﺎﺟﻚ ،ﺳﻮاء
َ
ﱢ
ﺸﺬب أﺳﻠﻮﺑﻚ
ﺻﺮاﻋﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻐﻠﱡ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ أن ﺗُ ﱢ
ً
ﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر.
ﻓﻲ ِ

رﻳﺎدة

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر إﻟﻰ أﻣﻮال
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
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ﺑﺪ ﻟﻬﺎ
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺘﻤﻜﱠ ﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺘﱠ ﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ،ﻻ ﱠ
ﱠ
ﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﻌﺪ ِ
أن
أن اﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ ﱠ
ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر .ﻏﻴﺮ ﱠ
ﱠ
ٌ
ٌ
ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت )أو
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﱢ
ﻧﺤﻮ ﺻﺎدم؛ ﻓﻬﻨﺎك
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
ﱠ
ﺧﺪﻣﺎت( ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﺮادات أو أﻫﺪاف اﻷرﺑﺎح
أن
ً
أو ﺣﺘﱠ ﻰ ﺗﻔﺸﻞ
ﻼﺣ ُﻆ ﱠ
ﺗﺎﻣﺎ )ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق( .وﻫﻜﺬا ُﻳ َ
ﻓﺸﻼ ًّ
َ
َ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن
اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺨﻮض
ُ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
ِ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺠﻨﻲ اﻟﻤﺎل
إن
ً
ﺗﺠﻨﻲ اﺑﺘﻜﺎراﺗُ ﻬﻢ
ْ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ْ
أﻣﻮاﻻ ،ﱠ
َ
ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ً
ﻓﻌﻼ .ﱠ
َ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﺴﻊ
ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺆﻟﱢ ﻔﺎن
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب،
َ
َ
ُ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ
إﻟﻰ أﻣﻮال ،وﻫﻲ
ُ
ُ
ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺸﺮوع ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻫﻜﺬا
 10آﻻف
ُ
ٍ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ٍ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﱢ َﻔﻴﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻊ َﻃ ْﺮح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﱠ ﻦ ﻣﻦ
أﺳﺒﺎﺑﺎ
أن ﻫﻨﺎك
ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ
أن
ﺟﻨﻲ اﻷﻣﻮالً .
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﱠ
ﻣﺜﻼ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﱠ
ً
ُ
َ
ﻓﺌﺎت
ٍ
أرﺑﻊ
ً
ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ُﻳ ﱢﺒﻴ ُﻦ ﱠ
ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﱠ
أن ﻫﻨﺎك َ
أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﻫﻲ :وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ
أﺳﺎﺳﻴﺔ
ُ
ﱠ
ُ
اﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ،واﻟﻤﻮﺗﻰ
اﻟﻤﻴﺰات ،واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ،واﻟﺠﻮاﻫﺮ
ﻣﻦ
ﱠ
ﱢ
ﺳﻬﻞ.
ٌ
أن ﺗﺠﻨﱡ َﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت
ﻳﺴﺘﻌﺮض
ُ
اﻷﺣﻴﺎء ،ﻛﻤﺎ
اﻟﻜﺘﺎب ﱠ
ُ

اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﻤﻼء
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم
ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﱠ
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻪ
ﱠ
ﺑﺎﺗﱢ ﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻪ.

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ واﻳﻨﺒﺮغ
ﺟﺎﺳﺘﻦ ﻣﻴﺮز
اﻟﺴﻌﺮ 25.42$ :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت288 :
اﻟﻮزن 550 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-422

ﺗﻔﺸﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﱠ ﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻨﻲ
ﻣﻨﺘﺠﺎ ،ﺑﻞ ﻷﻧﱠ ﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﻤﻼء .وﺗﻤﻴﻞ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ً
ﻣﺠﺮد
اﻟﺬي ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن
ﱠ
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻟﱢ َﻔﻴﻦ ﺗﻌﻠﱠ ﻤﺎ ﻣﻦ
ﺑﻜﻠﻤﺎت رﻧﺎﻧﺔ.
ٍ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻐﻠﱠ ﻔﺔ
ﱠ
أن ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴﻴﺮ.
ﺧﺒﺮﺗﻬﻤﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﱠ
ﱠ
أن ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻴﺲ أﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮﺿﻚ،
وﻳﺪرك
اﻟﺮﻳﺎدﻳﻮن اﻷذﻛﻴﺎء ﱠ
ﱡ
أو ﻓﻄﻨﺔ ﻓﺮﻳﻘﻚ ،أو ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺠﻤﻌﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺪى
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ إﻧﻤﺎء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺠﺪد واﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﱠ
ﺷﻲء
ٍ
ﻛﻞ
وﻳﺪﻋﻰ ﻫﺬا اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﻤﻼء ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﱠ
ﻋﻠﻴﻬﻢُ .
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﱠ ﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ٌ
ﻳﺴﻴﺮا ،وﻫﻮ
آﺧﺮ
ً
ﻗﻨﺎة ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء
ً
ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
وﻳﺒﻴﻦ
ﱠ
ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء ،ﱢ

رﻳﺎدة

ارﺗﻘﺎء اﻷﻋﻤﺎل

واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﱡ
ﱡ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﻣﻬﻤﺔ
ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ
ﺣﺘﱠ ﻰ
ﱠ
ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻻ ﱠ
ﱠ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﻫﻲ اﻷﻓﺮاد
ﱠ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﻴﺮن ﻫﺎرﻧﻴﺶ
اﻟﺴﻌﺮ 25.42$ :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 18x23.5 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت336 :
اﻟﻮزن 750 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-439

رﻳﺎدة

ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻵﺗﻲ:
ﱠ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﺴﺔ؛
ٍ
ﻣﻨﻬﺠﻴ ٌﺔ ﺗﺘﱠ ﺴﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ،
وﺑﻠﻐﺔ ﱠ
ﱠ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ُﺻﻠْ ﺐ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻟﻜﻨﱠ ﻬﺎ
ٍ
ﻗﺮارات
ٍ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
إذ إﻧﱠ ﻬﺎ
ﱠ
ﱡ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﺗﻮﺳﻊ اﻷﻋﻤﺎل ،وﻫﻲ :اﻷﻓﺮاد
ﱠ
ﱡ
ٌ
ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة،
ٍ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ
ﱠ
واﻟﻤﺪﻋﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة،
اﻟﺨ ﱠﻄﺔ
ﻣﺜﻞ ُ
ﱠ
ﱠ
ﺴﻤﻰ ’’اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ
ﺑﺄداة أﻗﻮى ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
ٍ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗُ ﱠ
ﱢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺴﺎﻋﺪك ﻫﺬه اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‘‘ .ﺳﺘُ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺗُ
ُ
ٌ
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
ٍ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﱠ
اﻟﺘﻮﺳﻊ
أدوات
ِ
ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء
ٍ
ﱡ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﱠ
ﱢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت
ﻋﺪد
ٍ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ً
ﻳﻮردﻫﺎ اﻟﻜﺘﺎب،
واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ
ُ
ﱢ
ٍ
اﻟﻤﻠﻬﻤﺔ.
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﱠ
ِ

ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة
ﱠ

ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إن ﻛﻨﺖ ﺗﻜﺮه ﺟﻨﻲ اﻟﻤﺎل!
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟَ ﻦ دﻳﺐ
اﻟﺴﻌﺮ 19,77 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت267 :
اﻟﻮزن 400 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-385

رﻳﺎدة

ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوع ﻧﺎﺟﺢ ،ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ.
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،واﻟﺒﺪء ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺧﻄﺔ
َ
ﺻﻌﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
أﻣﺮا
ً
ﻛﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ً
وﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗُ ﻨﺠﺰ .أﻣﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻴﻜﺸﻒ اﻟﺮﻳﺎدي واﻟﻤﺴﻮق اﻟﻤﻤﻴﺰ أﻟﻦ دﻳﺐ
ﺳﻬﻼ
ً
أﻣﺮا
ﺧﻄﺔ
ِ
وﺿﻊ
ﻋﻦ اﺧﺘﺮاق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﺠﻌﻞ ْ
ﺗﺴﻮﻳﻖ ً
ٍ
ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻌﺔ
وﺳﺮﻳﻌﺎ ،وذﻟﻚ
ًّ
ً
ﻣﺮﺑﻌﺎت .وﻳﻤﻜﻦ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺮ إﻟﻰ ﺣﻤﻞ ﻟﻘﺐ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ أﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻟﻄﺮق ﻹﻧﺸﺎء ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﺸﺮوﻋﻚ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺠﺎح.

ﻣﻨﺼﺎت
 -360Oاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﱠ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 28,25 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 19.4x23.2 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت232 :
اﻟﻮزن 800 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-316

ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ،أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﺸﺂت،
وﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أن ﺗﺴﺠﻞ ﺣﻀﻮرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع اﻟﻴﻮم ،ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺎت ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت.
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ
ٍ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻐﻨﺎه ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻳﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أدوات وﻧﻤﺎذج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ:
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30أداة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

ﻧﻤﺎذج ﻹﻋﺪاد اﻟﺤﻤﻼت.

ﻧﻤﺎذج ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺤﺘﻮى ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ.

ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.

ﻧﻤﺎذج ﻟﺒﻨﺎء ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
رﻳﺎدة

ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎدة
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﺑﺴﺎم اﻟﺨﺮاﺷﻲ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﱠ
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 24.13x19:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت266 :
اﻟﻮزن 755 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-170

ُﺻﻤﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ٍ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ودﻋﻤﻬﺎ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻛﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺑﻌﻀﺎ .ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﱢ
ً
اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺑﺘﻜﺎر،
ﻋﻤﻠﻴﺔ .وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﱠ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ٍ
وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ،واﺧﺘﻴﺎر ﺧﻄﺔ
ﺗﻮﻓﺮ:
ﻣﺼﻮرة ﱢ
وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إرﺷﺎدات
ﱠ
رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر.

إرﺷﺎدات ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ.

آﻟﻴﺎت ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر.

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﻓﺮﺻﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
ً

رﻳﺎدة

ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ أن
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻚ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻲ
ﺗُ ﺴﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻀﺠﻴﺞ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺎري ﭬﺎﻳﻨﺮﺗﺸﺎك
اﻟﺴﻌﺮ 28,25 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 19.4x23.2 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت216 :
اﻟﻮزن 850 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-194

ﻣﻼﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﺮﺑﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ؟
ﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪت
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻻ؛ إذ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻼﻛﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻜﻤﺎت ،ورﺑﻤﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮا .وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
اﻟﺠﻮﻻت ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺿﺮﺑﺘﻪ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ
ً
ً
ﺧﻄﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ،أي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮون
ﻓﻬﻢ ً
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،دون اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻠﻀﺮﺑﺔ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ دون ﺗﺄﺛﻴﺮ ُﻳﺬﻛﺮ ،ﺑﻞ
اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ .ﻟﺬا ً
رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻳﺤﺘﻢ وﺟﻮد ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﺟﺮت إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺎﺗﻢ
اﻟﻜﺎﻣﻠﻲ ،وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

رﻳﺎدة

اﻟﻠﻴﻦ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻷﺳﻠﻮب ﱢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﻒ ﻏﻮﺛﻠﻴﻒ
وﺟﻮش ﺳﺎﻳﺪن
اﻟﺴﻌﺮ 24,01 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت186 :
اﻟﻮزن 450 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-187

رﻳﺎدة

اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ِ
ُﺻﻤﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ
وﻓﻴﻪ ﻳﻌﻠﻤﻚ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ﻣﺒﺎدئ
َ
اﻟﻠﻴﻦ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب ﱢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺴﺮﻋﺔ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﻴﻦ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺘﻌﻠﻤﻪ.
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ً
ﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠﻴﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ،اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ،
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺑﺪل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ .وﻳﺒﻴﻦ ً
ﺑﺎﻛﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ً
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺪورات
اﻵراء اﻟﻮاردة .ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ ً
ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺘﻜﺮرة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم.

ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
اﺑﺘﻜﺮ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :آن ﻣﻴﻠﺘﻨﺒﻴﺮغ
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x25:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت228 :
اﻟﻮزن 800 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-200

رﻳﺎدة

ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎﻟﻲ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪارﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ .ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أن
ﻧﻜﻮن ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮﻳﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر
أﻣﺮا
ﻟﻤﺒﺎدراﺗﻨﺎ.
ًّ
وﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ً
ﱡ
وﻟﺘﺰﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف.
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ،
َ
ﻣﻄﻮرة ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺂت
ً
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﺳﻨﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ زاﻣﺒﻴﺎ وإﻳﺮﻟﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت
وﺷﺨﺼﻴﺎت
ﱢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻃﻮرت أدوات وﺗﺪرﻳﺒﺎت أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺳﺎس
ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15دوﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ
إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ .ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 4.0
ﻗﻤﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﻟﻰ ﱠ
ﱢ
اﻟﺮ ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﻮﺗﻠﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 16,95 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت212 :
اﻟﻮزن 450 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-071

رﻳﺎدة

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،اﻧﻀﻢ ﻋﺮاب اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﻮﺗﻠﺮ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﻌﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﱠ
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮُ ،ﻟﻴﺸﺎرﻛﻮا ً
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺸﺮاء .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻴﻀﻢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ’’اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ‘‘؛ إذ ﺻﺎر ﻵراء اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﺳﺮة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ
ﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء .وﻫﻜﺬا ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث ذﻟﻚ،
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،واﻗﺘﺮاح أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
أﻣﺮا
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻤﻲ ً
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رﺑﻤﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮ ً
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ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
آﻻف اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻫﻢ’’ :ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻲ‘‘.

ﻟﻔﺔ ﻳﻤﻴﻦ
ﺛﺎﻧﻲ ﱠ

اكتشاف الذات

قائل:
مل يلتفت وتابع �ل�سري ً
�لتخ�س�ص �ملنا�سب ِ
زين به� .أ َّما «�لتدفُّق»
تتمي َ
 َّلكن «�لعن�سر» هو ��سم ُّ
لك و�لذي َّ
فهو �لإح�سا�ص �لذي ت�سعرين به عندما تعملني يف هذ� �لعن�سر ،وي�سعرك بال�سعادة.
لكن من منظو ٍر خمتلف.
يف �لنهاية ،هما ي�سري�ن �إىل �لأمر نف�سهْ ،

٣

بعد �أن دخل غرفتها و�طماأنَّ �أنَّ � َأحدً� لن ي�سم َعهما� ،ساألها:
 هل من ٍجديد بخ�سو�ص ما حدث بينك وبني و�لدك؟

بعد َّ � 3أيام...

قالت له:

تلق َّْت زينة ر�سال ًة على هاتف �لنقَّال ،فتحت �لهاتف لتقر�أها:

 ل �سيء .ما ز�لَ ِمنزع ًجا جدًّ � من تفكريي ،و ُم ِ�س ًّر� على ِ
رف�سه فكر َة تركي للجامعة،
بل �إنَّه يريد منِّي ح َّتى �أن �أن�سى �لفكرة متا ًما.

‘‘اأنا يف الأ�سفل افتحي الباب’’.

قالت يف نف�سها‘‘ :ما �لذي جاء بجو�د يف هذ� �لوقت من �لليل؟’’.

�نزعج جو�د ممَّا قا َل ْته ،ور َّد عليها:
َ

ومبجرد �أن ر�آها قال لها:
نزلت وفتحت �لباب لهَّ .
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ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻮ ً
ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻃﻼب اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
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وﻃﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة زﻳﻨﺔ ،وﺻﺮاﻋﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺨﺎﻃﺊ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻓﻴﻪ ،ﺛﻢ ﺑﺤﺜﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺒﺪﻳﻞ،
ورﺳﻢ اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.

تلخي�ص �لكتاب �لثاين �لذي �أخربين ب�ساأنه �أ .جمال.
أنهيت
مرحبا بزينة ،لقد � ُ
َ
ً -

ر َّدت بحما�سة:
�خلا�ص مبعرفة �أين �سنجد «�لتدفُّق»؟
 ِّقال لها وهما ي�سري�ن نحو غرفتها يف �لأعلى:
يتمي ُز به �ل�سخ�ص،
لكن موؤلِّف هذ� �لكتاب ِّ
 متا ًماَّ ،يف�سل ت�سمية ُّ
�لتخ�س�ص �لذي َّ
�سمي هذ� �ل�سيء
و ُي�س ِعره بال�سعادة با�سم �لعن�سر « .»Elementيبدو �أنَّ كلَّ موؤل ٍِّف ُي ِّ
ل�سميتُه «�سمري» ،على ��سم َجدِّ ي رحمه �هلل.
كما يحلو له .لو �أنَّ �لأمر ب َِيدي َّ
َّفت على �لدرج ،ورمقته بابت�سامة بارد ٍة �سفر�ء ِ
لتو�سلَ �إليه مدى غباء هذه �لنكتة.
توق ْ

تخ�س�سهم؛ لأنَّها
من �خلطاأ على �لأهل �لدخول يف معركة �سدَّ �أبنائهم عند �ختيار ُّ
ِ
خ�سعت لختيارهم لإر�سائهم ،ف�سوف تعي�سني يف
معركة يخ�سر فيها �جلميع .فاإنْ
�ست�سري حيات ُِك
كاآبة وح�سرة باقي عمرك ب�سبب �ختيارك مهنة تكرهينها ،وبذلك
ُ
ِ
حتبينها ،فلن
يارهم
َج ً
حيما ينقلب يف �لنهاية عليهم� .أ َّما �إنْ عار�سْ ِت خِ َ
و�خرتت مهنة ِّ
ير�سَ و� ِ
عنك ،و�ستكملني حياتك �سعيدة مبهنتك ومنقطعة عنهم ب�سببها.
لذ� من �خلطاأ على �لأهل خو�ص معركة كهذه .لكنَّهم للأ�سف يفعلونها دو ًما،
دمار م�ستقبل �أبنائهم ،و�إ َّما نز� ًعا طويلَ �لأمد مع �لأهل� .إنَّها
و�لنتيجة تكون �إ َّما َ
أخري عنها.
جرمية يكون �لأهل هم �مل�سوؤولَ �لأ َّولَ و�ل َ
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عليك مت�ضية ٍ
«�ضيئ» وتركه� هن�ك اإىل الأبد ،لذا ِ
أثريا
وقت ا َ
ِّ
أطولَ مع امله� ِّم الأكرث ت� ً
يف حي�تك.
ا�ضتف�ضرت زينة:
 وم�ذا لو ك�نت جميع امله� ِّم والوظ�ئف التي اأعرفه� مم َّلةً ،ومل اأكن اأعرف اأ�ضم�ءمه� َّم ووظ�ئف جديدة لأختربه�؟
اأج�ب جواد:
� -ضوؤالك جميل!

لو ظلَّ التمري�ن نظريًّا دون تطبيق،

املربع الرابع يف م�ضف�ة القدرة وق�ل:
َّثم اأ�ض�ر اإىل َّ

فسيكون بال أيَّة جدوى .سيكون

مربع ال�ضتك�ض�ف.
امل�ضمى «ل اأعرف» هو َّ
 هذا َّاملربع َّ

مثل قراءةِ
كتاب عن تماري�ن بناء
ٍ
األجسام أو اللياقة البدنيَّة دون

وظ�ئف ومه� َّم جديدة وت�ضعينه� هن� ،بعد ذلك
عليك اأن
ت�ضتمري يف البحث عن َ
ِّ
ِ
ميكن ُِك اأن تختربيه� لتعريف مدى متكُّ ِ
اهتمي بهذه
نك منه�
وا�ضتمت�عك به� .لذلك ِّ
جيدًا ،واأ�ضيفي اإليه� املزيدَ كلَّم� تذكَّ ِ
زادت
رت ُّ
تخ�ض ً�ض� اأو مهن ًة م� .كلَّم� ْ
اخل�نة ِّ
ٍ
جديد يتن��ضب ِ
معك.
فر�ض ِك يف حتديد عملٍ
مُدخَ ُ
الت هذه اخل�نة ،زا َد ْت ُ

أي تمري�ن منها!
إجراء ِّ
#ثاني_لفة_يميـن
@DrAmjadj
JAPublishers.com/2TR

�ضرحه ق�ل له�:
وبعد اأن اأنهى َ
 عليك الآن البدء يف حلِّ التمرين ،و�ض�أعود لأن�ق�ش معك النت�ئج بعد �ضهر منالآن .وتذكَّ ري اأنَّه لو ظلَّ التمرين نظر ًّي� دون تطبيق ،ف�ضيكون بال ا َّأية جدوى� .ضيكون
البدنية دون اإجراء اأيِّ مترين منه�!
مثل قراء ِة ٍ
كت�ب عن مت�رين بن�ء الأج�ض�م اأو اللي�قة َّ
ر َّدت م�ضتغربة:
طويال؟
 �ضَ ْهر! األي�ش هذا زمنً� ً118
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ليق�سمها ثالث َة اأق�سام ،وكتب على هذه الأق�سام  ١و 2و ٣على التوايلَّ .ثم كتب
َّ
عموديني َ
التخ�س�ص املنا�سب»،
حتت الرقم واحد عبارة «اخرت ُّ
املربع:
َّثم قال وهو ي�سي اإىل هذا َّ

١
التخ�ص�ص
اخرت
ُّ
املنا�صب

٢
اخرت ا�صرتاتيجيَّ ة تغيري
التخ�ص�ص
ُّ

التخ�ص�صات
فلرت اختيار
ُّ

 .١الرتكيز
 .٢الدمج
 .٣التحوُّ ل

التخ�س�ص املنا�سب
 اخلطوة الأولى :اخرتُّ

كيفية القيام بذلك يف جميع الكتب التي اأر�سلتُها اإليك .وقد
وقد َّمرت بك َّ
التخ�س�سات الذي ي�ساعد على ت�سفية املها ِّم واملهن املختلفة
�سم َ
مت برباعة فلرت ُّ
َّ
و�سلت اإىل املهنة املنا�سبة.
اإىل اأن
َ
أهم والأ�سعب ،ولن ت�ستفيد من متابعة باقي اخلطوات اإنْ مل
هذه هي اخلطوة ال ُّ
التخ�س�ص البديل.
تتمكَّ ْن من اإيجاد
ُّ
التخ�س�سات» يف اخلانة الأوىل وتابع:
وهنا اأ�ساف عبارة «فلرت ُّ
١
التخ�ص�ص
اخرت
ُّ
املنا�صب

٢

٣

التخ�ص�صات
فلرت
ُّ

التخ�س�ص
ا�سرتاتيجية تغيري
اخلطوة الثانية :اخرت
ُّ
َّ

لال�سرتاتيجيات الثالث التي
لقد اأعجبني ما قمت به يا جواد عند ا�ستخراجك
َّ
و�سعتَها يف ا َّآلية ا�ستخدام نقاط ُّمتيزك رغم اأنَّ الكتاب مل يذكرها بهذا ال�سكل.
لت�سي اأف�سل.
قليال
لذلك �ساأبني عليها ً
َ
ال�سرتاتيجيات الثالثة اأ�سفلها ،وتابع:
َّثم كتب ا�سم اخلطوة الثانية واأ�سماء
َّ
246

رﻳﺎدة

يفهمه �لآباء.
 -للأ�سف! هذ� ما ل يريد �أن َ

٣

ال�سرتاتيجية الأولى :الرتكيز
َّ

احلالية نف�سها ،مع زيادة املها ِّم املرتبطة بنقاط َّقوتك ،وتقليل
وفيها تبقى يف مهنتك َّ
التخ�س�ص؛ لأنَّك ت ُِّغي فيه
املها ِّم التي ل تتوافق معها .وهذا هو اأ�سهل اأنواع تغيي ُّ
طبيعة املها ِّم املنفَّذة فقط.
ال�سرتاتيجية الثانية :الدمج
َّ

تغي مهنتك مع البقاء
تخ�س�سك القدمي
ُّ
تدمج ما بني ُّ
وفيها ُ
والتخ�س�ص اجلديد .كاأنْ ِّ
تغي املجالَ مع البقاء يف املهنة نف�سها.
يف املجال نف�سه ،اأو ِّ َ
التحول
ال�سرتاتيجية الثالثة:
ُّ
َّ

التخ�س�ص.
تغي جمالك ومهنتك يف اآنٍ م ًعا .وهذا هو اأ�سعب اأنواع تغيي ُّ
وفيها ِّ
ال�سرتاتيجيات الأ�سهل؛
تخ�س�سك ،حاوِلْ َدو ًما اأن تبداأ مع
وكي تنجح يف تغيي ُّ
َّ
�سعب التطبيق ،لذا قد تف�سل يف
جذري ٍة ُ
تن�سف كلَّ ما لديك ،هو ا ٌأمر ُ
فو�سع خُ طَّ ٍة َّ
ي�سبب لك الإحباط.
تنفيذها ،ممَّا قد ِّ
با�سرتاتيجية الرتكيز ،وذلك باأن تبقى يف مهنتك مع
لذلك ،حاول اأن تبداأ دو ًما
َّ
نف�سك
تخيل َ
حتبها فقط .الآن َّ
تقليل املها ِّم التي تكرهها ،والرتكيز على تلك التي ُّ
بعد اأن َّطبقتَها .هل اأنت ٍ
نت من ال�سعور باملتعة بعد تطبيق
را�ص عن حالتك؟ هل متكَّ َ
ٍ
فتغييات ب�سيط ٌة قد توؤ ِّدي اإىل
ال�سرتاتيجية؟
هذه
جذري ٍة يف حياتك .اإنْ
ٌ
تغييات َّ
َّ
ال�سرتاتيجية ،اأو ِّطبقها ملدَّ ٍة حمدود ٍة فقط.
مل تكُ ْن كذلك ،جتا َو ْز هذه
َّ
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اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺑﻦ ﻫﻮروﻳﺘﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 16,95 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت310 :
اﻟﻮزن 435 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-351

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﺸﺎرك اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﺣﻮل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإدارﺗﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ وﺷﺮاﺋﻬﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﻘﺪم
اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎت إدارة اﻷﻋﻤﺎل .ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺪوﻧﺘﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻘﺮاء واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻰ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
ﱠ
اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،ﻣﺜﻞ:
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺨﻠﺺ )أو ﺣﺘﻰ إﻗﺎﻟﺘﻪ(.
إدراج اﻷﻟﻘﺎب واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺪﻳﻘﻚ.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻴﻚ.

ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷذﻛﻴﺎء ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺳﻴﺌﻴﻦ.
ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

رﻳﺎدة

اﻟﻠﻴﻦ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻷﺳﻠﻮب ﱢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :آش ﻣﻮرﻳﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 24,01 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت296 :
اﻟﻮزن 600 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-368

رﻳﺎدة

وﻋﺪا ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻨﻘﻴﻢ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ً
ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،ورﻓﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﺠﺎح .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﻠﻬﻢ ،ﻳﺸﺮح اﻟﻤﺆﻟﻒ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮاﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
’’ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺴﻮق‘‘ ،ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ أداة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ واﻟﻤﺒﺮﻣﺠﻴﻦ ،وﻷي
ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺎري.

 ١+ ٨٤ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪء
ﺑﻤﺸﺮوع رﻳﺎدي ﻧﺎﺟﺢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 24,01 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت340 :
اﻟﻮزن 570 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-163

رﻳﺎدة

ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أول دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف
ﱡ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺎدة ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب  84ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل
أﻳﻀﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﱠ
ﻛﻞ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺤﺘﻮى،
ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﻛﺮﺗﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﱢ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ واﻗﻌﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻛﻮاﻟﻴﺲ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﱠ
ُﺧﺼﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻷﻧﻬﺎ
ﻫﺪف ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة.

ﺛالﺛة مراحل للمالءمة

العمل التجاري
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مقدمة
َّ
عملية تصميم قيَم َّ
إن البحث عن المالءمة هو َّ
تلبي األعمال
َ
تتمحو ُر حول المنتَجات والخدمات التي ِّ
والمتاعب والمكاسب َّ
محط اهتمام العميل .والمالءمة
تقدمه منشأٌة ما وما يرغب فيه العمالء هي
بين ما ِّ
مقدمة ناجحة.
األول لقيمة َّ
المتطلَّب َّ
تحدث المالءمة على ثالث مراحل .األولى عندما
تحدد أعمال العميل ومتاعبه ومكاسبه ،والتي تعتقد
ِّ
المقدمة .وتحدث
أن في وسعك معالجتها بقيمتك
َّ
َّ
إيجابيا مع قيمتك
الثانية عندما يتجاوب العمالء
ًّ
المقدمة فتلقى ً
قبوال في السوق .وتُدعى المرحلة
َّ
ّ
والحل ،والثانية مالءمة المنتج
األولى بمالءمة المشكلة
والسوق .وتحدث المرحلة الثالثة عندما تجد نموذج
مربح ٍ
ٍ
للتوسع.
عمل
تجاري ٍ
ٍّ
وقابل ُّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻼﺋﻚ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﺎﻋﺒﻬﻢ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
وﺣﻼ
ﻣﻜﺴ ًﺒﺎًّ ،
وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﱠ ﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻮن
ًّ
َ
ﻟﻤﺘﺎﻋﺒﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﻜﺘﺎب أﻣﺎﻣﻚ أدوات ﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﺮﻳﻘﻚ
وﺧﺒﺮﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ،واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ،ﻓﺘﺘﺠﻨﺐ ﺑﺬﻟﻚ
إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ وﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻳﻀﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻨﺘﺠﻚ اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﺠﺪي ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻼﺋﻢ
ﺣﻘﺎ.
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﺴﻮق ًّ

رﻳﺎدة

1

مالءمة المشكلة والحل

العمليَّة

لصق ‘‘المالءمة’’
احصل على ُم َ
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اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟﻜﺴﻨﺪر أوﺳﺘﺮﭬﺎﻟﺪر
وإﻳﭫ ﭘﻴﻨﻮر
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 24.13x19:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت286 :
اﻟﻮزن 870 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-252

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻜﺘﺎب ’’اﺑﺘﻜﺎر
ﺣﺠﺮي اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‘‘ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻨﺎول
ﺗﺤﺪﻳﺪا َ
ً
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻼء.

2

المنتَج والسوق
مالءمة ُ

اطلع على أفكار كﱪى
َّ
والمجالت
من الكتب
َّ
الهدف:

النتيجة:

توسيع األفق وتوليد أفكار
جديدة

أفكار مبنية على مواضيع
ذات صلة ،وتدمج فيها
االتِّجاهات الحديثة

الوعي بتغيير المناخ يؤثِّر
في سلوك العميل

صعود االقتصاد
المشارك

ِ
َّ
مبيعا لتوليد
والمجالت األكثر
استخدم الكتب
ً
المقدمة الجديدة والمبتكَرة .إنَّها
أفكار جديدة للقيَم َّ
وفعالة ِّ
المعمق على المواضيع
طريقة سريعة َّ
لالطالع َّ
المتعددة الرائجة وذات الصلة ،وللبناء على أساس
ِّ
ٍ
ِّجاهات راهنة.
ات

تجار
قوة َّ
تزداد َّ
التجزئة على
اإلنترنت
الجماعي
التعاون
ُ
ُّ
يغير الطريقة
ِّ
لتحقيق قيمة

2

تصفَّ ح واست َْخلِص

يتصفَّح المشاركون كتبَهم
ويصفون أفضل األفكار على
األوراق الالصقة ( 45دقيقة)

ِ
بدعوة أفضل
إن جلب الكتب إلى ورشة العمل هو أشبَ ُه
َّ
مفكِّري العالم إلى جلسة عصف ذهني (طرح األفكار) .بهذه
الطريقة ،يمكنُك تأمين الكثير منهم في الوقت نفسه.

1

اخرت الكتب

َّ
والمجالت
جهز مجموع ًة من الكتب
ِّ
مهما أو
التي تمثِّل اتِّجاهًا ما أو
ً
موضوعا َّ
وض ْعهم على طاولة .اطلب
فكرة كبرىَ ،
من المشاركين في ورشة العمل أن
واحدا ٍّ
لكل منهم.
يختاروا كتابًا ً

تصاعد حركة الصنَّاع

هل لديك أدلَّة
تبني...
ِّ
شرائح العمالء

كيف يعمل الجيل
الرقمي بصورة مختلفة
ُّ

الكيفية التي ستنجح بها
َّ
في استقطاب العمالء
واالحتفاظ بهم؟

العالقات مع العمالء

قادر على أداء
أنَّك ٌ
األنشطة المطلوبة لتحقيق
قيمة؟

األنشطة الرئيسيَّة

المقدمة
القيم
َّ

القنوات

ِ
القنوات التي ستتمكَّن بها
من الوصول إلى العمالء؟

ُلبي الحاجات
ت ِّ
األساسية وتتجاوزها
َّ
ِّ
لكل البشر
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الشراكات الرئيسيَّة

أن لديك سهول ًة في
َّ
الوصول إلى الشركاء
الضروريِّين لنجاح
مشروعك؟

الموارد الرئيسيَّة

ً
وصوال ً
سهال
أن لديك
َّ
إلى الموارد المطلوبة
لتحقيق القيمة؟
هيكل التكاليف

مصادر اإليرادات

قادر على تحقيق
أنَّك ٌ
إيرادات من العمالء؟

الكيفية التي ستحصل بها
َّ
على إيرادات أكثر من
تكبدتَها؟
التكاليف التي َّ

المقدَّمة /االختبار3.1 /
تصميم القِ َيمة ُ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﱠ

3

مالءمة نموذج

اﻟﺘﺠﺎري
اﺑﺘﻜﺎر ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟﻜﺴﻨﺪر أوﺳﺘﺮﭬﺎﻟﺪر
وإﻳﭫ ﭘﻴﻨﻮر
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 24.13x19:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2013 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت288 :
اﻟﻮزن 800 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-115

رﻳﺎدة

ﻛﺘﺎب ﻋﻤﻠﻲ وﻣﻠﻬﻢ ﻟﻜﻞ َﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ ﻋﻤﻞ
ﺗﺠﺎري أو اﺑﺘﻜﺎر ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ.
أﻣﻮرا ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﱠ ُﻤﻬﺎ ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ً
اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت
ﻧﻤﻄﺎ
ً
رﻳﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺳﺘﺘﻌﻠﱠ ﻢ ﻛﻴﻒ ﺗَ ﻔﻬﻢ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ وﺗﺼﻤﻤﻪ وﺗﻄﺒﻘﻪ -أو ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻠﻞ
ً
ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺗﻄﻮره.
ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ً
ً
ﺷﺎرك ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  470ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ
ﺑﻠﺪا ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻳﻤﺎرس ﻣﺎ ﻳﻌﻆ ﺑﻪ .ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ ً 45
ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺼﺮي ﺑﺴﻴﻂ وﻣﺤﻜﻢ ﻳﻤﻜﱢ ﻦ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاه
ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وإدارﺗﻬﺎ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرم ﺑﺮودﺳﻜﻲ
وﺑﻮ ﺑﻴﺮﻟﻴﻨﻐﻬﺎم
اﻟﺴﻌﺮ 19‚77 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2013 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت312 :
اﻟﻮزن 600 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-061

رﻳﺎدة

ﻳﺘﻮق ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪأون ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات أو
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ .ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺗﻤﻜﱢ ﻦ اﻟﻤﺮء
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﻤﻜﱢ ﻨﻪ ً
اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ أﻣﺎﻣﻪ وﺣﻮﻟﻪ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
أﻓﻜﺎرا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﻮال اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ :ﻻ
ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﺎرﻛﻮس ﺑﺎﻛﻴﻨﻐﻬﺎم
وﻛﻴﺮت ﻛﻮﻓﻤﺎن
اﻟﺴﻌﺮ 19‚77 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2013 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت314 :
اﻟﻮزن 620 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-047

رﻳﺎدة

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻼ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﱠ
ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ
ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
درﺟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ ،500
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ُأ َ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن آﺧﺮون ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت رﻳﺎدﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة .ﻣﻬﻤﺎ
ﻓﺈن اﻟﺬﻳﻦ رﻛﱠ ﺰت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺤﻮث،
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ،ﱠ
داﺋﻤﺎ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ
ﻛﺎﻧﻮا
ً
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷداء
دروﺳﺎ
إﻟﻰ أداء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
ً
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح
 ٥٢ﻗﺎﻋﺪة
ﱠ
دون أن ﺗﺨﺴﺮ ﻧﻔﺴﻚ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻻن وﻳﺒﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 19‚77 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2011 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت312 :
اﻟﻮزن 580 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-078

رﻳﺎدة

ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  52ﻗﺼﺔ ﻓﻲ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص
ﱢ
ﻣﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .ورﻏﻢ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﱠ
اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎدة .ﻛﺘﺎب ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺺ ﻣﻠﻬﻤﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺧﺮﻳﻄﺘﻚ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎح
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﻮن ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ
اﻟﺴﻌﺮ 11,30 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2009 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت254 :
اﻟﻮزن 355 :ﻏﺮام
ISBN 978-9059-500-730

رﻳﺎدة

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،ﺳﻴﻌﻠﱢ ﻤﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮن ﻣﺎﻛﺴﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗُ ِﻌ ﱡﺪك ﻛﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻟﻠﻨﺠﺎح .ﻓﺴﺘﺘﻌﻠﱠ ﻢ
ﻣﺒﺎدئ
ﱠ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﺗﺘﻐﻠﱠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺰم أﻣﺘﻌﺘﻚ ﻷﺟﻞ ﱢ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﺗﺼﻄﺤﺐ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﺗﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
أﻳﻀﺎ أﺳﺌﻠﺔ وﺗﻤﺎرﻳﻦ ﺣﺎﻓﺰة
ﺪرج ﺟﻮن ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻛﺬﻟﻚ ُﻳ ِ
ﺴﺎﻋ ُﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﺮك ،وﺗﺨﻄﻴﻂ ﻃﺮﻳﻘﺘﻚ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﺗُ ِ
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺠﺎﺣﻚ.
ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ٌ
أداة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﱢ
ُﺧﻠِ ﻘﺖ ﻛﻲ ﺗﺴﻠﻜﻬﺎ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﻋﻴﺶ
واﻗﻌﻴﺎ.
أﺣﻼﻣﻚ
ًّ

العالمة

اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﱡ

ُ
صياغة عالمتك اللفظيَّة

ويساعد على التواصل على نحو متَّسق ،لفظيًّا وبصر يًّا ،في جميع قنوات

ُ
التواصل ،سواء كان ذلك على ٍصفحة إلكترونيَّة أم على سيرة ذاتيَّة على وسائل
رقمي.
تعريفي مطبوع أو
االجتماعي ،أم مقدِّ مة لكتيِّب
التواصل
ّ
ٍّ
ّ
ٍ
ٍ

تكوين العالمة اللفظيَّة
اللفظية من عناصر
تتكون العالمة
َّ
َّ

اجمَ ْع مجموعةً من الكلمات

يشرحُ سطر الملخَّ ص

موضحة هنا على شكل
مختلفةَّ ،
أجزاء من ٍّ
كل متكامل .ولصياغة

مشروعَ ك للجمهور .ويلخِّ ص

مثل:

’’موطن ِّ
كل
األشياء الغريبة

لفظية ،تناو ْ
َل َّ
كل عنص ٍر على
عالمة َّ
َّذت
حِدةِّ ،
وحدد أفكارك فيه .إذا نف َ
الذهني
مهام البحث والعصف
َّ
ِّ

والرائعة في
منطقتنا‘‘.

ويجمع هذا التمرين َّ
كل ما تعلَّمتَه،
ُ
ويمكنك بعد ذلك َصقْل الكلمات
ٍ
َ
لفظيَة
حتَّى
تحصل على عالمة ّ

أمثلة:

أمامك الكثير من العمل لتُنجزه.

َّ
الملخص/
سطر
شريط الوصف

استعن ِ
بنبرة صوتك في اختيار الكلمات والعبارات
ْ
ُن ممَّن يتقنون اختيار الكلمات،
المفتاحيةْ .
وإن لم تك ْ
َّ
األساسية.
بمحر ٍر محترف لهذه المهمَّة
ْ
َّ
فاستعن ِّ

األسلوب
ّ
اللغوي

ْ
ابحث عن اسم فريد ومميَّز ال
ٍ
ٍ
ٍ
يُنسى لمشروعك.

’’شبكة
الجيران‘‘ ’’فكِّر
ِّيا‘‘.
محلًّ

ِّي
الموقع
اإللكتروني للمجتمع المحل ِّ
َّ
أيضا في الصفحة .22
الذي ورد ً

في عروضك الترويجيَّة.

ٍ
تواصلك
ْ
متكررة في ُ
استخدم هذا السطر بصورة ِّ
إعالنيا
البصريّ .كما يمكن استخدامه بوصفه شعارًا
ًّ
ٌ
مرتبط دائمًا بشعارك.
نص ٌّي
سطر ِّ
ِّ
نصًّياٌ -

’’التواصل
ُ
ِّي‘‘،
المحل ّ

تلبي احتياجاتك .ويتناول هذا المثل
ِّ

والعبارات المفتاحيَّة الستخدامها

العالمة اللفظيَّة كلَّها.

الموضحة في هذا الفصل ،فسيكون
َّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

َّ
إن إنشاء عالمة لفظيَّة أم ٌر بالﻎ األهمِّ يَّة لوَ ضع استراتيجيَّة تصميم متماسكة،

َّ
قصة العالمة (أو سرد العالمة)
ما تريد أن يعرفه جمهورك عن

اسم
العالمة

قد ال يكون اقتراح ٍ ٍ
أمرا
اسم فريد ً
ولكن تأكَّد أنَّه يختلف عن
ممكنًاْ ،
األسماء األُخرى في قطاعك.

شخصيَّة/
قيَم العالمة
ِ

حدِّدْ شخصيَّة مشروعك أو

أمثلة:

قيَمه بالكلمات المفتاحيَّة أو
ِ
العبارات القصيرة.

’’نحن مجتمع
شامل‘‘.

الضوء
’’نسلِّط َّ
على النواحي
اإليجابية فقط
َّ

َّ
قصة
العالمة

نبرة
الصوت

هذا الجزء من العالمة أقرب إلى

ْ
ص لالستخدام على الصفحة
لنقل َّ
مخص ٌ
النص َّ
إن هذا َّ
الرئيسية للموقع اإللكترونيّ .حاو ْ
ِل أن يكون في حدود
َّ
ٍ
أقصر
نسخة
فقرتَين أو ثالث فقرات -كما ستحتاج إلى
َ
االجتماعي.
التواصل
لتستخدمَها على وسائل
ُ
ّ
ُ
للتواصل
استخد ْم نبرة الصوت ذاتها
ِ
مع جمهورك على نحو متَّسق.
ٍ

سيؤثِّر اختيارك لنبرة الصوت في عالمتك البصريَّة
أيضاً .
َّب النبرة المائلة إلى الدردشة ًّ
خطا
ً
مثال ،قد تتطل ُ

كَونه مرجعًا تعود إليه ،أكثر من كونه
مادًة تشاركها مباشرًة مع جمهورك.
َّ

حينا‘‘.
في ِّ

مشروعك.

أمثلة:

ُ
ِّي بعضه ببعض‘‘
’’نربط مجتمعنا المحل َّ
المكان
’’نحب
’’لطيف ،مثقَّف ،مترابط‘‘
َ
ُّ
الذي نعيش فيه‘‘.

مثل:

تضم تشكيل ًة من
’’نحن مجموع ٌة متنامي ٌة ُّ
حينا -من وجهة نظرنا.
يميز َّ
أجمل وأروع ما ِّ
نحب من حفالت الكوكتيل
إنَّنا ُ
نكتب عمَّا ُّ
ِّية والثقافة
إلى المطبخ واألطباق المحلَّ
الغريبة .ونحتفي بعجائب بلدتنا ،العصريَّة
والتاريخية ،لنُدخ َ
ِل البهجة في قلوب
منها
َّ
جميع الناس ،القريب منهم والبعيد ،ممَّن
حبنا للمكان الذي نعيش فيه‘‘.
يشاركوننا َّ

أمثلة:

’’نستخدم ً
ث
جمال قصيرة‘‘.
’’نتحد ُ
َّ
ُ
لكن في جَعبتنا
بأسلوب الدردشةَّ ،
الكثير من المعلومات المفيدة‘‘.

رسمي.
شبابيا وغير
ًّ
ّ

اﻟﺘﺼمﻴﻢ اﻟﺠراﻓﻴﻜﻲ ﻟﻠﺠمﻴـﻊ
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ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻣﺘﻚ
ُ

33

ﻣﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ؟
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف؟
ﻣﺎ ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﻤﻬﻮرك
َ

عمليَّة التصميم
تصاميمُ بديلة
حدِّد رسالتَك

حدِّد رسالتَك
ٍ
تكون واثقًا بشأن الرسالة التي
للحصول على شعا ٍر
مناسب للعالمة ،يجب أن َ
الذهني لعالمة هذا المشروع.
وتجد هنا نتيج َة العصف
ترغب في إيصالهاُ .
ِّ

ﻣﻜﻮﱢ ُ
ﻧﺎت
ﺗﺠﺎرةٍ ﻋﺎدﻟﺔ

ﻣﻐﺬﱟ

إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺘﻚ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرك؟
ُ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ

ﻣَ ﻬَ رة
ودودون

ﻛﻠمﺎت
ﻣفﺘﺎحﻴﱠﺔ
تصفُ نا

ﻣﺎ اﻟﺬي
يُميِّزنا؟

مخبزنا

ﺟمﻴﻊ اﻟمﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪوﻳًّﺎ
ﱠﺎت صﻐﻴرة
ﺑﻜمﻴ ٍ

ٍ
مناسب للعالمة،
للحصول على شعا ٍر
تكون واثقًا بشأن الرسالة التي
يجب أن َ
وتجد هنا نتيج َة
ترغب في إيصالهاُ .
الذهني لعالمة هذا المشروع.
العصف
ِّ

ٌ
صﺪﻳﻖ
ﺗﻮصﻴﻞٌ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺪ ﱠر اﺟﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﱠﺔ

ﻧرﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤ ﱢﻠﻴﱠﺔ
ﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﱠﺔ
زبائننا؟

ماذا ﻧفﻌﻞ؟

ﱢ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻘﺪﻳمﺔ

الذهني
ضع أفكارًا لرسالة مشروعك بأسلوب العصف
ْ
ّ
 -اﻧﻈرْ صفﺤﺔ 22
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ﱡ
ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ

3

اتَّخذْ قرارًا بشأن أسلوب الشعار

السوق والمنافسين.

