
    

 

Genesis of Poster Art Comments by Roger Mello

Animals and people from all continents are inspired by the music of words as I was inspired by 
the music, the rhythm, and the beat in Margarita Engle’s poetic words.
A unique beat is the pulse of diversity, the beat of literature and of the arts that helps children all 
over the world to find in their thoughts the voice of the “other” –
the voice of the world.

IBBY – with its dedication to the rights of children, their rights as readers and the rights to good 
literature – has always been in my heart and soul as the possibility of a harmonious polyphony. 
IBBY’s International Children’s Book Day provides a unique and meaningful way each year to 
celebrate this chorus of children worldwide.

Children are diverse, poetic and philosophical; just listen to their poetry, just listen to the beat. 
In Margarita’s words: heartbeat, hoofbeats, and wingbeats. I was trying to draw that borderless 
sound in the art of this poster. Music, words, images – as borderless as the soul of IBBY!

The Music of Words Comments by Margarita Engle

For me, peacemaking words are personal. I come from a complicated family of refugees, 
immigrants, and people who have decided to stay wherever they were born. I choose to love 
them all equally. Poetry and stories help me feel hopeful. Rhymes, rhythms, and even the open 
spaces between words on a page create echoes in my mind, like the beautiful sounds you hear 
for a long time after ringing a bell. Language is music. It flows in a way that is both natural and 
human. When we share our stories and poems, our minds grow wings, fly, and meet in midair. 
We begin to understand each other. We become neighbors instead of strangers.

THE MUSIC OF WORDS Written by Margarita Engle

When we read, our minds grow wings.
When we write, our fingers sing.
Words are drumbeats and flutes on the page,
soaring songbirds and trumpeting elephants,
rivers that flow, waterfalls tumbling,
butterflies that twirl
high in the sky!
Words invite us to dance---
rhythms, rhymes, heartbeats,
hoofbeats, and wingbeats, old tales and new ones,
fantasies and true ones.
Whether you are cozy at home
or racing across borders toward a new land
and a strange language, stories and poems
belong to you.
When we share words, our voices
become the music of the future,
peace, joy and friendship,
a melody
of hope.

الحيوانــات والنــاس مــن جميــع القــارات مســتلهمون مــن موســيقى الكلــ	ت حيــث ألهمتنــي األلحــان واإليقاعــات 
والقوايف يف الكل	ت الشعرية ملارغريتا إنجل.

ــا� عــىل  ــع أنحــاء الع ــال يف جمي ــي تســاعد األطف ــون الت ــوف األدب والفن ــوع، وصن ــض التن ــد هــو نب ــاع الفري اإليق
العثور يف أفكارهم عىل صوت "اآلخر": صوت العا�.

املجلــس الــدويل لكتــب اليافعــ¬ (IBBY) يكــرس جهــوده بإخــالص لحقــوق األطفــال؛ حقوقهــم كقــراء وحقوقهــم يف 
ــة املتناغمــة. واليــوم  ــا يف خاطــري بوصفــه بوتقــة تحمــل إمكانــات التعددي ًµالحصــول عــىل األدب الرفيــع. وكان دا
ــال  ــام لالحتف ــرة كّل ع ــدة ومؤث ــح فرصــة فري ــ¬ يتي ــب اليافع ــدويل لكت ــس ال ــل تحــت املجل ــاب الطف ــي لكت العامل

بجميع األطفال حول العا�.
األطفــال متنّوعــون، حّساســون كالشــعراء ومفكــرون كالفالســفة؛ مــا عليــك ســوى االســت	ع إىل شــعرهم، واإلنصــات إىل 

إيقاعهم. 
يف كل	ت مارغريتا: نبض القلوب، وقرع الحوافر ورفرفة األجنحة.

ــع هــذه الصــور.  ــا يعكــس جمي Ä ــذا امللصــق ــه يف ه ــذي ال حــدود ل ــذا الصــوت الصــادح ال ــت أن أرســم ه حاول
!(IBBY) ¬ت والصور ال حدود لها مثل كيان وروح املجلس الدويل لكتب اليافع	فاملوسيقى والكل

موسيقى الكل�ت تعليقات مارغريتا إنجل
 

ــ¬  ــن الجئ ــة م ــة مكون ــن عائل ــا م ــخيص. أن ــاس ش ــن إحس ــع م ــالم تنب ــع الس ــي تصن ــ	ت الت ــبة يل، إن الكل بالنس
ــن  ــه م ــدر نفس ــا بالق ــم جميًع ــرتت أن أحبه ــه. اخ ــدوا في ــذي ول ــكان ال ــاء يف امل ــرروا البق ــخاص ق ــن وأش ومهاجري
املســاواة. الشــعر والقصــص تســاعدÌ عــىل الشــعور باألمــل. إن القــوايف واإليقاعــات وحتــى املســاحات املفتوحــة بــ¬ 
ــة بعــد قــرع  ــة التــي تســتمر لفــرتة طويل الكلــ	ت عــىل الصفحــة تخلــق صــدى يف ذهنــي، مثــل األصــوات الجميل
الجــرس