DB

اﺳﺘﺨﺪ ْم ﺧﻄٍّ ﺎ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ
ﻣﻬﺎ ﱢم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎريّ
الحروفي
الشعار
ّ

))Lettermark
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ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺮﺳﻮ ُم اﻟﺒﺴﻴﻄ ُﺔ متﺎﻣًﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮنَ اﻟﺼﻮرة ﻣﺘﻔﺮﱢدة
ُ
اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻌﺘ َﻤ َﺪ ﻋﲆ اﻟﺨﻄﻮط
ﻳﺴﻬﻞُ متﻴﻴﺰﻫﺎ.
َ
الصوري
الرمز
ّ

النص ّي
الشعار ِّ

)(Wordmark

وهو الشعار المكوَّن من ٍ
يتكوَّن هذا الشعار من
كتابة
ٍ
اسم
حرف واحد أو أكثر ،وعادًة فقطً ،
وغالبا ما يكون َ
ما تكون األحرف األولى
الشركة ،وتفيد الشعارات
النصَّية في تمييز العالمة،
من اسم الشركة .وقد يكون ِّ
مثالي
هذا الشعار ً
مفيدا ،إذا كان وهذا األسلوب ٌّ
اسم الشركة ً
طويال.
للشركات حديثة العهد.
ُ

)(Image Symbol

الشعار المركَّب

)(Combined Mark

يمكن أن يمث َ
استخدام
ِّل
مزيج من الكتابة والرسوم
ُ
ٌ
تصويري ٍ
واحد
َسم
انتهج
ر ٍ
لتعزيز العالمةِ .
ٍّ
ومميزة
البساط َة في أسلوبك حتَّى
طريق ًة فريدًة َّ
لبناء عالمة ٍ
تجاري،
عمل
َ
تحافظ على قوَّة تأثيره في
ّ
أيضا.
تحديًا في الشاشات الصغيرة ً
ُعد ِّ
رغم كونها ت ُّ
إيجاد الصورة المناسبة.

االستعارة البصريَّة -يمكن أن َ
تنقل الصور
ِ
صورة ٍ
موقد دافئ
حس العالمة -مثل
َّ
قبعة الطاهي التي
يوحي بالراحة
المنزلية ،أو َّ
َّ
أن بعض المشاريع
توحي
بالحرفية .والواقع َّ
َّ
ٍ
بصورة
تنجح في التعامُل مع هذا األسلوب
ُ
َ
أفضل من غيرها لهذا األسلوب.

وقع االختيار على
َ
القمح ليذكِّرنا
الطبيعية
بالمكوِّنات
َّ
ٍ
صورة ترم ُز إلى
الرمز -يتطلَّب استخدام
مزيدا من
العمل ،مثل مرقاق العجينً ،
المدخالت من طرف المشاهد .لكن يمكن أن
طيًبا .ويجمع الشعار المختار بين
يحق َ
ِّق نجاحًا ِّ
أي غموض.
الرموز
والنص لتجنُّب ِّ
ِّ
أساليب الرسوم التوضيحيَّة
 -اﻧﻈر صفﺤﺔ 110
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صمﻢ ﺷﻌﺎ ًر ا
ﱢ

استخدامُ عَ جَ لة األلوان

ُ
درس َ
َ
ْ
ْ
تعرف عجلة األلوان التي
ت الفنون أو الفيزياء ،فال بدَّ أنَّك
كنت
إن
تُظهر العالقة بين األلوان المختلفة .وتُعدُّ عجلة األلوان أداةً مفيدةً في
الجرافيكي ،إذ تساعدك على مقارنة التوليفات اللونيَّة لتقرِّر ما
التصميم
ّ
ستستخدمه ،وما ستتجنَّبه.

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺸﺠﻌﻚ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﱡ ﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ
ﱠ
ﱢ
ﻋﻼوة
ً
وﻋﻤﻠﻴﺔ،
ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض
ﱠ
ﱠ
َ
ﺗﻄﺒ َﻖ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﻠﻰ ٍ
ُ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن ﱢ
ﱢ
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘَ ﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﺘﺎب.

نظر يَّة عجلة األلوان

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮرك ،وﻧَ ْﻘ ِﻞ
وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻟﻔ ْﻬ ِﻢ ﻋﻼﻣﺘﻚ،
اﺳﺘﻌﺪ َ
ُ
ﱠ
ِ
ﱢ
وﻣﺪروﺳﺔ...ﻛﻞ ﻫﺬا
ﱡ
ﺮة
ﻣﺆﺛ ٍ
ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻚ إﻟﻰ
َ
ً
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‘‘.
وأﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ’’اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﱡ

الفكرة األولى

ضوئي.
المكونة له بتمريره بموشو ٍر
يمكن تحليل َّ
الضوء إلى األلوان ِّ
ّ
ٍ
قسما
فيتسنَّى حينها تمثيل الطيف
المرئي على عجلة ذات اثني عشر ً
ِّ
تقارب لونَين ،زا َد انسجامُهما
تُظهر عالقة األلوان بعضها ببعض .وكلَّما زا َد ُ
عند ِ
وضعهِما معًا .وكلَّما ابتعَدا بعضهما من بعض ،زا َد تبايُنُهما.
أزرق

الفكرة الثالثة

الفكرة الثانية

تبايُنٌ واضح

ُ
التوازن األمثل

انسجامُ صبغات األلوان

أثرا في نفس المشاهد باستغالل التبايُن ما بين
يمكن أن نترك ً
األلوان ،وتتمتَّع األلوان المتقابلة على عجلة األلوان بأعلى درجات
فإن وضعنا لونَين متقابلَين بعضهما قرب بعض ،فسيبدو
التبايُنْ .
ٌّ
ونابضا أكثر.
كل منهما أزهى ً

السعد عند اختيار لوحة ٍ
ألوان للتَّصميم.
رقم َّ
قد يكون الرقم َ 3
لكن من
ويمكنك أن توزِّع األلوان الثالثة في التصميم بالتساويْ ،
اآلخرين
ليتصد َر المشهد واللَّونين
األجدر اختيار أحد هذه األلوان
َّ
َ
لألدوار الثانويَّة.

ِ
ومتناسقًا ،فما عليك سوى
غنيا
تحرك باأللوان
ْ
إن أرد َ
ً
شعورا ًّ
ْت أن ِّ
اختيا ِر ِ
لوحة ٍ
تضم ألوانًا متجاورة على عجلة األلوان .وسواء
ألوان ُّ
كن على ٍ
اخترت لَونًا أم اثنَين أم ثالثة أم أربع َة ٍ
بأن
ثقة َّ
َ
ألوان حتَّىْ ،
ِّي يبدو عليه االنسجام.
هذه األلوان ستتآلف معًا
َ
لتخرج بمظه ٍر كل ٍّ

عجلة األلوان
أصفر
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اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻲ َوﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬا
ُ
ﱠ
ُ
ﱡ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ واﻟﻠﻮن،
اﻟﺨﻂ واﻟﺼﻮرة واﻟﺮﺳﻮم
ﱢ
ﻓﻦ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،ﻣﺜﻞ ﱢ
ﱠ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻷدوات ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ
وﻳ ﱢﺒﻴ ُﻦ ﻟﻚ
ﱠ
ُ
وﺑﺚ اﻹﻟﻬﺎم وﺳﺤﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرك ﱢ

َ
الشعار ً
يضم
كأن
يكون ِّ
بسيطا ْ
يمكن أن َ
اسم شركتك أو األحرف األولى من اسمها ،أو يمكن أن َّ
يحمل َ
التجاري ضمن سياق
تضع في الحسبان العمل
بعض الصور .وعليك ،عند اختيار أسلوب ِّ
َ
َّ
للشعار ،أن َ

ﺗُﻌﺪﱡ اﻷﺳامء اﻟﻘﺼرية أﻓﻀﻞ
اﻷﺳامء ﻟﻠﺸﻌﺎرات اﻟﻨﺼﱢ ﻴﱠﺔ.

تحديدا في
أيضا .تؤثِّر خيارات الخطوط
ً
ً
راقيا
إحساس العالمة بقوَّة :يبدو بعضها ً
ً
وبسيطا.
ورسميا ،وبعضها اآلخر عصريًّا
ًّ

تصوير إشارة المنتج -مثل
إن
اإلشارةَّ -
َ
واضح ال لبس
رغيف الخبز أو الكروسان-
ٌ
يميزك عن
ولكن الشعار
َ
فيهَّ ،
الواضح قد ال ِّ
منافسيك.

ﱡ
ﻟﺘﺤمﻞ
ﻣﺴﺘﻌﺪﱡ ون
ﻧفﻘﺎت اﻟﺤِ رﻓﻴﱢﻴﻦ

2

مدهش عدد الخيارات المختلفة التي يمكن
ٌ
تنتج عن لوحة األلوان وعن الموجز
أن َ

أحمر

األلوان األوَّ ليَّة
)(PRIMARY

األلوان الثانويَّة
)(SECONDARY

تعد األلوان األزرق
ُّ
واألحمر واألصفر ألوان
َّلية .وتُدعى بهذا االسم؛
أو َّ
ألنَّه ال يمكن الحصول
بمزْج ألوان أُخرى.
عليها َ

الثالثي عن
ينتج اللون
تُدعى األلوان األخضر
ُّ
لون أوَّلي مع ٍ
َمزْج ٍ
لون
واألرجواني
والبرتقالي
ٍّ
ُّ
ُّ
ألوانًا ثانويَّة .وينتج ُّ
ثانوي مجاور .ويقع
كل
ٍّ
ٍ
لون منها عن َمزْج لونَين اللَّون الناتج بين اللَّونَين
َّليين ،ويقع بينهما على المكوِّنين له.
أو َّ
عجلة األلوان.

اﻟﺘﺼمﻴﻢ اﻟﺠراﻓﻴﻜﻲ ﻟﻠﺠمﻴـﻊ

األلوان الثالثيَّة
)(TERITIARY

الزَّوجُ المتباين
ِ

تُدعى األلوان الواقعة على مواقع
متقابلة من عجلة األلوان ألوانًا
َجات مثل
متكاملةِّ .
وتقدم مزاو ٌ
البرتقالي األصفر
األزرق القاتم مع
ِّ
ويجدد
أثرا يبعث على النشاط ِّ
ً
الطاقة .وعليك أن تنتبه وأنت
تستخدم مثل هذه المزاوَجات مع
تهتز‘‘ بجوار
الكتابة؛ َّ
ألن األلوان قد ’’ ُّ
النص ع ِ
َس َر القراءة.
بعضها ما يجعل َّ

ٌ
فريق من أربعة
الرباعي أو
يستخدم مصطلح النسق
ِّ

التكاملي المزدوج )Tetradic
النسق
ِّ

َس ٍق مكو ٍ
َّن
َّ (scheme
للداللة على ن َ
من أربعة ألوان يتكامل فيها ُّ
كل
ويفسح مثل
لونَين بعضهما مع بعض.
ُ
هذا النسق في المجال للتَّنويع ،غير
أن موازنة التبايُنات القويَّة تتطلَّب
َّ
جرب اختيار
الكثير من االنتباه .لذا ِّ
يكون لونًا مهيمنًا
أحد األلوان بحيث ُ
مشددة.
واأللوان الثالثة األُخرى ألوانًا ِّ

تبايُنٌ ّ
أدق

الثالثي المتوازن
ُّ

التوليفة الباردة

الدرجات اللونيَّة الدافئة

أحد األلوان مع اللَّونَين
اجمع َ
ْ
المجاورَين للَّون المقابل لتحصل
على ٍ
لوني متكامل .وينتج عن
نسق ٍّ
هذا النسق التبايُن واالنسجام في ٍ
آن
معًا .فاألزرق هنا ً
َن مع
مثال يتباي ُ
أن األصفر
اللونَين
اآلخرين ،في حين َّ
َ
والبرتقالي لونان قريبان بعضهما من
َّ
االنسجام في اللَّون.
بعض ،ما يوفِّر
َ

اللوني
يعبر مصطلح الثالوث
ِّ
ّ
ُ
تفصل
) (Triadicعن ثالثة ألوان
مسافات متساوية (ثالثة ألوان)
بينها
ٌ
على عجلة األلوان .ونرى في المثل
الموضح هنا األزرق يجتمع باألخضر
َّ
والبرتقالي .ويمكنك تحقيق
الليمي
ّ
ِّ
التوازن األمثل بتجريب توليفات
مختلفة مكوَّنة من ٍ
لون مهيمن
مشددَين.
ولونين ِّ

التماثلية أقصى
تولِّد التوليفات
َّ
درجات االنسجام وأدنى درجات
التبايُن .ونرى هنا ً
األزرق
مثال
َ
الداكن يجتمع بجارَيه من جهة
َ
المزرق-
اليسار -األزرق واألخضر
ّ
لوحة ٍ
لتتكوَّن لدينا ُ
ألوان باردة
وهادئة.

إن ْ
أخذنا األزرق الداكن ذاته في
ْ
َمعْناه بجارَيه من
المثل السابق وج َ
والوردي
ِي
ُّ
جهة اليمين -األرجوان ُّ
لدينا لوح ُة ٍ
ألوان
َت َ
لتكون ْ
الغامقَّ -
أدفأ من سابقتها .ويبدو األزرق الداكن
يستمد دفئًا من جارَيه الدافئين–
هنا
ُّ
وسنتوسع في الصفحة التالية في
َّ
تفاعُل األلوان بعضها مع بعض.

ُ
وحﺪات اﻟﺒﻨﺎء
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اﻟﺒﺼﺮي
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ّ
ﱡ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
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ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﻟﺘﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻊ
ُﺻ ﱢﻤﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ’’ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‘‘
َ
ﻧﻈﺮﻳﺎ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﱠ
ًّ
ﱠ
ﱢ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﱠ
وﻋﻤﻠﻴﺎ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
ًّ
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﱢ
اﻟﺨﻂ( واﻷﻟﻮان واﻟﺼﻮر.
ّ
)ﻓﻦ
واﻟﺘﺎﻳﭙﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﱡ
اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
ﻫﺬا
َ
ﱠ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻴ ٍﺔ ﻣﻦ
وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ
واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ،
اﻟﻄﻼب
ﱠ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ
ﱠ
ﱢ
َ
ﻠﻬﻤﺔ.
ﺑﻴﺎﻧﻴ ٍﺔ ُ
أﺷﻜﺎل ﱠ
وﺻ َﻮ ٍر ُﻣ ِ
ٍ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺒﺼﺮي‘‘
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
’’اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻳﻤﺘﺤﻦ ﻛﺘﺎب
ّ
ُ
َ
ﱡ
ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻠﻮل
ﺗﻨﺎو ُل
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺑﻬﺎ
َ
ُ
ِ
ﺤﺪ ًﺛﺎ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ
ً
وﺻ ْﻘﻠِ ﻬﺎ .وﻳﺤﻮي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ
اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ُﻣ ﱠ
َ
ﻋﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﻤﺎرﺳﻴﻦ
ٍ
اﻟﺮﻗﻤﻲ،
ﱢ
ّ
ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ
أدرج اﻟﻤﺆﻟﱢ ﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،
ً
َ
َ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ
ﱠ
ﱢ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
واﺳﻊ
ﻃﻴﻒ
ٍ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻤﻴﺰُ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻧﱠ ﻪ
ُ
ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ُﻳ ﱢ
ٍ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ،
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ
ﻳﻮﻓ ُﺮ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ؛ إذ ﱢ
ﱠ
ُ
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺑﻮﺿﻮح
وﻳﺸﺮح
ﱠ
َ
ُ
َ
ٍ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ِ
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ِ
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اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ِ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﺤﻮث
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ،
ٍ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺘﻀﻤ ُﻦ
ﱠ
ُ
ً
وو ْﺿﻊ اﻟﻨﻤﻮذج
ﻣﺮورا ﺑﺎﻷﻣﻮر
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم،
ِ
وﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔَ ،
ﱠ
ً
ِ
ﻳﺘﻤﺤﻮ ُر ﺣﻮل
ﻧﻬﺞ
أﻫﻤ ﱠﻴ ِﺔ
ﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ُﻳ ﱢﺒﻴ ُﻦ
ِ
َ
اﻟﺴﺒﺐ وراء ﱢ
ﱠ
َ
اﺳﺘﺨﺪام ٍ
اﻷو ّ
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ.
ٍ
ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم،
ِ
ً
ِ
ِ
اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻧﺸﺎﻃﺎ
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 12
ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ً
َ
ُ
ﻳﺸﺘﻤﻞ
ُ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،ﻛﻤﺎ
ِ
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺎت
اﺳﺘﻜﺸﺎف
ِ
ﱠ
ﱠ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ِ
ﻋﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟَ ﻢ .وﻫﻜﺬا
وإﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
أﻣﺜﻠﺔ
ٍ
ﻋﻠﻰ
َ
أﻣﺎﻛﻦ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻮد أن ﻳﺤﻈﻰ
ﻟﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﱢ
ﻣﺮﺟﻌﺎ
ﻌﺪ
ﱢ
ﻣﺼﻤ ٍﻢ ﱡ
ﱢ
ًّ
ً
ﻓﻬﻮ ُﻳ ﱡ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ِ
ﺗﺠﺮﺑﺔ
إﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ِ

أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ
ﺣﻞ
أي ﱟ
ﺟﺰء
أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﱢ
ّ
ﱞ
اﻟﻠﻮن ﻫﻮ ٌ
ﻣﻤﻴﺰة،
ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻣﺼﻤ ٍﻢ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ َو ْﺿﻊ
ﻟﻜﻞ
أﺳﺎﺳﻲ ﱢ
ﻣﺮﺟﻊ
ﱠ
َ
ﱢ
ٌ
ﱞ
ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮره.
ﺗﻮاﺻ ٍﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
وإﻟﻰ
ُ
ٍ
ِ
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ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،
ِ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
أﻣﻮر
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ
ُﻳﺮﻛﱢ ﺰ
ﱠ
ُ
ٍ
اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ:
اﻵﺗﻴﺔ إﻟﻰ
ِ
اﻷﻣﻮر
وﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﺼﺎل
ُ
ﱢ
ِ
اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﺳﺘِ ﺨﺪام اﻟﻠﱠ ﻮن ،وإدﻣﺎﺟﻪ ﻣﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻛﻴﻔﻴ ِﺔ
ﺗﻌﻠﱡ ُﻢ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﺧﺎص أو إﺑﺮاز اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻮر ﻹﻳﺼﺎل ﻣﻌﻨً ﻰ ﱟ
ﱠ
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻮان ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
أﻣﺜﻠﺔ
ٍ
إﻋﻄﺎء
ﱠ
ﱠ
اﻟﻘﺎرات.
دول ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠَ ﻒ
وﻣﻦ
ﱠ
ٍ

اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ َﺑﻴﺎن
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺮﺳﻮم
ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺜﻠﺔ
ِ
ﻌﺮاض
ُ
اﺳﺘِ
ﱠ
ﱠ
ﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ووﺳﺎﺋﻞ
ﻨﻮﻳﻌﺎت
ٍ
إﻣﻜﺎﻧﻴ ِﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗَ
ﻟﻮﻧﻴ ٍﺔ ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻟﻠﺘﻨﻮع
ﻣﺮاﻋﺎة
ً
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﱠ ُﺐ
ﱡ
ﻐﺮاﻓﻲ.
واﻟﺠ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
َ
ّ
ﱢ

ﺗﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺒﺼﺮي
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ
ﺟﺰءا
ًّ
ُﻳ ﱡ
ﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﺼﺮي ً
أﻳﻀﺎ ﻛﺴﺮ
اﻟﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻐﻲ ً
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﺳﻠﻮب ﱢ
اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ ،ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﻴﻠﻤﻦ ﺑﺮوﻧﺪ
اﻟﺴﻌﺮ 25,42 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 25x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت143 :
اﻟﻮزن 500 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-354
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أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﻳﺴﺎﻋﺪ ً
اﻟﻤﻌﻘﺪة؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻜﱢ ﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ
ﺑﻌﻀﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
اﻟﺘﻌﺎون ،وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ،وﻳﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ذﻛﺎء ﺧﺎرق ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﺒﺼﺮي .وﺳﺘﺘﻤﻜﱠ ُﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ رﺳﻮﻣﺎﺗﻚ وأﺳﻠﻮﺑﻚ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺈدﻣﺎج
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻚ.

أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷزﻳﺎء
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :رﻳﺘﺸﺎرد ﺳﻮرﻏﺮ
وﺟﻴﻨﻲ أودال
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 20x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت208 :
اﻟﻮزن 800 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-361
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ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم
ﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ً
ُﻳ ﱡ
ﺑﺪءا ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷزﻳﺎءً ،
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﻲ
ً
وﺿﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
زي ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻤﺎرﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷزﻳﺎء
وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ.
ﺗُ ﺮﺟﻤﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻠﻲ،
أﻳﻀﺎ
واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷزﻳﺎء ،وﻳﺤﺘﻮي ً
ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺎت أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة .ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻓﻲ دور أزﻳﺎء
ً
ً
وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ
ﺛﺎﻗﺒﺔ
أﻓﻜﺎرا
ﻣﺸﻬﻮرة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﻣﻮن
ً
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أدوارﻫﻢ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ُﻫ ِﻮ ﱠﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :أﻟﻴﻨﺎ وﻳﻠﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 45,00 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 28x22:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت312 :
اﻟﻮزن 1500 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-392
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ﻳﻌﺮض أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎول
ُ
ﻣﺮﺟﻌﺎ
ﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ً
ُﻳ ﱡ
ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ووﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ
ً
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﺮض دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
أﻳﻀﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻺﻟﻬﺎم،
ﻋﺪة .ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻟﻌﻼﻣﺎت ﱠ
وأدوات ﻣﻔﻴﺪة ﺗُ ﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
ﻃﻮال رﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺎت.
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ.
 50دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗُ ﺒﺮز أﻫﺪاف اﻟﻌﻼﻣﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  700ﺻﻮرة وﺷﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.

ﺣﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎرات

Vanderbilt University
By Malcolm Grear
Designers

امزج الرتاث

اس َتهد ِ
ِف التميُّز

َحسن أن َ
نترك الكالم
نتحد ُ
عندما َّ
ث بشأن تصميم الشعارات ُ
والهوِيَّة التجاريَّة ،يُست ُ
تود
كالريح ،وآخر ما ُّ
عن الموضة لمجال صناعة األزياء .تجيء الموضة وتذهب ِّ
قديما
تصميم
كبيرا من وقتك ومال عميلك في
فعله هو أن
ٍ
تستثمر ً
سيصير ً
ُ
قدرا ً
َ
في غُضون ٍ
ُ
عار ط َ
َوال
زمن قصير.
مهم؛ إذ يجب أن يدوم ِّ
الش ُ
فطول عمر التصميم َّ
أيضا تطوير الشعار وتعديله بعد
المشروع
مدة حياة
التجاري الذي يمثِّله .ويمكن ً
َّ
ِّ
مدة من الزمن إلضفاء روح التجديد
َّ
عليه ،لكن ُّ
يظل المفهوم الذي بُني عليه
سليما متماسكًا.
ً

المتميز هو الشعار الذي تستطيع تمييزه عن باقي المنافسين .له جودة ٌ
ونمط
الشعار
ِّ
فريد من نوعه يعبر بدق ٍ
َّة عن وجهة النظر التجاريَّة للعميل .ولكن كيف يمكنُك
ٌ
ِّ
ومتميز؟
نع شعا ٍر فريد
ُص ُ
ِّ

تقع وكالة تصميم ‘‘Malcolm Grear
 ’’Designersفي مدينة رود آيالند.
الهوِيَّة البصريَّة لجامعة
صممت ُ
وقد َّ
‘‘ ’’Vanderbiltبدمج رمزَين لهما صل ٌة
(القوة
أزلية بالجامعة :ورقة شجر البلُّوط َّ
َّ
والصمود) وثمرُة البلُّوط (بذرة المعرفة).
ُّ
يعب ُر هذان العنصران عن مكانة الجامعة
ِّ
بوصفها مكانًا ً
ناشطا في زراعة األشجار.

ٍ
فترض
‘‘أكثر
شخص يُ َ
ُب إرضاؤه عند
أن يَصع َ
تصميم شعار ما هو
مصمم الشعار نفسه.
ِّ
التحدي؛
عد نوعًا من ِّ
يُ ُّ
ألن العمل يجب أن
َّ
يرس َخ في الذاكرة،
َ
خالدا قدر
ويكون ً
المستطاع .ال أريد أن
أتبَ َع الموضة ،وأرغب
يحد ُد
أن أكون أنا مَن ِّ
المعايير ،ال أن أتَّبع
َ
معايير موضوعة’’.
()Malcolm Grear

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :دﻳﭭﻴﺪ إﻳﺮاي
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.8x22.9 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت220 :
اﻟﻮزن 750 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-450

ﻣﺮورا
ﻳﺮﺷﺪك ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة
ً
ﺑﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﻤﻼء ﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ.
أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،واﺳﺘﺨﺮاج
وﻳﻌﺮض ً
اﻷﻓﻜﺎر ،وﺗﺴﻌﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻪ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ،
اﻻﺳﻜﺘﺸﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﱠ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻋﻤﺎل ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ِ
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ:
ﻋﺪة
ﺳﺘﺘﻌﺮف ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
أﻣﻮرا ﱠ
ً

أناق ٌة بهذا الشكل
العديد
ال تأتي دون
ُ
من التجاربً ،
فضال
ٍ
وراء
عن
اكتشافات َ
الكواليس.
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اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰة.

اﻷﺳﺒﺎب وراء ارﺗﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ دون اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ً
ً
ﻃﻮﻳﻼ.
ً
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺷﻌﺎرات ﺗﺪوم
ﻧﺼﻴﺤﺔ
٣١

ﺗﺼﻤﻴﻢ

NMA
By SomeOne, 2003,
refreshed in 2011

التصميم وإدارة اإلبداع:

David Law

ثالث
‘‘أعطينا العميل َ
ٍ
تصميمية
اختيارات
َّ
ألن القطاع
مختلفة؛ َّ
جدا ،ولم
غنيا ًّ
كان ًّ
نتمكَّن من االستقرار
نهائي -فسألنا
على قرا ٍر ّ
إن لم يمانعوا
العمالء ْ
ِ
القيام بذلك الجزء ً
بدال
عنَّا’’ (،Simon Manchip
مؤسس مشارك لوكالة
ِّ
.)SomeOne

تختص بصناعة العالمات التجاريَّة
ومقرها لندن،
ُّ
وكالة التصميم ‘‘ُّ ،’’SomeOne
وتجديدها.
شعارين
ْ
عملت على مشروع مع وكالة تسويق الصحف ‘‘ ’’NMAلتصميم َ
حروفي باستخدام أحرف اسم الوكالة ،وكان تصميمه ً
بسيطا
األول شعار
متميزَينَّ :
ِّ
ٌّ
ٍ
سلسلة لث ِ
َالث مجموعات من الخطوط الصاعدة والنازلة.
تكو َن من
ً
نوعا ما ،حيث َّ
الحروفي
للتحدي -الشعار
مصدرا
مجرد اإلتيان بالفكرة كان
ِّ
َّ
ً
ولكن هناك المزيدَّ -
ُّ
هو ٌّ
متميز يصعب نسيانه.
َّه
ن
أ
هذا،
من
واألهم
صلة.
وذو
وبسيط
عريض
خط
ِّ
ّ
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تطوُّر تصميم
Swiss Life
By MetaDesign

وبهذاَ ،
مبدئيا أن
ِماحك .ومن األمور التي تساعد
تكبح ج َ
عليك أن تعرف متى ُ
ًّ
ً
يكون
األفكار بالتدريج من الصفر
تطرح
ِّي .لذا يمكن أن َ
َ
َ
وصول إلى التغيير الكل ّ
ولكن التصميم
التصميم َّ
تطورَّ ،
مجرد ُّ
قريبا َّ
لي شيئًا ً
ُ
مما يعرفونه ،وببساطة يكون َّ
األو ُّ
ٌ
انفصال
الحد حيث يُرى
حقيقي’’.
الثاني والثالث يتجاوزان َّ
ّ

عدة ٍ
تعقيدا إلى
عد
َّ
الب ُ
ً
فروعا في َّ
وألن لشركة التأمين ً
دول ،فقد أضاف هذا ُ
المشروع .ومن العوامل التي جعلت مراحل عمل شركة التصميم تؤول إلى النجاح
جعل الوكالة تستعين بصنَّاع القرار للشركة من ِّ
كل أنحاء العالم .وبدل أن
كان ْ
الرئيسي ،صار صنَّاع القرار من مختلف األسواق
الهوِيَّة الجديدة من المكتب
ُفر َ
ض ُ
تَ
ِّ
جزءا من مسيرة التجديد.
العالمية ً
َّ

االسكتشات بصيغة رقميَّة

‘‘مفاهيم العالمة

نصممها
التجاريَّة التي ِّ
رسمية في تنفيذها،
غير
َّ
بل على العكس؛ فنحن
مفهوما،
قص ًة أو
نطور َّ
ً
ِّ
تخيله بصريًّا.
ونحاول ُّ
في مشروع "Swiss
 ،"Lifeكانت فكرة اليد
قص ًة
َّ
أن الخطوط تحكي َّ
فرديَّة’’.
()Alex Haldemann

92

93

كل شيءٍ يتعلَّق بالتفاصيل
ُّ
ترتبط على نح ٍو َّ
قد تُثبت الشعارات أنّها أكبر قيمة عندما ُ
لصقة
بمجرد أنَّها عالمة ُم َ
أقل َّ
ٍ
على ٍ
كوب أو تي شيرت أو ٍ
مجموعة من
زءا من
كيس
قماشي ،بل ترتبط أكثر بِكَونِها ُج ً
ّ
ويدعم هذا
العناصر.
المفهوم ‘‘ ’’Michael Beirutالشريك في استوديو ‘‘،’’Pentagram
َ
ُ
حيث ُ
المصممين:
ص أفضل األعمال في المنطقة في ما يُجمِع عليه معظم
يقولَّ ‘‘ :
تتلخ ُ
ِّ
ٍ
مرتبط بالشعار نفسه ،بل
األمر الواضح ،غير
َّف فيها’’.
بالكيفية التي يُوظ ُ
َّ
َّ
أن َ
للمصم َمين ‘‘ ’’Armin Vitو‘‘ ’’Bryony Gomez Palacioمن
الهوِيَّ ُة التجاريَّة التالية هي
ُ
ِّ
الثنائي ُهوِيَّ ًة تجاريَّة جديدًة َّ
كل عا ٍم
استوديو ‘‘ .’’UnderConsiderationويبتكر هذا
ّ
لمؤتمرهم
بحد
يكون
السنوي ‘‘( ’’Brand New Conferenceاختصاره  .)BNCلن َ
الشعار ِّ
ِّ
ُ
للهوِيَّة البصريَّة األشمل.
ِّرا بقدر تأثي ِر االنتباه إلى التفاصيل التي يوليها
الثنائي ُ
ذاته مؤث ً
ّ

Brand New
Conference 2013
By UnderConstruction

غالف ٍ
ِر الپيكسالت .وقد
تضم َن برنامج المؤتمر
َ
َّ
مفرغًا بالليزر ،على نح ٍو يُظه ُ
جيب َّ
جرت خياطة الشعار يَدويّا على غالف جميع نسخ البرنامج وعددها خمس مئة.

ً
ً
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻫﻮﻳﺔ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺎر ﻟﻴﺼﻴﺮ

ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎرات اﻷﺧﺮى.
ﺷﻌﺎرا ﻣﺎ ﻣﻤﻴﺰً ا
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ
ً

استراتيجية هي أن ِّ
يكون
يسه ُل تمييزه،
مبدئيا على
ترك َز
أفضل
ُ
ٍ
وحيث ُ
تصميم ُ
ًّ
َّ
العام َ
يدل عليه.
تحديده
العام أو
سهل التمييز حتَّى َّ
َ
الخارجي ُّ
إن شكلَه َّ
شكله ُّ
َّ
ٍ
مميزة؛
تعم ُل باألبيض واألسود فقطَّ ،
فإن هذا ِّ
يسه ُل عليك ُص َ
عندما َ
نع عالمات َّ
ألن التبايُ َن ِ
يوض ُح وجو َد ٍ
فكرة أو ٍ
عناصر ثانويَّ ًة لشكل
األلوان
ُعد
ُ
َّ
شكل ما .وت ُّ
َ
التصميم وهيئته.

ٍ
بني ِ
خاصة ومرنة لكلمة ‘‘،’’BNC13
مصمم
الهوِيَّة حول رم ٍز
ت ُ
بصورة َّ
حروفي َّ
َ
ٍّ
ٍ
ت موا ّد المؤتمر حتَّى
لوني ٍة من األسود واألصفر واألبيض .وقد َ
أدهش ْ
ومجموعة َّ
وح َضروه.
أكثر َمن سبقوا َ

تبعد
َّجهية (ُ )Vectors
ُو ِض َع الشعار على شبكة محدودة دقيقة ّ
جدا ،مع رسوم مت َّ
تماما.
ُ
بعضها من بعض مسافة عشرة پيكسالت ً
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ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :دﻳﺎن ﻣﺨﺎﻳﻞ
اﻟﺴﻌﺮ 63,56 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 22x28.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت341 :
اﻟﻮزن 2000 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-467

ﺣﺘﻤﻴﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أﻣﺮا
ًّ
أﺻﺒﺤﺖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ً
ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻄﻴﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
اﻟﻤﺤﻜﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ أﺣﻴﺎﻧً ﺎ أو ﺗﻔﻜﻜﺖ أو
ﺗﻜﻴﻔﺖ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .وﺗُ ﻈﻬﺮ اﻟﺤﻘﺒﺔ
أﻳﻀﺎ واﺟﻬﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻣﺮت ﺑﻪ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم.
ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن واﻟﻤﺼﻤﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ،
واﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻄﻠﺒﺔ – ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻤﺪى
أﻫﻤﻴﺔ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ُﻳﺒﺮز ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي ،وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺼﺮي ،وﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
أﻳﻀﺎ .واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ً
ﻳﻮﺿﻊ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ واﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ َ
ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﻌﺎل.
ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎن ﺑﺼﺮﻳﺎن وﻟﻐﺘﺎن ً

ﺗﺼﻤﻴﻢ

Page 3

اﻟﻤﺼﻮر
اﻟﻘﺎﻣﻮس
ﱠ
ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ

C

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺎﻓﻦ اﻣﺒﺮوز
وﭘﻮل ﻫﺎرﻳﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 21,19 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 12x16.6 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت304 :
اﻟﻮزن 470 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-382
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الرمادي تمثِّل َّ
كل األلوان الفرديَّة في نظم “ ”RGBو“.”CYMK
للتدرج
ِّ
هي قنوات ُّ
ٍ
كل ٍ
بصورة
لون بمسار منفصل يمكن تغييره أو استبداله أو حذفه
يُمثَّل ُّ
مستقلَّة .يكون لصور “ ”RGBثالث قنوات ،ولصور “ ”CMYKأربع قنوات.

معدلة
صورة غير َّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ دﻟﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ .وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻤﻮس ،وﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺑﺎوﻫﺎوس إﻟﻰ ﺟﻨﻮن
)ﺳﻨﻌﺮف ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮى
اﻟﺴﺎﻳﻜﺪﻳﻠﻴﺎ
ُ
ﻗﻴﻤﺎ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺘﻢ
اﻟﻜﺘﺎب( .ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺮﺟﻌﺎ ً
ً
ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ .وﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻟﺘﺜﺮي ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻬﺎ.
ﱠ
وﻣﺼﻮرا،
وﻣﺼﻨﻔﺎ
ً
ﺷﺎﺋﻌﺎ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 250
ً
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ
وﻳﺤﺘﻮي ً
اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻘﻄﻴﺔ واﻟﺒﻴﻜﺴﻞ ،وﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﺰال ﺗُ ﺴﺘﺨﺪم ﺣﺘﻰ اﻵن.
اﻟﺘﻲ ﻻ ُ

Canadian Binding
التجليد الكندي
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10/2/7 AM

8:22

vd_ﬁnal_rl_for SG_057-001.qxd

ُجمع فيها الصفحات بسلك حلزوني من المعدن أو
طريقة لتجليد الكتاب ت َ
الحلزوني في التجليد نصف
ويكون السلك
الپالستيك ،مع غالف ملفوف.
ُ
ُّ
ويجمع
الكندي مكشوفًا من الغالف ،بينما ال يكون التجليد الكندي كذلك.
ُ
بفاعلية ما بين راحة التجليد الحلقي (،)Ring binding
التجليد الكندي
َّ
َّ
المسطح المتين للكتاب ذي
حيث يمكن إضافة صفحات أو إزالتها ،والظهر
التجليد النموذجي (.)Perfect binding

يعمل اللون األسود في القناة على
أساس أنَّه أصفر.

انظر التجليد ص 38

Page 178

O

06/2/10 AM

مبادلة القناة األرجوانية بالقناة الصفراء،
تأثيرا مشابهًا لطباعة
من شأنها أن تنتج ً
لوحات “ ”CMYKفي غير تسلسلها.

األرجواني بالسماوي.
مبادلة
ِّ

انظر  CMYKص  RGB ،54ص .212

9:02

vd_ﬁnal_rl_for SG_181-122.qxd

Overprint
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الطباعة الفوقيَّة (المرتاكبة)

(AVA) Visual Dictionary
2nd
vd_ﬁnal_rl_for
SG_057-001.qxd
8:22 10/2/7 AM Page 3
971 Proof
egaP MP 92:5 60/21/9 dxq.181-221_GS rof_lr_lanﬁ_dv
CD4270/2-0710
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ترقيم الصفحات

ملمسا إلى التصميم .ويؤثر الترتيب
عند طباعة حبر فوق آخر تضيف الطباعة َّ
الفوقية ً
ألوان
الذي تُطبَع به األحبار في المنظر النهائي؛ إذ تنتج عن الترتيب المختلف في الطباعة ٌ
تنتج األلوان المقصودة.
الفوقية لضمان أن َ
مختلفة .لذا يجب االنتباه بعناية إلى الطباعة َّ

أيضا بنطاق
ُسمى ً
هو عدد صفحات المنشور ،وت َّ
عبر عن الترقيم
الكتاب أو حجمه ( .)Extentيُ َّ
باإلنكليزيَّة بالرمز “ ”PPوهو اختصا ٌر لمصطلَح
“ ”Printed Pagesويعني الصفحات المطبوعة.
ً
ٍ
لكتاب عدد صفحاته  176بالرمز
فمثل يُرمَز
‘‘ .’’pp 176ويختلف الترقيم عن الترتيب
ِ
صفحات
( )Impositionالذي يشير إلى ترتيب
وقصه.
طيه ِّ
منشور ما عند طباعته وقبل ِّ

الفوقية بهذا الترتيب .األلوان التي على
تُطبَ ُع األلوان المعالجة بتسلسل“ ،”CMYKممَّا يسمح بإجراء الطباعة َّ
الفوقية.
اليسار مطبوعة بأسلوب حذف اللون السفلي ،أمَّا األلوان على اليمين فمطبوع ٌة بأسلوب الطباعة َّ

النص العلوي ،ال تتراكب
ويمكن الحصول على تأثيرات
الفوقية .في ِّ
طباعية مثيرة باستخدام الطباعة َّ
َّ
الطرحية للسماوي واألرجواني،
َّلية
الطبقة العلويَّة بينما تتراكب الطبقة
َّ
السفلية .فحيثما تتراكب األلوان األو َّ
َّ
نحصل على اللون األزرق.

يمكن استخدام الصور المصغَّرة للنظر إلى ترقيم
الكتاب؛ حتى يمكن رؤية تسلسل الصفحات
والمحتوى كله قبل طباعته.

ملموسا.
حسًّيا
ً
الفوقية أو الكتابة فوق الصور المت َّ
تضفي الطباعة َّ
تأثيرا ِّ
َّجهية ً
انظر األلوان األساسيَّة الصبغيَّة والضوئيَّة ص  ،21ألوان  CMYKص 54
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مجموعة من الصور صغيرة النطاق تتضمن صفحات الكتاب .والصور المصغَّرة تمكن
المصممين والعملء من استنباط فكرة من التدفق البصري للصورة .وهي أشبه بمرجع
يمكنه المساعدة في ضبط دقة الكتاب.

أفقيا .وتكون المطوية أصغر ً
قليل
ورقة مطوية ملتصقة بكتاب ويمكن فتحها ًّ
ٍ
َيها .تختلف
من بقية صفحات الكتاب حتَّى
تستقر في مكانها بسهولة عند طِّ
َّ
البوابة التي تحتوي على ورقة مطويَّة أربع طيات .في
طية َّ
هذه المطويَّة عن َّ
تصميما من ابتكار “ ”Avatar Creativeلشركة
ِر
ً
الصورة أعلى مطويَّ ٌة تُظه ُ
المختصة بالعقارات.
“ ”High Warrenالتجارية
َّ

انظر طيَّة البوَّابة ص 114

انظر خطة ترتيب الصفحات (المونتاج) ص  ،136ترقيم الصفحات ص 179
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أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺎﻓﻦ اﻣﺒﺮوز
وﭘﻮل ﻫﺎرﻳﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 35,31 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 20x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت200 :
اﻟﻮزن 600 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-245

ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠَ ﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﺎﻳﭙﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ،واﻹﺧﺮاج اﻟﻔﻨﻲ ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ
اﻟﺬاﺗﻲ ،واﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﻴﺔ.
ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﺿﻤﻦ ﺳﺘﺔ أﺑﻮاب ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ،
وﻳﺘﻨﺎول ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻟﻬﺎم واﻹﺑﺪاع ،وﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ ،وإﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وإدارة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد
ﻣﺮﺟﻌﺎ
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
اﻹﻧﺘﺎج.
ً
ً
ﱡ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ أدوار ﻳﻠﻌﺒﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻜﻲ.

أﻟﻐﺎز ﺧﺎرﻗﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻌﺪ...
ﻫﻞ أﻧﺖ
ﱞ
اﻟﺨﺎرﻗﺔ؟
ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻐﺎز
ﻟﺘﺤﻞ ِ
ﱠ
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻛﺎﻳﺖ اوﻓﻴﺮي
اﻟﺴﻌﺮ 12.7 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x26 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت96 :
اﻟﻮزن 450 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-514

أﻃﻔﺎل

وﺗﺤﻞ أﻟﻐﺎزﻫﻢ
ﱠ
ﻟﺘﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺒﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ،
ﱠ
ﱢ
ﻟﻠﺬﻫﻦ؟
اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﱢ
ﻔﻌﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف؟
ﻟﺘُ ﱢ

ﻋﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل
َ
ﺸﻐ ُﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ﻳﻀﻢ ﻫﺬا
ﱡ
ُ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ،
ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻪ
وﺗﺘﺤﺪاﻫﻢ ُﻟﻴﻔﻜﱢ ﺮوا ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق.
ٌ
ﱠ
ٌ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﺣﺘﱠ ﻰ
ِ
ﺑﻌﺾ
ِ
وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔ ﱠﻴﺔ.
ﱢ
اﻟﻐﺮﻓﺔ

ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ
أﻟﻐﺎز
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻌﺪ...
ﻫﻞ أﻧﺖ
ﱞ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ؟
ﻟﺘﺤﻞ اﻷﻟﻐﺎز
ﱠ
ﱠ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟﻴﺰا رﻳﻐﻦ
اﻟﺴﻌﺮ 12.7 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x26 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت96 :
اﻟﻮزن 450 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-521

أﻃﻔﺎل

ﺣﻞ ﻫﺬه اﻷﻟﻐﺎز
وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﱢ
ﻟﺘﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎء ُﺟ ُﺪ ٍد،
َ
ﱠ
ﱢ
ﻟﻠﺬﻫﻦ؟
اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﱢ
ﺤﺮ اﻷرﻗﺎم؟
اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ِ
ﺘﻊ ﺑﺄﻟﻌﺎبِ
ﱠ
ﻟﺘَ ﺴﺘَ ْﻤ َ
وﺑﺴ ِ

ﻋﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل
َ
ﺸﻐ ُﻞ
ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ِ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﻀﻢ ﻫﺬا
ﱡ
ُ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ،
ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻪ
وﺗﺘﺤﺪاﻫﻢ ُﻟﻴﻔﻜﱢ ﺮوا ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق.
ٌ
ﱠ
ٌ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﺣﺘﱠ ﻰ
ِ
ﺑﻌﺾ
ِ
وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔ ﱠﻴﺔ.
ﱢ
اﻟﻐﺮﻓﺔ

ﻣﺸﻔﺮة
ﱠ
أﻟﻐﺎز
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺴﺘﻌﺪ...
ﻫﻞ أﻧﺖ
ﱞ
اﻟﻐﺎﻣ َ
ﻔﺮة ﻣﻮرس؟
ﻀﺔ وأﻟﻐﺎزَ َﺷ ِ
ِ
ﻟﺘﻔﻚ اﻟﺮﻣﻮزَ
ﱠ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟﻴﺰا رﻳﻐﻦ
اﻟﺴﻌﺮ 12.7 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x26 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت96 :
اﻟﻮزن 450 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-507

أﻃﻔﺎل

ﻓﻚ اﻟﺮﻣﻮز
وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ
ﻟﺘﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎء ُﺟ ُﺪ ٍد،
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﱢ
ﱠ
َ
ﱠ
ﱢ
ﻟﻠﺬﻫﻦ؟
اﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﱢ
اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ
ﱢ
ﻔﻌﻞ ﻣﻬﺎراﺗِ ﻚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﺜﻞ
ﻟﺘُ ﱢ
اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ؟
ﻋﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل
َ
ﺸﻐ ُﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﱢ
ﻳﻀﻢ ﻫﺬا
ﱡ
ُ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺔ،
ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻪ
وﺗﺘﺤﺪاﻫﻢ ُﻟﻴﻔﻜﱢ ﺮوا ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق.
ٌ
ﱠ
ٌ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ أو ﺣﺘﱠ ﻰ
ِ
ﺑﻌﺾ
ِ
وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔ ﱠﻴﺔ.
ﱢ
اﻟﻐﺮﻓﺔ

أﻛﻞ َﻗﻤﻴﺼﻲ؟
ﻣﻦ َ

َ
س قَميصي ال ُمف َّ
َضل!
خيرا جا َء َّ
الصيْفَ .س َألْبَ ُ
‘‘أ ً
ْت يا قَميصي؟’’ هَذا ما تَ َمنّا ُه َفيْ َصل.
ْن أَن َ
أَي َ
ِن ماذا َح َصل؟
لَك ْ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﺰن ﻣﺼﺎروة
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 150 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-064-4
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راد َأ ْن َﻳﻠْ َﺒ َﺴ ُﻪَ .ذ َﻫ َﺐ
ﻔﻲ َﻣ َﻔ ﱠﻀﻞ َأ َ
ﻟَ َﺪى َﻓ ْﻴ َﺼﻞ َﻗﻤﻴﺺ َﺻ ْﻴ ّ
ﻤﻴﺺ
ﻒ َأ ﱠن َ
ﻤﺎﺳ ٍﺔ َو َأ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ ِﻣ َﻦ ِ
اﻟﺨﺰاﻧَ ﺔ ،ﻟَ ِﻜﻨﱠ ُﻪ اﻛْ ﺘَ َﺸ َ
اﻟﻘ َ
ِﺑﻜُ ﱢﻞ َﺣ َ
ﻤﻴﺼ ِﻪ،
ﻨﺎك َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ ﻣﺎ َأﻛَ َﻞ ِﻣ ْﻦ َﻗ ِ
ﺗَ َﻐ ﱠﻴﺮَ ،و َﺣ ْﺠ ُﻤ ُﻪ ﺗَ َﺒ ﱠﺪلَ ،ﻓ َﻈ ﱠﻦ َأ ﱠن ُﻫ َ
ﺼﺎر َأ ْﺻ َﻐﺮ.
َﻓ َ
ﺗُ َﺮى ﻣﺎ َذﻟِ َﻚ ﱠ
ف َﻓ ْﻴ َﺼﻞ َﻣ َﻌ ُﻪ؟ َوﻣﺎذا
ﻒ َﺳ َﻴﺘَ َﺼ ﱠﺮ ُ
اﻟﺸ ْﻲء؟ ﻛَ ْﻴ َ
ﻘﻴﻘ َﺔ َ
اﻷ ْﻣﺮ؟
ﻒ َﺣ َ
َﺳ َﻴ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﺑ ْﻌ َﺪ َأ ْن َﻳﻜْ ﺘَ ِﺸ َ

َ
َصير ٌة
‘‘آآآه قَميصي تَﻐَيَّر .أكْما ُم ُه ق َ

َو ُمن َ
ْكم َ
ﻐيرة.
ِﺸ ٌﺔ و َ
َﺻ َ

َفاج َأ َفيْ َصل!
َﻢ تَع ْ
ُد تُ ْقفِل’’ .ت َ
أَزْرا ُر ُه ل ْ

٤

٥

ِن أَ ْن أَ ْجع َ
‘‘ َكيْ َ
َل قَميصي أَ ْكبَر؟
ف يُ ْمك ُ

َد َّي ف ْ
هْ
ِك َر ٌة
َل أَ ْسقي ِه الماء ،أَ ْم أُعْطي ِه َّ
الدواء؟ ال ال ،ل َ

6
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3

أَف َ
ْضل’’.

7

ﻟَ ْﻦ َأ ْﺳﺘَ ْﺴﻠِ ﻢ!
‘‘نَ ْعت ِ
َذ ُر إِلَيْ َك يا َفيْ َصل .ال يُ ْم ِكن َ
َكون
ُك أَ ْن ت َ
في ف ِ
ْت قَصير’’.
السلَّة؛ ف ََأن َ
ُر ِة َّ
َريق ك َ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

3

2

ﺜﻴﺮا.
ُﻳ ِﺤ ﱡﺐ َﻓ ْﻴ َﺼﻞ ﻟَ ِﻌ َﺐ ﻛُ ِ
اﻟﺴﻠﱠ ِﺔ ﻛَ ً
ﺮة ﱠ

ﻗﺎﻣﺘِ ﻪ.
اﺳﺘُ ْﺒ ِﻌ َﺪ ِﻣ َﻦ َ
ﺮﻳﻖ ِﺑ َﺴ َﺒﺐِ ِﻗ َﺼ ِﺮ َ
ﻟَ ِﻜﻨﱠ ﻪ ْ
اﻟﻔ ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﺰن ﻣﺼﺎروة
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 150 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-065-1

بالحزْنَ .ح َم َل ُ
َف أَ ْسف َ
الك َر َة َو َوق َ
َل
َر َفيْ َصل ُ
َشع َ

السلَّ ِة َ
داع يا َصديقَتي .ال يُ ْم ِكنُني
وقال لَها‘‘ :ال َو ُ
َّ

َﺣ ِﺰ َن َﻓ ْﻴ َﺼﻞ ﻟَ ِﻜﻨﱠ ُﻪ ﻟَ ْﻢ َﻳ ْﺴﺘَ ْﺴﻠِ ﻢ.

ﻗﺎﻣﺘِ ﻪ؟
َﻓﻜَ ْﻴ َ
ﻒ ﺗَ َﻐﻠﱠ َﺐ َﻋﻠَ ﻰ ِﻗ َﺼ ِﺮ َ

ِب َمع ِ
َصير وَأَن ِ
ْت طَويلَة’’.
ْد َ
َك بَع َ
اللَّع ُ
اآلن؛ ف ََأنا ق ٌ

4

اﻟﺴﻠﱠ ِﺔ ِﻣ ْﻦ َﺟﺪﻳﺪ؟
ﻌﻮد ِإﻟَ ﻰ ﻟَ ِﻌﺐِ ﻛُ َﺮ ِة ﱠ
َو َﻫ ْﻞ َﺳ َﻴ ُ

5

عا َد َفيْ َصل إَلَى َمنْ ِزلِهَِ .وق َ
َف أَما َم صو َر ِة الزَّرا َف ِة ال ُم َر َّق َم ِة في
ِن الزَّرا َف ِة بِقَليل.
َس ُ
ْص ُر م َ
َصيرا .أَنا أَق َ
ُم قال‘‘ :أَنا ل ْ
ُر َفتِه ،ث َّ
غْ
تق ً

لِماذا قالوا إِنَّني قَصير؟

غير وَأَنا كَبير .لِماذا قالوا
أَنا أَ ْط َو ُل م ْ
ِن َكلْبي ع َ
َسلُ .ه َو َص ٌ
إنَّني قَصير؟’’.

6

أﻃﻔﺎل

استَدار.
سا َر ب ً
ُم ْ
َعيدا ث َّ
نَ
السلَّ ِة وَقال‘‘ :لَكِنَّني َس َأعود.
َظ َر إَلَى َّ
َسلِم’’.
َسلِم...ل ْ
لْ
َن أَ ْست ْ
َن أَ ْست ْ

7

آﻟﻲ
َﺻﺪﻳﻘﻲ ُ
رﺟ ٌﻞ ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﺰن ﻣﺼﺎروة
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 150 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-0637

باح َ
َد َم إِلَيْ ُك ْم َعنْبَر.
َس ُّرني أَ ْن أُق ِّ
‘‘ َص ُ
الخيْر .ي ُ
كون َمعَنا.
َعنْبَر َص ٌ
ديد َسيَ ُ
ديق َج ٌ

َقول َكل ٍ
ُص َويُ َغنّيَ ،وي ُ
َسير بِبُ ْطء.
َرق ُ
َمات قَليلَةَ ،وي ُ
آلي ي ْ
إِنَّ ُه َر ُج ٌل ٌّ
ُه َو ال ي َْأك ُ
َرك ُ
ُلَ ،وال ي ْ
ُضَ ،وال يَ ْقفِز.
َش َر ُبَ ،وال ي ْ
هَيّا َر ِّحبوا َمعي بَِعنْبَر’’.

2

ﺗَ َﺤ ﱠﻤ َﺲ َﻓ ْﻴ َﺼﻞ َو َأ ْﺻ ِﺪ ُ
ﻤﺎم َﻋﻨْ َﺒﺮ ِإﻟَ ﻰ َﺻ ﱢﻔ ِﻬ ْﻢَ .و َﺑ ْﻌ َﺪ
ﻗﺎؤ ُه ِﻻﻧْ ِﻀ ِ
ﻌﺎﻣ ِﻞ َﻣ َﻊ َﻋﻨْ َﺒﺮ ،ﺧﺎﻟَ ﻔﻮا
اﻟﻤ َﻌﻠﱢ َﻤ ُﺔ َﻃ َ
ﺮﻳﻘ َﺔ اﻟﺘﱠ ُ
َأ ْن َو ﱠﺿ َﺤ ْﺖ ﻟَ ُﻬ ُﻢ ُ
دون َﻗ ْﺼﺪَ ،وﺗَ َﺴ ﱠﺒﺒﻮا ﻟَ ُﻪ ﻓﻲ َ
اﻷ َذى .ﻧُ ِﻘ َﻞ َﻋﻨْ َﺒﺮ َﺑ ْﻌ َﺪ
ﻠﻴﻤﺎت
ِ
اﻟﺘﱠ ْﻌ
َ
ﻘﺎذه.
ﺤﺎوﻟَ ٍﺔ ِ ِﻹﻧْ ِ
ﻜﺎن َ
آﺧ َﺮ ﻓﻲ ُﻣ َ
َﻫﺬا ِإﻟَ ﻰ َﻣ ٍ
ﺎﻟﺤﺰْ ِن َو َ
ﻒ َﻋﻠَ ﻰ َﻋﻨْ َﺒﺮ ِﺑ َﺴ َﺒﺐِ ﻣﺎ َﻓ َﻌﻠﻮهَ ،وراﺣﻮا
اﻷ َﺳ ِ
َﺷ َﻌﺮوا ِﺑ ُ
ﺮون َﻋ ْﻮ َدﺗَ ُﻪ.
َﻳﻨْ ﺘَ ِﻈ َ

ِكم’’...قال ِ
َضل ُ
ِن ف ْ
َت ال ُمعَلِّ َم ُة عَبير.
‘‘اه َ
ْدأوا م ْ
َ
ِن
َرفوا إِلَيْ ِه َوتَتَعَلَّموا م َ
آلي أ ْح َض ْرنا ُه لِتَتَع َّ
‘‘هَذا َر ُج ٌل ٌّ

الروبوتات’’.

ْت نَف ِ
ُم في ال َوق ِ
ْسهِ:
صاحوا كُلُّه ْ
آلي’’.
آلي َر ُج ٌل ّ
‘‘ َر ُج ٌل ٌّ

4

5

ِم يا َعنْبَر’’ قال ِ
َت ال ُمعَلِّ َم ُة عَبير،
‘‘ َر ِّح ْ
ب بِه ْ

‘‘هَؤال ِء أَ ْص ِدقاؤ َ
َطيفون َوطَيِّبون’’.
ُم ل
َ
ُك .ه ْ

َدأَ ِ َ
ُم
بَ
َي َعنْبَر ،ث َّ
ت األ ْضوا ُء تَلْ َم ُع في َعيْن ْ

ﺰﻳﺪ َﻋ ْﻦ َﻋﻨْ َﺒﺮ.
ﺗَ ﻌﺎﻟَ ﻮا ﻟِ ﻨَ ْﻌ ِﺮ َ
اﻟﻤ َ
ف َ

ِص ْو ٍ
َ
رررررحبًا!
آلي لَطيفَ ‘‘ :م ْر
قال ب َ
َ
ت ٍّ
ف حال ُ
أَنا َعنْبَرَ .كيْ َ
م؟’’
ُك ْ

6

أﻃﻔﺎل

3

7

ً
ﻟﻤﺎذا ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ؟

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

ﺣﻠﻤﺖ ﻳﻮﻣً ﺎ
ﻫﻞ
َ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻚ
اﻟﺘﺠﺎري؟
ّ
أن إدارة
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ �
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري� ﺗﻌﻨﻲ
ٍ
ﻛﺴﺐ اﻷرﺑﺎح
ﻓﺤﺴﺐ؟

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ
ﻷﻧ�ﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ
ﺎت
ﻛﻤ �ﻴ ٍ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺮﻣﻲ �
ٍ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت؟
ﻫﻞ ﺗﺨﺸﻰ أن
ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻚ
ﻣﻀﺮا
اﻟﺘﺠﺎري
�
�
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؟

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘَ ٍﺞ أﻓﻀﻞ ،إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘَ ٍﺞ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ

ﮐﻤﱠﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﮑﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ ،وﯾﻤﮑﻨﻨﺎ
ﯾﺤﺘﻮي ﮐﻮﮐﺒﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﱢ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮا ﱢد اﻟﺨﺎم.
إﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗ َُﻌﺪ ﻧﺎﻓﻌﺔ؛ ﻓﻬﺬﻩ وﺳﯿﻠﺔ ﱠ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ )(Recycling

ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ .وﺗﮑﻮن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﱠﺎﻓﻌﺔ إﻟﯽ
• هﻲ ﱠ
اﻷﺻﻠﻲ.
اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ّ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘَﺞ 
أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ )(Downcycling
ٍ
أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ .ﯾﻤﮑﻦ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮا ﱢد ﻣﺮ ٍ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮا ﱢد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﱠﺎﻓﻌﺔ إﻟﯽ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﱠ
ﻋﺪة ،وﻓﻲ
ات ﱠ
• هﻲ ﱠ
ﱠ
ﻣﺮة ﯾﮑﻮن اﻟﻤﻨﺘَﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﱠ
ﱢ
اﻷﺻﻠﻲ.
أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘَﺞ
ﮐﻞ ﱠ
ّ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘَ ٍﺞ أﻓﻀﻞ )(Upcycling
ٍ
ٍ
ﻷهﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﯾﻤﮑﻦ
ُﺴﺘﺨﺪم
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﱠﺎﻓﻌﺔ إﻟﯽ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗ َ
• هﻲ ﱠ
ﯾﺘﻔﻮق ﻋﻠﯿﻪ.
َﺞ
أن ﯾﺴﺎوي اﻟﻤﻨﺘَﺞ
ُ
اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺘ َ
اﻷﺻﻠﻲ أو ﱠ
ﱠ

ﻣﻬﺘﻤﺎ
إذا ﮐﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻚ ’’ﻧﻌﻢ‘‘ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻓﺮﺑﱠﻤﺎ ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ رﯾﺎدﯾًّﺎ ًّ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﱠ
ٍ
أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ
ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب
ﺴﻤﯽ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻨﺸﺌﻮن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ ً
ﯾُ ﱠ
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮ ٍر
اﻟﺒﯿﺌﯿﻮن هﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺠﻨﱠﺒﻮن ﻗﺪر اﻹﻣﮑﺎن ﱡ
’’رﯾﺎدﯾﱢﻲ أﻋﻤﺎل‘‘ .ورﯾﺎدﯾﱡﻮ اﻷﻋﻤﺎل ﱡ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻔﻴﺪة؟ ﻫﻞ
ٍ
أﺷﻴﺎء
ﻣﻬﻤﻠﺔ إﻟﻰ
أﺷﻴﺎء
ﺮت ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻫﻞ ﻓﻜﱠ ْ
َ
َ
َ
ﻓﺮﺑﻤﺎ
ﺣﻠﻤﺖ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻋﻤﻠﻚ
َ
أﺟﺒ َﺖ ﺑﻨﻌﻢ ،ﱠ
اﻟﺨﺎص؟ إذا ْ
ّ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻚ.
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ً

اﻟﻤﺆﻟﻒ :رﻳﺘﺎ ﺳﺘﻮري
اﻟﺴﻌﺮ 8,5 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.2x24.4 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 280 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-072-9

اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﺸﮑﻼت اﻟﺒﯿﺌﺔ،
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻘﺔ إدارﺗﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ .وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﱠ
ٍ
ٍ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ.
ﻣﻨﺘﺠﺎت أو
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻤﻞ أﺧﺮى ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻊ

إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ رﯾﺎدﯾﱡﻮ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﻢ إﻟﯽ اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ إدارة
ﱠ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ هﻮ رﺑﺢ اﻟﻤﺎل.



اﻟﻤﺎل ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮا ﱢد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﻬﺎ ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺮوﻋﻚ .هﺬا ﻣﺎ ﯾُﻌﺮف ﺑﺘﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﱠﺎﺷﺊ.



ﻣﺴﺘﻮى ٍ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﻧﺪﻓﺎع.
ً

أﺷﺨﺎص ﯾﺸﺘﺮون اﻟﻤﻨﺘَﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ.
 زﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﺴﺘﻬﻠﮑﻮن:
ٌ
أردت ﮐﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎريّ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﻏﺐ ﻋﺪ ٌد ٍ
ﮐﺎف ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺷﺮاء
 إذا َ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﯾﺪﻩ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت  ١٤و ١٦و ١٩و٢١
�
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺣﻮل أرﺑﻌﺔ
و ٢٢أﻣﺜﻠﺔ
�
أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة
اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘ ٍَﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎل.
ﺗﻔﺴﻴﺮ �

٤

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘَﺞ

اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻓﻲ ُﻣ َ
ﺛﻢ ﯾﻔﮑﱢﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮا ﱢد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﮑﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻌﻈﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ ،ﯾﺨﺘﺮع
اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻣﻨﺘ ً
ﱢ
َﺠﺎ ،ﱠ
َﺞ أﻓﻀﻞ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن
ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘ ٍ
ﻟﮑﻲ ﯾﺼﻨﻌﻪ .ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣﻦ ﱠ
ﻣﻌﺪ ٍ
ﻣﺨﯿﻠﺘﻪ
ات ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ
ﯾﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮا ّﱠد أو ﱠ
ﺛﻢ ﯾﺸﻐﱢﻞ ﱢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﱠ
ّ
ٍ
ﻣﻔﯿﺪا وأﻓﻀﻞ.
ﺘ
ﻣﻨ
ﻣﻨﻬﺎ
ﯾﺼﻨﻊ
ﻟﮑﻲ
ﺗﺪوﯾﺮهﺎ
ﻹﻋﺎدة
ﻃﺮﯾﻘﺔ
ﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻔﮑﯿﺮ
وﻣﻬﺎراﺗﻪ
َﺠﺎ ً
ً

ﮐﺘﺐ ﮐﺜﯿﺮة ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ
ﺗﻮﺟﺪ ٌ

) ،(Pinterestو’’إﺗﺴﻲ‘‘ ).(Etsy

ﺻ َﻮر ’’ﻏﻮﻏﻞ‘‘ )(Google
واﺑﺤﺚ ﺑﯿﻦ ُ
َ

ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﯾﻤﮑﻦ
ﻋﻦ أﻓﮑﺎ ٍر ﻻﺧﺘﺮا ِع

ﻣﺼﻮرة أو ﻣﻦ
ُﺻﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ رﺳﻮم ﱠ
أﯾﻀﺎ أن
أوراق اﻟﺼﺤﻒ .وﯾﻤﮑﻨﻚ ً

اﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘ ٍ
َﺞ أﻓﻀﻞَ .

اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ .وﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﺗﺠﺪ ﱠ
ﻣﺠﻼت

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻨﺘَﺞ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ
ﱢ
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﱠﺔ
ﻟﺼﻨﻊ
’’رﯾﻠﻮﻓﺪ‘‘ ).(Reloved

ﱠ
واﻟﻤﺠﻼت.
أﻓﮑﺎرا ﻓﻲ اﻟﮑﺘﺐ
ﺗﺠﺪ
ً


اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
أن اﻟﻤﻮا ﱠد اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﺼﻨﻊ
إﺣﺪى
إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻟﺼﻨﻊ ٍ
ﻣﻨﺘﺞ أﻓﻀﻞ هﻲ ﱠ
ﱠ
اﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻮا ﱠد ﯾﻤﮑﻨﻚ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮهﺎ
ﺎﻧﯿﺔ أو ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﮑﻠﻔﺔَ .
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﱠ
ﻣﺠ ﱠ
هﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﮑﻮن ً
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ.
ﻟﮑﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﮑﺐ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ،وهﻮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧُﻌﯿﺪ ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮا ﱢد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻧﺘﺠﻨﱠﺐ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﯽ ﱢ
أﯾﻀﺎ ،ﻧﺘﺠﻨﱠﺐ إﺣﺮاﻗﻬﺎ .ﻓﻬﺎﺗﺎن
ُﺣﻔﺮةﮐﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷرض ﻧﺮﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﯿﻬﺎ وﻧﻄﻤﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮابً .
ﻣﮑﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺗﺴﺘﻐﺮق آﻻف
ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﱠ
ﻷن ﱢ
ﺗﺘﺴﺒﺒﺎن ﻓﻲ ﱡ
اﻟﻄﺮﯾﻘﺘﺎن ﱠ
اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻟﮑﻲ ﺗﺘﺤﻠﱠﻞ.

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻠ�ﺔ ﰲ ﺻﻮر

ورﺳﻮم ﻣﻠﻮ� ﻧﺔ ﻛﺜﻴﺮة.

ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ

ﻣﻨﺘﺠﺎت ورﻗﻴ�ﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ،
ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﻬﺪﻳﻬﺎ
�
ﻷﺻﺪﺎﻗﺋﻚ.

ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .هﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﯽ ِ
اﻟﺘﺠﺎري؟
ﺷﺨﺼﺎ أﻧﺸﺄ ﻋﻤﻠﻪ
ّ
ﺗﻌﺮف ً
ﯾﻬﺘﻢ اﻟﻤﻌﻠﱢﻤﺎت واﻟﻤﻌﻠﱢﻤﻮن ﻓﻲ
هﻞ ﱡ
ِ
َ
اﻷﻋﻤﺎل
ﺑﺪﻋﻢ رﯾﺎدﯾﱢﻲ
ﻣﺪرﺳﺘﻚ ِ

ﯾﻮاﻓﻖ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺼﻐﺎر؟ ﻗﺪ ُ
ﻣﺮﺷﺪﯾﻦ َ
ﻟﻚ
ﻋﻠﯽ أن ﯾﮑﻮﻧﻮا
َ
اﻟﺘﺠﺎري.
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗِ َﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠِ َﻚ
ّ

٦

اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﺤﺪي؟
ﻮض ﻫﺬا
ﻟﺨ ِ
ﻣﺴﺘﻌﺪ َ
ﻫﻞ أﻧﺖ
ﱢ
ﱞ

ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﻮاﺟ َﻪ َ
ُ
اﻟﺘﺠﺎري
إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻚ
ﺗﻘﺮ ُر
ﱢ
َ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱢ
ﺗﻄﻠﺐ
ﻓﻲ ﱟ
ﺳﻦ ﻣﺒﮑﱢﺮة .ﻋﻠﯿﻚ أن َ
ٍ
ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮑﻲ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪَة ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ ٍ
ٍ
وﺑﯿﻊ
ﺣﺴﺎب
ﻓﺘﺢ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ِ
ﱠﻦ ﻣﻦ ِ
ﺗﺘﻤﮑ َ
ﱟ

) (Shopping catalogueأو اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺤﻠﱠﱢﯿﺔ اﻟﮑُﺒﺮى .وﺗﺰدﺣﻢ اﻷﺳﻮاق
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
ﮐﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮﮐﺎت ﻓﯿﻬﺎ ﯾﺤﺎول ﺑﯿﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﱠ
ﻷن ﻋﺪ ًدا ً
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق

اﻟﺒﺤﻮث ’’ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق‘‘.

اﻷو ﱠﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪدﺗَﻬﺎ ﻋﻠﯽ
اﻋﺮِض اﻟﻨﻤﺎذج ﱠ
أﮐﺒﺮ ٍ
ﻋﺪد ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص .واﮐﺘُﺐ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﱢ
ﺛﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﱠ
ﺑﮑﻞ ﻣﻨﺘَﺞ ،ﱠ
ٍ
ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ
أﺷﺨﺎص
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ
ﱢ
َ
اﻃﺮح هﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﯽ
أﺟﻮﺑﺘﻬﻢ.
ودون
ﱢ
َ
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ
وواﻟﺪﯾﻚ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻚ وأﺻﺪﻗﺎء
أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ َ
واﻟﺪﯾﻚ وأﻗﺎرﺑﻚ وﺟﯿﺮاﻧﻚ.
َ

اﺳﺄل اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﱠﺒﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ
وﻋﻤﺎ ﯾﻌﺠﺒﻬﻢ ﻓﻲ
ﱡ
اﻟﺘﺴﻮق وإﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل ،ﱠ
ﻣﻨﺘَﺠﺎﺗﻚ وﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺠﺒﻬﻢ ﻓﯿﻬﺎ .ﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﺗﺠﺪ
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻟﮑﻨﱠﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻄﺮح أﺳﺌﻠ ًﺔ أﮐﺜﺮ
ً
ﺟﯿ ًﺪا ﻓﻲ
ﺗﻔﺼﯿﻼ ،إذا َ
رﻏﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ .وﻓﮑﱢﺮ ﱢ

ﻻ ﺗﺨﺮج ﺑﻤﻔﺮدك ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس،
واﻟﺪﯾﻚ أن ﯾﺮاﻓﻘﻚ ﻓﻲ
ﺑﻞ اﻃﻠُﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ َ
اﻟﻤﻬﻤﺔ.
هﺬﻩ ﱠ

وﺗﺴﻤﯽ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﮑﻮن ﻣﻔﯿﺪًة ﻟﻚ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻚ
ّ
اﻟﺘﺠﺎري .ﱠ

اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ’’اﻵراء اﻟﻮاردة‘‘.
٨

ﻳﻮﺗﻴﻮب

ﺣﺎول أن ﺗﺨﺘﺮع ﻣﻨﺘ ًَﺠﺎ
ِ
ﻓﺮﻳﺪً ا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ أو ﻓﻜ� ﺮ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ

ﯾﻤﮑﻨﻚ ﻣﺸﺎهﺪة ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ

ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﱠﺔ ﻋﻠﯽ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻟﮑﻲ ﺗﺘﻌﻠﱠﻢ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﺗﱢﺒﺎﻋﻬﺎ
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ورﻗﯿﱠﺔ.
ﻟﺼﻨﻊ

أﺳﺎﺳﺎ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻣﻨﺘ ٍَﺞ ﻣﻮﺟﻮد
ً
ﻣﻨﺘَﺠﻚ ﻣﻤ �ﻴﺰًا وﻣﺨﺘﻠﻔً ﺎ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﺘَﺠﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق.

اﻟﻨﻤﻮذج 
اﻷو ّﻟﻲ

اﺧﺘَﺮ ﻓﮑﺮﺗَﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘَﯿﻦ أو ﺛﻼﺛًﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘ ٍ
ﺗﮑﺮر
َﺠﺎت ﱠ
ﺗﺎﻣﺔ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﱢ
وﺗﺴﻤﯽ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﮑﻲ ﺗﮑﻮن اﻟﻤﻨﺘَﺠﺎت ﱠ
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺟﺎهﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل .ﱠ

أو ﱠﻟﯿﺔ‘‘.
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ’’ﻧﻤﺎذج ﱠ
ﱠ

دون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ ﱢ
ﻟﻲ ﻋﻠﯽ دﻓﺘ ٍﺮ ﺻﻐﯿﺮ.
ﮐﻞ ﻧﻤﻮذج ﱠ
ﱢ
أو ﱟ

أﻓﻜﺎر َ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ:


ﻣﺼﻮرة -ﯾﻤﮑﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وهﻲ ﺗﺒﺪو
ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ 
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم
 ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم
اﻟﻤﺠﻼت ﻟﺼﻨﻌﻬﺎ.
ﻋﺪد ﮐﺒﯿ ٍﺮ ﻣﻦ أوراق ﱠ
راﺋﻌﺔ ﺟﺪا .ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯽ ٍ
ًّ
َﺳ ﻠ ٌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮف -ﯾﺘﻄﻠﱠﺐ ﺻﻨﻌﻬﺎ وﻗﺘًﺎ ً
ﻃﻮﯾﻼ.


ﺟﺪا!
ُ
ﻣﺼﻮرة -راﺋﻌﺔ ًّ
أﻛﻮاب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم
ﻗﻮاﻋﺪ

ٍ

اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ  ٧ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺼﻨﻌﻪ ،ﻟﮑﻨﱠﻪ
ٌ
ﻣﺼﻮرة-
ُ
ُ
ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ رﺳﻮم
ﻣﺼﺒﺎح
ﻏﻄﺎء

ٍ
ﺟﺪا!
راﺋﻊ ًّ


ﺻﻨﻌﺖ  ٥٠ﮐُﺮة ورﻗﯿﱠﺔ
ﻛﺮات ﻣﻦ أورق ﻣﺠﻼت ﻣﻠﻮﻧﺔ-
ُ
 ﻗِﻼدة 
ورﻗﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ٍ
وﻗﺖ ﻟﺘﺘﻤﯿﻢ ﻓﺮوﺿﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﱠﺔ!
ﻟﺪي ٌ
وﺑﻘﻲ ﱠ
ﺑﻌﺪ دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔَ ،

?? ??
? ? ? ? ??
?
?

ٍ
أي
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ هﻲ أﻋﻤﺎل ﺑﯿﻊ ﻣﻨﺘَﺠﺎت
ﻟﺰﺑﻮن أو ُﻣﺴﺘﻬﻠِﻚ .واﻟﺴﻮق هﻲ ﱡ
ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﮑﺎن ﯾﺪﺧﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮون ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ ،ﻟﻘﺎء ٍ
اﻟﺘﺴﻮق
ﻣﻦ اﻟﻤﺎل .وﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﮑﻮن اﻟﺴﻮق ﺷﺒﮑﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو دﻟﯿﻞ ﱡ

٥


اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت

زُر ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﱠﺔ ﻣﺜﻞ ’’ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ‘‘

ﺧﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﯿﻊ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﺴﻮﯾﻘﻬﺎ .ﻓﺒﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
ﱢ
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻮﻓﱢﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ .وإذا ﺑﯿ ِ
أن ﻣﻨﺘَﺠﺎﺗﻚ ﻟﻦ ﺗُﻌﺠﺐ
ﻨﺖ اﻟﺒﺤﻮث ﱠ
ُ
ﱠ
ﻣﺤﺎوﻻ إﯾﺠﺎد ٍ
ً
ﺴﻤﯽ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﮐﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﮑﺮة أﺧﺮى .ﯾُ ﱠ

أﻃﻔﺎل

اﻷﺻﻠﯿﺔ.
 ﻣﻮا ﱡد ﻟﻢ ﺗ َُﻌﺪ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ
ﱠ
ﮐﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻮا ﱢد ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻬﺎ إﻟﯽ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻔﯿﺪة وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ .هﺬا هﻮ
 ﻓﮑﺮة
إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﺣﻮل ﱠ
ﱠ
ﺳﺪى.
أﺣﺪ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘَﺞ
اﻟﻬﺪف
اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺮﻏﺐ ٌ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺗﮑﻮن ﺟﻬﻮدك ﻗﺪ ﺿﺎﻋﺖ ً
ﱡ
ﱡ

وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺒﺮع رﯾﺎدﯾﱡﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ٍ
ﺑﺠﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ﻟﺪﻋﻢ
ﱡ
ﱠ
ً
ﱠ
ﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أو ﱠ ٍ
ﻟﻤﻨﻈﻤ ٍ
ﺗﻬﺘﻢ
ﯾﺘﺒﺮﻋﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎل
ﱠ
ﱠ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﱠﺔ ﱡ
اﻟﺒﯿﺌﺔ،ﮐﻤﺎ أﻧﱠﻬﻢ ﻗﺪ ﱠ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ .وﯾﻤﮑﻦ
اﻟﺒﺮﯾﱠﺔ أو ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﱠ
ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﱢ
اﻟﺘﺠﺎري ﱠ
رﺑﺤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
أﯾﻀﺎ أن ﯾﮑﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﯾﻘﺮروا ً
ﱡ
ﻣﻨﻈﻤ ًﺔ ﻏﯿﺮ ﱠ
أن ﱢ
اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ )ﺑﻌﺪ أن ﯾﺪﻓﻌﻮا أﺟﺮة اﻟﻤﻮﻇﱠﻔﯿﻦ(.

اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ،
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
َ
ﱠ
ُ
ً
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻔﻴﺪة أو
ٍ
ﻟﺼﻨﻊ
ﻣﻮاد ﻟﻢ ﺗَ ُﻌ ْﺪ
واﺳﺘﺨﺪام
ﻧﺎﻓﻌﺔ ُ
ﱠ
ﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
ً
ﺟﻤﻴﻠﺔ .وﻳﻤﻜﻦ
ﻻﺣﻘﺎ َﺑ ُ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
ٍ
أﻳﻀﺎ
ﻳﻘﺪم ً
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎره ،وﻫﻮ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻫﺬا
ﱢ
ُ
ﱞ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﺜﻞ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق ،وﻣﻴﺰات اﻟﺒﻴﻊ
ﱠ
اﻟﻔﺮﻳﺪة ،وﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ،وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻞ 
ﺗﺠﺎري ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘَ ٍﺞ أﻓﻀﻞ:
ٍ

٧

َ
ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ور ُ َ
 .١ا
قٍ أﻋﻴﺪ ﺗﺪوﻳﺮه
ﻟﻌﻤﺮ٢٠-١٠ :
٤٠-٢١

٦٠-٤١
.٢
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷ
 ٦٠وﻣﺎ ﻓﻮق
ﺮاﺋﻚ ًّأﯾﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ
ﻣﻘﯿﺎس
اﻟﻤﻨﺘَﺠﺎت؟ ﻗﯿﻢ ا
ﻣﻦ  ١إﻟﯽ .١٠
ﱢ ﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮاء ﱢ
وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺮﻗﻢ
ﮐﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﯽ
ًّ
ﺟﺪا ،ﻓﻲ
أن ا
 ١إﻟﯽ ﱠ
ﺣﯿﻦ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺮﻗﻢ
ﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮاﺋﻚ اﻟﻤﻨ
أن ا
 ١٠إﻟﯽ ﱠ
ﺨﻔﺾ
ﺘَﺞ ﻣﻨ ٌ
ﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮاﺋﻚ
اﻟﻤﻨ
ﺘ
َﺞ
ﻗﻼدة
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ
ﺟﺪا.
ٌ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ًّ
ﻣﻦ ُﮐﺮات ورﻗﯿ
ﱠﺔ٥ ٤ ٣ ٢ ١
ﺼﺒﺎح
ﻏﻄﺎء ﻣ ٍ
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
ّ
ورﻗﻲ٥ ٤ ٣ ٢ ١
ﺳ
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
ﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼ ٍم ﻟﻠ
ﺰﯾﻨﺔ٥ ٤ ٣ ٢ ١
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
ﻗﻮاﻋﺪ أ
ﮐﻮاب ﻣﻦ رﺳﻮم
ﻣﺼﻮ
رة
١
ﱠ
٢
٥٤٣
٣
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
 .ﻣﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﺬي
ﯾﻤﮑﻦ
أن
ﺗ
ﺪﻓﻌﻪ ﻟﺸﺮاء ﱢ
ﮐﻞ ﻣﻨﺘَﺞ؟
ﻗﻼدة
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ُﮐ ٍ
ﺮات ورﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟ
ﱠ ﺪﯾﻨﺎر ٧ ٦ ٥ ٤
ﻏﻄﺎء ﻣ ٍ
ﺼﺒﺎح ورﻗﻲ
 ١٠ ٩ ٨أﮐﺜﺮ
ﻣﻦ  ١٠دﻧﺎﻧﯿﺮ
ّ دﯾﻨﺎر ١٠ ٩ ٨ ٧
أﮐﺜﺮ
ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠ
ُﺔ أﻋﻼم
 ١٠دﻧﺎﻧﯿﺮ
ٍ ﻟﻠﺰﯾﻨﺔ دﯾﻨﺎر
٧٦٥٤٣٢
ﻗ
 ١٠ ٩ ٨أﮐﺜﺮ
ﻮاﻋﺪ أﮐﻮاب
ﻣﻦ  ١٠دﻧﺎﻧﯿﺮ
دﯾﻨﺎر ٦ ٥ ٤ ٣
 .٤أﯾﻦ
ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﺸﺘﺮي
ﻣﻨﺘَﺠﺎت ﻣﻤ
ﺎﺛﻠﺔ؟ اﺧﺘَﺮ ا ً
ﺣﺘﻤﺎﻻ
واﺣﺪ
ا
ً
اﻹﻧﺘ
أو
ﺮﻧﺖ
أﮐﺜﺮ.
اﻟﻤﺘﺠﺮ
دﻟﯿﻞ
اﻟﺘﺴﻮق
ﱡ
ﻣﻌﺮض اﻷﻋﻤﺎل ِ
ﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺤ ﱠ
اﻟﺴﻮق

ﻣﺎذا 
ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق؟

ﻫﻞ ﺗﺤ �ﺒﻴﻦ ﺷﺮاء
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘَﺞ؟

?
??
ﻧﻌﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺪو
راﺋﻌً ﺎ ﺟﺪ� ا!

ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﮐﺎﻓﱠﺔ ،ﱠ
ﺷﻌﺒﯿ ًﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
أن اﻟﻤﻨﺘَﺠﺎت اﻷﮐﺜﺮ ﱠ
ﺟﺪا أن
ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺼﻮرة .وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ًّ
ﱠ
أﺷﺨﺎص ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑﯿﻦ  ٢٠و٤٠
ﯾﺸﺘﺮﯾﻬﺎ
ٌ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو ﻣﻦ ﻣﻌﺮض
ِ
ﺮﻓﯿﺔ.
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺤ ﱠ
٩

ً
ﻟﻤﺎذا ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ؟

ﻛﻴﻒ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﺳﻮﺑﻚ

ﯾﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻬﺎراﺗِﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻟﮑﻲ ﺗﮑﺴﺐ
هﻞ
َ
ﺣﻠﻤﺖ ً
اﻟﻤﺎل؟ اﻟﯿﻮم ،أﺻﺒﺢ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن أن ﯾﺪﯾﺮوا ً
ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺑﻔﻀﻞ
ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﯾًّﺎ ً
وﯾﺴﻤﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﯾﺮون ً
أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺠﺎرﯾﱠﺔ
أﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺷﺒﮑﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﱠ
رﯾﺎدﯾﱢﻲ اﻷﻋﻤﺎل ).(Entrepreneurs

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎر �ﻳ
ا

ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻨﱢﻌﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻨﺘﺠﻮن اﻷﺷﯿﺎء )اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( اﻟﺘﻲ
ُ
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯿﻬﺎ ﱠ
واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻟﺒﯿﻊ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﮐﻞ ﯾﻮم
َ
ﱠ
َ
ودﻓﻊ ﺛﻤﻨِﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺠ ٍﺮ ﻋﻠﯽ
ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.
ِ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ُ
ُ
وﯾﻤﮑﻦ ُ
ُﻢ ﺗُﺴﻠﱠﻢ إﻟﯽ اﻟﺰﺑﻮن.
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ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ا

ﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ� ﺔ

وﺗﻌﻠﱡﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﯾﺪة.

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب

 
إذا َ
ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب ،ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ:
أردت إﻧﺸﺎء ﻋﻤ ٍﻞ

ﯾﺸﺘﺮي ﻋﺪ ٌد ٍ
ِ
ٍ
ﮐﺎف ﻣﻦ
وﯾﺠﺐ أن
ﻟﻠﺰﺑﻮن أو اﻟﻤﺴﺘﻬﻠِﻚ.
ﯾﺒﯿﻌﻮن اﻟﻤﻨﺘَﺞ أو اﻟﺨﺪﻣ َﺔ
أﺷﺨﺎص
�
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ﺮﺑﺤﺎ.
ﯾﮑﻮن ﻋﻤﻠُﻚ
ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻟﮑﻲ َ
ﱡ
اﻟﺘﺠﺎري ُﻣ ً
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ُ
ِ
اﻟﻼزﻣﺔ ِ
ِ
ﻟﺒﺪء ِ
ﻌﺮف ﺑـ’’ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﺎﺷﺊ‘‘.
اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮا ﱢد
� اﻟﻤﺎل
ّ
اﻟﺘﺠﺎري .هﺬا ﻣﺎ ﯾُ َ
ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل ،اﻗﺮأ اﻟﺼﻔﺤﺔ .٢٥
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﱠ

ﻣﺴﺘﻮى ٍ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﻤﺎﺳﺔ.
�
ً

ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ ،اﻗﺮأ اﻟﺼﻔﺤﺘﯿﻦ  ٢٦و.٢٧

َ ً
ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖُ ،
إذا َ
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ:
أردت أن ﺗﺒﺪأ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت  ٢٦ ،٢١ ،١٨ ،١٦ ،١٤ ،١١أﻣﺜﻠﺔ
�
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﺘ�ﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
�
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء �
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﺠﺎرﻳ�ﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ �
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح.

ذﮐﻲ.
� ﺣﺎﺳﻮب أو هﺎﺗﻒ ّ

ﻣﺴﺘﻮى ٍ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﻤﺎﺳﺔ.
�
ً
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ٍ
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل إﻧﺸﺎء ٍ
ﺗﺠﺎري ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،اﻗﺮأ
ﻋﻤﻞ
ﱟ
اﻟﺼﻔﺤﺎت .٢٤-٦

اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺻﻐﯿﺮا ﻣﻦ ِ
َ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗِﻬﺎ وﺻﻮرِهﺎ ﻋﻠﯽ هﺬﻩ
ﺗﻌﺮض
اﻟﻤﺎل ﻟﮑﻲ
ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐًﺎ
ِ
َ
َ
ﯾﻤﮑﻨﻚ أن َ
ً
ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ٍ
َ
ﻣﺰاد ﻟﺸﺮاﺋِﻬﺎ ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
اﻟﺰﺑﻮن أو أن
وﯾﻤﮑﻦ أن ﯾﺸﺘﺮﯾَﻬﺎ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ُ
ُ
ﱠ

اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

إﻳﺠ 
ﺎﺑﻴﺎت


ﺳﻠﺒﻴﺎت

ﻓﻌﻠﻲ ،وﻟﯿﺲ
� ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯽ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺘﺠ ٍﺮ ّ
ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺪل إﯾﺠﺎر
ﻓﻮرا إﻟﯽ اﻟﺰﺑﻮن ،ﻋﻠﯽ
� ﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﺗﺼﻞ ً
ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

� ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﯾﺰور
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻚ
ّ

١

٢

ﻣﻮﻗﻊ
اﺷﺘﺮِك ﰲ
ِ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ�ﺔ

٦

ﻣﻮاﺻﻔﺎت
دو�ن
ِ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ

أرﺳ ِﻞ اﻟﻤﻨﺘ ََﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة
ِ
إﻟﻰ اﻟﺰﺑﻮن

اﺷﺘﺮ
ِ

إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت


ﺳﻠﺒﻴﺎت

إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺎ
ﻣﻮﻗﻌﺎ
� ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﻨﺸﺊ ً
ًّ

� ﻻ ُ
ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻚ
ﻣﺘﺠﺮا ًّ
ﺗﻤﻠﻚ ً
� ﺗﻮاﺟ ُﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴ ًﺔ ﺷﺪﯾﺪة

� ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أن ﯾﺘﻔﺎوﺿﻮا
ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻌﺮ

وﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن
�
ُ
ﯾﻮﺟﺪ ﻋﺪ ٌد ٌ
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ِ
َ
زوا ِر
ُﺜﺒﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
�
ﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﺗ َ
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﱠ
ﺑﺎﺋﻊ ﻣﻮﺛﻮق
اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ أﻧﱠﻚ ٌ
ﱢ
ُ
َ
ﺳﺘﺮﺳﻞ
ﮐﻨﺖ
�
ﺗﻘﺮ َر ﻣﺎ إذا َ
ﯾﻤﮑﻨﻚ أن ﱢ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان أو إﻟﯽ ٍ
ﺑﻠﺪان
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ إﻟﯽ ِ
ﺗﺤﺪد ﮐﻠﻔ َﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ
ﻣﺤﺪدة ،وأن ﱢ
ﱠ

٧


اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ

ْ
اﻟﺮﻗ 
ﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻊ ﺻﻮرك

ُ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ’’إﺗﺴﻲ‘‘ ) ،(Etsyو’’ﻓﻮﻟﮑﺴﻲ‘‘ ) ،(Folksyو’’ﻧَﺖ أون ذا
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة
ﱠ
هﺎي ﺳﺘﺮﯾﺖ‘‘ ).(Not On The High Street
ٍ
َ
ﻣﻤﯿﺰة وﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﯾﺪوﯾًّﺎ.
ﯾﻤﮑﻨﻚ أن َ
ﻣﺘﺠﺮا ﻋﻠﯽ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ َ
ﺣﺮﻓﯿ ًﺔ ﱠ
ﻟﺘﺒﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﱠ
ﺗﻨﺸﺊ ً
ﺑﮑﻤﱠﯿﺎت ﮐﺒﯿﺮة.
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﻌ ًﺔ واﺣﺪًة ﻓﺮﯾﺪًة وﻧﺎدرًة أو
ﺗﮑﻮن هﺬﻩ
وﯾﻤﮑﻦ أن َ
ُ
َ
ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺼﻨﱠﻌﺔ ﱢ

ﻛﻴﻒ ُ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟
ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
١

٢

ﺻﻮ� ر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ

١

أﻧﺸﺊ ﻣﺘﺠﺮك
ِ

٢

٣

أرﺳﻞ اﻟﻤﻨﺘَﺞ
ِ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة إﻟﻰ اﻟﺰﺑﻮن


إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت


ﺳﻠﺒﻴﺎت

اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﻟﯽ
� اﻹﻋﻼﻧﺎت
ﱠ
ﻌﺪة ﺳﺎﺑﻘًﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ُﻣ ﱠ
ﱢ

اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
� اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﱠ

ﺗﺤﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ؟
ﻫﻞ
�

اﻣﻸ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ،
وأرﺳﻞ ﺻﻮر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ِ
وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ

� ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯽ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ٍ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
وﺻﻮرهﺎ إﻟﯽ
� ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎﺗُﻚ
ُ

� ﯾﺰور ﻋﺪد ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﱠ

ﺳﺘﻮك‘‘

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﻫﺎﺗﻒ

ﻟ َِﻢ ﻻ ﺗﺤﺎول ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ إﺣﺪى وﰷﻻت
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲّ ؟ ﻳﻤﻜﻨﻚ
أن ﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ
اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر.

ذﰾ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴ�ﺪة؟
�

ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ:

ﺑﻴﻊ أﺣﺪِ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ ،ﻳﺠﺮي
ﻟﺪى ِ
إﻋﻼﻣﻚ ﺑﺬﻟﻚ .وﻳُﺤﻮ� ل ﺛﻤﻨﻪ
�
ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑ َ
اﻟﻤﺼﺮﰲ أو
ِﻚ
إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﭘﺎي ﭘﺎل

إﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ أو إﻟﯽ
� ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯽ اﺳﻢ ﻣﻮﻗﻊ
ﱟ
ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻚ )اﻗﺮأ اﻟﺼﻔﺤﺔ (١٢

اﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻟﻠﺒﻴﻊ

5

ﺗﺒﯿﻊ وﮐﺎﻻت ’’ﺷﺎﺗﺮﺳﺘﻮك‘‘ ) ،(Shutterstockو’’ﺑﯿﻎ
رﻗﻤﯿﺔ
) ،(Bigstockو’’درﯾﻤﺰ ﺗﺎﯾﻢ‘‘ ) ،(Dreamstimeوﻏﯿﺮهﺎ ً
ﺻﻮرا ﱠ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ.
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻨﺰﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﯽ أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ
ﱠ

دو�ن ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ

ﺻﻮ� ر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴﻊُ ﻣﻨﺘ ًَﺠﺎ ،ﻳُﺤﻮ� ل ﺛﻤﻨﻪ
�
ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑ َ
اﻟﻤﺼﺮﰲ أو إﻟﻰ
ِﻚ
ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ ’’ﭘﺎي ﭘﺎل‘‘ )(PayPal

ﺗﺪﻓﻊ َ
اﻟﻤﺎل ﻟﻼﻧﻀﻤﺎ ِم إﻟﯽ
� ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻚ أن َ
ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐًﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ
ِ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ .ﯾﮑﻔﻲ أن َ
ّ
ِ
ﻟﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ
ﺻﻐﯿﺮا
ً
ٍ
َ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﯾﺪة
ﺗﺒﯿﻊ
�
ﯾﻤﮑﻨﻚ أن َ

٦

٣

٣
٤

٥

إﻧﺸﺎء ٍ
ﻋﻤﻞ
ﺗﻘﺮ ُر
ﯾﻤﮑﻦ أن ﺗﻮاﺟ َﻪ َ
ُ
َ
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱢ
ٍ
ﺷﺨﺺ
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪَة ﻣﻦ
ﱟ
ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﱟ
ﺳﻦ ﻣﺒﮑﱢﺮة .ﻋﻠﯿﻚ أن َ
ٍ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﯽ
ﯿﻊ
ﺣﺴﺎب
ﻓﺘﺢ
ِ
ﻣﺼﺮﻓﻲ وﺑَ ِ
ﱠﻦ ﻣﻦ ِ
ٍ
ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮑﻲ ﺗﺘﻤﮑ َ
ﱟ
ﻣﻬﺎراﺗﻚ ﻓﻲ ِ
َ
َ
ﻣﺠﺎل
واﻟﺪاك ﺗﻨﻤﯿ َﺔ
ﯾﺮﯾﺪ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ِ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ .هﻞ ُ
ﱠ
ﺑﺪﻋﻢ رﯾﺎدﯾﱢﻲ
هﻞ
اﻷﻋﻤﺎل؟
أي ﻣﻦ ﻣﻌﻠﱢﻤﺎﺗﻚ وﻣﻌﻠﱢﻤﯿﻚ ِ
ﯾﻬﺘﻢ ﱞ
ﱡ
ِ
ﻣﺮﺷﺪﯾﻦ َ
ﻟﻚ
ﯾﻮاﻓﻖ هﺆﻻء ﻋﻠﯽ أن ﯾﮑﻮﻧﻮا
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﺎر؟ ﻗﺪ ُ
َ
اﻟﺘﺠﺎري.
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗِ َﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠِ َﻚ
ّ

ﻟﯿﺠﺮي ﻋﺮﺿﻬﺎ

َﻊ
�
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻚ ُ
ُ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ أن ﺗﺪﻓ َ
َ
ُﺐ ﻋﻤﻮﻟ ًﺔ ﻋﻠﯽ
اﻟﻤﺎل ﻟﻼﻧﻀﻤﺎ ِم إﻟﯿﻬﺎ ،وﺗﻄﻠ ُ
ﱢ
ﻋﻤﻠﯿ ِﺔ ﺑﯿﻊ
ﮐﻞ ﱠ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وﻓﯿﻬﺎ
ﻟﺘﺠﺎر
ﻣﻮاﻗﻊ ﱠ
� إﻧﱠﻬﺎ ُ
ﱢ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﮐﺒﯿﺮة

ٌ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ
�
ِ
ُ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘَﺞ
ﱢ
٨

ِ
ُ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ ِﺔ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﺸﻤﻞ ُ
ﱠ
) ،(Prelovedو’’ﻏﺎﻣﺘﺮي‘‘ ).(Gumtree

’’إﯾﺒﺎي‘‘ ) ،(eBayو’’أﻣﺎزون‘‘ ) ،(Amazonو’’ﭘﺮﯾﻠﻮﻓﺪ‘‘

ﻛﻴﻒ ُ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؟
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗِﻚ ﻋﻠﻰ
ِ

� ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﯾﺪة

ﺗﺠﺮب ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺟﺪﯾﺪة
� ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﱢ
ﻟﺘﺤﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﺮﯾﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن
ﱢ

٥


اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة

ِ
ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ َ
ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﯽ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ
واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
أﺻﺤﺎب
ﯾﺒﯿﻊ
ِ
ﺣﻮل ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٍ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺮوﺿ ًﺔ ﻋﻠﯽ
ﯾﺒﯿﻊ
ﺴﻤﯽ
اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺬي ُ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ) .(Online Shopsوﯾُ ﱠ
ُ
إﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ’’ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺎرة
ﻣﻮﻗﻊ
إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ‘‘ ).(E-commerce Site
ٍ
ﱠ
ﱟ

� ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﮑﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل
إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺎ
ﻣﺘﺠﺮا
ًّ
ﻟﺘﻨﺸﺊ ً

ّ
اﻟﺘﻘﻨﻲ
اﻟﺪﻋﻢ
ﯾﻬﺘﻢ ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﱢ
ﺑﺤﻞ
ﱡ
اﻟﻤﺸﮑﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺤﺎﺳﻮب.

ٍ
ٍ
وﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب.
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺒﯿﻊ ،وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة،
ﺑﻀﺎﺋﻊ أو
�
َ

َ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻚ
إذا

أﻃﻔﺎل

اﻟﺤﺎﺳﻮب

وﯾﻬﺘﻤﻮن ﺑﺈدارﺗﻬﺎ.
ﱡ

ِ
ِ
اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿ ِﺮ
�


اﻟﻤﺪوﻧﺎت
ﻣﻮاﻗﻊ

٤

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﱠﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﻢ

اﻟﺤﺎﺳﻮب.

ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ ،وهﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﻤﺪوﻧﺎت ) (Blog Sitesهﻲ ٌ
ُ
ﻣﻮاﻗﻊ ﱠ
ِ
ٍ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ،أو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
اﻟﻤﺪوﻧ ُﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺞ
ٍ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء )ٍ (Reviews
ﺗﺘﻀﻤ َﻦ ﱠ
ﻓﻘﻂ .وﯾﻤﮑﻦ أن ﱠ
ﻧﺎت وﺳﯿﻠ ًﺔ ِ
ﻟﻌﻤﻞ ِ
ﻣﻌﺎ
ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﻮاهﺐ ،أو ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﯿﺪﯾﻮ ).(Vlog
ﻣﺎ ،أو ً
وﯾﻤﮑﻦ أن َ
اﻟﻤﺪو ُ
ﺗﮑﻮن ﱠ
اﻟﻨﺎس ً
ُ
ﺿﻤﻦ ﱠ ٍ
ﻟﺮﺑﺢ ِ
اﻟﻤﺎل ﻟﺪى رﯾﺎدﯾﱢﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
رﺑﺤﯿﺔ ،أو ﻃﺮﯾﻘ ًﺔ ِ
َ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﱠ

اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﻚ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا
َ
ﱠ
ُ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،أو
ﻣﺘﺠﺮ
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻃﻼق
اﻟﺨﺎص ،ﻣﺜﻞ
ﱠ
ﱠ
ّ
ٍ
ّ
ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎره،
اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ِﺧ ْﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب .ﻫﺬا
ُ
ٍ
ﱞ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ٍ
أﻳﻀﺎ
ﻳﻘﺪم ً
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﱠ
وﻫﻮ ﱢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
ّ
اﻟﺘﺤﺪي؟
ﻮض ﻫﺬا
ﻟﺨ ِ
ﻣﺴﺘﻌﺪ َ
ﻫﻞ أﻧﺖ
ﱢ
ﱞ

اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮاﮐ ُﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ُ
َ
ﱠ
ِ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻬﺎراﺗِﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
ﻋﻠﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن
ﻣﺼﻤﻤﻮن
ﱢ
ﯾﻨﺸﺊ ﱢ

ﻣﻌﺪات ) (Hardwareأﺟﻬﺰة
ﻓﻲ ﱠ

اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ )(Brokerage
وﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ُ
ﱠ
واﻟﺒﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﻮق ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﯾﺮﺑﺢ
اﻟﻤﺸﺘﺮي
َ
َ
ﺻﻐﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﱢ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻊ.
ﮐﻞ ﱠ
اﻟﻮﺳﯿﻂ/اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﺒﻠﻐًﺎ ً

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﯾﻬﺘﻢ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﯿﱡﻮن ﺑﺘﺼﻠﯿﺢ اﻷﻋﻄﺎل
ﱡ

ٍ
ُ
إﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ َ
ﻣﺜﻞ
ﺧﺪﻣﺎت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﱠﺔ ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﺗﻘﺪ ُم
ﱢ
ﱠ
ِ
ٍ
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت
)ﺗﻘﯿﯿﻢ( اﻟﻤﻨﺘَﺞ وﻣﻘﺎرﻧﺘِﻪ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ
ﱠﻌﻠﯿﻢ
ِ
ِ
اﻟﺘ ِ
أﺧﺮى ،إﻟﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻳﻮﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﻋﻤﻠﻚ
ﺣﻠﻤﺖ
ﻫﻞ
َ
ﱡ
ً
ﻟﻴﺴ ْﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﺑﻞ
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
اﻟﺤﺎﺳﻮب؟ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
َ
ﱠ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻴﺎﻓﻌﻮن.
ﻳﻤﻜﻦ أن
َ


أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ

� ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ أو ﺣﺴﺎب ﭘﺎي ﭘﺎل.
ﱟ
ٍ ﻋﺎﻟﯿﺔ .زُر اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
� ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﺑﺠﻮدة
ﱠ

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ:

ﻋﻠﯽ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .وﺳﯿﮑﻮن ﻋﻠﯿﻚ إرﺳﺎل ﻧﻤﻮذج ﻋﻦ
� اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ وﮐﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﺻﻮر
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﮐﯿﻔﯿﱠﺔ اﻟﺘﻘﺎط
إذا أردت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯽ ٍ
ﺻﻮرك ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدﺗﻬﺎ.
َ
ﺻﻮر ﺟﯿﺪة ،اﻗﺮأ اﻟﺼﻔﺤﺔ .١٣
ﱢ
ﺮاﺟﻊ ﻣﻀﻤﻮن
ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ .وﺳﯿُ َ
ّ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯽ ﺻﻮرك ،ﱢ
� إذا
َ
ﮐﻞ ﺻﻮرة وﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ.
ﱢ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ إﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﻚ ،وﺗﺤﺘﻔﻆ
� إذا ﺟﺮى ﺗﻨﺰﯾﻞ أﯾﱠﺔ ﺻﻮرة ،ﺗﻀﺎف
ﱠ
اﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﺤﻮل إﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أو إﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﻚ
ﱢ
� ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺴﺎﺑﻚ إﻟﯽ ٍ
ﻣﺒﻠﻎ ﱠ ُ ﱠ
ﻋﻠﯽ ﭘﺎي ﭘﺎل.

اﻟﺸﺮوط
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯽ إذن ﱢ
ﻌﺮف ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ
ﺧﻄ ﱟﻲ ﻣﻦ ﱢ
أي ﺷﺨﺺ ﯾﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرك .هﺬا ﻣﺎ ﯾُ َ
أﯾﻀﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
’’اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮر اﻷﺷﺨﺎص‘‘ ) .(Model Releaseوﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف ً
ﱢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮر اﻟﻤﻤﺘﻠﮑﺎت‘‘ ).(Property Release
’’اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ
ﱢ

٩

رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻴﺎﻓﻌﻴﻦ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺸﻬﻮرا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ؟
رﻳﺎدﻳﺎ
ﺗﻜﻮن
ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن
َ
ً
ًّ
ﺟﺬاب؟
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﱠ
ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ِ
ﺗﻮد أن ﺗﺒﺪأ َﺑﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻌﻚ اﻟﻠﺬﻳﺬة؟
ﻫﻞ ﱡ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :آدم ﺳﺬرﻻﻧﺪ
اﻟﺴﻌﺮ 11.3 :دوﻻر
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أﻃﻔﺎل

رﻳﺎدي أﻋﻤﺎل
إذا ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺒﺢ
ً
ﱠ
وﻋﻤﻠﻴ ٍﺔ
ﻤﺔ
ﻗﻴ ٍ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﱢ
ﻳﻤﻜﱢ ﻨﻚ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ
ﱠ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﱢ
َ
ً
ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻟﻬﺎم
ﻤﻨﺤﻚ
ُ
وﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ َﻳ ُ
ﺮورة أن
ﺑﺎﻟﻀ ِ
ﱠ
اﻷول .اﻟﺒﺪء ﺑﺸﺮﻛﺘِ َﻚ ﻟﻴﺲ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ
ﱠ
ﻠﻬ ً
ﻤﺔ ﻟﺘﻔﻜﱢ َﺮ
اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﻘﺪ ُم ﻫﺬا
ًّ
أﻣﺮا
َ
ً
ﻣﻤﻼ ،ﻟﺬﻟﻚ ﱢ
ﻳﻜﻮن ً
ُ
أﻓﻜﺎرا ُﻣ ِ
ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻣﻦ
ٍ
ﻛﻞ
ﺮﺷﺪك ﻓﻲ ﱢ
ﺑﺈﺑﺪاع ،ﻛﻤﺎ أﻧﱠ ﻪ ُﻳ ُ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ُﻳﻄﻠَ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ’’ﻋﺮض
ﱠ
اﻟﻤﺼﻌﺪ‘‘ )ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا؟( ﺳﺘﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻤﺘﻊ.

ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﺳﻤﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻌﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻛﺘﺎب ﻟﻸﻃﻔﺎل،
ﻣﺆﻟﱢ ﻔﺘﺎن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﱠ ﺎﻧﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ً
اﻟﺸﻬﻴﺔ
اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻨﻜﻬﺎت
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث
ﱠ
ﱢ
اﻟﺨﻼﺑﺔ .
ﱠ
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﻨﻰ أﺑﻮ دﻳﺔ
دﻳﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 7,06 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x28 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-12 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت20 :
اﻟﻮزن 140 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-070-5

رﺑﺤﻴﺔ ﺗُ ﻌﻨﻰ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﱠ
**ﻳﺬﻫﺐ رﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ
ﱠ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل
ﱢ

َ
َﺟ ﺪي َو َﺟ ﺪﺗﻲ ِﻣ ْﻦ ﺑَﻠ ٍﺪ
َ
َ
ا ِْﺳ ُﻤﻪ ﻓِﻠ ْﺴﻄﻴﻦْ ...أﻳ َﻦ ﺗَﻘﻊ؟
ُْ
ْ
َ
َﻋﻠﻰ ﻳَﺴﺎرِ ﻧَ ْﻬ ِﺮ اﻷ ْر ُدنَ ،وﻟ ْﻴ َﺴ ْﺖ َﻋﻠﻰ اﻟ َﻴﻤﻴﻦ...
ﻳُﺰَﻳﻨُﻬﺎ َﺷ َﺠ ُﺮ اﻟﺰ ْﻳﺘﻮن َو َز ْﻫ ُﺮ َ
اﻟﻴﺎﺳﻤﻴﻦ...
ْ
ﺗُ ُ
ﺤﻴﻂ ﺑِﻬﺎ ْأرﺑَ ُﻊ ﺑُﻠﺪان...
ُ
ُْ ُ
وﻣ ْﺼﺮ َوﻟ ْﺒﻨﺎن...
اﻷ ْردن وﺳﻮرﻳﺎ ِ
ﺗُ ِﻄ ﻞ َﻋﻠﻰ ﺑَ ْﺤ َﺮﻳﻦ...
َ
أوﻟﻬﻤﺎ ْاﻟ َﺒ ْﺤ ُﺮ ْاﻷ ْﺣ َﻤ ُﺮ 
اﻟﺼﻐﻴﺮ،
ْ َْ َ ُ ْ ُ َ  ْ َ
ﻮﺳ ُﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ...
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘ
ﻧﺮﻣﻴــﻦ ﺣﻤﺎده
ﻣﻦ دﻳﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻲ ﻗﻀﺎء ﻋﻜﱠﺎ
ﻛﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻲ أﺳﻤﻌﻬﺎ ﻋﻦ ِﻓﻠَ ْﺴﻄﻴﻦ،
اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﻣﻦ ﱢ
ُ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ،

ﻛﻞ
اﻟﻔﻠَ ْﺴﻄﻴﻨﻴﱠ ﺔ ﻓﻲ ﱢ
اﻟﻤﻬﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ِ
وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺼﺺ أﺟﺪادي .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﱠ ﻪ ﻣﻦ
ﱢ
ﱠ
ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻔﻠَ ْﺴﻄﻴﻨﻴﱢ ﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﱢ
ﺣﺐ ِ
ﺷﻲء .ﺷﻲء آﺧﺮ ﻳﻠﻬﻤﻨﻲ وﻫﻮ ﱡ
اﻷم ِﻓﻠَ ْﺴﻄﻴﻦ .
ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ ﱢ

ْ
اﻟﻘﺪس َ
ﻋﺎﺻ َﻤﺘُﻬﺎ...
ﻫﻲ ِ
َو ْاﻟ َﻌ َﻠ ُﻢ ْاﻟﻔ ْ
ِﻠﺴﻄﻴﻨﻲ راﻳﺘُﻬﺎ
َ ْ َ ُ َْ َ
ْ
ﻮاب ﻗ ْﺪﻳ َﻤﺔ...
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺳﺒﻌﺔ أﺑ ٍ
َْ َ َ َ
ﺗُ ُ
اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ
ﺤﻴﻂ ﺑﻬ ِﺬ ِه اﻟﻤﺪﻳﻨ ِﺔ

ﻛﻤﻴــﻞ ﻛﺮم
رﻣﻠﺔ
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻓﻲ ﱢ
ﻛﻞ ﻣﺮﱠ ة أﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ،أراﻫﺎ ً
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻟﻜﻮﻧﻲ أﺑً ﺎ ،أردت أن أﻇﻬﺮ اﻟﻘﺪس
إﻟﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ
ﱢ
ُﻃﻠﺐ ﱠ
ﻋﻠﻰ أﻧﱠ ﻬﺎ اﻟﻀﻮء ﻟﻸدﻳﺎن اﻟﻤﻘﺪﱠ ﺳﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻛﺄﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺎء واﺣﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻧﺎﺋﻤﻴﻦ.

َ
ُ
َ َ
َوﻟﻜ ِﻦ أ ْﻋﻈ َﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ْﺪس أ ن ﻓﻴﻬﺎ
ﺛَﻼﺛَ َﺔ ْأد ٍ َ
ﻤﺎوﻳﺔ...
ﻳﺎن ﺳ ِ
اﻟﻤﺴﻴﺤ ِﻴ ُﺔ واﻹ ْﺳ 
ْاﻟ َﻴﻬﻮدِﻳﺔ َو َ
ﻼﻣﻴﺔ...
ِ
ْ
ْ
ﺗَ ْﺠ َﻤ ْﻌ ُﻬﻢ َﻣﺒﺎد ُِئ اﻟ ُﺤ ﺐ َواﻹِ ْﻧﺴﺎﻧ ِﻴﺔ...
ْ َ ْ
َوإﻳﻤﺎﻧُ ُﻬﻢ ﺑِﺎﻟ َﻌﺪاﻟ ِﺔ َواﻟ ُﺤ ﺮﻳﺔ!

ﻛﺮﻣﺔ اﻟﺸــﻮا
ﺣﻲ اﻟﺸــﺠﺎﻋﻴﱠ ﺔ ﻏﺰﱠ ة
ﱡ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮى اﻻﺗﱢ ﺼﺎل ﺑﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻳﺰﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ إﻧﺸﺎء
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﺮس ﺷﻌﻮر اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﺑﻨﺘﻲ ،وﺗﻌﺰﱢ ز رﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﺼﺮﻳﱠ ﺔ ﻓﻲ
ي ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪﱢ دة ﻟﻺﻟﻬﺎم.
ﻲ ،ﻛﺎن ﻟﺪ ﱠ
ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب ِﻓﻠَ ْﺴﻄﻴﻦ .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﻨﱢ ّ
وﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﱠ ﺔ ﻟﺠﻮن ﺳﻴﻨﺠﺮ ﺳﺎرﺟﻨﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﭭﻴﻨﻴﺴﻴﱠ ﺔ ،وﺗﺼﻤﻴﻤﺎت

ﻫﻨﺪﺳﻴﱠ ﺔ إﺳﻼﻣﻴﱠ ﺔ ،إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ رﺳﻮم اﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎت اﻟﻤﻐﻮﻟﻴﱠ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
اﻟﻤﺴﻄﺢ
إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﻐﻨﻴﱠ ﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮر
ﱠ
ي ﻟﻠﺨﻄﻮط.
واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮ ﱢ

أﻃﻔﺎل

ﻫﺬا ﺟﺴﻤﻲ ﻻ ﺗﻠﻤﺴﻨﻲ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺪرﻛُ ﻪ
ﻣﻤﺎ
أﻛﺜﺮ
اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل
اﻻﻋﺘﺪاء
اﻧﺘﺸﺎرا ﱠ
ً
ُ
ِ
ﱡ
ُ
ﻣﻌﻈ ُﻢ اﻟﻨﺎس.
َ

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﻨﻰ أﺑﻮ دﻳﺔ
دﻳﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 8,5 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 18x22 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2022 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ2-6 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت30 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-069-9

داﺋﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
أﺟﺴﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻠﻜﻬﻢ ،ودورﻧﺎ ﻫﻮ ﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ
ً
ﻧﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻢ وﻧﻌﻠﱢ ﻤﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ.
دورﻧﺎ أن
ﱠ
داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮدون ﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻬﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
أن ﻧﺬﻛﱢ ﺮﻫﻢ أﻧﱠ ﻨﺎ
ً
ﻷي ﺧﻄﺮ ،وأﻧﱠ ﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻠﻮﻣﻬﻢ ﺑﺘﺎﺗً ﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ.
ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﱢ
ﺣﺎﻟﺔ ﱡ
إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﱢ ﻘﺔ ﺑﻬﺬا
ﻋﻤﺮﻳﺔ.
ﻓﺌﺔ
ﻟﻜﻞ ٍ
اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﱢ
ﱠ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ
ٍ
اﻟﻤﺼﻮر اﻟﻘﺼﻴﺮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﱠ
ﱠ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﱢ ﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﺟﺴﺎم
أﻫﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﻋﻠﻰ َﻓ ْﻬﻢ
ﱠ
ﱢ
اﻷﻃﻔﺎل ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺴﻢ .ﻓﺎﺑﺪأوا
داﺋﻤﺎ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ُ
ﱡ
ً
ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻵن...

أﻃﻔﺎل

ﺳﺄﻋﻴﺶ ﻣﻄﻤﺌﻨًّ ﺎ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺴﻴﺊ ،راح ﻳﺮى ﻛﻮاﺑﻴﺲ،
ﻣﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪث
ﱢ
ﻣﻨﺬ أن ﱠ
وﻳﺴﺘﺼﻌﺐ اﻟﻨﻮم ،وﻫﻜﺬا ﻳﻤﻀﻲ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻫﻮ ﻳﺸﻌﺮ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰه ودروﺳﻪ.
ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻨﱡ ﻌﺎس واﻟﺘﻌﺐ .وﻗﺪ ﱠأﺛﺮ ﱡ
ً
ﻓﻜﺮة :د .ﻋﺼﺎم ﺳﻤﻴﺮ
ﻛﺘﺎﺑﺔ :ﻟﻤﺎ ﻋﺎزر
اﻟﺴﻌﺮ 13 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 20x25 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2021 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ+9 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت56 :
اﻟﻮزن 210 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-056-9

ﻛﺜﻴﺮا ﻛﻠﱠ ﻤﺎ ﺻﺎدف
ﻇﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺨﺎف
أﻳﻀﺎ ،ﱠ
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ً
ً
ً
أي ﺻﻮت ،أو
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﱢ ﺮه ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪث
اﻟﺴﻴﺊ -ﱠأﻳﺔ ﺻﻮرة ،أو ﱠ
ﱢ
ﻳﺘﻜﺮر
ﺑﺄن اﻟﺤﺪث
ﱠأﻳﺔ راﺋﺤﺔ ،أو ﺣﺘﱠ ﻰ ﱠأﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ .ﻓﻴﻌﻮد وﻳﺸﻌﺮ ﱠ
ﱠ
ﻣﺮ ًة ُأﺧﺮى.
ﱠ
ﻣﺮ
أن ﻫﻨﺎﻟﻚ
أﻣﺮا
ﻣﻬﻤﺎ :ﱠ
ﺷﺨﺼﺎ ﱠ
ً
ًّ
ﻗﺼﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻋﺮف ﺳﻠﻴﻢ ً
ﻓﻲ ﱠ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻵن .وﻣﻦ
ﺟﺪا ،وﺷﻌﺮ
ً
ﺳﻴﺌﺔ ﱠ
ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺄﺣﺪاث ﱢ
ﺑﺎﻷﻫﻤ ﱠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ:
أﻣﺮا آﺧﺮ
ﱢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ،ﻳﺪرك ﺳﻠﻴﻢ ً
وأن ﺗﺬﻛﱡ ﺮه ﻟﻠﺤﺪث
ﺧﻄﺮ
داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﻴﻔﻪ ﻫﻮ
أن ﻟﻴﺲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﱠ
ْ
ٌ
ً
ّ
ﻣﺮ ًة ُأﺧﺮى.
أن ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث
اﻟﺴﻴﺊ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﱠ
ﺳﻴﺘﻜﺮر ﱠ
ﱠ
ﱢ
أن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺶ
ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﺳﻠﻴﻢ اﻵن؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف ﱠ
ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻣﻄﻤﺌﻨًّ ﺎ دون ﺧﻮف
ّ

أﻃﻔﺎل

ﺳﺄﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﻓﻜﺮة :د .ﻋﺼﺎم ﺳﻤﻴﺮ
ﻛﺘﺎﺑﺔ :ﻟﻤﺎ ﻋﺎزر
اﻟﺴﻌﺮ 13 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 20x25 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2021 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ+9 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت56 :
اﻟﻮزن 210 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-12-055-2

أﻃﻔﺎل

اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ
ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻠﻴﻢ ،وﻫﻮ ﻃﻔﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ
َ
ﺑﺤﻠﻮﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ٍ
أﺣﺪاث
ٍ
ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ،ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻲ
ِ
ﻣﺮورا
وﻣﺮﻫﺎ ،وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﺑﺈﻗﺮار ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺿﻄﺮاب،
ً
ﱢ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ،واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
ﱠ
ﱢ
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﱡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﺮاب ،وﺗَ َﻤﻜﱡ ﻨِ ﻪ ﻣﻦ
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ،
ﺻﺤ ﱠﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪة.
ٍ
َﻋ ْﻴ ٍﺶ
ﺣﻴﺎة ﱢ
ﺑﻠﺪة ﺟﺪﻳﺪة،
ٍ
ﺳﻴﺌﺔ ،ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن إﻟﻰ
ٍ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻠﻴﻢ
ِ
ﻣﺮور
ﺑﻌﺪ
ﺑﺄﺣﺪاث ﱢ
ِ
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺤﺎرة واﻟﺠﻴﺮان.
ﻧﻔﺴﻪ ً
ﻓﻴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻢ َ
ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﱠ ﻪ
ﻴﻦ ِﺑﻠﱠ ًﺔ ،أﻧﱠ ﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
وﻣﺎ زاد ﱢ
اﻟﻄ َ
ُ
ٌ
اﻟﺴﻴﺌﺔ.
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮوره ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﺪاث
ﱢ
ﻳﻤﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺰﻋﺠﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،ﻟﻜﻨﱠ ﻪ
ﱡ
ﻃﻴﺒﻴﻦ ،وﻳﺠﺪ
ٍ
ف إﻟﻰ
ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ،
أﻣﺮا
وﻳﺘﻌﺮ ُ
أﺷﺨﺎص ﱢ
ﱠ
ًّ
ﻳﺘﻌﻠﱠ ﻢ ً
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻞ،
ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ذﻟﻚ َ
ٍ
ﻣﻐﺎﻣﺮة
ٍ
أﻣﺎم
ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺜﻴﺮة ﺗﻨﺘﻈﺮهُ ،
َ
َ
وﺑﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻖ.
ً

إﭬﺮﺳﺖ -ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 14,12 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x26.8 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ع
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت72 :
اﻟﻮزن 600 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-378

أﻃﻔﺎل

ٌ
ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻣﻦ ’’أدب اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة‘‘ ،ﺗﻀﻢ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺳﺒﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﻗﻤﻢ ﻓﻲ ﻗﺎرات اﻷرض .ﺗﻘﺪم
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻴﺎﻓﻌﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺼﺺ ﻣﻤﺘﻌﺔ ،ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
ٍ
ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻟﻮاﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﱢ
ﺟﺰء ﻣﻦ
ٍ
وﺣﻀﺎرات ﻋﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺰز إدراﻛﻬﻢ أﻧﻬﻢ ٌ
ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻨﻮع.
ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻛﺄﻫﻤﻴﺔ
ٍ
ﺗﺮﻛﺰ ﻛﻞ
اﻟﺤﻠﻢ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺒﺮﻳﺔ ،وﺟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺘﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮ.
ﺑﻄﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮُ ،وﻟِ ﺪ
ﻷب وأم ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن ،وﻧﺸﺄ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﺻﻌﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺠﻮء
واﻟﺘﻨﻘﻞ .أﻣﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،واﺳﺘﻄﺎع
رﻏﻢ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ واﻹﺻﺮار واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة.

اﻟﻨﻮم ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ُ

ْ
النومِ؟
هل
يوما صعوب ًة في َّ
َ
واجهت ً
ونقلق
تكون عقولُنا مآلن ًة باألَفكار ،فُتبقينا ُم
أَحيانًاُ ،
ِّر ُ
َ
ستيقظين نفك ُ
بأي ٍ
التفكير فيه.
شيء يمكُننا
ونتمتِ ُم ِّ
ُ
فعندما يستَلقي آدم
يوا ِج ُه
ُ
وسارة أَحيانًا هذه المشكلةََ .
التوأمان آ َدم َ
مآلن َ
ِ
والتساؤالت:
باألفكا ِر
بأن رأْ َسه ٌ
يشعر َّ
َعلى السريرُِ ،
ُ تار في ف ِ
ريق
‘‘هل سأ ْخ ُ
ِ القدم؟’’
كرة

‘‘ما الهَدايا ا
حص ُل
لتي سأ ُ
عليها في ِ
عيد ميالدي
األسبوع
ِ
المق
ب
ل؟’’

كما ُّ
تتخي ُل
تظل أُخُته َ
سارة مستيقظةً؛ ألنَّها َّ
ما يُشبِ ُه ِ
طار يَ ُ
جول في ِذهنِها:
الق َ

َنجح في
ْ
‘‘هل سأ ُ
امتحان اإلمالء؟’’
ِ

‘

‘ه ْل ت

حبُّني

سوزا

ن؟’’

ْ
‘‘هل
سأنام أم
ُّ
ُ
سأظل
مستيقظ ًة حتَّى الصباح؟’’

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮأﻣﺎن آدم وﺳﺎرة اﻟﻨﻮم .ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻤﺎ أﻣﻬﻤﺎ
ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻤﺮﻳﺤﺔ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻤﻜﱠ ﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻮم ﻋﻤﻴﻖ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭘﻮل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻠﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 19x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 145 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-309

6

أُ ِّمي! ِ
َّ
وم! ْ
النوم؟
هل
ساعدينا! ال
سنتمك ُن من َّ
نستطيع َّ
ُ
الن َ

تعر ُ ُ
أهمية النوم ِ
هيا
الجيد في الليل ،فقالتَّ ‘‘ :
ِّ
ِف األ ُّم ِّ َّ
الف ِ ُ
جد ًدا إِلى ِ
ِّمكما طريق ًة سهل ًة للنوم
ب ُم َّ
راش .سأعل ُ
لْنَ ْذ َه ْ
واالستمتاع بأحال ٍم جميلة’’.

8

9

ِ
ران بالف ِ
يشع ِ
الت ِ
ُضول
لمعرفة
َص ِع َد َّ
سريريْهِما و ُهما ُ
وأمان إلى َ
الط ِ
نامان فيها ب ٍ
ريقة التي سيَ ِ
َّ
ِهدوء.
ِ ُ
ِ
ِ
السريرِ .إِذا
قالت األ ُّم‘‘ :أغمضا ُ
أعينكُما واستَ ْرخيا في َّ
احة َ ُ
شعرتُما بالر ِ
ِ
باالسترخاء’’.
ِسماكُما
سوف يبدأ ج ْ
َّ
سارة على ظهرِها،
استلق ْ
َت َ
بينَما استلْقى آ َدم

ْ
وضعي ٌة
هل َلديْ َك َّ
عين ٌة للنومِ؟ ربَّما على بطنِ َك،
ُم َّ
الت َم ِّطي ِم َ
ثل
تحب َّ
ْ
أو ربَّما ُّ
َ
ِ
ِّ
الشمس.
شع ِة
أ
تحت
القط َ َّ

قف َّ
وتأمل

على جانبِه.

10
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11

ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭘﻮل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻠﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 19x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 145 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-293

أﻃﻔﺎل

ﻛﺎن ﻋﻤﺮ وﺗﺎﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪان اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة .ﻓﺸﺠﻌﻬﻤﺎ
واﻟﺪﻫﻤﺎ أن ﻳﻠﻌﺒﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺰل،
وﺣﻔﺰﻫﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻫﻮ َﻣﻦ ﻳﺴﺠﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺒﺔ .وﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ ،وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺣﻮاﺳﻬﻤﺎ ،ﺑﺪأا ﻳﻘﺪران اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ.

اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
ُ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭘﻮل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻠﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
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إﻧﻪ اﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم،
راح اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺨﺘﺒﺮون ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﻠﻖ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮﻳﺢ.
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ،وﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻘﺲ .وﻫﻜﺬا ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻣﺘﻘﻠﺒﺔ
ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ.

ﻧﻔﺲ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ
ٌ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
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اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻷﻟﻌﺎب اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ
ُ

ليس ُم ً
ُ
الكثير م َن الوقت على شيء واحدَ ،
فيدا ً
دائما!
ِ
ٍ
ٍ
ِ

شيء ٍ
الكثير ِم ْن ٍ
ُ
الكثير ِم َن
أكلت
أن
دائما جيِّ ًدا؛ فإذا َ
يعرف رامي جيِّ ًدا َّ
ليس ً
واحد َ
َ
َ
َن ِ
ِ
ْص في َم ِعدتِك .وماذا ع ِ
مد ًة طويلةً؟
أشع ِة
ُّ
البقاء َ
الشمس َّ
الشوكوالتة ،سيُصيبُ َك َمغ ٌ
تحت َّ
ِ
فلم ِ
ال َّ
َّق
الشمس ستصيبُ َك
أن
ند ُه يتعل ُ
شك َّ
األمر ِع َ
بالحروق .هذا مؤلم! َّ
َ
أما راميْ ،
يكن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
التعر ِ
األمر ُم ْرتَب ً
الطويل
ِطا بالوقت
ألشعة
الشمس ،بل َ
بالكثي ِر م َن َ
ض َّ
كان ُ
الحلْوى ،أ ِو ُّ
ِ
ِ
الذي يُمضيه بِل ِ
ألعاب الفيديو.
َعب
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ﻟﻘﺪ ﻋﺎدت ﺷﺨﺼﻴﺎت أﻟﻌﺎب اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ! ﺑﺪأ
راﻣﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﭬﻴﺪﻳﻮ أﺗﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،وراح ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻬﺎ ،وﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت.

َ
ً
هووسا
صار رامي َم
ويلعب ِم ْن َج ٍ
تصد ُق َ
ألعاب الفيديوْ .
ديد ،وال
يلعب
نعم!
هل ِّ
ُ
ُ
ذلك؟ رامي ُ
ْ
أي َش ٍ
آخ َر .إنَّ ُه ِّ
يفك ُر
يستطيع
ُّف ،بل إنَّه ال
َطيع التوق َ
يء َ
التفكير في ِّ
ُ
يست ُ
َ
ِ
متأخ ٍ
ْت ال َع ِ
ٍ
رة في ِ
ندما
شاء ،وحتَّى في
فيها في
أوقات ِّ
ووق َ
الليل ِع َ
المدرسةَ ،

ألعاب الفيديو تسيطر على تفكير ِ
ِه وعقلِ ِه،
كانت
يكون
لقد ْ
ُ
ينْ .
الجميع نائِ ِم َ
ُ
ُ
ُ
َدى َش ْخ ِصيَّ ِ
وعَلى حياتِ ِه .وه َ
ات أل ِ
ْعاب الفيديو.
صار رامي َس ِجينًا ل َ
َك َذا َ

ﻻﻋﺒﺎ ﻣﺘﻤﻜﻨً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺻﺎر راﻣﻲ
ً
ﺳﻮاء ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ أم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ .ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﺪل،
ٌ
ﺗﺒﺪﻟﺖ ﺣﺎل ﺟﺴﻤﻪ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻀﻲ ﺑﻬﺎ أوﻗﺎﺗﻪ.
وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ازدادت ﻗﻮة ﺷﺨﺼﻴﺎت أﻟﻌﺎب اﻟﭭﻴﺪﻳﻮ ،وازداد
ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
ً
اﻧﺨﺮاط راﻣﻲ وﺗﻌﻠﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻈﻞ راﻣﻲ
اﻟﻤﺄزق؟ ﻣﺎ ﺳﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺘﻪ ﻓﻲ ذﻛﺮى ﻳﻮم ﻣﻴﻼده؟ وﻫﻞ
دورا ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ
ﺳﺘﻠﻌﺐ ً
أﺣﺪاث ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ.
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َّ ْ َّ ُ ُ َ ُ
َْ َُ ْ َ
ديد!
الم ِخيفة
الشخ ِصيات
أللعاب الڤيديو ،تظهر ِمن ج ٍ
ِ

6

ِ
َ
ِفون
أن صانِعي
أليس
الحقيق ُة َّ
ألعاب الفيديو يستَنز َ
كذلك؟ َ
األمر مخيفًاَ ،
يبدو ُ
تترك ِ
ِ
ِ
حيث ُ
عالمات
وجوههِم
األلعاب على
هذه
الوقت والطاق َة ِم َن
الالعبينُ ،
َ
َ
ُ
قاءهم .الطريق ُة الوحيد ُة للن ِ
ِ
الذ ِ
ُّ
َّجاة
ون واجباتِهِم المدرسيَّ ِة
نس َ
هول ،وق ْ
وأصد َ
َد يَ َ
ثور َعلَى ط ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الوقت الذي
َحديد
َريقة لت
ع
ل
ا
أو
الفيديو،
ألعاب
س
َو
ه
ن
م
ُّص
هي التخل
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
أسهل ِم َن الف ِ
ِ
ُ
َعل!
الكالم
أن
د
المؤك
ن
م
.
اللعب
في
ُمضيه
ن
َّ
َ
َ

7

َ ُ ُّ َ
يء!
الكمبيوترات
هي كل ش ٍ

اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻵﻣﻦ

ِ
توج ُد أجهز ُة الكمبيوتر في ُم ْختَل ِ
ِ
المدرسة،
األماكن في هذ األيَّام! فهي في
َف
َ
الم ِ
والمكت ِ
َبة ،وفي ِع ِ
أر ِ
الط ِ
بيب ،بل حتَّى في بَ ِ
يادة َّ
دينة .ولدى
المقاهي في ْ
جاء َ
عض َ
ِ
ُل َش ٍ
خص أعر ُف ُه تقريبًا جِها ُز كمبيوتر في منزلِ ِه .ولدى ِ
ك َّ
هواتف
األشخاص
بعض
ُ

العالم ،يُ ِ
ثل َ
َكنِ ،م ُ
ذكيَّ ٌة ِم َ
استخدام
ب
الكثي ِر من األمو ِر في ِ
ثل الكمبيوتر .ل ْ
َ
صاح ُ
ِ
العديد ِم َن الق ِ
باألطفال.
الخاص ِة
َوانين ،وال سيَّما
الكمبيوتر
ُ
َّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﻴﻨﻔﺮ ﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﻨﻮس
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 175 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-026

ﺷﺨﺼﺎ ﻳﻨﺎدﻳﻬﺎ ﺑﻠﻘﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮي ﺑﻴﻨﻤﺎ
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ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﻫﻲ
إﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻤﭙﻴﻮﺗﺮ واﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ًّ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻫﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس .وﻣﻊ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺼﻐﺎر
ﻣﻔﻴﺪة ،ﻓﻴﺠﺐ ْ
ً
أن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
أﻳﻀﺎ.
واﻟﻜﺒﺎر ً
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ،رأت ﺑﻄﻠﺘﻨﺎ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ واﻟﺪاﻫﺎ
ٌ
ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ،وﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،ﻻ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻫﻲ
ﺷﺨﺺ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺮى
ٍ
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﺪم اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ
أﻣﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ ،وﺗﺘﺤﺪث ﻣﻦ وراء
أﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ٍ
ﺷﺎﺷﺔ ﻛﻤﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ.

3

ُ َ
ُ َ
َ
ُ
وانين!
وانين ،ق
وانين ،ق
ق
األشخاص الذين يُ ِ
وقواعد ِ
ِ
مكن َ
ث إلَيهِم
بشأن
َوانين
َّحد ُ
ُ
ُك الت ُّ
هناك ق ُ
ِ
ِ
لك بقَولِه .وعَليْ َ
سم ُح َ
ك
بواسطة اإلنترنت،
سم ُح أو ما ال يُ َ
وبشأن ما يُ َ
ِ
قبل ز ِ
درسة َ
ِّم َ
أن َ
وقع
الم
أي َم ٍ
دائِ ًما ْ
ِيارة ِّ
تسأل والِ َديك ْ
ك في َ
أو ُمعل َ

إعطاء والِ َد َ
إلكتروني .وعَليْ َ
غم
أيضا
ك ً
المرو ِر لكمبيوتركُ .
ُ
كلم َة ُ
يك َ
ور َ
ٍّ
َأن ِ
أيضا
روري .يُ ْم ِك ُن ً
األمر يَبدو ك َّ
َّ
بار ال يَثِ َ
أمر َض ٌّ
الك َ
قون بِنا ،فهذا ٌ
أن َ
َوانين أُ ْخرى بالت ِ
مع أهلِ َ
ك.
َو ْض ُع ق َ
َّنسيق َ

5

4

ُّ
األمر؟
ما المهم في ِ

الذين ِ
واحد ًة ِم َن األط ِ
َ
دون
ْفال
قبل األُسبو ِع الماضيُ ،ك ُ
يعتق َ
نت َ
َ
القوانين َم ْضيَ َع ٌة للوق ِ
َم
أن
ليس ْ
َّ
ت هناك ُمشكلَ ٌة ْ
َ
ْت ،وأنَّ ُه َ
إن ل ْ
قوانين ْ ِ
ِ
أفهم ً
مثل
نَتَّبعها أحيانًا ،ال سيَّما
لم ْ
است ْخدا ِم الكمبيوتَرْ .
بواس َطةِ
ص ال أع ِر ُف ُه ِ
ِ
بالتحدث إلى َش ْخ ٍ
ماح لي
الس ِ
ُّ
ب عَ
َسبَ َ
َد ِم َّ
ِ
اإلنتَرنت .فأنا ِ
حيحا؟
خلف
آمنَ ٌة َ
َيس َص ً
الشاشة وفي منزِلي .أل َ
ث؟
يحد َ
مكن ْ
أن ُ
أس َوأُ أم ٍر يُ ُ
فما ْ

6
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أﻃﻔﺎل

ﺑﻄﻼ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻫﻤﺎ اﻟﺘﻮأﻣﺎن اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺎن ﻣﺎزن وزﻳﺎد .وﻣﻊ أﻧﻬﻤﺎ
ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن
ً
ﻫﺎدئ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،وﻳﺤﺎول اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،أﻣﺎ زﻳﺎد
ﻣﺎزن
ٌ
ﻓﺸﻘﻲ وﻣﺸﺎﻛﺲ ،وﻳﺨﺘﻠﻖ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﱞ
أﻃﻔﺎل آﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﻊ
ٍ
ﻣﻬﻤﺎ؛ ﻷن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ أدت
درﺳﺎ
ًّ
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ،ﺗﻌﻠﻢ زﻳﺎد ً
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻓﻲ
ٍ
إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم؟ وﻫﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺎد أﺳﻠﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻒ؟
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،وﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻌﻠﻢ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ زﻳﺎد ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ.

اﻟﻤﺘﻬﻮرة
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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ﻣﺘﺤﻤﺲ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻘﺪ أﺗﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ،وﻳﺰن
ٌ
ً
ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻊ
إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ اﻟﺮﻳﻔﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺒﺢ وﻳﻤﻀﻲ أوﻗﺎﺗً ﺎ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻫﻨﺎك.
ﻳﺤﺐ اﻷﺻﺪﻗﺎء أن ﻳﻠﻌﺒﻮا ﻟﻌﺒﺔ ’’اﻟﺠﺮأة واﻟﺘﺤﺪي‘‘ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه
ً
اﻟﺸﺠﺎع واﻟﺠﺒﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وﺧﻄﺮة أﺣﻴﺎﻧً ﺎ.
ً
ﻣﺘﻬﻮرة
ً
وﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
ٍ
وﻣﻐﺎﻣﺮات
ٍ
ﺗﺤﺪﻳﺎت
ٍ
اﻟﻠﻌﺒﺔ
واﻟﻤﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻮ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ ﻳﺰن ﻓﻲ أن ﻳﺪﻋﻰ ﺟﺒﺎﻧً ﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ دون أن
ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺨﻮض أي
ٍ
ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ.
أﻣﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة أوﻟﺌﻚ
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺮات ،ﺣﺪث ٌ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي وﻗﻊ
ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻎ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻟﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻣﺆذﻳﺎ إﻟﻰ ٍ
ﻛﺎن
ً
ﻟﻘﺐ ’’اﻟﺸﺠﺎع‘‘ ﻋﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺘﻬﻮرة؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻪ
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺜﻴﺮة.

أﻃﻔﺎل

ﺟﺴﻤﻚ

ٌ ُ َّ ٌ
ٌ
كرة صغيرة مميزة
َ ُ
ْ
الركض،
تستطيع
جسم َك؟
هل
َ
مكن ْ
ُ
أن َ
مور الَّتي يُ ُ
الحظت األ َ
يقوم بِها ُ
األمور ُ
القيام بالكثي ِر ِم َن ُ
ِ
َّ ِ
األخرى
والر ْس َم
ُ
...وتستطيع َ
والضح َك ،واللَّع َ
بَّ ،
ُ
ُ
ثم يرت ِ
وتنشأ بينَ ُهما
َبطان
ً
األمر ِع َ
ندما يَلتقي أبوك ُّ
وأمكَّ ،
أيضا .يبدأ ُ
قرران بَْع َدها إنجابَ َك.
المحبةَُّ ،
َّ
فيتزوجان ويُ ِّ
2

تتكو ُن َ
داخل
في ما ُ
بعدَّ ،

صغيرا
أم َك،
ُ
بَ ْط ِن ِّ
وتكون ً
الص ِ
جدا كالك ِ
ًّ
غيرة .في
ُرة َّ
حجم َك
الواقعُ ،
يكون ُ
َّس َع ِ
مناسبا ليت ِ
داخ َل
ً
صد ُق!
أم َكَ .هذا ال يُ َّ
ِّ
وبمرو ِر األيَّامِ ،تبدأُ في
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أم َك
بطن ِّ
ويكب َر ُ
ِّ
النموُ ،

ويصير
وأكثر،
ُ
أكثر َ
َ
ِ
ُمنتَِف ًخا ِم َ
البالون.
ثل
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أﻃﻔﺎل

’’أﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي آﻛﻠﻪ؟‘‘’’ ،ﻛﻴﻒ وﻟﺪت ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎ؟‘‘ ﻳﻄﺮح
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ،وأﺣﻴﺎﻧً ﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷﻫﻞ أو اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ.

َ
أنت كبير ٌ ًّ
جدا
بعد مرو ِر تِ ِ
سعة شهو ٍر في ِ
َد في هذا العالَم! ْ
تذكر
بطن أُ ِّم َك ،تُول ُ
َ
هل ُ
يام بالكثي ِر ِم َن ُ
تعرف ِ
كنت ً
األمورِ .في
طفل
ُن ُ
ِع َ
ندما َ
الق َ
لم تك ْ
صغيرا؟ ْ
ً
ِ
ثم
الو َ
قوف ،وبعد ذلك ْ
َّمت َ
َّم َ
البداية ،تعل َ
ت ُ
ثم تعل ْ
المشيَّ .
كيف تَحبوَّ ،
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
القيام بالكثي ِر ِم َن
َّمت
تعل
اللحظة
لك
ت
...ومنذ
ك
وحد
ُل
ك
تأ
كيف
َّمت
َ
َ
َ
تعل َ
َ
ِ ِ
أكثر.
وكب َ
رت بِما فيه الكفايةُ ،وستنمو ُ
األمورُِ ،
وتكب ُر َ

ِ
أن تَنمو؛ ألن َ
كيف
َّك ستَرى َ
الم ِ
متع ْ
م َن ُ
الز ِ
من.
ِسم َك ُبمرو ِر َّ
يتغي ُر ج ُ
َّ
شوقة.
إنَّها ُمغامرٌة ُم ِّ
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ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ.
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ً
إرﺷﺎدات
ٍ
أﻳﻀﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ٍ
ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎل أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.

ُ
الجسم
ٍ
ِ
ك ِ
ِس ِم َ
والساقان ِمنهُ.
َد الذراعان
الج ْذ ُع ،وتمت ُّ
يُ َّ
سمى أكبَ ُر ُجزء في ج ْ
بالج ْذ ِع من َ
وتت ِ
َّص ُل الرقب ُة ِ
يوج ُد في
األ ْعلى ،وفَوقَها يَ ُ
رأسكَ .و َ
كون ُ

ينانُ ،
واأل ِ
الع ِ
ِ
َسريحه
والفم،
بت ُ
والكثير ِم َن الشع ِر الَّذي ُ
الرأس َ
يصع ُ
ذنانُ ،
ُ
ِ
اإلنسان باخْتِ ِ
ِ
لف َشكْلِه ِم ْن َش ْخ ٍ
ص إلى
ِس ُم
ُ
بالم ْشط أحيانًا! ويَ ْمتا ُز ج ْ
فه َ
أشخاص
مينون؛ هناك
َرون َس
أشخاص ن
ناك
َ
َحيفون وآخ َ
َ
آخر؛ ُ
ٌ
ٌ
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َرون قصيرون؛
طويلون وآخ َ

ِش ْع ٍر
وهناك
أشخاص ب َ
ٌ
ِ
َر،
َرون ب َ
غام ٍق ،وآخ َ
ِشع ٍر أشق َ
أليس ِم َن
أحم َرْ ،
ْ
أو َ
أو بُنّ
ِّيًاَ .
الم ِّ
يع
مل ْ
أن يُشبِ َه َج ِم ُ
ُ

ِ
َن
الناس بَ ُ
عض ُهم ً
بعضا؟ ل ْ
َكون ِ
رين َعلى تميي ِز
ن َ
قاد َ
ِ
بعضا!
بعضنا ً
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اﻟﺼﺪاﻗﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرﻳﺎ روﻛﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
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أﻃﻔﺎل

ﻳﺤﺐ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻠﻌﺒﻮا وﻳﻀﺤﻜﻮا ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ .ورﻏﻢ أن
ﻣﻌﺎ أﺣﻴﺎﻧً ﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻔﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ً
ﺑﻌﺾ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮح واﻟﺤﺰن.
ٍ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻤﺘﻌﺔ واﻷﻟﻌﺎب.
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ً
إرﺷﺎدات
ٍ
أﻳﻀﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرﻳﺎ روﻛﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
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أﻃﻔﺎل

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺰﻳﻨﻴﻦ أو ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ أو ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ؟ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﻤﺎ
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻷﻃﻔﺎل ،زاد إدراﻛﻬﻢ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ،وﻫﻮ
ٌ
ﻧﺤﻮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﺟﺪا.
ﻣﻬﻢ ًّ
ﱞ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وأﺳﻤﺎﺋﻬﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ً
أﻳﻀﺎ إرﺷﺎدات
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ.

ٌ
مخيف!
إن َّ ُه
ِ
وحد َك في غرفتِ َ
َ
ك.
ذهب
قيت َ
والداك ليَناما وبَ َ
في المساءَ ،
صوت الر ِ
ِ
ُ
الخارج،
عد في
تسمع
وكنت
الغرفة ُمظلِمةً،
كانت
ِ
َ
ُ
َ َّ
ف! حاو ْ
ِل
زعجا .يا إلَهي! أنا خائِ ٌ
وربَّما ت ُ
َكون قد رأيْ َ
ُما ُم ً
ُ
ت ُحل ً
ُ
تنهض ِم ْن سرير َ
أفضل
الوضع
صباح الغُرفة.
أن
ِك وت ْ
َ
ْ
ُ
ُش ِع َل ِم َ
َ
ُ
كذلك؟
أليس
ً،
ة
ضاء
م
َة
ف
ُر
غ
ال
َكون
ت
ما
ند
ُ
ِع َ
ْ ُ َ
َ
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لكن
أن َ
يمكن ْ
نخاف ِم ْن َّ
ُ
عد ِة أمورٍَّ ،
َق ِ
َيك َّ
عل َ
رت،
أال تقل َ
كب َ
بشأن هذا .فكلَّما ُ
تخاف ِمنها،
كنت
ب
ُ
األشياء التي َ
ُ
ستذ َه ُ
ولن تعو َد بتاتًا.
ْ
7

ﺨﻴﻒ
ُﻣ ٌ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﺎﺻﻔﺔ وأﺻﻮات ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺷﺒﺢ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ،أﻟﻌﺎب ﻧﺎرﻳﺔ وﻇﻼم...
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرﻳﺎ روﻛﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت36 :
اﻟﻮزن 185 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-986

أﻃﻔﺎل

أﻣﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ .ورﻏﻢ أن
ِ
ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ ٍ
ً
ﺳﻴﺌﺎ
ﺑﺄﻣﻮر ﻧﺤﺒﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ
ﻴﺎم
اﻟﺨﻮف ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧً ﺎ ﻣﻦ ِ
اﻟﻘ ِ
ٍ
داﺋﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺬر.
ً

ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ،وﻳﺤﻮﻟﻬﺎ
ِ
اﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ِ
ﻋﺎدة
ً
ذﻛﻴﺔ إﻟﻰ أﻟﻌﺎب .وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ٍ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ٍ
أﻳﻀﺎ إرﺷﺎدات
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎوف .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ.

ُ
عن العائِلة
حقائِق ِ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

وم في الم ِ
تحدثْنا ِ
بشأن عائِالتِنا.
درسةَّ ،
اليَ َ
َ
من العائِ ِ
ْ
أن َ
الت؟
عدَة ٍ
َم َّ
هناك َّ
أنواع َ
هل تعل ُ

الوقت ِ
َكن في ِ
ُّهم
نفس ِه ،كل ُ
ول ْ
ِهون ألن َُّهم يَعتنون
ُمتشاب َ
حبونَنا حتَّى لو
بِنا ويُ ُّ
ِ
ندما
غضبوا ِمَّنا أحيانًا ِع َ

َّصر َف.
ن ُ
ُسيء الت ُّ

ٍ
سومات
بعد ذلِ َك ،عملْنا ُر
َ
وكانت
عن عائِالتِنا،
ْ
ْ
ُرسوماتُنا مختلِفةً؛ ألنَّنا
سم
ُم
ختلفون ً
َ
أيضا .وقد َر َ
أح ُد األط ِ
عن
َ
ْفال صورًة ْ
لة ِ
عائِ ِ
الفيل.
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وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺸﺮح ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻌﺎ.
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗﺎرب ً

ٌ ِّ ٌ
جيدة!
ُرسومات
لكن يُ ِ
ِ
ألن
مك ُن ْ
ْثر بِكَثيرٍ؛ َّ
أن َ
هي ُّ
سمناهاْ .
الص ُ
ور التي َر ْ
تكون أك َ
هذه َ
لكل ٍ
ْك؟ ْ
ترس َم عائِلت َ
طفل عائِل ًة ُمختلفةً .ماذا عن َ
ِّ
َك؟
تود ْ
هل ُّ
أن ُ

4

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرﻳﺎ روﻛﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت36 :
اﻟﻮزن 185 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-064

أﻃﻔﺎل

أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ وﻓﺎة
ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻜﺘﺎب ً
أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﺷﺠﺮة
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﻤﻤﺘﺪة ،وﻛﻴﻒ ﺗﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪاه
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ
ْ
أول ﻣﺮة.
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ً
إرﺷﺎدات
ٍ
أﻳﻀﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ﻋﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
ٍ
أﻣﻮر
ﻓﻬﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ْ
ٍ

5

ُ
ُ
ُّ َ ْ
(االجتماع العائِ ُّ
لي)
سرة
لم شم ِل األ ِ

َكن عائِلتَها كبيرٌة ًّ
أيضا
جدا؛ فهي ت ْ
َش َم ُل ً
ماريَّا ِطفل ٌة َوحيدٌة لوالِ َديْها ،ول َّ
والعم ِ
عض ُهم في ُم ُد ٍن
ات وكذلك أبنائِهِمُ .
يعيش بَ ُ
األجدا َد ْ
ْ
واألع َ
مام ََّ

بَ ٍ
ِ
عيدة ًّ
ناسباتَ ،
مثل ِذكرى
الم
جدا ،وماريَّا تَرا ُهم حينَما يجتَ ِم َ
عون في ُ
يَو ِم ِم ِ
يالدها.
6

الو ِ
قت في المنز ِ
يُ ْمضي والِ ُد ماريَّا ً
َثيرا.
ِل؛ ألن ُ
قليال َ
من َ
سافر ك ً
َّه يُ ُ
ِ
للر ِ
تحزن ماريَّا ً
َم أنَّه
حيل،
ندما
ُ
ُّ
وع َ
قليال ،لَكنَّها تعل ُ
يستعد َّ
عدِة أيَّامٍْ .
من
سيَعو ُدْ -
شاء ُ
بعد َّ
اللهَ -
سافر والِ ُد َك ْ
إن َ
هل يُ ُ
ِ
العمل؟
أج ِل
ْ
7

اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻧﻮرﻳﺎ روﻛﺎ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21م
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت36 :
اﻟﻮزن 185 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-993

أﻃﻔﺎل

رﻏﻢ أن اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة
واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻤﻴﺰ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
ﻣﻌﺎ.
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻃﻔﺎل ً
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺑﻠﺪان
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎن وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ،واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ
أﻳﻀﺎ إرﺷﺎدات
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ً
ودﻟﻴﻼ ﻟﻸﻫﻞ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ً
رﺣﻼت ﻣﻤﺘﻌﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻌﻠﻢ رﺳﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 125
ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :روﺳﺎ ﻛﻮرﺗﻮ
اﻟﺴﻌﺮ 9,89 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 22.6x26.8 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت96 :
اﻟﻮزن 400 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-900

أﻃﻔﺎل

ﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﺧﻴﺎل اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 8أﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺑﺨﻄﻮات ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﺳﺘﺎﻧﺴﻞ
).(Stencil
ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ إﻟﻰ
ﻣﺒﻨً ﻰ ﺑﻌﺪة ﻃﻮاﺑﻖ ،واﻟﻤﺜﻠﺚ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ،وﺷﺒﻪ اﻟﻤﻨﺤﺮف إﻟﻰ
ﻗﺎرب ،وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

ٌ
أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ‘‘،
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  450ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  6ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ  7ﺣﻜﺎﻳﺎت:
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21م
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 150 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-962

كان ذلك اليو ُم هو يو َم الجول ِة الشهريَّة للخليف ِة هارون الرشيد يف بغداد .وبينام كان يتنزَّه
بهي مل ي َره من قبلُ  .كان القرصُ مُلكًا للتَّاجر أحمد ،وهو
يف املدينة ،الحظَ وجو َد ق ْ ٍ
َص ٍّ
صانع حبال ،فتسا َءلَ الخليف ُة كيف أنَّ إنسانًا يعملُ يف مثل هذه املِ ْهنَة املتَواضِ عَة يقد ُر أن
مي َتلِكَ مثلَ هذا ال َب ِ
يت الفَسيح الجَ ديد.

يف اليوم التايل ،دعا الخليف ُة التاج َر أحم َد إىل
وطلب منه أن يتكلَّم بح ِّريَّة ،وأخربَه ً
قائل:
القرص،
َ
‘‘ليست عندي أ َّي ُة ن َّي ٍة أخرى سوى أنْ تَفرَحَ َبثوَتك الط ِّيبة’’.
يقص عليه حكا َيتَه...
شَ َك َر أحمدُ الخليف َة عىل اهتِاممَه ،وراح ُّ

It was the day of Caliph Haroun Alraschid’s monthly tour of Baghdad,
and as he strolled through the city, he noticed a splendid mansion
that he hadn’t seen before. It belonged to the Merchant Ahmed, a ropemaker, and the caliph wondered how a man in such a lowly profession
could have afforded such a grand new house.

So the following day, the caliph invited Ahmed to the palace
and asked him to speak freely, “As I have no other intention
than to rejoice in your good fortune,” he told Ahmed.
Ahmed thanked the caliph for his interest and began to
…tell his story
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صديقي،
قال أحمد :يا مواليُ ،أدينُ ب َِثوَيت هذه لرجلَني محرتمَني هام سعد وسعدي .كانا
َّ
وكان لدى كلٍّ منهام طريقتَه التي ميكن أن يص َري بها اإلنسانُ غن ًّيا.
قال سعدي الذي كان غنيًّا إنَّ عليك أن تحو َز َ
بعض املالِ أ َّوالً لتص َري غن ًّيا ،لَكِنِ اع َت َق َد سعد
أنَّ كلَّ ما تحتاجُ إليه هو املوهبة ،وبعض الحظِّ الط ِّيب.

وتابَعَ أحمد قصَّ ته ً
ظان وأنا أع َملُ يف حِ رفَتي ،لكنْ دونَ َنجاحٍ يُذكَر؛
قائل :يف أحَ ِد األيَّام الحَ ِ
وذلك بدا من مَظهَري الذي دلَّ حينها عىل الفَقر .قال سعدي‘‘ :أحمد ،أمتنَّى أن أبرهِ نَ
فكريت لصديقي .إليك  200قطع ٍة ذهب َّية ،وأخربْين بع َد م َّد ٍة من الزَّمن كيف استخدمتَها’’.
َّ
وسارا بعيدًا قبلَ أن أمتكنَ من شكرِه شك ًرا مُالئِ ًا.

Your Majesty, said Ahmed, I owe my good fortune to two gentlemen
named Saad and Saadi. They were good friends, but each had a
different notion about how to become rich.
Saadi, who was wealthy, said you must have some money in
the first place in order to become rich, but Saad believed that all
you needed was some talent – and some luck.

Well, Ahmed continued, one day, they noticed me working at my
trade, but evidently without success, judging by my then povertystricken appearance. “Ahmed,” said Saadi, “I wish to prove a point to my
friend here. Take these 200 pieces of gold, and let me know in good time
what use you have made of them.” And they walked away before I
could thank him properly.

اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر +ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ
رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي

أم ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟
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أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

أخذت ع َ
ُ
ُ
رش قطع من
كنت مرسورًا دون شكّ  .أ َّوالً ،
املال ألشرتيَ ً
لحام لعائلتيُ .
وكنت قبل ذلك قد َل َفف ُْت
القطعَ املئة والتسعني الباقِي َة بِعناي ٍة يف عِاممَتي .لكنْ
بينام ُ
كنت أحملُ اللحمَ إىل البيت ،هاجَ مَني فجأةً...
I was, of course, delighted. First I took out ten pieces with which
to buy some meat for my family, before carefully wrapping the
remaining 190 pieces in my turban. However, as I carried the
…meat home, I was suddenly attacked by a
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أﻃﻔﺎل

يطلب اللَّحم .ويف أثناء ِصاعِي مع ذلك
قاب عملق ،وكام قد تظنُّ  ،كان
...عُ ٌ
ُ
َ
واختطف
َت عِاممَتي عىل األرض .فرتكَ الطائ ُر ال َّلحمَ ،
الطَّ ائ ِر الكَبري ،وقع ْ
عِاممَتي مع كلِّ املالِ الذي فيها ،وطا َر بعيدًا.
…giant vulture, would you believe, who was after the meat.
In my struggle with the great bird, my turban fell to the
ground. The vulture let go of the meat, snatched up my
!turban with all that money in it, and flew away
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اﻟﺒﺤﺎر
رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد ﱠ

يف قديم الزمان ويف مدينة بغداد ،عاش رجلٌ فَق ٌري اسمُ ه هندباد ،وكان يعمل حَ َّم ًل.
حمل ث ً
َقيل ،فجَ ل ََس ليسرتيحَ ً
يف يو ٍم حارٍّ ،كان هندباد يرفعُ ً
قليل.
وقت قصري ،انتب َه هندباد إىل صَ ِ
بعد ٍ
وت موسيقا ،وروائحَ طعا ٍم زك َّي ًة تفوحُ من
املنزل الكبري الذي أمامه .مأل الحَ سَ دُ هندباد ،وقال متعجِّ ًبا‘‘ :هذا مذهل! ماذا
فعلَ
صاحب هذا املنزل حتَّى يستحقَّ مثل هذا الرثاء؟’’.
ُ
A long time ago, in the city of Baghdad, there lived a poor man
called Hindbad, a porter by trade. The day was hot and his load
was heavy, so he sat down to rest for a while.
Soon, he became aware of the sound of music and the delicious
smell of food wafting out of the grand house in front of him.
Hindbad was filled with envy. “Wow!” he exclaimed loudly, “what
”?has the owner of this house done to deserve such riches

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

صاحب هذا املنزل هو سِ ندِبا َد البحَّ ار ،وهو رَحَّ الةٌ
كان
ُ
مَشْ هو ٌر أبح َر حولَ العامل.
سمعَ سِ ندِبا ُد شَ كْوى هِ ندِباد من إحدى النوافذ املفتوحة،
فطلب من خا ِد ٍم له أن يستَدع َيه إىل الدَّاخل.
َ
The owner of this house was none other than
Sindbad the Sailor, the famous voyager who
had sailed around the world.
He heard Hindbad’s complaint through an open
window, and he asked a servant to bring him in.

ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ‘‘،
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  450ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  6ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ  7ﺣﻜﺎﻳﺎت:
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21م
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دخلَ هندِبا ُد قاع ًة فخمةً ،حيث كان سِ ندبا ُد ير ِّف ُه عن ضُ يوفِه ويُسلِّيهم‘‘ .تعالَ يا
اجلس بجانبي ،وخُ ْذ شيئًا من الطَّ عام’’.
صديقيْ .
Hindbad entered a magnificent hall where Sindbad was
entertaining guests. “Come in, my friend. Sit by me, and have
”something to eat.

ُ
الرحلة األولى
The First Voyage
بدأ سِ ندبا ُد قصَّ ته ً
ُ
قائلُ :
أبحرت أ َّولَ م َّر ٍة برفقة تُجَّ ا ٍر آخرين لبيع بضائعنا يف جُ زُر
كنت شابًّا عندما
البحار الرشق َّية .يف أحد األيَّام؛ وبعد ع َّدة أسابيعَ من اإلبحار يف ج ٍّو عاصف ،رأينا جزير ًة صغريةً،
ظَ ننَّا أنَّنا سنحظى فيها بفرص ٍة لتناوُلِ وجب ٍة عىل اليابِسَ ة عىل سبيل التَّغيري.
I was a young man, began Sindbad, when I first set out with other
merchants to trade among the islands of the eastern seas. One day,
after some weeks of rough weather, we saw
a small island, which we thought would
give us a chance to have a meal on
dry land for a change.

اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر +ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ
رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي

أم ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟

يخص سؤالك ،سأَروي لك وألصدقايئ
بعد أن تنا َولَ الجميعُ طعامَهم ،قال سِ ندباد‘‘ :يف ما ُّ
املوجودين هنا قِصَ َص رِحْ ليت ،وبعدها ميكنُك أن تحكُ مَ إن ُ
كنت أستَحِ قُّ هذا الغنى أم ال’’.
After their meal, Sindbad said, “As for your question, let me tell you,
and my friends here, the story of my voyages, and then you can be the
”judge of what I deserve.

جَ َّذفْنا باتِّجاه الجزيرة ،وتسلَّقنا التلَّ األخرضَ إلعْدا ِد طعامِنا .وملَّا أش َعلْنا النَّار ،بدأ التلُّ يَه َت ُّز
ويتح َّرك ٍ
بعنف من تحتنا ،وكان ذلك أم ًرا مر ِع ًبا حقًّا.
So We rowed across and climbed up onto the green mound to prepare
our food. As we lit a fire, the mound – to our utter horror – began to
!shake and tremble beneath us

9

8

أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

مل تكنْ تلك جزير ًة بتاتًا ،بل ظَ ْه ُر وَحْ ٍش بحريٍّ م ٍ
ُخيف .راح أصدقايئ يقفزون من
شدَّ ة الخوف ،وكانوا َّ
يتعرثون بينام ينزلونَ إىل القارب .ثمَّ جذَّ فوا بكلِّ قوَّة عائدين
إىل السفينة ،وأبْحَ روا بعيدًا بأقىص رسع ٍة ممكنة.

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

It was not an island at all, but the
!back of a fearful sea monster
My friends jumped up in terror,
tumbled down to the boat,
rowed frantically back to the
ship, and sailed away with all
at full speed.

ُركت وحدي ُمتَش ِّبثًا بظَ ه ِر الوحش ،إىل أنْ ألقاين وسطَ َ
ت ُ
َاص
األمْواج ،وغ َ
يف أعامقِ املحيط .أمَّا أنا فقا َوم ُْت طَ والَ النها ِر ويف أثناء اللَّيل للنَّجاة بحيايت.
I was left clinging to the monster’s back until it tossed me
into the waves and dived down into the depths of the ocean. I
fought for my life all that the entire day and through the night.
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ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ
 ﱠ-اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر

 ويف.الناس أن يَعرِضُ وا اخْ ِتاعا ِتهِم يف قرص امللك
ُ  اعتا َد،يف أيَّام امله َرجانات يف بالد فارس القَدميَة
. ومعه حِ صانٌ عظيمٌ مصنوعٌ من النُّحاس،غريب أما َم امللك
 ظه َر،أحَ ِد تلك املهرجانات
ٌ شخص
ٌ
 أرجو أن. يستطيعُ أن يط َري إىل أيِّ مكانٍ يف ملحِ ال َب َرص.املسحور
قال
ُ
ْ  ‘‘هذا حِ صا َين:الغريب ُمتَفاخِ رًا
.’’تسمحَ يل بأن أعر َِض ذلك أمامَك
On festival days in ancient Persia, it was the custom for people to
demonstrate their latest inventions at the king’s palace. On one such festival, a
stranger appeared before the king with a magnificent horse made of brass.
“My horse is enchanted,” the stranger boasted. “He can fly anywhere in the
blink of an eye! Please, allow me to demonstrate.”

 عندها قف َز. وأدا َر َو َتدًا مَوضوعًا عىل َرقَب ِة ذلك الحِ صان،سجِ الحِ صان
ُ قف َز الغ
ْ َ َريب عىل
.) كيلومرتات3(  وطا َر به برسع ٍة إىل أعىل تَلٍّ يبعُ دُ نحو ميلَني،الحِ صانُ يف الهواء
. ّ عادا ومعهام عِذقُ مت ٍر قُطِ َف من نَخْ َل ٍة عىل قمَّ ة التَّل،ٍوبعد مُرو ِر أقلَّ من دَقيقة
َ  أمتنَّى أن. ‘‘هذا حقًّا حِ صانٌ م َْسحور: وقال،كان امللكُ مَبهورًا جدًّا
َ ح ِّد ِد ال َّثمَن.أشرتيَه
.’’الذي تطل ُبه فيه

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

He then vaulted into the saddle and turned a peg on the horse’s neck.
The horse leapt into the air and swiftly flew him to the top of a hill
some two miles away. No more than a minute had passed when they
returned with a palm branch taken from a tree at the hill’s summit.
The king was duly impressed. “This is truly an enchanted horse!” he
said. “I wish to buy it. Name your price!”
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،‘‘ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
 ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ450 ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
: ﺣﻜﺎﻳﺎت7  ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ6  ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
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.الغريب املا ِك ُر أنَّ هذه فُرصتُه ل ُيرب َم صَ فْق ًة رابحة
رأى
ُ
ُ ْ حيث حَ ص،َعت فيه مثنًا باهظً ا
ُ  لقد َدف، ‘‘موالي:بدأ بالقَول
ِلت عىل هذا الحِ صانِ الرائع
َّ
.’’ َ لكنْ مقابلَ الزَّواجِ باب َنتِك،سأتخىل عنه مُكرَهً ا
 لذا.مقابِلَ ابنَتي املحبوبة
َش
 أنا عىل، ‘‘أيب: وقال،الطلب الوقح َع َر بالسُّ خْ ط
 هذا، ابن امللك،عندما سمعَ األمري فَريوز
َ
.’’ني أنَّك لن توافِقَ عىل هذا الطَّ ل َِب املُخْ زي
ٍ يق
.’’ أريدُك أن تج ِّر َب قُدر َة الحِ صانِ بنَفسِ ك،َ قبل أن أق ِّرر،ُني
ّ  ‘‘يا ب:ر َّد أبوه امللك

 ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ+اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر

 وأدا َر، ق َف َز األم ُري عىل َسْجِ الحِ صان،َريب من االعرتاض
ُ وقبل أن يتمكَّنَ الغ
، وبع َد بِضْ عِ لحظات. طا َر الحصانُ عال ًيا عال ًيا.الغريب يفعل
ال َو َت َد متامًا كام رأى
َ
.مل يعُ ْد يُرى ال الحِ صانُ وال األمري
ُامللك
َّالش
ًأيض
َريب
 وأم َر،بالغضب ديد
 شع َر.ومل يعودا إىل القرص ا
ِ
ِ بحبس الغ
.إىل أن يعو َد األم ُري ساملًا
Before the stranger could
protest, the prince leapt into
the saddle and turned the peg,
as he had seen the stranger do.
The horse flew up and up, and in but a few
moments, neither it nor the prince could
be seen.
And nor did they return. The king was
enraged, and ordered the stranger to be
imprisoned until the prince returned safely.

رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي

The cunning stranger saw that this was his chance to drive a hard
bargain.
“Sire,” he began, “I paid a terrible price when I exchanged my beloved
daughter for this wonderful horse. So I will reluctantly part with it, but
only for the hand of your own daughter in marriage.”
Hearing this brazen demand, Prince Firouz, the king’s son, was
outraged. “Father, surely you cannot agree to this shameful offer!”
“My son, before I decide, I would like you to try the horse’s power for
yourself,” his father replied.
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 انضمَّ إىل مجموع ٍة من األصدقاء، ّبعد أن أنهى خالد شعائ َر الحج
عرفَهم يف مكَّ ة املك َّرمة ضمنَ قَوافِلِ جِ املٍ لزيارة األماكن املشهورة يف
ٍ
.حكايات عظيم ًة جدًّ ا
 والتي سمعَ عنها،ِص والدُّ وَل املجاوِرة
َ ْم
َّ  فظلَّ خالد بعيدًا عن بيته أك َرث،الرحالت رائع ًة جدًّ ا
ُ
.مام كان ينوي
كانت تلك

يرغب منذ عدَّ ة سنوات أن ينضمَّ إىل قافلة
ُ  كان.كان يف مدين ِة بغدا َد تاج ٌر يُدعى خالد
َعض املال
ِ  وحتَّى يَضمَنَ خالد وُجو َد ب. وأخريًا أىت ذلك اليوم،الحَ جِّ املتَّجهة إىل مكَّ ة املك َّرمة
َ َ وضع،يف مكانٍ آمنٍ لدى عَو َدتِه
ٍ  وغطَّ اه بح َّب،ألف قِطْ ع ٍة ذهب َّي ٍة يف ج َّرة
ات من الزَّيتون
.قبلَ أن يُح ِكمَ إغالقَها بِسَ دَّ ادَة

After he had completed his pilgrimage, Khalid joined the
friends he had made in Mecca on camel caravans to visit the
famous sites in Egypt and other nearby countries of
which he had heard many great tales.
These trips were so fascinating that
Khalid stayed away far longer than
he had intended.

Once there was a merchant of Baghdad called Khalid. For many years,
he had wanted to join the pilgrimage to Mecca, and now the time had
finally come. To make sure that he would have some money safely set
aside for his return, he put a thousand gold coins in a pot and covered
them over with olives before sealing down the lid.

أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

ٍ
سنوات قبل
َ دام َْت رحالتُه أربع،يف الواقِع
.أن يعو َد ثاني ًة إىل بيته
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In fact, it was almost four years
before he finally returned home
again.

ً طلب خالد من محمود
:قائال
َ . وهو تاج ٌر أيضً ا،أخ َذ خالد الج َّرة إىل صديقه محمود
 وافَقَ محمود.’’‘‘أرجو أن تحفَظَ لدَيكَ ج َّر َة الزَّيتون هذه إىل أن أعو َد بع َد نح ِو شَ ه َرين
. وأغلقَ بابَه بالقفل واملفتاح، ووضعَها يف املستَودَع،ب ُِسُور
He took the pot to his friend Mahmoud, a fellow merchant. “Please
keep this pot of olives safe until my return in a couple of months,” he
asked. Mahmoud agreed willingly, and he placed it in his storeroom
under lock and key.
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أﻃﻔﺎل

أﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟
ٌ
ُ ومل يَعُ ْد يستطيع،أفلس أخريًا
َ  حتَّى،استم َّر عىل هذه الحال م َّد ًة من الزَّمن
 برأيكم؟، ما الذي حدث بعد ذلك.استضاف َة مثل هذه الحفالت امل َب ِّذرَة
 كام َرفَضوا يف الواقع أن،توقَّف جميعُ أصدقائه عن زيارته
.يحسبوه صَ ديقًا لهم من ذلك اليوم فصاعدًا
.فشع َر بخَ ي َب ِة أَمَلٍ مَريرة
This went on for some time,
until eventually he ran
short of money and could
no longer afford to host
such extravagant parties.
And what do you think
happened then?
Why, Abou Hassan’s friends
all stopped coming to visit
him and, indeed, they
refused to know him as a
friend any more. He was
bitterly disappointed.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

َ ،يف أثناء حُ كم الخليفة هارون الرشيد
 كان أبو.شاب يُدْ عَى أبو الحسن
ٌّ عاش يف بغدا َد
 ويرفِّه عنهم يف األمسيات، وكان يستمتعُ برفقة أصدقائه،الحسن صاحِ ًبا ودودًا َمرِحً ا
ِ بد
.َعوات العشاء السَّ خِ يَّة واملوسيقا العَذبة واألحاديث
In the reign of Caliph Haroun Alraschid, there lived in Baghdad
a young man called Abou Hassan. He was a merry, good-natured
fellow who enjoyed the company of his friends and entertained them
nightly with lavish suppers, good music, and conversation.

7

6

 لكنْ كان عليه،اشْ تاقَ أبو الحسن إىل وُجو ِد ُرفَقاء عىل العشاء
َ أن
 وهكذا ق َّر َر أن يدع َو.يعيش ضِ مْ نَ حُ دو ِد موارده املال َّية
 َشْطَ أن يكونَ املدع ُّو غري ًبا عن،شخصً ا واحدًا فقط كلَّ ليلة
.ً وال يعو َد ثانية، وأن يغا ِد َر يف الصباح،بغداد
َريب
ٍ  ودعا أ َّولَ غ،نزلَ أبو الحسن إىل الجرس ظُ ْه َر ذلك اليوم
.قابلَه إىل عشا ِء ذلك اليوم
ُ
يعرف أنَّ التاج َر ذا املظ َه ِر ا ُملحْ َتَم كان الخليف َة هارون
ْمل يكن
 كان الخليفة يُجري زيار ًة. ويرافقُه أحدُ خَ دَمه،الرشيد ُم َت َن ِّكرًا
.ًكانت أحوالُ شعبه حَ َسنة
ْ ْرسيَّة إىل املدينة لريى إن
ِّ

،‘‘ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
 ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ450 ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
: ﺣﻜﺎﻳﺎت7  ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ6  ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
 ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ+اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر

Abou Hassan missed having good company for
supper, but he had to live within his means,
so he decided to invite just one person each
evening, provided they were a stranger to
Baghdad and would leave in the morning,
never to return. And so he went down to the
bridge that very afternoon, and invited the first
stranger he met to supper that evening.
Little did he know that this respectablelooking merchant was Caliph Haroun Alraschid
himself in disguise, attended by his servant.
He was paying his secret visit to the city to see
if all was well among his people.

رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي
9

أم ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟

8

ُ وظنَّ أنَّه سيكون،يحب أن يُجرِيَ املقال َِب
ُّ كان الخليف ُة
ٍ ُض
ِّ ِ  وبعد م.أم ًرا ممتعًا إنْ حقَّقَ أمني َة أيب الحسن
وقت
اب
ِ بالرس مَسْ حوقًا من ِّومًا يف َش
ِّ ِّ  وضعَ الخليف ُة،قصري
 حملَه خادمُ الخليف ِة،ُ وملَّا بدأ أبو الحسن يَشْ خر.مُضيفِه
.وذهب به إىل قرص الخِ الفة
َ

أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

 واستمتَعا بعشا ٍء لذي ٍذ أعدَّ تْه أ ُّم،َقبِلَ ‘‘التاجر’’ دعو َة أيب الحسن؛ ألنَّه كان فضُ و ِليًّا بطَ بعِه
.أيب الحسن

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

The ‘merchant’ accepted Abou Hassan’s invitation for he was naturally
curious, and they enjoyed an excellent supper prepared by Abou
Hassan’s mother.

The caliph loved to play jokes, and he
thought that it could be quite amusing if
he granted Abou Hassan’s wish. So, a little
later on, he secretly put some sleeping
powder into his host’s drink, and once Abou
Hassan was snoring away, the caliph’s
servant picked him up and carried him off to
the royal palace.

َّ  ‘‘ع: قال أبو الحسن،بينام كانا يتحادثان بعد العشاء
عت َِف يا س ِّيدي ِّأن أمتنَّى لو
َ َيل أن أ
ُ َّ لتمك.كنت الخليف َة يومًا واحدًا فقط
ُ
نت عندها من معاقَب ِة مجموع ٍة من الشُّ يوخ الذين
ِ يبثُّون الشَّ ائ
.’’ سأل ِّقنُهم بالتَّأكيد درسً ا ال يُنىس.ِعات الكاذب َة والقاسي َة عنِّي وعن جريان
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As they talked after the meal, Abou Hassan said, “I must confess, sir,
that I wish I could be the caliph just for a day, so that I could punish a
group of old men here who spread false and unkind rumors about me
and my neighbors. Then I would certainly teach them a lesson!”
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أﻃﻔﺎل

ﺣﺮاﻣﻲ
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن
ّ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ‘‘،
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واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  6ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ  7ﺣﻜﺎﻳﺎت:
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أﻃﻔﺎل

اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر +ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ
رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي

أم ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟
أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

ﺤﺮي
اﻟﺴ ّ
اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ ﱢ
ﻋﻼء ﱢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ‘‘،
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  450ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  6ﻛﺘﺐ ﺗﻀﻢ  7ﺣﻜﺎﻳﺎت:
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
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ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ12-14 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ن
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أﻃﻔﺎل

اﻟﺤﺼﺎن اﻟﻤﺴﺤﻮر +ﺟﺮة اﻟﺬﻫﺐ
رﺣﻼت ﺳﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺎر

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺼﺒﺎﺣﻪ اﻟﺴﺤﺮي

أم ﻣﺴﺘﻴﻘﻆ أم ﻧﺎﺋﻢ؟
أﺣﻘﻴﻘﺔ أم ﺧﻴﺎل؟

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎ واﻷرﺑﻌﻮن ﺣﺮاﻣﻲ

اﻟﺮﻳﻒ
ﻓﺄر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻓﺄر ﱢ
ريف كأيِّ فأ ٍر آخر .يف يو ٍم من األيَّام،
كان يستمتع بهدوء الرِّيف من حوله إذ كان فأ َر ٍ
كتب فأر الرِّيف رسال ًة إىل فأر املدينة الغنيِّ يدعوه فيها إىل العشاء .كان من الجيِّد أن
يتم َّكنَ من رؤية صديقه القديم ثاني ًة ،كام أنَّه كان متأ ِّكدًا من أنَّ فأر املدينة سيتمتَّع
بهدوء الرِّيف وسكينته .لذلك ،رتَّب فأر الرِّيف الخندقَ وانتظر وصول صديقه.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ريف فق ٌري يعيش يف خندق .كان خندقًا عاديًّا؛ لكنَّ الفأر كان قد حوَّله إىل
كان فأ ُر ٍ
مريح متامًا.
مكانٍ
ٍ

وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
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A poor country mouse lived in a ditch. It was just an ordinary
ditch, but he had made it quite comfortable.
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أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
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مالبس باهظة الثمن .جلس الفأران لِتناوُل
وصل فأر املدينة .كان غنيًّا جدًّ ا ويرتدي
َ
طعام العشاء املكوَّن من حبوب الشعري والجذور .حاول فأر املدينة أَخْ َذ بضع
يحب الرِّيف.
يحب طعام العشاء كام مل َّ
قضامت َّإل أنَّه مل َّ
The town mouse came. He was very rich and dressed in
expensive clothes. The town mouse and the country mouse
sat down to eat a dinner of barleycorn and roots. The town
mouse tried a few nibbles but he did not like the dinner and
he did not like the country.

أخريًا قال فأر املدينة‘‘ :الرِّيف مملٌّ  .فأنت يا صديقي املسكني تأكل الجذور والحبوب
فقط .عليك أن ترى كيف أعيش أنا! يجب أن تأ َيت لزيارة منزيل يف املدينة’’ .كان فأر
الرِّيف قد سمع قصصً ا مثرية عن حياة املدينة وعنِ الطعام اللذيذ هناك.
At last the town mouse said, “The country is dull. My poor
!friend, you only eat roots and corn. You should see how I live
You must come to my house in town.” The country mouse had
heard exciting tales about town life and the wonderful food to
be found there.
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فقال فأر الرِّيف‘‘ :شكرًا عىل الدعوة .سأمتتَّع بزيارة املدينة عىل سبيل التغيري’’.
وبعد ذلك توجَّ ه الفأران إىل املدينة.
The country mouse said, “Thank you for your invitation.
I would enjoy the town for a change.” So the town mouse and
the country mouse went to town.
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He enjoyed the peace of the countryside all around him,
because he was just an ordinary country mouse. One day he
wrote to the rich town mouse and asked him to dinner. It would
be nice to see his old friend again, he thought, and he was
sure the town mouse would enjoy the peace and quiet of the
countryside. So he tidied up the ditch, prepared a dinner and
waited for his friend to arrive.

َ
منازل كثري ًة كهذه .سار الفأران برسع ٍة أمام
مل يكن فأر الرِّيف قد رأى من قبل
العديد من املنازل الجميلة حتَّى وصال بالقرب من أكرب منزلٍ يف ذلك الشارع .قال
فأر املدينة ِبفَخْ ر‘‘ :هذا منزيل’’.
The country mouse had never seen so many houses before.
They hurried past many fine buildings until they came to the
largest house in the street. “This is my house,” said the town
mouse proudly.
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اﻷﺳﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

متعب جدًّا؛ ولن يتم َّكن من صيد عشائه.
لقد كان يومًا حارًّا ،وكان األسد يشعر بأنَّه
ٌ
يوم كهذا .لكنَّه
صار كبريًا يف السنِّ ؛ وصار الصيد أك َرث صعوب ًة من ذي قبل ال سيَّام يف ٍ
كان جائعًا ،فجلس وراح يف ِّكر.
It was a hot day. Lion felt too tired to hunt for his dinner.
He was getting old and hunting was becoming more and more
difficult, especially on a day like this. But he was hungry, so he
sat down and began to think.

وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-757

”?“How can I look for my dinner without all that running about
he asked himself. He spent a while deep in thought, and
suddenly he had an idea. Lion grinned a very wicked grin.

6

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

7

قال األسد‘‘ :أنا أعرف ما سأفعله .يكن أن يأتيَني العشاء حيث أنا’’.
أتت كلُّ
ذهب إىل عرينه ،وعندما خرج منه كان يرتدي مالبس النوم .بعد قليلْ ،
حيوانات الغابة لرتى ما مشكلة األسد .كانوا حذرين من االقرتاب كثريًا ألنَّ األسود
ٌ
حيوانات خَ طِ رة.
“I know,” he said. “My dinner can come to me.” He went into
his den and when he came out again he was wearing his
pyjamas. Soon all the animals in the forest came to see what
was wrong with Lion. They were careful not to get too close to
him because lions are dangerous animals.

ُ
يرتعش وبعدها مسحَ العرقَ عن جبينه .وعندما تأ َّكد أنَّ كلَّ
أخذ األسدُ يعرُج ،ثمَّ راح
الحيوانات كانت تراقبه ،أدار ظهره ومىض .لقد تظاه َر باملرض وذهب لِيَنا َم يف عرينه.
Lion began to limp. Then he began to shiver, and then he
mopped his brow. When he was sure that all the animals
were watching him, he turned away. He pretended to be sick
and went to bed in his den.
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سأل األسدُ نفسَ ه‘‘ :كيف ُيكنني أن َ
أبحث عن عشايئ دون أن ُأضط َّر إىل الجريِّ يف
كلِّ مكان؟’’ واستغرق م َّد ًة من الزمن يف تفك ٍري عميق .وفجأ ًة راودته فكرة ،فابتسم
ابتسام ًة رشِّيرة.

ُ
شعر َِت
الحيوانات باألسف عىل حاله وقالت‘‘ :يجب أن نذهب لزيارته’’ .لقد ظنَّ
اقب األس َد
الجميع أنَّ أسدًا مريضً ا لن يكون خطريًا جدًّا .لكنَّ
الثعلب الذ َّيك كان ير ُ
َ
ورآه وهو يبتسمُ ابتسامتَه الرشِّيرة.

فح َّذرهم ً
قائال‘‘ :حذارِ .قد يلتهمكم’’ .فقالت ُ
بعض الحيوانات‘‘ :قد يكون الثعلب
األرنب الذي كان أجب َنهُم
مُحِ قًّا .ربَّ ا ال ينبغي لنا أن نقوم ِبزِيارة ذلك األسد’’ .فرَّ
ُ
ولحقته بعض الحيوانات األخرى.

The other animals felt sorry for him. “We must go and visit
him,” they said. They thought that a sick lion would not be so
dangerous. But clever Fox had spied on Lion and seen him grin
his wicked grin.

“Take care,” warned Fox. “He might eat you.” “Perhaps he’s
right. Maybe we should not visit Lion,” said the others. Rabbit,
who was the most timid of all, scampered away and some of
the others ran after him.
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واﻟﺼﻴﺎدان
اﻟﻘﺮد
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-795

يف أحد األيَّام كان هناك قر ٌد يعيش فوق األشجار .تعيش معظمُ القِرد ِة فوق األشجار ألنَّها
تحب التَّأرجح بني األغصان .كان هذا القر ُد قد تأرجحَ عىل كلِّ شجر ٍة من أشجار األدغال.
ُّ
Once there was a monkey who lived in the trees. Most
monkeys do, because they like swinging from branch to
branch. This monkey had swung his way through every tree
in the jungle.

But he liked the palm trees best, because of the coconuts. He
would catch them as they fell, then throw them up and catch
them until they fell on the ground and burst. That was the best
part because then he could drink the delicious milk and eat
the juicy white nut.
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أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
يف يو ٍم من األيَّام ،نظر القرد إىل النهر أسفل األشجار ورأى السمكَ وهو يسبحُ ويرفعُ
بعض السمكِ لِطعا ِم العشاء.
فمَه يف الهواء .وفكَّر أنَّه سيكون من الرائع تنا ُولُ ِ
One day he looked into the river below the tree. He saw the fish
swimming about and poking their noses into the air.
He thought it would be nice to have some fish for supper.

قال القرد‘‘ :أمتنَّى لو اصطاد َ
بعض السمك .ولكنِّي ال أعرف كيف اصطاد .فالسمك ال
ُ
يسقط من األشجار مثلام يحدث لِجَ وز الهند’’.
“I wish I could catch some fish,” he said, “but I don’t know how.
”They don’t fall off trees like coconuts do.
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يف تلك اللحظة ،اقرتب ص َّيادان من ضَ فَّة النهر .كانا يحمالن معًا شبك َة صيد .تساءل
القرد ً
قائال‘‘ :يا له من أم ٍر مثري! ماذا َس َيفعالن ِبتِلك الشبكة يا تُرى؟’’
Just then two fishermen came along the riverbank.
They were carrying a big net between them. “Now, that is
”?interesting. I wonder what they’re going to do with a net
thought the monkey.
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غري أنَّه كان يفضِّ ل األشجا َر من فصيلة النخيلِ عن كلِّ األشجار األخرى
ألنَّها تحمل جوز الهند .إذ كان يلتقط جوز الهند وهو يسقط عنِ
الشجرةُ ،ثمَّ يرميه يف الهواء ويلتقطه حتَّى يقع عىل األرض وينفلق.
الحليبي
كان ذلك أفضلَ جز ٍء ألنَّه كان يتم َّكن بعده من ُش ِب السائل
ِّ
األبيض املآلن بالعصارة.
يل
ِ
الشهي ،وأكلِ الجزء الداخ ِّ
ّ

‘‘ربا تكون جز ًءا من لعب ٍة من نوعٍ ما ،مثل كرة القدم أو كرة املرضب؟’’ كان القر ُد
َّ
اقب بِحَ ذ ٍر لريى ما الذي سيحدث بع َد ذلك.
ير ُ
“Perhaps it’s for playing a game, like football or tennis?” The
monkey watched carefully to see what would happen next.
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اﻟﺮﺟﻞ واﺑﻨﻪ اﻟﺤﻤﺎر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-733

كان رجلٌ وابنه يف طريقِهام إىل املدينة .وقد كانا ينويان بيع حامرهام .وحتَّى يتأ َّكدا
من أن يبد َو الحامر ً
نشيطا وبِصحَّ ٍة جيِّدة؛ ق َّررا أن يسريا خلفه.
A man and his son were going to town. They wanted to sell
their donkey and, to make sure that he looked fit and well,
they decided to walk behind him.

الجلوس عىل الحامر سَ يُتعبه ،فسارا الواحد خلف اآلخر .وكان الحامر يسري أمامهام.
كان
ُ
Riding him would have made the donkey tired, so they walked one
behind the other. Their donkey was walking in front of them.
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واقفات بِجانب الطريق .ف ُقلْنَ ‘‘ :انظ ْرنَ إىل
األب وابنه بعض النساء املسنَّات
صادف ُ
ٍ
املغبة
ذلك! يا له من رجلٍ عديم الشفقة إذ مييش ابنه املسكي مُج َهدًا عىل الطريق َّ
ولديهام حام ٌر جيِّد ميكن امتطاؤه’’ .فرصخَ ِت النساء قائالتَ ‘‘ :ف ْليمتطِ ابنُك املسكي
الحامر!’’

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

They met some old women standing by the roadside. “Look at
that!” they said. “What a thoughtless man to let his poor son
trudge along the dusty road when there is a perfectly good
donkey to ride on. Let your poor son ride!” said the old women.

سريضَ ْ َ
ي إن أخذ بكالمهنَّ  ،وإ َّال َفسَ يعتقدْ نَ أنَّه
ظنَّ ُ
ٌ
شخص ال يهتمُّ
األب أنَّ النساء َ
باآلخرين .فامتطى االبنُ الحام َر وسار األب أمامهام .كان الرجل مرسورًا ألنَّه اتَّبع
تلك النصيح َة الجيِّدة.
The man thought it would please the old women if he did what
they told him. Otherwise they might think he was thoughtless.
So the son rode on the donkey and the man walked in front.
The man was well pleased to have taken such good advice.
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بعد قليل ،صادفا بعض رجالٍ مسنِّي جالس َ
ني عىل حا َفة الطريق .فقال الرجال:
‘‘انظروا إىل ذلك! يا له منِ ابنٍ أنا ّين! إنَّه ميتطي الحامر بينام مييش أبوه مُج َهدًا عىل
املغبة’’ .رصخ الرجال املسنُّون قائليَ ‘‘ :ف ْليمتطِ أبوك املسك ُي الحامر!’’
الطريق َّ

ظنَّ االبن أنَّ الرجال سريضَ وْن إنْ هو أَخَ َذ بكالمهمَّ ،
وإال فسيعتقدون أنَّه أناينّ.
The son thought that it might please the old men if he did
what they told him, otherwise they might think he was selfish.

Soon they met some old men sitting by the roadside. “Look at
that!” they said. “What a selfish boy! There he is riding on the
”donkey while his old father is trudging along the dusty road.
”!The old men said, “Let your poor father ride

األب الحام َر وسار االبن أمامهام .كان االبن مرسورًا ألنَّه اتَّبع تلك النصيحة
فامتطى ُ
الجيِّدة.
So the man rode on the donkey and the son walked in front.
The son was well pleased to have taken such good advice.
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اﻷرﻧﺐ واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة -اﻟﺤﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻛﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

أرنب يستطيع أن َ
يركض بِرسع ٍة كبرية ،و سلحفا ٌة مل تستطع
يف أحد األيَّام كان هناك ٌ
سوى الس ِري ببط ٍء شديد– تزحف ،تزحف ،وتزحف .يف يومٍ من األيَّام ،تقابل كالهام
يف أحد املروج .قال األرنب للسلحفاة‘‘ :أستطيع أن أركض أرسع منك بكثري’’.
Once there was a hare who could run very fast and a tortoise
who could only go very slowly – plod, plod, plod. One day they
met in a meadow. “I can run much faster than you,” said the
hare to the tortoise.

وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-849

“Maybe you can,” said the tortoise. She was tired of being
teased about being slow, but she knew one day she would teach
the boastful hare a lesson. “Let’s have a race and see,” she
”?said. “How could a plodding tortoise win a race against me
said the hare, laughing.
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أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

خطا البداية والنهايةُ ،
الحيوانات لِتُشاه َد السباق .فوُضِ ع َّ
أتت كلُّ
وطل َِب من األرنب
ِ
والسلحفاة أن يقفا بجانب بعضهام عند ِّ
خط البداية.
نادى الثعلب‘‘ :استعدّ ،تأهَّ ْب ،انطلقْ !’’
All the animals came to watch the race. They put up a starting
line and a finishing post and told the hare and the tortoise to
stand side by side on the starting line.
”!The fox called out, “Ready, steady, go

8

حمل ً
كان هناك حام ٌر يحمل ً
ثقيل من امللح عىل ظهره .كان يسري عائدًا من السوق إىل
ارع الذي مل يكن يحمل أيَّ يش ٍء سوى عصً ا ،وكان يصفر َفرِحً ا أثناء سريه.
بيته خَ لْف ا ُملز ِ
A donkey had a big load of salt on his back. He was walking
home from market behind the farmer who carried nothing but a
stick and whistled happily as he walked.

2

أﻃﻔﺎل

أجاب َِت السلحفاة‘‘ :قد يكون ذلك صحيحً ا’’ .لقد كان َِت السلحفاة قد م َّلت من سامع
األرنب املتباهيَ درسً ا.
مضايقيها بسبب بُط ِء حركتها ،ولكنَّها كان َْت تَع َلمُ بأنَّها ستُلقِّن
َ
فقالتَ ‘‘ :فلْنتسابَق َو َنرَ’’ .قال األرنب وهو يضحك‘‘ :كيف ميكن لسلحفا ٍة متثاقل ٍة يف
سريها أن تربح سبا ًقا ضدِّي؟’’

ركض األرنب بِرسعةٍ– نط ،نط ،نط– إذ كان أرسعَ حيوانٍ يف الغابة .لقد ركض
بِرسع ٍة حتَّى إنَّه اختفى عنِ األنظار .أمَّا السلحفاة فزحفت ببطء– تزحف ،تزحف،
َ
كانت الحيوانَ
وتزحف– إذ ْ
األبطأ يف الغابة.
The hare ran fast – hop, hop, hop – for he was the fastest
animal in the forest. He ran so fast that he was soon out of
sight. The tortoise crawled slowly – plod, plod, plod – for she
was the slowest animal in the forest.
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كان الحامر َتعِسً ا .فقد كان يشعر بالح ِّر والعطش ،وكان يجد صعوبة يف السري بسبب
نئ تحت الحِ مل ُّ
ُّ
حِ مْ له الثقيل .وقد كان مييش متثاق ًِل وهو ي ُّ
ويتعث عىل الطريق
ويزل
واملغبة.
ال َوعِرة
َّ
The donkey was miserable. He was hot and thirsty and it was
difficult to walk because his load was so heavy. But he plodded
on, groaning under the weight and slipping and tripping on
the rough and dusty road.

3

ذﻫﺒﻴﺎ -اﻟﻨﺴﺮ واﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻴﻀﺎ
اﻹوزﱠ ة اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ً
ًّ

كوخ وكان َِت اإلوزَّة تعيش يف الباحة
كان لدى رجل وزوجته إو َّزةٌ .كانا يعيشان يف ٍ
أمام الكوخ .كان الرجل وزوجته فقريَين .وكانا يتذ َّمران طِ وال اليوم ،كام كانا يتمنَّيان
أن يصبحا من األغنياء.
A man and his wife had a goose. They lived in a cottage and
the goose lived in the yard. The man and his wife were poor.
They grumbled all day and wished all the time to be rich.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

تنهَّد الرجل وقال‘‘ :أمتنَّى لو كان لدينا ٌ
منزل أكرب’’ .وافقَت زوجته وقالت‘‘ :أمتنَّى لو
كان لديَّ جواه ُر متأللئة’’.
كيس من الذهب’’.
تنهَّد الرجل ثاني ًة وقال‘‘ :أمتنَّى لو كان لديَّ ٌ
“I wish we had a bigger house,” said the man, sighing. His wife
agreed. “I wish I had some sparkling jewels,” she said.
The man sighed again. “And I wish I had a bag of gold,” he said.

وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-818

َت اإلوزَّة بيض ًة من ذهب .كان َِت البيض ُة تلمع عىل األرض.
يوم من األيَّام ،وضع ِ
يف ٍ
رصخت زوجته قائلة‘‘ :انظر إىل ذلك’’ .مل يصدِّقِ الرجلُ عي َنيْه ،فخطف البيضة
كانت ناعم ًة وكبري ًة وثقيل َة الوزن .رصخ ً
ْ
قائل‘‘ :إنَّها من الذهب الخالص!’’
برسعة.
ورصخت زوجته‘‘ :إنَّها تساوي ثروة!’’ ودار االثنان وهام يرقصان يف إثارة.
One day the goose laid a golden egg. It lay on the ground
sparkling and glittering. “Look at that,” called his wife. The
man could hardly believe his eyes. He snatched up the egg. It
was smooth and large and heavy. “It’s solid gold!” he shouted.
“It’s worth a fortune!” cried his wife. They danced round and
round in excitement.
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أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
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رصخا‘‘ :سنكون من األغنياء!’’ ورقصا م َّر ًة أخرى وهام يف ِّكران يف أكياس الذهب
وأكوام الجواهر حتَّى ت ِعبَا متامًا.
مل يُطقِ الرجلُ وزوجتُه االنتظار للذهاب إىل السوق لبيع البيضة ورشاء كلِّ األشياء
التي كانا يريدانها.
“We shall be rich!” they shouted. And they danced around
again thinking of bags of gold and piles of jewels, until they
were quite exhausted.
The man and his wife could hardly wait until market day to
sell the egg and buy all the things they wanted.

َت اإلوزَّة بيض ًة ذهب َّي ًة ثانية .قالَ ِت الزوجة‘‘ :ف ِّك ْر يف األمر .إذا استمرَّت
ُثمَّ وضع ِ
بيض ذهبيٍّ يومًا بعد يوم؛ سنصبح قريبًا أغنى س َّكان القرية’’.
إوزَّتنا ِبوضْ ع ٍ
لكنَّ الرجل مل يُجِ بْها ألنَّه كان مستغرقًا يف التفكري .ف َّكر قائ ًل‘‘ :سيستغرق األمر وقتًا
طويل لِنصبحَ أغنيا َء حقًّا إذ ال تكفي ٌ
ً
بيضة واحد ٌة يف اليوم’’.
Then the goose laid another golden egg. “Just think,” said the
wife. “If our goose goes on laying golden eggs day after day,
”we shall soon be the richest people in the village.
But the man did not reply because he was thinking very hard.
“It will take a long time for us to become very rich with only
one egg a day,” he thought.
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رس وهو عالقٌ يف الشبكة .فقال‘‘ :يا له من مخلوقٍ
يف تلك اللحظة ،رأى رجلٌ ال َّن َ
جميل! إنَّه َمل ُِك الطيور!’’ ُثمَّ انتبه أنَّ النَّرس كان عالقًا يف الشبكة وعرف الرجلُ ما
كان ينبغي عمله .تسلَّقَ الرجل نحو الطائر العظيم وأطلقه حُ رًّا .وبِذلك أنق َذ الرجل
حيا َة النَّرس .ح َّلق النَّرسُ الشاك ُر بعيدًا.
Just then a man saw the eagle in the net. “What a beautiful
creature!” he said. “The king of the birds!” But then he saw
that the eagle was caught in a net and the man knew what he
had to do. He climbed up to the great bird and set it free. So
the man saved the eagle’s life. The grateful eagle flew off.

يف يوم من األيَّام ،علِق َنرسٌ يف شبكة .يا لِلنَّرس املسكني! راح النَّرس يرفرف بجناحَ يه
الكبريَين وحاول متزيق الشبكة مبنقاره ،ولكن دون جدوى .كان َِت الشبكة متين ًة جدًّا
ومل يستطع أن يحرِّر نفسه منها .كان النَّرس يعلم أنَّه سيموت إن مل يستطِ ِع التحرُّر
من الشبكة.
Once an eagle was caught in a net. Poor eagle! He flapped his
great wings and tore at the net with his beak, but it was no good.
The net was too strong and he could not free himself. The eagle
knew that if he could not get free from the net he would die.

2

أﻃﻔﺎل

3

اﻟﺜﻌﻠﺐ وﻃﺎﺋﺮ اﻟﻠﱠ ﻘﻠﻖ -اﻟﺤﻤﺎر ﻓﻲ ﺟﻠﺪ اﻷﺳﺪ
ٌ
مشكلة
الثعلب واللَّقلقُ صديقَني حميمَني وكانا ميضيان وقتهام معًا .كانت هناك
كان
ُ
واحد ٌة صغرية وهي أنَّ
الثعلب كان يحتال دامئًا عىل اللَّقلق.
َ
الثعلب صديقتَه اللَّقلق إىل العشاء ُ
حيث أراد أن يحتال عليها.
يوم من األيَّام ،دعا
ُ
يف ٍ
ف َّكر الثعلب‘‘ :ستكون هذه الحيلة واحد ًة من أفضل الحِ يَل’’.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

Fox and Stork were good friends and they often spent their
days together. There was only one problem – Fox was always
playing tricks on Stork.
One day Fox asked Stork to dinner. He wanted to play a trick
on her. “This will be one of my best,” he thought.

وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-825
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صب الحسا َء
دب .كان
عندما وص َل ِت اللَّقلق ،أدخلها
ُ
ُ
الثعلب قد َّ
الثعلب منزلَه ب َِأ ٍ
صب
الساخنَ والذي كانت رائحتُه شه َّي ًة .لكنَّ الثعلب كان قد جهَّز الحيلة! لقد َّ
الثعلب الحسا َء يف الطبقَني؛ لكنَّه مل يضعْ أيَّة مالعق ،فقد كان يعلم أنَّ لباقة اللَّقلق
ُ
س َتمْنعها من َط َل ِب ملعقة.
When Stork arrived, he politely showed her into the house.
The steaming hot soup was already served, and it smelled
delicious. But Fox had played a trick! He put the soup in two
bowls but did not lay out any spoons, and he knew Stork
would be too polite to ask for one.
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الثعلب باألكلِ يف الحال ِب َلعْق ِه الحسا َء بِلسانِه
عندما جلسا لِيَتناوال الحساء ،بدأ
ُ
َ
تناول الحساء
الطويل ،وأنهى طبق ُه يف ٍ
وقت قص ٍري جدًّا .أمَّا اللَّقلقُ فلم تستطعْ
بسبب مِنقارِها الطويل .ضحك الثعلب كثريًا عىل ال َّلقلق! وعادت ال َّلقلق املسكينة
َّ
الثعلب حسا َء اللقلق أيضً ا.
إىل منزلها جائع ًة بينام لعق
ُ

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

When they sat down, Fox began to eat straight away, lapping
up the soup with his long tongue. He cleaned his bowl in no
time. But Stork could not drink the soup because of her long
beak. How Fox laughed! Poor Stork went home hungry, while
Fox lapped up her soup as well.

كان َِت ال َّلقلق غاضب ًة .لقد حان الوقت ليك يتع َّلم الثعلب املاكر درسً ا .جلسَ ِت ال َّلقلق
لتف ِّكر يف خُ َّطة‘‘ .حسنًا!’’ قالَ ِت ال َّلقلق بفرح‘‘ .أنا أعلم كيف سَ أَنال منه!’’ وبدأت
ً
َت ال َّلقلق الثعلب إىل العشاء.
فعل بالتَّحضري .بعد ذلك ،دع ِ
Now Stork was angry. The time had come for sly Fox to be
taught a lesson. She sat down to work out a plan. “Aha!” she
finally said with glee, “I know how to pay him back!” and she
went about making her preparations. Soon after she asked Fox
if he would come to dinner.
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يف يومٍ من األيَّام ،وجد حام ٌر جل َد أسد .توق َ
َّف وحَ ْملَقَ فيهُ ،ثمَّ اشتمَّ ه و َل َكزه لِيَتأ َّكد
متامًا من أنَّ األسد مل يكن بداخلهُ .ثمَّ خطر يف باله فكرة.
ُ
ارتديت
قال الحامر‘‘ :أنا لست شجاعًا ،وال أخيف أحدًا البتَّة؛ رغم أنَّ صويت مرتفع .إذا
بأن أسدٌ ِّ
جل َد األسدَ ،فسيَعتقدُ اآلخرونَ ِّ
الحيوانات وأقواها يف العامل’’.
ِ
وبأن أشجعُ
A donkey found a lion’s skin one day. He stopped and stared.
He sniffed and prodded it, until he was quite sure there was
no lion inside it. Then he had an idea. “I am not brave, and I
never frighten people, even though I have a loud voice,” he
said. “If I put this skin on, people will think that I am a lion
”and the bravest and strongest animal in the whole wide world.

وقف الحامر وهو يبدو كاألسد متامًا .كان أنفه وأذناه ي ْ َُبزان من الجلد بعض اليشء
وكذلك ذنبه ،وشعر مع ذلك بأنَّه أسد .وبعد قليل ،بدأ يظنُّ بأنَّه أسدٌ حقيقيّ .
And there he stood, looking just like a lion. His nose and ears
still stuck out of the skin a bit and so did his tail. But he felt
like a lion. Soon he began to think that he was a lion.

كان يسمع أنَّ الناس يخافون األسود أكرث من أيِّ حيوان آخر يف العامل .وحتَّى ي َ
ُثبت
ذلك ،توجَّ ه نحو القرية .يا له من حام ٍر شجاع!
عندها أخذ جل َد األسد وارتداه.
So he took the lion’s skin and dressed up in it.

2

أﻃﻔﺎل

He had heard that people were more afraid of lions than of any
other animal in the whole world. So to prove it he went down
!to the village. What a brave donkey

3

اﻟﻤﺰارع وأﺑﻨﺎؤه
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-740

كان هناك مزارِعٌ عجوز يعمل بج ٍّد كلَّ حياته .كان يزرع عنبًا كبريًا غضًّ ا يف كرمه.
وقد كان العنب كبريًا وغضًّ ا ألنَّ الرجل العجوز كان يعمل بج ٍّد وينقب ويجرف
ويعزق بِحذ ٍر حول كلِّ كرمة.
An old farmer worked hard all his life. He grew big, juicy
grapes in his vineyard. They were big and juicy because the
old man worked so hard, digging and forking and hoeing
carefully around every vine.

When the grapes were ripe, he sold them at the market.
People paid a lot of money for such juicy grapes. But the old
farmer was not happy. He was a very worried man.

6

7

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
كان لِلمُ زارِع العجوز ثلث ُة أبناء ،وكانوا ك ُّلهم َكسلنني جدًّا .مل يكونوا يعملون عىل
اإلطلق .ومل تكن لديهم أدىن فكر ٍة عن أه ِّميَّة العمل الجادّ.
The old farmer had three sons. They were all very lazy.
They never did any work, not a scrap. They had no idea how
important it is to work hard.

كان األبناء الثلثة يستلقون يف الظلِّ طوال النهار ،ويُلقون كلَّ العمل عىل كاهل
أبيهم .كان املزارع العجوز يريد النجاح ألبنائه .كان يريد أن يع ِّلمَهم كيف يصبحون
مزارعني جيِّدين.
The three sons just lay in the shade all day, leaving all the
work to their father. The old farmer wanted his sons to do well.
He wanted to teach them how to be good farmers.
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ويف أحد األيَّام قال املزارع‘‘ :هناك كن ٌز عظيمٌ يف الكرم .تذ َّكروا ذلك عندما أموت’’.
لقد رأى الرجل العجوز أنَّ الحديث عنِ الكنز كان كافيًا.
So one day the farmer said, “There is a great treasure in my
vineyard. Remember that when I die.” It was enough to talk
about treasure, the old man thought.
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وملَّا صا َر العنب ناضجً ا ،كان يبيعه يف السوق .وقد كان الناس يدفعون الكثري من
النقود للحصول عىل ذلك العنب الغ ّ
َض.
بالرُّغم من ذلك مل يكنِ املزارع العجوز سعيدًا .فقد كان ً
رجل كث َري القلق.

لقد الحظ مدى اهتامم أبنائه باملوضوع .إنَّه لو حدَّثهم بِشأن العمل الجادّ ،لَام أ ْبدَوا
اهتامم عىل اإلطلق.
أيَّ
ٍ
He saw how interested his sons were. If he had told them
about hard work they would not have been interested at all.
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اﻟﺒﻂ واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة -اﻷﺳﺪ واﻟﻔﺄر
ﱡ
كان َِت السلحفاة قد م َّل ِت الز َ
َّحف إذ كان يبدو أنَّ كلَّ ما تفعله هو الزحف .وكان
البيت املوجود عىل ظهرها كبريًا وثقي ًال؛ وكان َْت أرج ُلها األربعُ البدين ُة قصري ًة وضعيف ًة.
ً
مستحيل ،لذلك كانت تزحف
كان امليش يتعبها كثريًا؛ وكان الركض بالنسبة إليها أمرًا
إىل كلِّ مكانٍ ببط ٍء شديد.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-832

A tortoise was tired of crawling. All she ever seemed to do
was crawl. The house on her back was big and heavy and her
four stumpy legs were short and weak. Walking made her
very tired and running was quite impossible, so she crawled
everywhere very slowly.

She could swim, but that became a little boring after a while,
being underwater when what she really wanted was to see the
great big world above. “I wish I could fly like the ducks!” she
said. When the ducks landed nearby she crawled over to them.
“Will you teach me to fly?” she asked.

7

6

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

قال ُّ
البط‘‘ :ال ميكنكِ الطريان بِدون أجنحة .وعىل كلِّ حال ،شك ُلكِ ال يُتيحُ لكِ الطريان
بذلك البيت املستدير الكبري املوجود عىل ظهرك وبتلك األرجل القصرية املكتنِزة .سيبدو
منظرُكِ سخيفًا’’.
َّإال أنَّ السلحفاة رجَ ِت َّ
البط لِيُساعدوها.
“You can’t fly without wings,” said the ducks. “Anyway, you are
quite the wrong shape with that big round house on your back
”and those short stubby legs. You would look ridiculous.
But the tortoise begged and pleaded with the ducks.

بعد قليل ،تعب ُّ
البط من تلك السلحفاة السخيفة املزعجة وقرَّر تلقينها درسً ا .فقالت
إحدى َّ
البطات‘‘ :ميكننا أن نحم َلكِ إىل فوق باستخدام هذه العصا .أمسكيها ِب َفمِكِ ’’.
After a while the ducks got tired of this silly, pestering tortoise
and decided to teach her a lesson. “You can’t fly up into the sky
just like that,” said one of them. “But we can take you up on
”this stick. Hold it in your mouth.
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يوم من األيَّام ،أمسك أسدٌ فأرًا وكان يريد أن يأكله .قال األسد‘‘ :هذا الفأر صغ ٌري
يف ٍ
جدًّا ولن أشبع إنْ أ َكلتُه؛ لكنِّي سألتهمه عىل أيَّة حال’’.
Once a lion caught a mouse. He wanted to eat it. “This mouse
is so small it will never make me a meal,” said the lion, “but I
”might as well gobble it up.

2
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كان َِت السلحفاة تستطيع السباحة ،ولكنَّ ذلك قد صار أمرًا ًّ
ممل َ
بعض اليشء بعد
م َّدة .فقد كانت تفضِّ ل أن ترى العامل الكبري يف األعىل بدل أن توج َد تحت املاء.
البط!’’ عندما هبط ُّ
قالَ ِت السلحفاة‘‘ :أمتنَّى لو أستطيع الطريان مثل ّ
البط عىل مقرُب ٍة
منها ،زحف َِت السلحفاة نحوه وسألت‘‘ :هل ميكن أن تع ِّلموين كيفيَّة الطريان؟’’

رصخ الفأر‘‘ :أرجوكَ اتركني .ترفَّق يب وسوف أساعدك يومًا ما’’ .كان كالم الفأر مُضحِ ًكا.
فكيف ميكن لفأ ٍر صغ ٍري كهذا أن يساعد أسدًا كبريًا وقويًّا؟ لقد بدا كالمُه سخيفًا.
“Please let me go!” cried the mouse. “Be kind to me and one
day I will help you.” That was a funny thing to say because
how could a tiny mouse ever help a big strong lion? It sounded
!ridiculous
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اﻟﺤﻤﺎر واﻟﻜﻠﺐ اﻟﻤﺪﻟﱠ ﻞ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ي
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-801

كان لدى رجلٍ منزلٌ ومزرعة .كان ُ
املنزل مآلنًا بالطاوالت والكرايس الجميلة ،وكان َِت
املأكوالت الشهيَّة .كان الرجلُ فخورًا جدًّا مبنزله ومزرعته.
املزرع ُة تنتجُ الكثري من
ِ
Once there was a man who had a house and a farm. The house
was filled with nice tables and chairs and the farm produced
lots of lovely things to eat. The man was very proud of his
house and farm.

كان الرجلُ ميل ُِك أيضً ا حامرًا وكلبًا مُد َّلل ًال .ومع أنَّه كان لِكِال الحيوانَني أربعَ أرجلٍ ،
فإنَّهام كانا مُخت ِلفَني عن بعضهام يف كلِّ يش ٍء آخر.
He also had a donkey and a lapdog. Both animals had four
legs, but otherwise they were very different.
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كان الحام ُر يعملُ جاهدًا طِ َ
وال النهار يف املزرعة ،وكان يتقنُ عمله ج ِّيدًا .كام كان
لديه دامئًا الكث ُري من الطعام ،وكان ينام يف الحظري ِة لي ًال.
The donkey worked hard all day on the farm. He was very good
at it. He always had plenty of food and he slept in the stable
at night.

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  30ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

كان َِت الحظري ُة دافئ ًة ومريحة؛ ولكنَّ الحام َر كان يف ِّك ُر دامئًا بالكلب ا ُملد َّلل‘‘ .أنا أج ُّر
ُ
العربة وأحملُ األحامل طِ وال النهار ،بينام ُ
السخيف حيا ًة سهل ًة
الكلب
يعيش ذلك
ُ
ويَلقى اهتاممًا من الجميع!’’
It was a warm and comfortable stable, but the donkey kept
thinking about the lapdog. “I cart and carry all day long,” he
said to himself, “while that silly dog has an easy life with
”!everybody making a fuss of him
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يلعب طِ َ
كان تفك ُري الحامر صحيحً ا متامًا ،إذ إنَّ
وال النهار يف
الكلب الصغ َري كان ُ
َ
املنزل ،وكان يتقن اللعب حتَّى إنَّ الجميع كانوا يهتَّمون به ويربتون عليه؛ وهو مل
يكن يعمل أيَّ يش ٍء عىل اإلطالق.
This was perfectly true because the lapdog played all day in
the house, and he was very good at it. So good, in fact, that
everybody fussed over and petted him and he didn’t do a stroke
of work.

كلُّ ما كان يفع ُل ُه الكلب ا ُملد َّلل هو االستمتاع بوقته طِ وال النهار ،والنوم يف رسي ٍر
مريح مخصَّ ٍص للكالب أثناء ال َّليل متامًا بالقرب من سيِّده.
ٍ
He just enjoyed himself all day and he slept in a soft bed at
night, a real doggy bed, right by the side of his master.
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اﻟﺼﺒﻲ اﻟﺬي ﺻﺎح” :ذﺋﺐ ،ذﺋﺐ“
ﱡ
كان هناك صبيٌّ مستلقيًا يف الحقل طوال اليوم وهو يرعى خرافه .كان مستلقيًا
تحت أشعَّة الشمس الحارقة وكان َِت الخر ُ
اف ترعى حواليه يف سالم .مل يكن هناك ما
ميكن عمله إىل أن يُخيِّم الظالم ويعو َد ِبقَطيعه إىل القرية سوى االنتبا ِه إىل وجود
ذئاب جائعةٍ.
ٍ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-771

A boy lay in a field all day, looking after his sheep. He lay in
the hot sun and the sheep grazed around him in peace. There
was nothing much to do until nightfall, when he would take
his flock down to the village, except to keep a look-out for any
hungry wolves.

He was very bored, so he decided to play a trick on the
villagers. If he shouted for help, as they had told him to do if
he ever saw a wolf, they would soon come running to help him
chase it away.
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‘‘ذئب! ذئب!’’
‘‘!’’Wolf! Wolf

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
قفز الصبِيُّ وركض إىل حا َفة الحقل وصاح‘‘ :ذئب! ذئب!’’ أىت رجال القرية راكضني
ملساعدته عىل مطاردة الذئب.
!He jumped up and ran to the edge of the field, shouting, “Wolf
Wolf!” The men in the village below came running to help
chase the wolf away.

رأى الصبِيُّ أنَّ مشاهدة الرجال قادمني ملساعدته ،وهم يقرعون عىل تروسهم؛
ٌ
مضحك جدًّا.
ويُلوِّحون مبعاولهم ومبدارس الحنطة؛ ويرصخون إلخافة الذئب ،ألم ٌر
The boy thought it was very funny to see the old men come
racing to help him, banging their shields and waving their
hoes and flails, and shouting to frighten the wolf away.
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نظر الرجال يف كلِّ مكان ،ومل يكن هناك أيُّ ذئب .فعادوا إىل بيوتهم بعد أن عَدُّ وا
الخراف وتأ َّكدوا من أنَّ أيًّا منها مل يُفقَد.
The men looked everywhere, but there was no wolf. They
went home after counting the sheep to make sure none were
missing.
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كان الصبِيُّ قد ملَّ متامًا ،لذلك فقد قرَّر أن يحتال عىل س َّكان القرية .فهو إن رصخ
طالبًا املساعدة ،فإنَّ الس َّكان س َي ُهبُّون راكضني ملساعدته عىل مطاردة الذئب؛ ألنَّهم
طلبوا إليه أن يفعل هذا متى شاهد ذئبًا.

ل َق ِد استق َّر رأيهم عىل أنَّهم ال ب َّد قد أخافوا الذئب بكلِّ الضجَّ ة التي أحدثوها.
ضحك الصبِيُّ حيث ظنَّ نفسه ذكيًّا جدًّا لِي َ
َحتال عىل س َّكان القرية هكذا.
They decided they must have frightened the wolf away with all
their noise. The boy laughed. He thought he was very clever to
play such a trick on the villagers.
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اﻟﺪب واﻟﻤﺴﺎﻓﺮان
ﱡ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
وﻗﻴﻤﺎ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ
ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ .

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 3,53 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x27 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-788

أﻃﻔﺎل

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  25ﻛﻠﻤﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ً
وﺟﻤﻌﺖ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻓﻲ ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ِ
ْم ْمتِ ِع ُمشا َر َك ُة بَ ْع ِ
ض األُمو ِر،
م َن ال ُ

كات َو ِ
َالبْتِ
الض ْح ِ
ِ
الع ِ
كْ
ناق!
سامات َو َّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-641

أﻃﻔﺎل

ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،ﻛﺎﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت واﻟﻀﺤﻜﺎت
واﻟﻌﻨﺎق! ﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى؟ ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ راﺋﻌﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺒﺎدل اﻷدوار .ﻋﻠﻤﻬﻢ أن ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮا؛
ﻓﺒﻬﺬا ﻳﺴﺘﻜﺸﻔﻮن أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮح.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

شارك ِ
َول ِ
َة بَ ْع ِ
ض األُمو ِر األُْ ْخرى.
َك ْن ت ْ
ب ُم َ
َص ُع ُ
قد يَ ْك ِس ُرها!
ِإنَّها لي،
قد ْ
تأ ُخ ُذها ِمنِّي!

لي أنا...

ماذا َجرى! َأيْ َن َذ َهب ِ
ت
َ
ابْتِسامات ُ
ُكما؟
ْم َر ُح؟
َه ِل انْتَهى ال َ

وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج

ماذا نَْف َع ُل قَبْ َل ال ُ
ْخ ِ
روج؟

َح ُن نَ ْع ِر ُ
ف.
نْ
نَستَ ِع ُّد ْلالن ِ
ْط ِ
الق!
ْ

استَ ِع َّد لِل ُ
ْخ ِ
روج!
ْ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-610

أﻃﻔﺎل

اﺳﺘﻌﺪ...وﻟﻨﺬﻫﺐ! ارﺗﺪ ﻣﻌﻄﻔﻚ...ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ،وﻧﺮﻛﺐ
اﻟﺴﻴﺎرة .ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج؟ أﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ
أﻳﻀﺎ! أﻧﺘﻢ
ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وأﺗﺒﻌﻬﺎ...أﻣﺮح...وأﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺴﺎﻋﺪون راﺋﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ!
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

أوًل
ب َّ
ا ْذ َه ْ
الحمام.
إِلى َّ

روج! ا ْرت ِ
َد ِم ْع َطف َ
استَ ِع َّد لِل ُ
ْخ ِ
َك.
ْ

ن َْح ُن ُم ِ
عون!
دون رائِ َ
ساع َ

وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ

ه و ْقت ِ
الِ ،إنَّ َ ُ اللَّعب.

ْت الْقَيلول ِ
َة.
ِإنَّ ُه َوق ُ ْ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-658

أﻃﻔﺎل

ﻣﺎذا ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻨﺎﺋﻤﻮن اﻟﺴﻌﺪاء؟ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
ﻟﻴﺸﻌﺮوا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل أﻓﻀﻞ! اﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب واﺳﺘﻌﺪ.
ﻹﻏﻼق ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ اﻟﻨﺎﻋﺴﺘﻴﻦ ،اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﺮ ،وﻋﺎﻧﻖ
ً
ﻗﺼﻴﺮة .أراك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ!
ً
اﺳﺘﺮاﺣﺔ
ﻟﻌﺒﺘﻚ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ،وﺧﺬ
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

ْت الْقَيْلولَة!
َوق ُ
َذك ِ
ريح؟
َستَ ُ
َه ْل ت ْ ُ
ُر لماذا ن ْ

نَ َع ْم!

ريح ِم َن الل ِ
َّع ِ
ب؛
َس َأ ْستَ ُ
ْض َل!
كون يَ ْو ِمي َأف َ
لِيَ َ
تاج إِلى بَ ْع ِ
اح ِة؛
الر َ
َأ ْح ُ
ض َّ
كَي َأ ْش ُعر َ
بأنِّي في َأ ْح َس ِن ٍ
حال.
َ
ْ

وﻗﺖ اﻟﻄﻌﺎم

ت ال َّطعا ِم!
َو ْق ُ

مم ممم...ما أَ ْشهى
م
َ َطعامِي!

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-634

أﻃﻔﺎل

ﻣﺎ أﺷﻬﻰ ﻃﻌﺎﻣﻲ! وﻗﺖ اﻟﻄﻌﺎم ﺻﺤﺔ وﻣﺮح! ﺗﻨﺎول اﻟـﺨﻀﺮ
واﻟﻔﻮاﻛﻪ .ﺗﺬوق ً
ﺟﺎﻟﺴﺎ ﺣﺘﻰ ُﻳﻨﻬﻲ
ﺟﺪﻳﺪا .ﺣﺎول أن ﺗَ ﺒﻘﻰ
ﺷﻴﺌﺎ
ً
ً
اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻛﻞ.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

نَغ ِ
ْس ُل
َأيْدينا.

طَبَ ٌق،
كوب،
ٌ
ِملْ َع َق ٌة،
ِمن ٌ
ْديل!

َأنا ِ
جاه ٌز لِلْبَ ْد ِء بِتَنا ُو ِل
َّ
الطعامِ!

ان ُ
ْظري!
ت
َأ ْصبَ َح ْ
نَظي َف ًة.

وﻗﺖ اﻷﺧﻼق

الق ُهنا
تَبْ َد ُأ األَ ْخ ُ

ْكلِ ِ
ُضيف ال َ
مات.
ُم ت ُ
ث َّ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻀﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ٍ
ﺗﺒﺪأ اﻷﺧﻼق ﻫﻨﺎ ﻣﻊ
ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-580

أﻃﻔﺎل

ﻋﻔﻮا.
ﺷﻜﺮا!
إذا ﺳﻤﺤﺖ،
ً
ً
أﻧﺎ أﺳﺎﻣﺤﻚ.
ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻬﺬﺑﺔ ﻋﺪة ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﺤﻴﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،أو ﻧﻄﻠﺐ
ً
ً
ٌ
ٌ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻨﻘﻮل
ﻃﺮﻳﻘﺔ
أﻳﻀﺎ
ﺧﻄﺄ ،وﻫﻨﺎك ً
ﺷﻴﺌﺎ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﺗﻜﺐ
ﻻ .اﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﺠﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻴﻮم.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

َم ْر َحبًا!

ُحيِّي َش ْخ ًصا ما،
َه َكذا ت َ
َو ُح بِيَ ِد َك ق ً
َليال.
َوتُل ِّ

ان ُ
َي
ْظ ْر إلى عين ِ
الش ْخ ِ
ْدما ت ُ
َّ
َقول:
ص ِعن َ

المة.
الس َ
َم َع َّ

وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع

استَ ِمعوا
استَ ِمعواْ ،
ْ
َجمي ًعا!

االستِ ِ
ماع.
ان َوق ُ
َح َ
ْت ْ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-603

أﻃﻔﺎل

ﻓﻠﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻀﺤﻚ! ﻓﻠﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺤﺮﻛﺔ! ﻳﻤﻜﻨﻚ أن
ً
ﻫﺎدﺋﺎ وﺟﺴﻤﻚ ﺳﺎﻛﻨً ﺎ.
ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻫﺎدئ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع .ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ
ﻫﺎدئ ﻛﺎﻟﻔﺄر .أﺣﺪﻫﻢ
أﺣﺪﻫﻢ
ٌ
ٌ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع...؟ اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ وﺷﺎﻫﺪ.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

لِن ْ ِ
س َعلَى األَ ْر ِ
ض.
َجل ْ
الْيَ ِ
الركْبَتَيْ ِن ،ل ْ
ُطفًا!
دان َعلى ُّ

َفلْنَتَ َوقَّف َع ِن
الض ِح َ
ك!
َّ
َفلْنَتَ َوقَّف َع ْن
ْحرك ِ
َة!
ْر َة ال َ َ
َكث َ

يُ ْم ِكن َ
ْض َل،
َستَ ِم َع بِ ُصو َر ٍة َأف َ
ُك ْ
أن ت ْ
َكون ِ
هادئًا َو ِج ْس ُم َ
ك
ْد َما ت ُ
ِعن َ
ِ
ساكنًا.

وﻗﺖ اﻟﺘﱠ ﺮﺗﻴﺐ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-573

أﻃﻔﺎل

ﺣﺎن وﻗﺖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ! ﻫﻞ ﺗﺘﺬﻛﺮون ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ؟ ﻧﻌﻢ ،ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺬﻛﺮ.
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺸﻐﻠﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲءٍ ﻓﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ،وﻛﻲ ﻳﺠﺪوا وﻗﺘً ﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﻜﺎن أﻛﺜﺮ
ً
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮح.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

وﻗﺖ اﻟﻬﺪوء
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-597

أﻃﻔﺎل

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء واﻹﺣﺒﺎط؟ إﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻟﺘﺴﺘﻌﻴﺪ
ﻗﺴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
ً
ﻫﺪوءك .إﻧﻪ وﻗﺖ ﻟﺘﻬﺪئ اﺿﻄﺮاﺑﻚ ،وﺗﻨﺎل
ﺟﺪﻳﺪة .اﻵن ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻌﻤﻖ ،واﺑﺪأ
ٍ
ﻟﺒﺪاﻳﺔ
ٍ
واﻟﻬﺪوء ،وﺗﺴﺘﻌﺪ
ﺑﺎﻟﻌﺪ :واﺣﺪ -اﺛﻨﺎن -ﺛﻼﺛﺔ ...أﻧﺎ ﻫﺎدئ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع! أﻧﺎ أﻋﺘﻨﻲ
ﺑﻨﻔﺴﻲ! وﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،ﺳﻮف ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ .ﻓﺒﻬﺬا أﻧﺖ
ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

وﻗﺖ اﻟﻮداع
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-627

أﻃﻔﺎل

اﻟﻮداع ﻟﻦ ﻳﺪوم إﻟﻰ اﻷﺑﺪ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻘﻂ .ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻮداع اﻟﻌﻨﺎق واﻟﻘﺒﻼت واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻴﺪ .أﺗﻨﻔﺲ ﺑﻌﻤﻖ...ﺣﺎن
وﻗﺖ اﻟﻠﻌﺐ .وﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﺮ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻳﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻨﻘﻮل:
وﺳﻬﻼ‘‘.
ً
’’أﻫﻼ
ً
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

وﻗﺖ اﻟﻨﻮم
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

ﭬﻴﺮدك
ِ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ
اﻟﺴﻌﺮ 6,36 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17.7x17.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ﻫـ
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 310 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-665

أﻃﻔﺎل

ً
داﻓﺌﺎ وآﻣﻨً ﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺮي .أﺣﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ‘‘ .إﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
’’أﻧﺎم
ﺣﺎل .وﻗﺖ اﻟﻨﻮم
اﻟﻨﻮم ً
ﺟﻴﺪا ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ٍ
ً
ﻫﺎدﺋﺔ وداﻓﺌﺔ ،وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻘﺮأ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺮﻓﺔ
وﻗﺖ
ﻫﻮ
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
ﻫﻨﻴﺌﺎ.
ﻧﻮﻣﺎ
ﻗﺼﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم .ﺗﺼﺒﺤﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ! ً
ﺻﺪر ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :وﻗﺖ اﻟﻨﻮم ،وﻗﺖ اﻟﻮداع ،وﻗﺖ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻗﺖ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،وﻗﺖ اﻷﺧﻼق ،وﻗﺖ
اﻟﻄﻌﺎم ،وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ ،وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ،وﻗﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

ﻻ َﺷﻲء...ﻻ َﺷﻲء
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :آﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-702

أﻃﻔﺎل

وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ .وﻫﻮ ﻳﺰور
ٍ
ﺟﻤﻴﻠﺔ
ٍ
ﺑﺤﻴﺎة
ٍ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺳﻌﻴﺪ
ً
ﻣﻌﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم .ﻓﻲ أﺣﺪ
ﺑﻌﻴﺪة
ً
ﻣﻊ أﺑﻴﻪ ﻋﻮاﻟﻢ
وﻏﺮﻳﺒﺔ ﻳﺘﺨﻴﻼﻧﻬﺎ ً
وﻗﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو .ﺳﺄﻟﻪ
ً
اﻷﻳﺎم ،ﻋﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺰﻳﻨً ﺎ
واﻟﺪاه ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻤﺎ’’ :ﻻ ﺷﻲء...ﻻ ﺷﻲء‘‘.
ﻳﺎ ﺗﺮى ،ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﻴﺪ؟

ﻳﺔ ُ
َﻗ ْﺮ ُ
اﻟﺤﻤﺮاء
اﻷ ِ
ﻧﻮف َ

َريَة.
تَ
وامرأَتَان من أَم َه ِر غ َّ
َواصي الق ْ
َح َّض َر َر ُجالن َ
ان َمس ُعود ،أَ ْم َه ُر ُم َص ِّم ِم أز ٍ
َ
َريَة ،قَد َخ َ
اط
وك َ
ْياء في الق ْ
ين ِ
َان َع َد ٌد من ِ
والح ْرفِيَّ ِ
لَ ُهم بَ ْد ِ
ات
َما ك َ
الح ْرفِيِّ َ
الت الغَوص ،بَين َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
صابيح.
ْم
ل
ا
و
رات
ب
ك
ْم
ل
َا
ك
ة
ِم
ز
الال
ات
َو
د
األ
روا
ض
ح
َد
َّ
ِ
ق َ
َ
َ
َ َ
ُ ِّ
َريَ ِة َح ْو َل البِئْ ِر َو َع َّد ِ
َج َّم َع أَ ُ
ت أَ ْس َمى:
الس ُّ
تَ
ت ِّ
هل الق ْ

‘‘واحد...اثنَان...ثَالثَة’’...

ون في البِئْر
اص َ
الغو ُ
َق َف َز َّ
وغَابُوا َع ِن األَ َ
نظار...

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟُ ﻤﺎ ﻋﺎزر
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت36 :
اﻟﻮزن 180 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-689

أﻃﻔﺎل

ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ رﻳﺤﺎن ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻣﺮة أﺧﺮى،
ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﻧﻮف ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ً
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت.

َو ٍ
َتر ٍة من َ
اص لِيُ ْعلِ َن:
بَ َ
االنتظارَ ،خ َر َج أَ َّو ُل غ َّ
عد ف َ

جدنَاه’’.
‘‘ َو َ

كان جالِ ًسا في َق ْع ِر
اح‘‘ :لقد َ
َو ٌ
آخر َو َص َ
بسر َع ٍة تَب َع ُه غ َّ
َو ُ
اص ُ

ول ِ
َج َّم َع أَ ُ
الك ِ
َريَ ِة َح َ
يس َوكُلُّهم فُضول.
تَ
هل الق ْ

البِئْر’’.

فُتِ َح ِ
يس...
الك ُ

َول ِ
َح َّرك.
َو َ
يسا يَت َ
اصتَان ت ْ
َح َقتْ ُه َما الغ َّ
َح ِمالن ِك ً

َص َر َخ ِ
ت أَ ْس َمى‘‘ :ما ه َ
َمبَع
الس ُّ
َذا؟ َخل ْ
ت ِّ
تَ َعال ِ
حمر؟’’...
صو ُ
َت األَ َ
َمبَع أَ َ
اتَ ‘‘ :خل ْ
يف َح َص َل ذ َ
َلك؟’’‘‘...يَا لَل َع َجب!
حم ُر؟’’َ ‘‘...ك َ
‘‘أَ َ
ْربَه!’’
َما أغ َ

حمر؟!’’
أَ َ

ﻣﺎ ﺳﺮ اﺣﻤﺮار أﻧﻮﻓﻬﻢ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﺤﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ؟

َمبَ ِ
ُ
هي من يُعطي
يحان أَ َّن َ
يعرف ُس َّك ُ
ان قَريَة َر َ
ضر َ
الخل ْ
عات َخ َ
اءَ ،و َ
ث أَن َرأَى
َّون األَ َ
الح َش َ
حد ْ
َريَ ِة الل َ
خض َرَ .ولَم يَ ُ
ار َو َ
األَ َ
شج َ
ائش في الق ْ
ِأي ل ٍ
آخر.
َمبَ َع ب ِّ
أَ ٌّي من ُهم الخل ْ
َون َ
مت...
الص ُ
َسا َد َّ

َ
نظ ُر إلَيهم...يَ ُ
ُو يَ ُ
َّاس يَ ُ
ون إلَيه
ون إلَى َ
نظ ُر َ
نظ ُر َ
الن ُ
حم ِر َوه َ
َمبَع األ َ
الخل ْ
ُو يَ ُ
نظ ُر إلَيهم...
وه َ

َّص ِمنْه .أَ ِ
حض ُروا َع َّضال ،بَ َطلَنا
جب أن نَت َ
الس ُّ
َخل َ
ت أَ ْس َمى‘‘ :يَ ُ
صاحت ِّ

بعيدا من ُهنَا’’.
اضي ،ليرميَه ً
الريَ َّ

ﻏﻴﻤﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :آﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت20 :
اﻟﻮزن 110 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-696

أﻃﻔﺎل

أﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﻧﻮال ،وﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ ،ﺗﻄﻮف ﻓﻮق رأﺳﻬﺎ ﻏﻴﻤﺔ.
وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻧﻮال اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻐﻴﻤﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ
ﺗﻜﺒﺮ أﺣﻴﺎﻧً ﺎ.
ﻓﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻐﻴﻤﺔ؟ ﻣﻦ أﻳﻦ أﺗﺖ؟ وﻟﻤﺎذا؟

أﻣﻲ ﻃﻮﻳﻠﺔ...ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﱢ

أمي َّ
أكثر من َجميلة
ِّ
الطويل ُة ُ
ْو و َقلْبُها َحنون
فشكلُها ُحل ٌ
ذكيَّ ٌة في ِّ
كل ما تَ ْف َعل
وجنون
الم َر ِح ف ٌ
ُنون ُ
ولها في َ

ِ
ير َر ُج ٌل وال ُّ
الرجال
أبي القَص ُ
كل ِّ
ُما َعلَى نَف ِ
ْحال
ْس ال َ
وهو ِّ
وأمي ِكاله َ
ٌ
ناجح في َع َملِه
ذكي
مسؤول ٌ
ٌّ
ِت كما الجبال
طاء وثاب ٌ
ٌ
حنون ِم ْع ٌ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟُ ﻤﺎ ﻋﺎزر
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت28 :
اﻟﻮزن 145 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-726

أﻃﻔﺎل

ﺻﻮرة ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ،
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أرﺳﻢ
ﻓﻴﻀﺤﻚ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،وﻳﺴﺘﻐﺮب أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ.
ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ،
ً
ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ.

أمي طَويلة
َّ
ألن َ
يد ِّ
فالل ِ
ب معها له بَهاء
َّع ُ
ت ِ
َحملُنا م ًعا بيَ ِدها
ِخف ٍ
وتَر ِمينا ب ِ
َّة في ال َهواء
ْ

غيرتَين
أما أبي بِيَ َديه َّ
َّ
الص َ
َركيب األُ ْح ِجيَّات
فم َعه يَ ْحلو ت
ُ
َ
ٍ
ِّ
ماهر في كل َشيء َدقيق
ٌ
الكهربائيَّات
أدق
ويُ ْصلِ ُح حتَّى َّ
َ

ﻣﻴﺮة
َأﺣﻠﻰ َأ َ

س فُستانًا َز ْهريًّا ،وال تتزيَّن بتاج
ال تَلبَ ُ
غيرا من زُجاج.
َرتَدي
ً
حذاء َص ً
وال ت ْ
َخ ٍم َكبير
ال
َص ٍر ف ْ
ُ
تعيش في ق ْ
اي بِانْتظا ِر األمير.
ب َّ
الش َ
تشر ُ
وال َ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻮدة
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 23x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ح
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت40 :
اﻟﻮزن 190 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-719

أﻃﻔﺎل

ﻗﺼﺔ ﻫﺬه اﻷﻣﻴﺮة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﺼﺺ اﻷﻣﻴﺮات.
أﻣﻴﺮﺗﻨﺎ ﻣﻤﻴﺰة ،وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة.

برج لِ ِ
َِ
مئة سنة،
ير ٌة نائمة في ٍ
ال هي أم َ
هي األَ ِمير ُة رنا.
هي «سنو وايت» ،بل َ
وال َ

ﻓﻤﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ؟
ِد رنا في ُك ِّل ما تَ ْف َع ُل
تَجتَه ُ
تأم ُل.
ول َ
حالم ت َ
ُح ِّققُها كما ُ
َديها أَ ٌ

َﺑﻴﺘِ ﻲ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟُ ﻤﺎ ﻋﺎزر
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21و
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت28 :
اﻟﻮزن 110 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-528

أﻃﻔﺎل

اﻟﺒﻴﻮت أﺷﻜﺎل وأﻟﻮان :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﻐﻴﺮ؛ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﺖ اﻷرض؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺠﺮ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء .وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ،وأﻳﻨﻤﺎ
أﻗﻤﻨﺎﻫﺎ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺒﻬﺎ ،ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ وﻧﺴﺘﺮﻳﺢ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﻠﻮﻧﺔ
ٌ
ﺗﻼل ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺗﻤﺎرا ﻗﺸﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت28 :
اﻟﻮزن 110 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-498

أﻃﻔﺎل

ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻤﻮن ﺳﻮى اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ،وﻫﻮ ﻟﻮن ﻗﺮﻳﺘﻪ وﻧﺎﺳﻬﺎ
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ .إﻟﻰ أن ﺗﺪﺣﺮﺟﺖ ﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم إﻟﻰ اﻟﻮادي
ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻓﺮﻛﺾ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻛﺒﺮ ﻋﺎﻟﻤﻪ
ً

ﺷﺎم

ُس ِ
ان فِي ك ِّ
ُل َش ْي ٍء.
اع ُد ِع ْم َر َ
نَ

ِق أُ ْختَ ُه َّ ِ
ير َة شام.
ان َل يُفَار ُ
َو ِع ْم َر ُ
الصغ َ

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :آﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21د
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 100 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-535

4

ﻳﺪا ﻋﻤﺮان ﺗﺴﺎﻋﺪان ﺷﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﺗﺠﻌﻼن ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
وﻣﻌﺎ ﻳﺠﺪ
ﻳﺪي ﻋﻤﺮان،
أﺳﻬﻞ وأﺟﻤﻞ وأﺳﻌﺪ.
ً
ﺗﻘﺪر ﺷﺎم َ
ﱢ
ﻫﺬان اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.

َونَةً،
تْ
َج َم ُع شام ُكنُوزًا ُمل َّ
َح ُن َح ْو َل فِر ِ
اش َها.
َون َ
َض ُع َها ن ْ
َ

6

7

َخ ُّط ال َ
ْكلِ َم َة َح ْرفًا َح ْرفًا؛
نُ
اس ِم َها.
َّم ِكتَابَ َة ْ
َك ْي تَتَ َعل َ

8

أﻃﻔﺎل

5

ِم ِة…
أَ ْحيَانًا ،تَق ُ
ُوم شام بِال ُ
ْمه َّ

9

ﺳﻤﻜﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺗﻤﺎرا ﻋﺒﻮد
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 120 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-504

داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺳﻤﻜﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎر ﺑﺎﻟﺤﺮج؛ ﻓﻔﻤﻬﺎ ﺣﺎد وﻳﺆذي
ً
اﻵﺧﺮﻳﻦ دون ﻗﺼﺪ .وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺻﺪﻗﺎء
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ،ﺗﺸﺠﻌﺖ وأﻗﺎﻣﺖ
ً
ً
ﺻﺪاﻗﺔ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ
ﺻﺪاﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮش واﻟﺤﻮت-
اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ.

وت َوال ِ
َت َس َم َك ُة ال ِ
ش
ْق ْر َ
ْمن َ
ْح َ
َكان ْ
ب ال ُ
ُراقِ ُ
ْشا ِر ت َ
َمتِ َع ِ
َو ُه َما يَلْ َعبَ ِ
َمنَّى
ان ُك َّل يَ ْومٍَ .و َكان ْ
َت تَت َ
ان َم ًعاَ ،ويَ ْست ْ
ِ
ْخ َج ِل.
َش ُع ُر بِال َ
َت ت ْ
ب َم َع ُه َماَ ،ولَكنَّ َها َكان ْ
أَ ْن تَلْ َع َ

2

ت أَ ْن
ت َش َجا َعتَ َها َو َطلَبَ ْ
َج َم َع ْ
است ْ
َوفِي أَ َح ِد الَْيَّامِْ ،
ب َم َع ُه َماَ .وبَ ْع َد التَّف ِ
ْكيرَِ ،وا َفقَا َعلَى ذَلِ َ
ك.
تَلْ َع َ
ب بِال ُ
ق َ
ْك َر ِة’’.
ْح ُ
َال ال ُ
وتَ :
‘‘ح َسنًا! َسنَلْ َع ُ
ْمن َ ِ
َو ُر َس َم َك ِة ال ِ
َر ِم َي ال ُ
ْك َرةَ...
َو َما إ ْ
اء د ْ
ِن َج َ
ْشا ِر لت ْ

4

6

أﻃﻔﺎل

3

5

7

ﻃﺎﺋﺮة ﺗﻤﻄﺮ ُﺣ ًّﺒﺎ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :وﻓﺎء اﻟﻘﺴﻮس
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ز
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 100 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-511

أﻃﻔﺎل

ٌ
ﺑﺸﻌﺔ وﺗﺆذي اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺳﺎﻣﺮ
ﻻ ﻳﺤﺐ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺤﺮب؛ ﻓﻬﻲ
ﻟﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮوب ،وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻜﺎﻧً ﺎ
وﺟﻤ ًﻴﻼ .ﻓﻤﺎذا ﻗﺮر أن ﻳﻔﻌﻞ؟
ِ
آﻣﻨً ﺎ

ٌ
ﻣﻨﻜﻮش أﺣﻤﺮ
ﺷﻌﺮي
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﺰن ﻣﺼﺎروة
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 120 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-559

أﻃﻔﺎل

ﻻ ﻳﺤﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﺷﻌﺮه اﻟﻤﻨﻜﻮش اﻷﺣﻤﺮ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺷﻌﺮ
ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻟﻪ .اﻟﻴﻮم ﺗﺰور اﻟﺠﺪة ﺑﻴﺖ ﻓﻴﺼﻞ ،وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻠﺘﻘﻂ
ﺻﻮرا ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ .ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺮه ﻗﺒﻞ
ً
أن ﺗﺼﻞ اﻟﺠﺪة؟

ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺸﻬﻮر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻳﺰن ﻣﺼﺎروة
اﻟﺴﻌﺮ 4,94 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 120 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-542

الد ُ
ْصور.
َو َص َل ِّ
يك َمن ُ
َِ
يرا َو َص َل!
َو َص َل َمن ُ
ْصور ال َ
ْم ْش ُهور .أخ ً

2

ﻣﻨﺼﻮر دﻳﻚ ﻣﻮﻫﻮب ،وﻟﺪﻳﻪ ﺻﻮت ﺟﻤﻴﻞ وﻗﻮي .ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ٍ
ﺗﺴﻠﻢ وﻇﻴﻔﺔ إﻳﻘﺎظ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ
ﻓﻬﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻨﺼﻮر ،أم أن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟

ت بِ
ير ُة َحبِيبَة قَائِلَةً‘‘ :أَ ْه ًل ب َ
ِك فِي
َر َّحبَ ْ
ِه ال ُ
ْم ِد َ
ِك ِة ال ِِّ
َشر َ
ون
َح ِّم ُس َ
يصان لِ َّ
ْص َ
َح ُن ُمت َ
لص َحيَان .ن ْ
َ
َ
ِ
ُ
ُ
الزبَائِ َن’’.
ظ
وق
ي
ن
م
ل
ْض
ف
أ
ْت
ن
أ
َ
ِج ًّدا! َ
َّ
َ ُ

ور‘‘ :أَ ْش ُك ُر ِ
ق َ
َمنَّى
َال َمن ُ
ْص ٌ
ك يَا َسيِّ َد ُة َحبِيبَةَ .وأَت َ
ْد ُح ْس ِن ظَن ُ
ِّك ْم’’.
أَ ْن أَك َ
ُون ِعن َ

4

5

ْصور إِلَى َم ْكتَب ِ
الد ُ
ِه.
َو َص َل ِّ
يك َمن ُ
َل ب ِ
ْشغ َ
ْج َّو َ
ِه.
الَ ،وان َ
أَ ْخ َر َج َهاتَِف ُه ال َ

6

أﻃﻔﺎل

3

َرق ٍ
بَ ْع َد قَلِ ٍ
َات َعلَى الْبَ ِ
اب:
يل َس ِم َع َص ْو َ
ت طْ

7

ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﺮق
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻋﻔﻴﻒ ﻛﻮاﻟﻴﺖ
ﻧﻮر ﻛﻮاﻟﻴﺖ
ﺟﻨﻰ ﻛﻮاﻟﻴﺖ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2017 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 120 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-429

أﻃﻔﺎل

ﺟﺪﻳﺪا اﺳﻤﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﻔﻴﻒ ،ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ،
ً
ً
ﻛﺮﻳﻤﺎ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻛﺮﻳﻢ ،وﻳﺼﻴﺮان ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻔﻴﻒ أن
ً
ﻣﺠﺎورة ﺑﺴﺒﺐ اﻹرﻫﺎب واﻟـﺨﻄﺮ ،ﻳﻄﻠﺐ ﻫﻮ
ٍ
دوﻟﺔ
ٍ
اﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣﻦ
وأﺻﺪﻗﺎؤه إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺄﻫﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل.
ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ أن ﻳﺨﺼﺺ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺸﺄن
وﻓﻌﻼ ،ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﺳﺒﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ،
ً
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ.
وﻳﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺳﺒﻮع.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل َ

ت ِ
ف َعن ُو ِ
طالب َج ٍ
وعندما بَ َدأَ ِ
جود ٍ
ديد
الص ِّ
الصباحيَّةُ ،أَعلن ْ
َ
َت ُم َعلِّم ُة َّ
الح َّص ُة َّ
َة َشقيق ٍ
اسم ُه َكريم .كريم من دَول ٍ
والديه في َوطَنِنا
الص ِّ
َة ،ويَ ُ
عيش َ
اآلن َم َع َ
في َّ
ف ُ
ٌ
ٌ
َ
الح ِ
ب به.
بيب ،وطلبَ ْ
َ
ُر ِّح َ
ت إلَينا الم َعلِّم ُة أن ن َ

عد ُعطل ِ
الص ِ
درسة،
درسيَّةَ ،ر َج ُ
بَ َ
عت أَنا َوأُ َ
َة َّ
نور َ
ختايٌ ،
الم َ
الم َ
وجنى ،إلى َ
يف َ
يث التَقَينا أَ
الصيفيََّة.
َتح َّد ُ
َح ُ
ث بِما َف َعلنا ُه في ال ُعطلَة َّ
صدقاءنا ،وبَ َدأنا ن َ
َ

صار َكريم من أَ
بَ َ ٍ
َبت إلَيه أَن
بينَ ،و َطل ُ
َر َ
َصير ٍةَ ،
صدقائي ُ
ٌ
المق َّ
عد ُم َّدة ق َ
َ
ُ
فل ِ
حض َر إلى َح ِ
المقبِل.
يَ ُ
عيد ميالدي في األسبوع ُ

َ
ريم ،إلى َح ِ
فل
َح َض َر أصدقائي ،ومن ُهم َك ٌ
ِ
ماطرا َوباردًا.
عيد ميالدي،
َ
وكان َ
الج ُّو ً

الحلْوى ِ
ب ونُغَنِّي ونَأك ُ
داخ َل
ُل َ
ُرحنا نَل َع ُ
البَ ِ
يت.

َوفي ِ
نظ ُر َج ً
الم َ
ميال
االحتِفال ،بَ َدأنا نَرى البَ َ
َسم ُع َص َ
الرعد .ف َ
أثناء ْ
َكان َ
رقَ ،ون َ
وت َّ
؛
ِ
َفل َم َعنا في ِ
ك يا َعفيفَ ،
ماء تَحت ُ
ميالد َ
وك َأنَّها
عيد
َ
وخ َّالبًا .قالَت َمهاَّ ‘‘ :
الس َ
إن َّ
ُص ِّو ُرنا بآلَة تَصوي ٍر’’.
تَ

َضح ُ
ك
وهَذا َج َعلَنا ن َ
هين.
ُم َق ْه ِق َ

اﻟﺼﺪاﻗﺎت
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
أﺷﺨﺎص
ٍ
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أن ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ْ
آﺧﺮﻳﻦ ،وﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻮك ﻟﻄﻴﻒ وإﻳﺠﺎﺑﻲ؛ ﻓﻬﺬا
ﺟﻴﺪا ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻌﻬﻢ.
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ً
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-405

ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت ،واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻼ.
ً
ﺻﺪاﻗﺎت ﺗﺪوم
ٍ
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ْ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻃﻔﻠﻚ ،وﻟﻮﺣﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ.

تكون ُمتَعا ِونًا
ندما ال
ُ
ِع َ

تكون ُمتَعا ِونًا
ندما
ُ
ِع َ

الكع َ
صنع َّ
ك .و ُهم يريدون أَخ َ
ْذه َم َع ُه ْم إلى
ب في َص ِّ
يَ ُ
ف َمنار ْ
الطل ُ
الم ِ
َعكاتِها في ُصنْ ٍ
دوق
لتناولِ ِه َم َع العائلَة .بَيْنَما كان ْ
نزل ُ
َت َمنار تَح ِم ُل ك ْ
َ
ُمستَ ِط ٍ
ِ
يلَ ،س َ
وم َعه
الصنْدوق على
قط ُّ
األرضَ ،
ك َّ
كات َمنارَ .ض ِح َ
حص َل،
َع ُ
كْ
ب َعلى ما َ
الطل ُ
َضب.
ت َمنار بالغ َ
بينَما َش َع َر ْ

الكع ِ
ك على األَ ْر ِ
ساع َد َّ
عندما َس َ
ب َمنار على
َ
ت َحَّب ُ
قط ْ
ضَ ،
ات ْ
الطل ُ
ِ
كل طالِ ٍ
الكع َ
ثم أَ ْعطى ُّ
ك
الص ِّ
ب ُ
منه ْم كع َك ًة لِمنار لتَتَ َ
ناو َل ْ
تنظيف َّ
فَّ .
َمع عائلَتِها.
َطيف َم َع
أَنا ل ٌ

لماذا ِ
بت َمنار؟
غض ْ

ِصدا ُر األَ ْحكا ِم َعلى َ
اآلخرين
إْ

ِ ِِ
بك ِ
يُقسم َس ْعد وأَ ِ
حد
َكن ال أَ َ
صدقاؤُ
السلَّة .ل ْ
ُرة َّ
ُه أنف َ
ِّ ُ
ُس ُهم في ف َر ٍق للَع ِ َ
ريد المشارك َة في الل ِ
َّع ِ
ُه
ب .يَ ُ
يُ ُ
عتقد أَصدقاؤُ
ريد اختِ َ
يار زَيْد مع أنَّه يُ ُ ُ
ْعب َجي ًدا؛ َِ
اع ًة في أُذُنِ ِه
ألن ُ
أَن ُ
َّه يَ َض ُع َس َّم َ
َّه ال يَل َ ُ ِّ
ت ِ
َثيرا ،وعا َد إلى
ك
د
َي
ز
ق
َضاي
ت
.
ع
م
الس
على
ه
د
ُساع
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ً
َمنزِلِ ِه َحزيًنا.
ِالحزن؟
لماذا يَش ُع ُر َزيْد ب ُ

ْ
ُنت لَطيفًا اليَ ْو َم؟
هل ك َ

ُب ُ
ول ْ
االختِالفات
قُ

شكل ِ
ورغم ُم ِ
ٍ
ان َ
َة
ْتقل زَيْد وعائلُت ُه ُم َّ
حي آخَرَ ُ .
ؤخ ًرا إلى َمنزِل في ٍّ
بالم ِ
ِّنه ِم ْن
هارات التي تُمك ُ
الس َم ِع الَّتي يُعانِ َ
يها زَيْد ،فإنَّه يَتَ َمَّت ُع َ
َّ
ياض ِة َ
ِ
ُم َ ِ
كاألط ِ
ُرِة
الر َ
ْفال اآلخ َ
َرين .زَيْد الع ُ
ب كَ
مار َسة ِّ
ْضما ِم زَيْد إلى ِ
ِح َس ْعد بِان ِ
سل ٍ
َّة ِ
فريقه.
ماه ٌر .فَر َ
هل تَقبَ ُل اختِ ِ
ْ
رين؟
الفات َ
اآلخ َ

أنا ال ُ
أحك ُم
اآلخرين
على َ

َيس ه َ
ب م َع ُه
ُناك َم ْن َألْ َع ُ
ل َ

أكون َو ْحدي
عندما
ُ
االستِفاد ُة ِم ْن َوقْتي َ

ِ
ات َ
ْعبوا َمع رامي.
َّصل أَبُو َر ِامي ب َِأ
صدقاء ابْنِ ِه لِيَ ْد ُع َو ُهم َّ
حتى يَأتُوا ويل َ
هاية ُ
َّه سيمضي ُعطلَ َة نِ ِ
لِ
بوع
األ ْس ِ
َك ِن ْاعتَ َذ َر خالِد َع ْن َع َد ِم َ
الح ُضورِ؛ ألن ُ ُ ْ
ت ِ
في بَي ِ
تدريبا َمع ف ِ
َذلِ َ
سامر .وك َ
ُرِة
َديْه
ك اعتَ َذ َر شادي ألَ َّن ل َ
ْ
ً
َريق ك َ
ِعاج ،وب َِأ َّن أَ ِ
قاءُه ال
السلَّةَ .ش َع َر رامي بِاالنز ِ
صد َ
َّ
ون بِه .ال يرغب رامي في الل ِ
َّع ِ
ب َو ْح َدُه.
يهتَ ُّم َ
ُ

هاية ُ
طلة نِ ِ
غولون في ُع ِ
ف
َد َع َر َ
األ ِ
قاء رامي َم ْش َ
غم َّ
سبوع ،فق ْ
أن أَ ْص ِد َ
ُر َ
حدُه ،وهو يستَ ُ َ
تع بِالل ِ
َّع ِ
لعب
رامي أَن ُ
ب َو َ
َّه يَستَ ُ
طيع أَ ْن يستَ ْم َ
طيع أ ْن يَ َ
ِ
قاء في
وعندما الْتَقى
ُّعب َة التي يُ ُ
ريدهاَ .
الل ْ
األصد ُ
أَ
ستطيع أَ ْن
ُ
ُ
ب َو ْحدي
شاركوا تَجارِبَُه ْم بَْع ُضهم َمع بَْع ٍ
ض.
األ ِ
أَلْ َع َ
سبوع َّ
التاليَ ،

لماذا يَبْدو رامي ُم ِ
نزع ًجا؟

أﻃﻔﺎل

اآلخرين
َ

هل يُ ِ
ب َو ْح َد َ
مكن َ
ْ
ك؟
ُك أَ ْن تَلْ َع َ

اﻟﺼﺤ ّﻲ
اﻷﻛﻞ
ﱢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﻮ ﺳﺘﯿﻤﺴﻮن
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21م
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-399

أﻃﻔﺎل

ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺪى ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﺻﺤﺔ ﺟﺴﻤﻪ
ْ
ﻏﺬاء ﻣﺘﻮازﻧً ﺎ .وﻳﻌﺰز
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎر اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻳﺘﻨﺎول
ً
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ وﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻬﻢ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺸﺄن
ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪ وﺻﺤﺘﻪ.
ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﺼﺤﻲ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﺎدات ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎدات اﻷﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ْ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻃﻔﻠﻚ ،وﻟﻮﺣﺔ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﺘَ ﺴﺠﻴﻞ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ.

ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
 7ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺴﻠﻴﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت ’’أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ‘‘
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر.
وﻳﺠﺬﺑﻬﻢ
ِ
رﺳﻮم اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻳﺜﺮي ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻴﻨﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت.

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭬﺎل ﺑﻴﺮو
اﻟﺴﻌﺮ 16,95 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x28.5:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت216 :
اﻟﻮزن 1200 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-344

أﻃﻔﺎل

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ،وﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﻳﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ .وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ
وأﺧﻼﻗﺎ ﺧﻴﺮة.
ً
ﻗﻴﻤﺎ
اﻷﻃﻔﺎل ً
ﺗﺮد اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.

أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  450ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ً
وﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺮد
واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ وردت ﻣﻠﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺُ ،
ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب.

أﻧﺎ إﻧﺴﺎن
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻛﺘﺎب ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻋﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

اﻟﻤﺆﻟﻒ :زﻳﻨﺔ ﺧﻮري
وﺳﻴﺮﺳﺎ ﻗﻮرﺷﺔ
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x26.8:ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ي
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت80 :
اﻟﻐﻼف اﻟﺼﻠﺐ
اﻟﺴﻌﺮ 11,30 :دوﻻر
اﻟﻮزن 560 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-337
اﻟﻐﻼف اﻟﻠﻴﻦ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
اﻟﻮزن 260 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-320

أﻃﻔﺎل

ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺼﻮص اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺳﻠﺴﺔ ،وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٦ﺳﻨﻮات
ٍ
و ١٤ﺳﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻹﻋﻼن
ﺑﺮﺳﻮم ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﻟﻨﺺ.
ٍ
ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﺼﺪرا
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻷن ﻳﻜﻮن
ً
ً
ﻣﻨﺬ ﺳﻦ ﺑﺎﻛﺮة ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن
أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وأن ﻳﻜﻮن ً
وﻓﻬﻤﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﻴﻤﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-269

ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ ﺗﻀﻔﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

التقيد بالمواعيد
عدم ُّ

التقيد بالمواعيد
ُّ

ساعة متأخِّرة من ِ
ظلَّت َهناء ُمستَ ِ
حتى ٍ
تشاهد
ليلة أمس .كانت
ُ
يقظ ًة َّ
التلفازِ ،
ِط المنبه .استَيق ِ
َلح ْق
ت أن ْ
ونسيَ ْ
اليوم متأخِّرةً ،ولم ت َ
َظت َ
تضب َ ِّ
ٍ
بحافلة المدرسة .لذا كان على ِ
بسرعة إلى المدرسة.
يأخ َذها
والدها أن ُ
تأخرِها.
وسُتواج ُه َهناء مشكل ًة بسبب ُّ

ُ
تستيقظ قبل
فصارت
الخاص بها.
نبه
باكرا ،وت ْ
ْ
اآلن ُ
َّ
َضبِط ُ
الم ِّ
تنام َهناء ً
ِ
بوقت ٍ
الموعد ٍ
َت َهناء نقاطًا
لتلحق
كاف
بحافلة المدرسةً .
َ
وأيضا نال ْ
جي ًدا بالمواعيد.
تتقيد ِّ
لفريقها في المدرسة؛ ألنَّها َّ

ت َهناء عن موعد المدرسة؟
لماذا َّ
تأخ َر ْ

تحمل المسؤوليَّة
عدم ُّ

الخاصة بالر ِ
َسي باسل أن ِ
ِ
المدرسية .لذا
حلة
والديه الرسال َة
يعط َي َ
َّ
َّ
ِّ
ن َ
ٍ
َّ
أما زمالؤه
واجبات
ويحل
الصف اليوم،
عليه أن يبقى في
ِّ
مدرسيةَّ .
َّ
ِ
الصف فسيذ َهبون في ٍ
حديقة الحيوان.
رحلة إلى
في
ِّ َ
ِ
لماذا ال يستَطيع باسل َّ
حديقة
الذهاب إلى
الحيوان؟

تحمل المسؤولية
ُّ

َّق من ُو ِ
َ
يبحث في حقيبته َّ
رسائل
جود أيَّ ِة
صار باسل
ُ
كل ليلة ،ليتحق َ
للسباحة في األسبوع
ذهب ُّ
من المدرسة إلى َ
والديه .سيَ ُ
صف باسل ِّ
أيضا!
المقبل .وسيذهب باسل معهم ً

لماذا سيتضايَ ُق زمالء سعيد منه؟

أنا اسلِّم
رسائل
المدرسة
والدي
إلى
َّ

شخص مسؤول؟
هل أنت
ٌ

عدم االستعداد

يلعب في المباراة
لكنه لن
سعيد هو َّ
هداف الفريقَّ .
َ
يستطيع أن َ
المهمة اليوم .لقد ن ِ
غسل.
يعطي أهلَه
َسي أن
َّ
مالبس اللَّعب لُت َ
َ
َ
وسيكون زمالؤه متضايقين ًّ
جدا منه بسبب ذلك.

أﻃﻔﺎل

هل تحافِ ُظ على مواعيدك؟

ِ
أص ُل إلى
ِ
المدرسة قبل
قر ِع الجرس

االستعدا ُد الجيِّد

جي ًدا أن عدم استعداده يؤثِّر في اآلخرين ،ويؤثِّر فيه
يفهم سعيد ِّ
اآلن ُ
يحتاج إليه في المدرسة َّ
كل يوم .وبالتأكيد،
ينتبه إلى ما
ً
فصار ُ
ُ
أيضاَ .
أكبر بمالبس كرة القدم.
هو يعطي
مستعدة
أنا
ً
َّ
اهتماما َ
جيِّ ًدا

تستعد جيِّ ًدا؟
هل
ُّ

اﻟﺘﻌﺎﻣ ُﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻮد
ُ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل
ْ
وﻓﻬﻤﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺤﻜﻤﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-283

ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ ﺗﻀﻔﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن
ً
ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

تبذير المال
ُ

ادِّخار ِ
المال بانتظام

على ِ
ِ
األسواق .وقد أعطاه
وشك الظهو ِر في
سامح لعب َة
أراد ُ
ولكنه أنفقَه على ِ
شراء الحلوى و ُكُت ِ
الهزلية.
ب الرسو ِم
والداه مصروفَهَّ ،
َّ
صدر ِ
ت اللُّعب ُة ،لم يكن لدى سامح ما يكفي من ِ
المال لشرائِها.
وعندما َ

ِ
ِ
وصار ُ
المزيد من
لكسب
بجد
قرر سامح التوق َ
يعمل ٍّ
ُّف عن تبذي ِر مالِهَ ،
َّ
ً
جم َع
وأخيرا،
إضافي ًة في المنزل.
أعمال
يؤدي
َ
المال .وكان ِّ
استطاع ْ
َّ
ً
متحم ًسا ًّ
جدا في أثناء ذهابِه إلى المتج ِر
المال لشراء اللُّعبةَ .
وكان ِّ
ِ
َره.
ري اللُّعب َة
ليشتَ َ
بالمال الذي َّادخ َ
َّخر المال
أد ُ
لشراء ما

ِ
شراء اللُّعبة؟
لماذا لم
يستطع سامح َ

ِ
ٍ
عد ُم َو ِ
مكان آمن
النقود في
ضع

ِ
الكعك في المدرسة ،أضاعت نقو َدها
بينما كانت َس َحرفي معرض بَيع
ٍ
كانت معهاَ .
محفظة ،وضعتْها في
تخب َئ النقو َد في
التي ْ
فبدل أن ِّ
فوقع ِ
ودون هذه
كانت
تمارس الرياضةَ .
ت النقو ُد منها بينما ْ
جيبِهاَ .
ُ
ِ
شراء الكعك.
النقود ل
ُ
تستطيع َس َحر َ
تُرى ،لماذا تبدو َس َحر متَضايِقةً؟

شراء اللعبة؟
لِ َم ال
ُ
يستطيع عماد َ

أﻃﻔﺎل

خر من َمصروفِك؟
هل َّ
تد ُ

وضع الن ِ
ٍ
مكان آمن
ُّقود في
ُ

ِ
ألن َ
المدرسة ،فإنَّها
تأخذ نقو ًدا إلى
واآلن حينما
تحتاج َس َحر ْ
ُ
ٍ
ُ
ُ
سحر اآلن
مكتوب فيها.
واسمها
ٌ
تحتفظ بها في محفظةُ ،
تدرك ُ
ِ
النقود في ٍ
يحدث
يمكن أن
وض ِع
أهمَّي َة ْ
َ
فهم ْ
ت ما ُ
مكان آمن .كما َ
ِّ
ٍ
بإهمال مع النقود.
تتعامل
عندما
ُ
ُ
أحافظ على
نقودي آمن ًة

تحافظ على ِ
ُ
نقودك؟
هل

دون ميزانيَّة
ُ
اإلنفاق َ

أنفق عماد َّ
أو ِل يو ٍم من عطلة العيد.
في العا ِم الماضيَ ،
كل مالِه في َّ
يكن ُ
يملك َ
المال
وبعد أسبوع ،رأى لُعب ًة َ
كان ُ
لكن لم ْ
شراءهاْ ،
يريد َ
ٍ
بحرص أكثر.
خط َط
كان يجب أن يُ ِّ
الكافي لذلك .أخبرتْه أخُته بأنَّه َ
َ

أريد

إعداد ميزانيَّة

ِص أن
فيعرف عماد
العام
ُ
أما هذا ُ
مقدار المال الذي يملكُه .وهو يحر ُ
َّ
َ
بعض ِ
َّ
حتى آخ ِر يَو ٍم من العطلة.
يظل معه ُ
المال َّ

ميزاني ٍة لإلنفاق.
وهذا ما نعنيه بإعداد
َّ

ِ
لنقودك؟
ُعد ميزانيَّ ًة
هل ت ُّ

أستطيع إعداد
ُ
ميزانيَّ ٍة لنقودي

اﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺳﻮ ﻟﻮﻳﺪ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-276

ﺳﻌﺎدة
ً
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن أﻛﺜﺮ
ْ
إذا ﺳﻠﻚ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة! ﻻﺣﻆ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ ﺣﺰن اﻷﺷﺨﺎص ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺆدي اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻤﻴﺪ
إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺮة واﻷﺻﺪﻗﺎء.
ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ ﺗﻀﻔﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺧﻼق
اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

الدور
تجا ُو ُز َّ

يريد ُّ
وره.
لكن ال
كل األطفال أن يلعبوا ُّ
ينتظر ٌّ
بالزحليقةْ ،
أي منهم َد َ
ُ
أحد
انظر كيف يتدافَعون
ويصدون بعضهم ً
بعضا .لذا ،ال يستطيع ٌ
ُّ
ُ
صيب عادل في ركبته.
الوصول إلى ُّ
الزحليقة .وقد أ َ

الزحليقة .وينتظر ٌّ
كل منهم َدوره للَّعب .انظر إلى
يحب األطفال ُّ
ُّ
الو َ
الطابور الذي يقفون فيه .واآلن يستطيع ُّ
صول إلى
كل األطفال ُ
ويلوح عادل ِ
بيده بينما يلعب في َدوره.
ُّ
الزحليقةِّ .
أنتظر دَوري
أنا
ُ

ت ركب ُة عادل؟
لماذا أُصيبَ ْ

َورك؟
هل
تنتظر د َ
ُ

عدم ُش ِ
كر اآلخرين

يريد زياد مشارك َة الحلوى التي معه مع األطفال اآلخرين .ويريد
كل الحلوى ِ
يضع َّ
يأخذ َّ
الطماع أن َ
كل الحلوى
لنفسهُ .
يريد أن َ
عالء َّ
ِ
شكرا’’ لزياد.
دفع ًة واحدًة في فمه .وبعد ذلك لم يقل ‘‘ ً

قَول:

شكرا’’
‘‘ ً

يشارك زياد الحلوى التي معه مع األطفال اآلخرين .وهنا يأخذ ُّ
كل
واحد قطع ًة واحدًة ِ
ٍ
لنفسه .ويقول ٌّ
شكرا’’ .أخذ سعيد قطع ًة
كل منهمً ‘‘ :
تناو َل
من الحلوى ،وأخذت َهنا قطع ًة أخرى .بينما َ
حسين وريما قطع ًة من الشوكوالته .لذيذ!
أنا أقول

غير ُم َّ
هذب؟
هل ترى َّ
أن عالء ُ

التعام ُل غير اللطيف مع اآلخرين
ُ

أحد اللعب
سكنت سالي في هذه المدينة األسبوع الماضي .ال يريد ٌ
ْ
معها في الحديقة سوى ِ
الكلب ُسكَّر .لذا تشعر سالي بالحزن.

َمن صديق سالي الوحيد؟

أﻃﻔﺎل

الدور
انتظا ُر َّ

شكرا’’
‘‘ ً

شكرا’’؟
هل تقول ‘‘ ً

معامل ُة اآلخرين بل ْ
ُطف
َ

َع ْد تشعر بأنَّها وحيدة .لقد صار
تبدو سالي سعيدًة اآلن؛ فهي لم ت ُ
ُّ
سيظل الكلب ُسكَّر
أصدقاءها .لكن
األطفال يلعبون معها .وسيصيرون
َ
المفضل.
صديق سالي َّ

كنت لطيفًا مع اآلخرين اليوم؟
هل َ

أنا
لطيف
ٌ
مع
اآلخرين

اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧً ﺎ أﻛﺜﺮ
ْ
ﺳﻌﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻌﺐ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ أم ﺧﺎرﺟﻪ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-313

أﻃﻔﺎل

ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ
ﺗﻀﻔﻲ
ً
ﺑﺈﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻣﺪى
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

اﻟﺼﺤ ﱠﻴﺔ
اﻟﻌﺎدات
ﱢ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ك
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-306

أﻃﻔﺎل

ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧً ﺎ أﻛﺜﺮ
ْ
أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﺳﻌﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻋﺎدات ﺻﺤﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ً
اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﺣﺰن اﻷﺷﺨﺎص وﻣﺮﺿﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺆدي اﻟﻌﺎدات اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ
ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺮة واﻷﺻﺪﻗﺎء.
ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ ﺗﻀﻔﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﺳﻌﺎدة
ً
ﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧً ﺎ أﻛﺜﺮ
ْ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻋﺎدات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺻﻮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻠﺰ
اﻟﺴﻌﺮ 5,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x23 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2015 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ل
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت32 :
اﻟﻮزن 144 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-290

أﻃﻔﺎل

ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺼﻘﺎت راﺋﻌﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﻘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .وﻫﻲ ﺗﻀﻔﻲ
ﻣﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،وﺗﺸﺠﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻣﻌﺎن ﻓﻲ
ً
اﻟﺼﻮر ،واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وإدراك ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

ﻓﺴﺘﺎن اﻷﻣﻴﺮة

وتحب أن
تحب كرمة أن تكونَ أمرية،
ُّ
ُّ
تلعب مع ألعابها لعب َة األمرية.
َ
يوم بعد املدرسة،
ُ
تذهب كرمة إىل خزانتِها كلَّ ٍ
وتُخرِجُ فستانَ األمري ِة الزهريَّ و َتلبسُ ه،

وتتخيَّل بأنَّها أمريةٌ من
أمريات القصص التي ُ
تقرأها
لها أمُّها.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻮدة
اﻟﺴﻌﺮ 4,10 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 27x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2010 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ي
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت28 :
اﻟﻮزن 165 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-023

أﻃﻔﺎل

ﻛﺮﻣﺔ ﻓﺘﺎة ﺻﻐﻴﺮة ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ واﺳﻊ .ﺗﺤﺐ ﻛﺮﻣﺔ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ
اﻷﻣﻴﺮات ﻣﻦ دﻣﺎﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮأﻫﺎ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ،وﺗﺘﺨﻴﻞ أن
ﻟﻬﺎ أﻣﻬﺎ .ﺗﻠﺒﺲ ﻛﺮﻣﺔ ﻓﺴﺘﺎﻧﻬﺎ اﻟﺰﻫﺮي
ًّ
دﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺷﻴﺘﻬﺎ .ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺣﺪث أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ.
ﻓﻤﺎذا ﻛﺎن ﻳﺎ ﺗﺮى؟

م َّر ًة تتخ َّيلُ أنَّها سندريال ،أو األمري ُة النامئة .وم َّر ًة
ُأخرى تتخ َّيلُ أنَّها أمريةٌ
ُ
تعيش يف قرصٍ كبري .كام
تتخ َّيلُ بأنَّ ألعابَها هم حاشيتُها الذين يطيعونَ
أوامرها .وهكذا ،فإنَّها تقيض وقتًا ً
طويال يف غرفتها.

َلبس هذا الفستان حتَّى لو مل
ُّ
تحب كرمة أن ت َ
ٌ
مناسبة الرتدائه.
تكن هناك

تحب أن تتخيَّل نفسَ ها أمري ًة
فهي ُّ
يف كلِّ يوم.
وكلَّام نادتها أمُّها ليك تأكلَ طعامها
تجلس معها،كانت كرمة ترد:
أو
َ
‘‘ماذا تريدين من األمرية كرُّومة يا
ٌ
مشغولة بأمور قرصي!’’.
ماما؟ أنا

أﻧﺎ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ

اأنا رامي

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺪﻳﺮ ﺣﻤﺎرﻧﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 4,10 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 27x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2010 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ3-5 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21د
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت20 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-016

أﻃﻔﺎل

ﻳﺪﻋﻮ راﻣﻲ أﺻﺪﻗﺎءه إﻟﻰ ﺣﻔﻞ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده ،وﻳﺼﻒ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .اﺣﺪﻫﻢ ﻃﻮﻳﻞ ،واﻵﺧﺮ ﻗﺼﻴﺮ .واﺣﺪ
ﺳﻤﻴﻦ ،واﻵﺧﺮ ﻧﺤﻴﻞ .أﺣﺪﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﻲ ،واﻵﺧﺮ ﻳﻤﺸﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮﺳﻲ ﺑﺄرﺑﻊ ﻋﺠﻼت .ﺗﺒﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﻴﻒ
ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪل إﻃﻼق اﻷوﺻﺎف ﻋﻠﻴﻬﻢ.

�صادي َع ْينَا ُه َز ْرقاوان
�صامي َع ْينَا ُه َع َ�صليَّتان

ِ
را�صد طَويل

بادي قَ�صير

ِع ْندي َ
ثير ِم َن الأَ ْ�ص ِدقا ِء
الك ُ
واأَ ْ�ص ِدقائي ُم ْختَ ِلفون.

ﻤﻴﺰ
ُ
ﻧﺤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن وأﻧﺎ ُﻣ ﱠ

ِ
ْحا�سوبَ .وفي يَو ٍم م َِن الأَيَّام ِ،
دام ال
ا�ست ِْخ َ
رامِز َولَ ٌد ُم َميَّ ٌز ،يُحِ ُّب ْ
مام حا�سو ِب ِه لِيَتَ َع َل َّم ال َطّبا َعةَ،
ِ�س في غ ُْر َف ِت ِه اأَ َ
كا َن يَ ْجل ُ
ف ََ�سمِ َع َ�س ْو َت ِ
باب غر َف ِت ِه يُق َْر ُع.

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻏﺪﻳﺮ ﺣﻤﺎرﻧﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 4,10 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 27x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2010 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ6-8 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21ط
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت20 :
اﻟﻮزن 130 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-009

أﻃﻔﺎل

ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻋﻦ راﻣﺰ ،اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺮﺳﻲ
اﻟﻤﺘﺤﺮك .ﻓﻲ أﺣﺪ اﻻﻳﺎم ﺗﺄﺧﺬه أﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻨﺰه .ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻛﺎن
ﺻﺎرت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺪﻗﻮن ﻓﻲ راﻣﺰ ،ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻬﻢ
ْ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأ ﻳﻐﻨﻲ .ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻘﺼﺔ أن ﻟﺪى ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻮاﻫﺐ
أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ،ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ
ً

الحدي َق ِة يا رامِز؟
َد َخل َْت اأُ ُّم ُه َوقال َْت :لِماذا ل تَذْ َه ُب َمعي اإِلى َ
فاليَ ْو َم ُعطْ َلةٌ .اأَجابَها رامِز :ل يا اأُ َمّي ،ل اأُري ُد اأَن اأَ ْذ َه َب اإِلى
ُهناكَ َ .ف ِع ْن َد ُدخولي اإِلى ال َْحدي َق ِة يَبداأُ
الجميع بالن َّ َظ ِر اإل ََّي.
ُ

الم�سكِ َلةُ؟ تَعالَ َمعي َواأَنا عِ ْندي ال َْح ُّل.
هي ُ
فَقال َِت الأُ ُّم :اأَ َهذِ ِه َ

الم ِ
قاع ِد
الحدي َق ِة َ
َذ َه َب را ِمز َم َع اأُ َّم ِه اإلى َ
وجلَ�سا َعلى اأَ َح ِد َ
الموجو َد ِة ُهناكَ َ .حزِ نَ را ِمز َوقالَ لأُ َّمهِ :اأَرا ِ
أيت يا ا َأمّي؟ كُلُّ َمن
َ
الح ُّل؟
الحدي َق ِة يَ ْنظُ ُر اإل ََّي .فَما َ
في َ

ﺗﻜﺮه اﻟﻜُ ﺘُ ﺐ
اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ُ
ُ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﻨﺠﻮﺷﺎ ﭘﻮاﻏﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,10 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21.5x21.5 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2010 :
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ9-11 :
اﻟﻔﺌﺔ
ﱠ
ﻋﺮﺑﻲ  :21م
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت24 :
اﻟﻮزن 115 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-030

أﻃﻔﺎل

ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻓﺘﺎة ﺗﻜﺮه اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺤﺐ اﻟﻘﺮاءة.
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ’’ﻣﻴﻨﺎ‘‘ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺤﺮ
اﻟﻘﺮاءة .إن اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺳﻴﻘﻌﻮن ﻓﻲ ﺣﺐ
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺸﻮﻗﺔ ﻋﻦ ﻗﻮة اﻟﻜﺘﺎب.
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أدر اﻟﻌﺠﻼتِ -ﺟﺪ اﻟﺼﻮر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ISBN 978 - 9 - 059500 - 95 - 2

500952

ﻋﻤﺎن
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﺒﻞ ﱠ
اﻟﺴﻌﺮ 8,47 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 31x31 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2009 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت8 :
اﻟﻮزن 555 :ﻏﺮام
ISBN 978-9059-500-952

أﻃﻔﺎل

9 789059

ﻣﺴﻠﻴﺎ.
أﻣﺮا
ً
 8ﻋﺠﻼت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻟﻮان واﻷرﻗﺎم.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ًّ
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻠﻤﺎت .ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب
ﻗﻮي وﻣﺘﻴﻦ.
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أدر اﻟﻌﺠﻼت -ﺗﻌﻠﱠ ﻢ اﻟﻌﺪ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ISBN 978 - 9 - 059500 - 94 - 5

ﻋﻤﺎن
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺟﺒﻞ ﱠ
اﻟﺴﻌﺮ 8,47 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 31x31 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2009 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت8 :
اﻟﻮزن 555 :ﻏﺮام
ISBN 978-9059-500-945

أﻃﻔﺎل

ﻣﺴﻠﻴﺎ .ﺻﻔﺤﺎت
أﻣﺮا
ً
 8ﻋﺠﻼت ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻌﻠﱡ ﻢ اﻟﻌﺪ ً
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ واﺣﺪ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ،أﻟﻌﺎب ﻣﺴﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ واﻟﻄﺮح .ﺷﻜﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ﻗﻮي وﻣﺘﻴﻦ.
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عصافير زرقاء
وصف الكتاب

المؤلف :إنجي جروج
السعر 14.12 :دوالر
حجم الكتاب 17x21 :سم
سنة النشر2021 :
عدد الصفحات138 :
الوزن 306 :غرام
ISBN 978-9923-120-415

متفرقات
ِّ

َ
بقعة من سوريا إلى ُأخرى منذ
ٍ
رحلة الهروب والتهجير من
بدأنا
أن
كل شيء .في
الحرب منَّ ا َّ
أخذت
ِ
سن السادسة.
ُ
كنت في ِّ
ُ
ضون أسابيع…أشهر…أو َّربما
البداية ظننَّ ا أنَّ ها ستنتهي في ُغ
ِ
الخوف
تتركْ نا .أتى الحصار إلى مدينتنا ومعه
ُ
سنة .لكنَّ ها لم ُ
ُّ
والجوع
كل
صغير مثلي .رغم ِّ
قلب
وكل ما يمكن أن يحرق
َ
ٍ
ذلك ،فقد ظلَّ ت الطفولة داخلي تحاول المقاومة .حتَّ ى دخل
وأمي
رجال داعش المدينة بعد أن قتلوا الكثير ليعتقلوني ِّ
وكل الباقين .هل تستطيع طفولتي المقاومة؟ هل يمكنني
َّ
كل ما يحيط بي؟ أنا ال أملك
الوصول إلى األمل رغم ِّ
اسما
ً
يبحث
ُ
كل ذلك وما زال
سوري عانى َّ
طفل
كل
محد ًدا .أنا فقط ُّ
َّ
ٍّ
ٍ
ٌ
صرخة منَّ ا ،نحن األطفال ،إلى العالم-
عن أمل .هذا الكتاب هو
عالم نستطيع وسط ُظلمته الوصول إلى النور ،ووسط ُظلمه
ٍ
الوصول إلى أمل.

ﻗﺎع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻟﻴﻨﺎ ﺷﻨﱠ ﻚ
اﻟﺴﻌﺮ 8,47 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14x20 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت153 :
اﻟﻮزن 190 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-255

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2017م ،اﻧﻬﺎرت ﺑﻨﺎﻳﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺠﻮﻓﺔ
ﺷﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن دون أن ﺗﺨﻠﱢ ﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ أو إﺻﺎﺑﺎت،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮارع.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ٍ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎة
ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وراﻓﻘﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ
ٍ
ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ،ﻛﻲ ﻧﺴﺮد
اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻻ ﱢ
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﻢ َﻳﺮووﻧﻬﺎ
ﺑﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪﻫﺎ ً
ﱡ
ﻟﻠﻘﺮاء.
ﻧﺪﺧﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻴﻮت اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺠﻮﻓﺔ،
ﻓﻨﺸﻬﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﺤﻈﺎت اﻟﻘﻮة واﻻﻧﻜﺴﺎر،
وﻧﺴﺘﺬﻛﺮ اﻷﺣﻼم اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ذات ﻳﻮم ،وأﻳﻦ اﻧﺘﻬﻰ
ﺑﻬﻢ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻴﻮم .ورﻏﻢ أن ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺟﺒﻞ
ﻧﻄﺎﻗﺎ ،ﺗﻤﺘﺪ
ً
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ أوﺳﻊ
اﻟﺠﻮﻓﺔ ،ﻓﺈن أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﱢ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ واﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-248

ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ً
إﻧﻨﺎ ﻧﻤﻀﻲ وﻗﺘً ﺎ
ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ واﻟﻤﺪارس
ﻛﺜﻴﺮا
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ .وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻫﻨﺎك ﻳﺆﺛﺮ
ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .وﺣﺘﻰ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻰ
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺠﻴﺪ آداب اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع؛ ﻓﺎﻟﺸﺎرع
ﻣﻌﺎ.
ﻫﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -ﻫﻮ ﺑﻴﺘﻨﺎ ً

4
يسير كثير ٌ من َ
ُ
العجائز
وضعاف البَ َ
صر في الشوارع،
ِ ِ
ً
َ
وهم ُمعت ِمدون أصال على
ً
أنَّهم َ
سي ِجدون معونة
َّ
المارة لعبور الطريق،
من
إلرشادهم إلى عنوان ما،
أو
ِ
أو ربَّما مساعدتهم في َح ْم ِل
ََ َ
َ
حملونَه .فال تتغاض عن
ما ي ِ
ذلك.

7
االرتطام المفاجئ
بشخص غير منتبه يصيبه
بالفزع ،لذلك فهو يحتاج
إلى مثل هذا االعتذار الذي
ُ ِّ
هدئ من روعهُ ،
فس َ
رعان
ي
َ
ُ
ما ُ
الغضب،
يتبع الصدمة
وقد ينشأ شجار.

9
ُّ
التحرش
عن
يجب ِ
االمتناع ِ
َّ
ِّ
المارة من
البصري بأجساد
ِّ
والسيدات؛ فهذا
الفتيات
ٌ
ٌ
سيء ،واعتداء
انتهاك ُم
َ
َ
ُ
يخدش الكرامة :كرامة
َ
َّ
ُ
المتحرش بها ،وكرامتك
ً
أنت أيضا.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ وﺑﻴﺖ اﻟﺤﻤﺎ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-231

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺄﺛﺮ أﻋﻈﻢ اﻷﺛﺮ ﺑﺎﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔﻄﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ
ً
ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .إن أﺳﺮة
أﺳﺮا
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻧﻨﺸﺊ
ً
ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺰوج ﻫﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻤﺎ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ .وﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ،
أﻳﻀﺎ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻋﻠﻴﻪ ً

٢
َ
ُ
يكون بيت
يمكن أن
ً
بديال أ ُ َ
سريًّا
األنسباء
َّ
وجين بعد فقدانهما َ
للز َ
أح َد
َ
الوالدين .وكذا يمكن أن
َ َ
يتعام َ
ل َ
َ
مع زوج
الحموان
ِ
َ َ
َ
االبن،
ابن ِت ِهما معاملة ُ ِ
َّ
ْ
ال سيما إذا لم يكن لهما
ٌ َ َ ً
ابن ذكر ٌ مثال.

٥
َ
ُ
ين
يكون إكرام الوالد ِ
وخدمتهما،
بمحبَّتهما
ِ
وليﺲ بالسماح ُ
لهما
ُّ
بالتدخل في حياة األسرة
الجديدة.

9

9
َ
تكون األسرة
يجب أن
َّ ً ِّ
الحديثة مستقلة ماديًّا عن
َّ
األهل ،حتى يسهل تحقيق
االستقالل المعنويِّ،
َ
ور ْسم الحدود ما بين
ُ ََ
سرتين.
األ

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-224

ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺻﺎر ﻫﻨﺎك ﺷﺎرع إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
أﻋﺮض وأﺳﺮع ﻣﻦ أي ﺷﺎرع واﻗﻌﻲ .وراح ﻫﺬا اﻟﺸﺎرع اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ .ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺮﻳﺔ
ً
ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺒﺸﺮ،
ﺻﻐﻴﺮة ،ﺑﻞ ﺻﺎر اﻵن
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .ﻫﺬه ﻧﻘﻠﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ
وﻟﻬﻢ
ً
ً
ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﺗﺤﻤﻞ دون ﺷﻚ
ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ً

٣

٣

ُت ُ
فيد مواقع التواصل
ِّ
االجتماعي في التواصل مع
األشخاص الذين تفصلنا
َّ
عنهم مسافات كبيرة .لكنها
ً
َ ْ
ليست بديال عن التواصل
َّ
ِّ
الفعلي مع القريبين منا .فعندما
ِّ
ً
يذكرك فيسبوك مثال بعيد
ميالد أحد األصدقاء ،من
الجميل أن تتَّ َ
ًّ
هاتفيا
صل به
لمعايدته ،بدل إرسال
المعايدة على فيسبوك.

٥

٥

َُ
ُ
َّ
االستخدام المبالغ
يتحو ُل
قد
فيه لمواقع التواصل
ِّ
االجتماعي إلى إدمان.
واإلدمان هو فقدان السيطرة
على السلوك ،بمعنى أن
َ
يستغرق النشاط أكثر َّ
مما
يريده اإلنسان ،وهكذا يبدأ
ًّ
سلبيا في نواحي الحياة
بالتأثير
األخرى.
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َّ
روري ًّ
ِّ
جدا التحقُّ ُ
ق من
من الض
ُه ِويَّة َمن تضيفه إلى حساباتك
على مواقع التواصل .كما َّ
أن
َ
إعدادات الحساب
ضبط
ِ
الشخصي ٌّ
ِّ
مهم لحماية
َّ
الخصوصية .وال مانع من إلغاء
المتابعة ،أو إلغاء الصداقة أو
َ
الحظر ،أو رفض طلب صداقة؛
ً
ُ
تكون
فهذه ليست إساءة ،بل
ً
َ
فاظ على
أحيانا وسائل ِ
للح ِ
َّ
النفس واآلخرين.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ واﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9923-120-217

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ،
ً
ﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة،
ُﻳ ﱡ
ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻴﻨﺎ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻛﺜﺮ ً
ﻟﻐﺎﻳﺎت
ٍ
أﺟﻴﺎل ﻻﺣﻘﺔ .ﻳﺘﺰوج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،دون وﻋﻲ،
إﻟﻰ
ٍ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﺳﺮﻳﺔ أو وﺟﺪاﻧﻴﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ .ﻟﻜﻦ
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺪروﺳﺔ ،ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻓﺮص ﻧﺠﺎح اﻟﺰواج واﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن.

أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ واﻟﺠﻴﺮان
2

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-863

ﻣﺴﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺮد إﻧﺴﺎن؛ ﻓﻬﻮ
ﻣﻜﺎن اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻜﻨﻰ واﻟﺴﻜﻮن .ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺮان
اﻟﺴﻜﻦ ﺟﻴﺮان اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻻ اﻹزﻋﺎج؛ اﻟﺘﻌﺎون ﻻ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ؛ اﻻﺣﺘﺮام
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﻗﺮب أﻗﺮﺑﺎﺋﻨﺎ؛ ﻟﺬا
ﻌﺪ ﺟﻴﺮاﻧﻨﺎ أﻗﺮب ﻟﻨﺎ
ﱡ
ﻻ
ًّ
وﻳ ﱡ
اﻟﺘﺪﺧﻞُ .
ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻨﺎ .اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺮان
ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﻣﺼﺪرا
ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺠﻨﺐ
ًّ
ً

ِّ
الصح ِّي أن ِّ
يدر َ
ب
من
َ َّ
َ
يشتهي
نفسه أل
اإلنسان
َّ
َ
ما لجاره ،وأن يتوقف عن
المقارنات والمنافسة ،بل
َ َ
يفر َح لخير اآلخرين
أن
ونجاحهم.
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ُ
ًّ
مكانيا من
الجار هو األقرب
حافظ
أقرب األقارب .لذا ِ
ِّ
دة بجيرانك،
على
عالقة جي ٍ
ٍ
وقف بجانبهم في المواقف
الحرجة والطارئة؛ ُ
فهم
ُ
أقرب َمن يمكن أن
يساعدونا ،ونحن أقرب
َمن يمكن أن يساعدهم.

7
مساعدة الجيران في
َّ
الخاصة مثل
المناسبات
َ َ
يات والحفالت
الزيجات والوف ِ
َّ
ٌ
المختلفة ،هو أمر ٌّ
مهم؛ فربما
نُ
ُّ
ضطر إلى اقتراض المال
بعض الطعام أو األدوات،
أو
ِ
أو ِقطع األثاث بحسب
الحتياج في تلك المواقف.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ واﻟﺰواج
1

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-894

ً
ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺛﺮ
اﻟﺰواج ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ .وﻓﻴﻪ ﻧﺘﻌﻠﻢ
وأﺳﺮﻳﺎ
وﺟﺴﺪﻳﺎ
وﻋﺎﻃﻔﻴﺎ
ﻓﻜﺮﻳﺎ
ﻓﻴﻨﺎ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﻧﺨﺘﺒﺮ ﻧﻀﺞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻨﺎ .وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰواج اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ ،وﺑﺎﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺣﻠﻘﺔ
وﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻠﻴﻦ ،ﻳﺸﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻫﻪ .ﻓﻴﻤﻜﻦ أن
ٍ
ﺳﻌﺎدة
ً
ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮط ،أو ﻗﺪ ﺗﻀﺦ
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ ،اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ.

ُ
َّ
الز ُ
واج واألسرة هما
َ ُّ
مدرسة لتعل ِم
أفضل
ٍ
ِّ
الحب والعطاء
َّ
األنانية
والشفاء من
واالنحصار في النفس.

5
ال تسألي زوجك عن
َّ
أمور في الوقت
عدة ٍ
نفسه ،وال تفتحي أكثرَ
من موضوع في أوقات
ُّ
متقاربة؛ فمخ الرجل
ال يستطيع ُّ
تحمل ذلك،
ُ
ويصير
وربَّما ينزعج
ًّ
َ
تدرين
وأنت ال
عصبيا ِ
َّ
السبب.

10
َّ
الجنسية في
العالقة
َ ْ ً
ليست ترفا بل
الزواج
ُِّ
ٌ
ضرورة؛ فهي تؤكد
َُ
التمايز ما بين الرجل
ِّ
والمرأة ،وتحقق في
ِّ
الوقت نفسه االتحاد
بينَ ُهما فيصيران ِكيانًا
ً
واحدا.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ وزﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-887

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﱢ
ﺗﻤﺜﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪة
أو ﺑﺎﺋﺴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻟﺘﻌﻠﱡ ﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﻤﻠﻴﺔ.
ﻓﺒﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ -ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺮؤﺳﺎء أم ﺑﺎﻟﺰﻣﻼء أم
ﺑﺎﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻦ -ﻧﺘﻌﻠﱠ ﻢ ﺿﺒﻂ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﺘﻌﺎون واﻻﺣﺘﺮام
اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ.

أﺑﻮ ﺳﻠﻤﻰ واﻷﺑﻨﺎء
2

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .أوﺳﻢ وﺻﻔﻲ
اﻟﺴﻌﺮ 4,24 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 11x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2018 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت48 :
اﻟﻮزن 65 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-870

ﺗﺒﺪأ ﻋﻼﻗﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
اﻷول ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﻮل اﻷﻃﻔﺎل وﺿﺒﻂ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن
ﺳﻠﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻴﻔﻮن ﻣﻌﻪ ،وﻳﻜﻴﻔﻮﻧﻪ
إﻳﺠﺎﺑﺎ أو
ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ً
ً
ﻟﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻢ .وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أوﻻدﻧﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت،
ﻗﺼﺪﻧﺎ أم ﻟﻢ ﻧﻘﺼﺪ ،إﻣﺎ أن ﻳﺤﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﺤﻴﺎة واﻟﺒﺸﺮ ،وإﻣﺎ
أﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ .إﻧﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮ وﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻓﻴﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ!
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎز! وﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﱠ

َ
ُ
يولد األطفال مختلفين ُمنذ
ٌ
ٍّ
ولكل منهم ِمزاج
الوالدة،
ٌّ
َّ
وشخصية فريدة
خاص
ُ َ
يستقبل العال َم
تجعله
ِّ
ِّ
المهم
متميزة .من
بصورة
ٍ
ُ
إدراك ذلك ومراعاته في
التعامل معهم.

3
َّ
َّ
الشخصية
تتكو ُن
َبت ُ
فاعل الطفل مع البيئة.
ُّ
وأهم ما في هذه البيئة
ً
َ ُ
هو الوالدان .فكونا بيئة
ُ
َّ
شخصية
تسمح بتكوين
َّ
ُمتزنة -ما بين
الحنان َ
والحزم؛
االلتزام والترفيه؛
الفهم والشعور؛
االنفتاح على اآلخرين
واحترام الحدود.

٥
ُّ
الحب واالنتماء من جهة،
ُ
جهة
ُوالقدوة واإللهام من ٍ
ََ
تربية
دعامت ْي
أخرى ُهما
ِ
األطفال .عندما يحبُّونكما،
فسوف يرغبون أن
يصيروا مثلكما.

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

أﺣﻼم ﻻﺟﺊ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 9,89 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت248 :
اﻟﻮزن 460 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-443

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﻫﻮ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻤﺘﺴﻠﻖ اﻟﺠﺒﺎل اﻷردﻧﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻼﻣﺔ
واﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،واﻟﺬي أﻧﺠﺰ ﺗﺤﺪي ’’اﻟﻘﻤﻢ
اﻟﺴﺒﻊ واﻟﻘﻄﺒﻴﻦ‘‘ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻴﻠﻴﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﺟﺘﻴﺎز
أﻳﻀﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،وﻣﻨﺎﻫﺾ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي .ﻫﻮ ً
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ
ﻟﻠﺘﻄﺮف وﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺘﺪل .ﻋﻤﻞ
ً
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻘﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008م
وﺳﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ً
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺮوي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻧﺸﺄة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ داﻧﺎ أﺑﻮ ﺧﻀﺮ ،ورﺣﻠﺘﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺮد اﻟﻘﺴﻂ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺰوﺟﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن اﻷردﻧﻲ ﻃﻮﻧﻲ ﻗﻄﺎن ،وﺻﺮاﻋﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺮض أﺻﺎﺑﻪ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :داﻧﺎ أﺑﻮ ﺧﻀﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 9,89 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14x20 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2016 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت166 :
اﻟﻮزن 235 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-375

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﺗﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ’’ :ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﻣﺠﺮد ﻗﺼﺔ ﻏﺮام
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
وﺻﺮاع ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓﻲ
ِ
ﺗﺪﺧﻞ
ﻋﺸﻘﺎ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﱠ
ً
ﺣﻜﺎﻳﺔ إﻳﻤﺎن ،وأﺟﺮؤ أن أﻗﻮل إن ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺪﺧ ًﻼ أﺻﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻨﺎ ،ﻓﺸﻔﻰ أرواﺣﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﺟﺴﺎدﻧﺎ‘‘.
ﱡ

ﺳﻴﺮة ﺣﻴﺎة رﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :د .ﺟﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺴﻌﺮ 19,77 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.5x21.7 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2014 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت256 :
اﻟﻮزن 500 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-221

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﻳﻘﻮل ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ،اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ إن داﻓﻌﻪ
واﺟﺒﺎ
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ وراء ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﺷﻌﻮره ﱠ
ً
ﺠﺎه ذﻛﺮى ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮد ﻗﺼﺺ ﻛﻞ
ﺗُ َ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ واﺟﻬﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.
ﻓﻘﺪ ﻛُ ﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر
ﻣﺎ ﻛُ ﺘﺐ ﻛﺎن
ًّ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .أﻣﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ
ﱠ
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻳﻨﻪ.
ﱢ
ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺳﻮى
وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺚ
ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ (1) :أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺮﺟﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻮزراء
ودﻗﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺮارات ،و) (2أن ﻳﻤﻜﱢ ﻦ
ً
ﻣﺨﺘﺼﺮا
ﻣﺮﺟﻌﺎ
اﻟﻌﺮب
ً
ً
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻮل
اﻷﺷﺨﺎص
ﱢ
ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮد دون ﺣﻞ
ﻳﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ.

ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺬاﻛﺮة
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺎﻫﺰاده
اﻟﺴﻌﺮ 9,89 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 13.5x21 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2014 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت182 :
اﻟﻮزن 220 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-207

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

ﻳﻌﺪ اﻷﺳﺘﺎذ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ،وﻗﺪ
ﱡ
اﻋﺘﺎدت أﺟﻴﺎل ﻋﺪة ﺳﻤﺎع ﺻﻮﺗﻪ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أول
وﻇﻞ ﻫﺬا
ﱠ
َﻣﻦ ﻗﺮأ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر ﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷردﻧﻲ،
ﻣﺤﺒﺒﺎ
اﻟﻌﻤﻞ
ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎر
ﻣﺪﻳﺮا ًّ
ً
ﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺸﻮق ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺣﻞ ﱠ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ،وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن اﻟﺤﺪﻳﺚ .وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﻋﺒﺮ ذاﻛﺮﺗَ ﻲ
اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ وأﺣﺪاث ﻻﻓﺘﺔ ،ﺣﺘﻰ إن اﻟﻤﺮء ﻳﺨﺎل
ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ ،وﺛﻮاﻧﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث
ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﺟﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻜﺸﻒ
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻘﺪارا ً
ً
وﻳﺼﻒ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﻗﻠﻴﻠﻮن،
ُ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ،
ﻋﺪة.
رﺣﻼت
ٍ
إﻋﻼﻣﻴﺎ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ
وذﻟﻚ َ
ﻣﻠﻜﻴ ًﺔ ﱠ
ﱠ
ًّ

ﻋﻤﺎن
ﻋﺮوس ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻓﺎدي زﻏﻤﻮت
اﻟﺴﻌﺮ 11,30 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 14.2x20.5 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2012 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت204 :
اﻟﻮزن 265 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-108

ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ
ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻀﻄﺮب ُﻳﺤﺎك ﻣﻦ
ﱠ
ذاﺗﻪ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ .ﻗﺪ ﻳﻈﻦ
إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ
ﺑﻌﻀﻨﺎ أن ﻫﺬا
اﻟﻨﺴﺞ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ؛ إذ ﱠ
َ
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻫﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ -إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ -ﻣﺎ ورد ﻫﻨﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
ﻗﺎﺋﻼ إن ﻫﺬا ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻒ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ
ً
اﻟﻮاﻗﻊ .ﻗﺪ ﻳﻔﻜﺮ أﺣﺪﻧﺎ
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح .ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ ﻇﻨًّ ﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻌﺮض
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﻈﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر أﻧﻪ اﻟﻜﻮاﻟﻴﺲ.
ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ .ﺳﺘﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ
ﺣﺎﺋﺮا أﻣﺎم
ﺳﺘﻘﻒ
ﱠ
ً
أﻓﺮادا
ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ .ﺳﺘﺮى
ً
أﻓﺮاد آﺧﺮون
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ٌ
ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ.
إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
ًّ
ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أﻣﺎم واﻗﻊ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﺮى أﻧﻪ
داﺋﻤﺎ رﺟﺎء.
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
اﺳﺘﻔﺤﻞ وﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ،ﱠ
ً

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة
ُ
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
أن ﻣﻬﺎرات
ﺑﺪأ اﻟﻤﻌﻠﱢ ﻤﻮن واﻵﺑﺎء
وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﺪرﻛﻮن ﱠ
ﱢ
ُ
واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ
اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﺪى اﻷوﻻد.
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﱢ ﻦ أوﻻد اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻬﺪﻳﻬﻢ إﻟﻰ
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
ﺑﻴﻜﺮ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :دﻳﭭﻴﺪ ِ
اﻟﺴﻌﺮ 11,30 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 21x25 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2012 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت218 :
اﻟﻮزن 500 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-054

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت
ﱢ

وﺳﻴﺰود ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﺎرئ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞ اﻷوﻻد ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺪروس واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺗﻬﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺒﺮون .وﺗﻮﻓﺮ أﻧﺸﻄﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ًّ
ً
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪق ،وﺿﻐﻂ اﻷﻗﺮان،
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،واﻟﺮأﻓﺔ ،واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻘﻴﺎدة.
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻵﺑﺎء وﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه
وﻳﻤﻜﻦ ً
اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ،أو ﻓﻲ
اﻟﻌﻄﻞ ،أو ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب.

SALAD

Empowering Women Through
Cooking-Lebanon

Adas Salad
Lentil Salad

SERVES 6 | PREP 30 minutes | COOK 15 minutes

1 cup lentils

Cover the lentils with cold water in a saucepan and bring to a boil. Let
simmer for 15-20 minutes until they are soft, but not mushy. Set aside
and let them cool. Meanwhile, prepare the vegetables. Mix them with
the cooled lentils and season with olive oil, salt, and pepper. Sprinkle the
dried thyme on top if you like.

1 cup halved cherry tomatoes
1 cup sliced cucumbers
1 bunch of spring onions, thinly sliced
1 cup black olives, pitted
¾ cup of halloumi cheese
1 teaspoon dried thyme

Dressing
Olive oil, to taste
Salt and pepper, to taste

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

Lynn Soubra
Lebanese from Beirut
After working at the UN, I left my job to pursue a career I’m passionate about. I founded
Lynn’s Apothecary in 2016, a clean beauty store that sells natural beauty and skincare
products. It’s been a rollercoaster of emotions, but the hardest part of being an entrepreneur
is the time I spend away from my two girls. I’m not the best cook, but I care about the quality
of the food that my girls eat. So, I like to cook recipes that are full of healthy ingredients, but
also easy to prepare. It’s the best of both worlds! This lentil salad is a staple at our house. I
know that my kids are getting a great mix of healthy nutrients when they have this salad.
@lynnsapothecary
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MEZZA

A project that includes the stories and recipes of 52
women who live in Lebanon and come from different
national backgrounds, religions, socio-economic levels,
struggles and talents.
www.JAPublishers.com
JabalAmmanPublishers
JAPublishers

Kibbeh
Croquette of Meat and Bulgur

MAKES 40 | PREP 45 minutes | COOK 15 minutes

First make the filling by sautéing the onion in the olive oil in a large pan
for 5 minutes, until soft and starting to brown. Now add the ground
beef and as you’re cooking it add the spices. Finally when the meat is
crumbled small and cooked through add the lemon juice, pine nuts, and
basil leaves. Remove from heat and set aside to cool.

For the filling
1 onion, small diced
2 tablespoons olive oil
500g ground beef
2 teaspoons salt
1 teaspoon cinnamon

To make the dough first drain the soaked bulgur and allow to sit so
water seeps out of it. Take half of the bulgur and knead it with the
minced lamb and pureed onion (try to keep your hands cold). Add a bit
of ice water a little bit at a time and then the remaining bulgur ½ cup at
a time. Knead until you have essentially a meat dough.

Pinch of black pepper
juice of one lemon
1 cup toasted pine nuts
¼ cup basil leaves, chopped fine
For the dough
2 cups fine bulgur, soaked
in cold water for ½ an hour
1 onion, pureed in blender
1kg leg of lamb, ground very very fine
1 tablespoon salt
½ teaspoon black pepper
Zest of 2 oranges
2 teaspoons cinnamon

Now to shape take 2 tablespoons of the dough and make a ball. Use
your forefingers to hollow out the middle of the ball keeping the walls
thin and even to eventually make an oblong shape. Spoon 2 teaspoons
of the filling inside and then pinch the open end together. Shape into a
torpedo pulling the ends into a point and smooth the outside with cold
water. Set aside as you finish the others.
You can either fry the kibbe in sunflower/canola oil for 4 minutes until
browned evenly all over or bake at 200 degrees after brushing the
kibbeh with oil on the outside.

Pinch of cayenne pepper
1 cup of ice water

Khadra Kanj
Syrian from Homs
Food is the one thing that is common between us all. I love cooking and sharing my food
with everyone. My father always invited more guests than my mother and aunties could
prepare for, so I was taught how to help at a young age. I chose kibbeh because it was
one of the first dishes I learned to make. Now, I make it more my own by adding a bit
of basil and orange zest to it. Kibbeh is a staple in our household during Eid. When Eid
comes along, we always watch the moon closely so we know exactly when we have to
prepare the food, just in time for the celebration.
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MEAT

Australian Stew
SERVES 6 | PREP 30 minutes | COOK 45 minutes

1kg stew beef
500g carrots, peeled and diced
1kg pumpkin, peeled and diced

Heat oven to 180 degrees. In a large roasting pan combine all of the
ingredients and cover the pan with foil. Roast in the oven for 45 minutes,
until the meat is tender and the vegetables are soft.

3 large onions, thinly sliced
1kg potatoes, peeled and diced
1 red bell pepper, diced

This project is a validation that civil society, public
sector, private sector, academia, impact funds, and aid
agencies can (and must) work together on empowering
women socially and economically while giving back to
the community.

Seven Circles :اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر35,31 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ20x25.5 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2022 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
211 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام1056 :اﻟﻮزن
ISBN: 978-9923-12-068-2

1 green bell pepper, diced
½ cup roasted peanuts
2 teaspoons ground coriander
2 teaspoons salt
1 teaspoon black pepper
2 teaspoons 7 spice powder
¼ cup pine nuts
4 tablespoons butter

Aisha Dannawi
Lebanese from Iaal
I am from a very beautiful small village called Iaal in Zgharta. By the time I was 14
years old, I had learned how to prepare all of my family’s recipes. I learned how
to cook from my mother and I love her because of how she loved food. In fact,
she was inspired by Australia and made up this amazing Australian stew recipe.
The best thing in my life is food, so I found a way to do what I love as a job. I got
involved in WFP's training programs and learned how to make food professionally
at Laylak Restaurant. I hope to start my own restaurant one day, because what
better way to spend your day than preparing food and talking about it.

60

EWC - Lebanon

اﻷردن

Empowering Women Through
Healthy Living
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
A project that includes the stories and healthy living
recipes of 45 women who live in Jordan and come
from different national backgrounds, religions, socioeconomic levels, struggles and talents.
This project is a validation that civil society, public
sector, private sector, academia, impact funds, and aid
agencies can (and must) work together on empowering
women socially and economically while giving back to
the community.

Seven Circles :اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر35,31 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ20x25.5 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2020 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
181 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام900 :اﻟﻮزن
ISBN 978-9923-120-453

اﻷردن

Empowering Women Through Painting
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
Empowering Women through Painting - Jordan is a
project that includes the stories and paintings of 88
women who live in Jordan and come from different
national backgrounds, religions, socio-economic levels,
struggles and talents.
This project is a validation that civil society, public sector,
private sector, academia, impact funds, and aid agencies
can (and must) work together on empowering
women socially and economically while giving back to
the community.

Seven Circles :اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر49,44 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ20x25.5 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2019 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
251 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام950 :اﻟﻮزن
ISBN 978-9923-120-262

اﻷردن

A Map and A Lens Jordan
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
This book challenges the notion that Jordanians deﬁned
by its most popular sites.
Here, in this diverse and extensive collection of
stunning photography, the reader is able to gain
insight into the staggering breadth of Jordan’s 10,000year archaeological and religious history, thoroughly
researched and photographed this book will prove to
be the quintessential visual guide to the Kingdom’s
treasures.

ﻃﺒﺎع
 ﺑﺸﺎر ﱠ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر63,56 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ21.5x28 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2018 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
368 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام1900 :اﻟﻮزن
ISBN 978-9957-539-481

اﻷردن

Empowering Women Through Cooking
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
Empowering Women through Cooking - Jordan is a
project that includes the stories and Middle Eastern
recipes of 54 women, who live in Jordan and come
from different national backgrounds, religions, socioeconomics levels, talents, and struggles.
This project is a validation that civil society, public
sector, private sector, academia, impact funds, and aid
agencies can (and must) work together on empowering
women.

Seven Circles :اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر35,31 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ20x25.5 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2018 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
180 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام920 :اﻟﻮزن
ISBN 978-9957-539-856

اﻷردن

PREFACE
Patrick Lama

I

f we cast a glance at the history of humanity,
we notice that those events that stand out like
landmarks over the millennia, predominantly
involve conflicts between different countries and
people. Since the beginning of time, civilisations
and empires have evolved and dissolved. Glorious
cities and great tribes have disappeared only to be
replaced by new nations and cultures.

turn, serves no-one but the anti-intellectual.
Obscurantism strives to erase personal
understanding and create division in the world. It
is therefore paramount that our intellectual and
artistic communities rise to the challenge and
overturn these divisive concepts by their work.
Art and music, the universal languages of mankind,
transcend all barriers and bring humanity together.
As an Arab composer, I have sought to bridge
cultures by composing the opera Kan'aan in
which I made use of different forms of expression
using tools which belong to classical Arabic
music alongside those of western classical and
contemporary music. The libretto comprises
original Ugaritic poems dating back to 1500 BC
which are sung in literary Arabic language but in
the form of western musical culture.

The one factor that has linked all these changes
since the birth of social order, however, is
the growth of arts and sciences. Where art is
concerned, throughout the ages man has used this
medium, through writing, painting or music, to
declare with passion his strife and woes, loves and
hates, dreams and wishes. Underlying all of this is
man's desire to live as one family upon earth with
war, pestilence and famine consigned to the past.
Philosophers have consistently battled to
understand why humanity when it has proved
throughout history to be so capable of achieving
progress in so many different fields, should be
unable to realise progress as a unified nation of
nations. Why has humankind not sought to find
understanding and harmony between themselves?
Different cultures should not induce antagonism;
on the contrary, cultures should complement each
other, learn from one another and grow together.
The world's diversity of cultures is a rich tapestry
indeed, one in which many strands come together to
create an incredible, vibrant and enduring picture.

The spirit of bridging cultures is captured
beautifully in this book where two painters from
different countries and different cultures contribute
to a greater understanding and unification of
people and nations. The artistic works of Peter
Lawrence and Zeina Barhoum complement each
other and are enhanced by the writings in prose
and poetry on the variety of themes of Alcantara
on which the book focuses, inviting the reader to
explore more deeply if they are so inspired. As an
accomplished soprano singer, Zeina also focuses on
bridging cultures in her varied musical repertoire
by translating parts of classic opera into Arabic
and by bringing Arabic music to western audiences.
This vision of humanity where art and music bridge
cultures could be seen as Utopia. And why not?

In current times the world seems to be ruled
by obscurantism. We live in a time where many
deliberately restrict knowledge and oppose
enlightenment and social reform. This, in

Flash of Colour (above)
A kingfisher flits in front of an ancient bridge across
Winding Lake River in Pilton.
Peter Lawrence
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C H AP TE R 1

BRID G ES WITH O UT BA RRIERS

I

f there is one consistent theme throughout this
book, it is the underlying connections between
people, from wherever they come, through
nature, cultures, the arts and music … these are the
fundamental bridges of humanity.

Jordan stands today as a truly unique example
to the world of a place which has experienced
the history of mankind and continues to accept
people graciously, whether visitors, businesspeople,
or refugees. Though Jordan enjoys relatively
few natural resources or wealth, one great
characteristic which shines through the people
and the country of Jordan is the overwhelming
welcome, “Ahlan wa sahlan – welcome to Jordan”.

We celebrate human creativity against the
backdrop of our natural world which, when
blessed with freedom of expression, has resulted
in the creation of timeless and spectacular places
such as Georgian Bath, Rome with its ubiquitous
heritage and wealth of architectural splendour, or
Greece and her islands which maintain an age-old
simplicity of life. In the Levant, and specifically
Jordan, we find a civilisation steeped in history
dating back thirteen millennia to Neolithic times,
through Biblical Old Testament times to Roman
and then Ottoman rule, then British inhabitancy
and influence. The citadel of Amman still stands
with two millennia of antiquities, and the museum
in Amman possesses some of the earliest statues
created by man and a collection of artefacts from
the multiple civilisations which have enriched
the city.

Groongs flying over Jerusalem (next page)
Freedom in Flight (above)
The marsh harrier migrates between the UK and
Levant marshes each year.

Painting is overlaid by extracts from ‘Groong’ (The
Crane), an Armenian poem, often sung, expressing
the heartfelt dilemma and pain of refugees becoming
migrants.

Peter Lawrence

Peter Lawrence

Alcantara

S I M P L I C I TY
Lorraine wright
Between you and I,
A bridge.
Come.
Meet me halfway.
Then,
Let us look down
Upon our differences,
And from above,
Pour down love.

Nature’s bridges know no barriers and we are
inspired by the unfettered horizons of migrating
birds. The crane, for example, migrates through
Europe to the plains and marshes of the Levant
and other places, and is celebrated by Armenians
in a national song – Groong, meaning “crane”—
which Armenians displaced from their homeland
feel is representative of their flight. The small
country of Jordan has hosted different nationalities
throughout its history, and in the last century
has welcomed refugees from many backgrounds.
Despite strife on all sides, it has maintained peace
within its borders.
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وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
This book is a collection of Vibrant paintings and writing
in prose and poetry on themes of the bridges which exist
in history and up to the present time between Europe and
the Levant region. With Crusaders, Ottomans, French and
British mandates and historic agreements fulﬁlled and
unfulﬁlled, it is important to understand the past and to
consider responsibilities for the present strife affecting
the Levant region and the whole world.
The book can be enjoyed for its colourful paintings, many
of Somerset in and around the cities of Wells and Bath,
some of Italy and Greece and many of Jordan and its
magniﬁcent archaeology and heritage. It is hoped that
the book will also encourage readers to reﬂect on where
we are at this point in history and to focus on harmony,
understanding and solutions. Music and art bring us all
together, as the two artists and ten writers contributing
to this book demonstrate.

 ﭘﻴﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ:اﻟﻤﺆﻟﻒ
 دوﻻر35,31 :اﻟﺴﻌﺮ
 ﺳﻢ21x29.7 :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب
2017 :ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
152 :ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻏﺮام928 :اﻟﻮزن
ISBN 978-9957-539-474

اﻷردن

سياسي ملغوم

ﻟِ ﱠﺴﺔ ﻓﻲ
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سر فنجان القهوة
تراه ينتقل يومياً بين جاهة عرس ،طلبة خطوبة،
عزاء في قاعة ،ثم نراه في مستشفى فرح يحتفي
بمولود جديد ،أو في المدينة الطبية في قسم
عمليات القلب المفتوح مهنئاً بسالمة المريض،
يزداد تألقه في األعياد كعيد الفطر والفصح،
االضحى والميالد.
فما سرك أيها الفنجان؟

ذات الخمسة عشر ربيعاً!
هنا تتحول إلى فنجان حقير ...تُفقدنا إنسانيتنا!
انتبه عزيزي فالقهوة تصحصح الجسد!
والسؤال متى ستصحصح الضمير وال نستبدل
كرامة إنسان عزيز بفنجان قهوة؟

لم تعد مجرد فنجان قهوة ،فالعروس ال تخرج
من بيت العزوبية دون أن يشرب األب شفة من
الفنجان ،والعزاء ال يكتمل دون أن تشرب فنجان
القهوة منهياً خر رشفة بجملة «خاتمة األحزان»،
إياك أن ترفض فنجان القهوة عند المعايدة أو
الزيارة؛ فأنت تحتقر الزيارة وتقلل من شأن العائلة!
عظيم أنت أيها الفنجان فقد سيطرت على حياتنا
وأصبحت جزءاً من أفراحنا وأحزاننا.
لقد أصبحت تجارة القهوة تجارة رابحة فترى
العشرات يصطفون عند بن العميد ،و خرون
يرسلون باكيتات قهوة للمغتربين!

وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :زﻳﺪون ﻛﺮادﺷﺔ
اﻟﺴﻌﺮ 11,30 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 17x17 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2014 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت208 :
اﻟﻮزن 370 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-214

اﻷردن

ً
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷدب اﻟﺴﺎﺧﺮ ،ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
99
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﻨﺘﻘﺪ أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ
ﻳﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻀﺤﻚ ،وﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ً
ً
أﺣﺪاﺛﺎ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺤﺴﺒﻬﺎ
اﻟﻼذع ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﱠ ﺎء ،وﻳﻀﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎت.

الدلة والقهوة..نراهم في كل مناسبة باألردن

أسيل كرادشة @Karadsheh1998

وكل هذا رائع ...ولكن عندما يصبح هذا الفنجان
وسيلة أن ينهي عقاب سائق متهور قتل شاباً
صغيراً ،أو رجل عنيد طخ صديق العائلة بسبب
دَ ين سابق ،أو ابن عشيرة اغتصب ابنة الجيران

سياسي ملغوم

لغات الحب الخمس للوطن
هناك خمس طرق للتعبير عن حبك لزوجتك،
أوالدك أو عائلتك...

لم أكتب هذه القائمة لتحلل ما هي لغة حبك
لشريكك أو طفلك ...أنت ُحر بمرتك وأوالدك ):

أوالً :الكلمات اإليجابية المشجعة :وهي كلمات
اإلطراء والتشجيع ...يعني جملة بسيطة تكفي
لكل األسبوع مثال «ما أجملك في هذا الفستان» أو
تقولي لزوجك «أنا كتير بقّ در إنك بتساعدني بالبيت
أو باألوالد».

تعبر عن حبك للوطن...؟
ولكن السؤال كيف
ّ
فهناك من يجلس وراء الكيبورد يطلق الشعارات
وينشر أغاني حب الوطن فهو من الفئة األولى .و خر
يقضي ساعات بالحوارات مع السياسين ،يجلس أياماً
فيكرس من وقته
بالتحليل والتفكير لحل القضايا
ّ
الثمين للوطن فيعود إلى الفئة الثانية.

ٍ
وقت خاص" :كواليتي تايم" وهو
ثانياً :تكريس
الوقت المكرس لشخص تعطيه فيه كامل تركيزك
ال تلفزيون وال تلفون ،ال تويتر وال فيسبوك.
تتبادلون فيه األفكار ،الذكريات والطموحات!
ثالثاً :أعمال الخدمة :وهنا تعبر عن حبك بتكنيس
األرض ،تغيير بنشر السيارة ،تدريس األوالد مادة
الحساب ،رمي الزبالة في الحاوية ...والقائمة
طويلة جداً في الخدمات.

علم األردن يرفرف في سماء عمان

ونوع مستعد أن يزيل النفايات مع عمال الوطن،
يتطوع بدهان سور أو تصليح شارع فأعمال الخدمة
هي وسيلته بالتعبير.ونوع مستعد أن يقدم من
أمواله فتراه يتبرع لبناء مدرسة أو لحملة مركز
الحسين للسرطان ،فالعطاء هو حبه للوطن.
واألخير يحزن مع الفقير والطالب المحتاج فينزل
إلى الشارع يتالمس مع احتياجاتهم...
أياً كانت وسيلتك بالتعبير ...فأنت تحب الوطن...
فالتنوع بالتعبير ضروري ...وهو ما يجعل األردن
لوحة فسيفساء متكاملة جميلة.

رابعاً :تقديم الهدايا :فليس مهماً كم تُكلّف من
القروش ،بس المهم هو أنك فكرت في الشخص
ا خر .فإحضار الهدية وتقديمها هو تعبير عن
المحبة.

ولكن المصيبة!

خامساً :التالمس الجسدي :يعني العبط والبوس
والباقي عندكم.

أن ال تنتمي إلى أي من هذه الفئات الخمس!!
عندها ...راجع نفسك أو غادر وطنك.

@M.Torres/Travel-Images.com

حلم قد يتحقق
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موعد دقيق

ﺗﻨﺪرج اﻟﻤﻘﺎﻻت ﺗﺤﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻠﻐﻮم ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﺧﺮ ،وﺣﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻘﺎﻻت ﺻﺪﻓﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺮك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
أﻳﺪﻳﻨﺎ  1%ﺗﺤﻔﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ّ
ﻟﺴﻪ
’’ﻷﻧﻮ ﱠ
ﻓﻲ...ﺧﻴﺮ‘‘.
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فتحييني بابتسامة وتقول لي“ .اتفضل سيد
أدخل
ّ
زيدون موعدك على الساعة أربعة” ...أنظر إلى
ساعتي وأشعر بالفخر كم أنا دقيق بمواعيدي
الساعة ا ن الرابعة تماماً.

لم يعد مرور ساعة تأخير في العيادة شيئاً غريباً...
فالدكتور مشغول والسكرتيرة تعرف عملها
فتنظم المواعيد بدقة بالغة!! لم يعد المطلوب
هو صرف الدواء بل عالج لاللتزام بالمواعيد.

أجلس على مقعدي وأنظر حولي فأجد 7
أشخاص ينتظرون ...أسحب مجلة من المجالت
على الطاولة أمامي فمعظمهم من سنة ،2010
فالتقطت مجلة “ليالينا”؛ فمهما كانت قديمة
تبقى مسلية...

سف يا جماعة ...يجب أن أنهي هذه السطور
فالسكريترة تنادي على موعدي ...على كل حال
كان لهذا التأخير مجال لكتابة سطوري الجديدة.

تنادي السكرتيرة «سيد سعيد ...تفضل»
فيذهب مسرعاً طارقاً باب مكتب الدكتور ...فأعلم
أن دوري سيأتي بعد ستة أشخاص وموعد الساعة
الرابعة هو فعلياً الساعة الخامسة والنصف...
أبدأ بالغليان فلم يعد مرضي يقلقني ولم تعد
الزيارة مهمة فأصبحت مهمتي أن أحسب كم
يستغرق كل موعد حتى أصل إلى عدد الدقائق
المتبقية لموعدي...
ال لالالم بل أريد ح ً
لم أعد أريد ح ً
ال جذري للدخول
على الموعد عند أية عيادة طبيب في عمان...

دفتر مواعيد دكتور في عيادة...

زيدون كرادشة @ZaidounK

لقد أصبح الدخول على الموعد معجزة ...والتأخير
عادة ...لقد أصبحنا جزءاً من هذا السيستم
الرجعي...

نصيحة في المرة القادمة عندما تذهب لزيارة أي
دكتور أحضر عملك ،كمبيوترك المحمول ،أو
امتحانك الدراسي لتستغل وقتك بشكل مجدي،
بدل أن تقرأ ليالينا  2010أو تشاهد أخبار الجزيرة من
دون صوت.
«تفضل سيد زيدون ...و سفين على التأخير».

أﻟﻮان اﻷردن
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭘﻴﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 49,44 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 24x34 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2012 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت128 :
اﻟﻮزن 1255 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-085

اﻷردن

ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﭘﻴﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ ﺣﻴﺚ زار اﻷردن أول
ﻣﺮة ﻋﺎم 1985م وﺗﺮدد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮات ﻋﺪة ﻓﻲ رﺣﻼت ﻋﻤﻞ
وﻋﻄﻼت إﻟﻰ أن اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم 2010م ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷردن اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺮﻳﺸﺘﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ،
وﻫﻮ ُﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﺘﺮاء ﺑﺄﻟﻮاﻧﻪ وﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء أم ﻗﻴﺲ وﺟﺮش وﻋﺮاق
اﻷﻣﻴﺮ وﻣﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ووﺟﻮه اﻟﻨﺎس واﻟﻤﻤﺮات
واﻟﺰﻗﺎق اﻟﻀﻴﻘﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺪع وﻣﺸﻮق وﻣﺒﻬﺮ.

ﻋﻤﺎﻧﻴﺎت
ﱠ
وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﭘﻴﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ
اﻟﺴﻌﺮ 36,65 :دوﻻر
ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب 28.5x34 :ﺳﻢ
ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ2012 :
ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت126 :
اﻟﻮزن 1700 :ﻏﺮام
ISBN 978-9957-539-092

اﻷردن

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت ﺑﺎﻷﻟﻮان اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺮﻳﺸﺔ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﭘﻴﺘﺮ ﻟﻮرﻧﺲ ،ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎت
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ٍ
ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت
ً
ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪى
ﺻﻮرا
ﻋﻤﺎن ،ﻣﻦ أردﻧﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ ،ﺗﺮﺳﻢ
ً
ﺗﺴﻜﻦ ﱠ
ﻧﺴﻴﺞ ﺛﺮي ﻣﺰدان ﺑﺎﻷﻟﻮان واﻟﺼﻮر.
اﻟﻘﺎرئ.
ٌ

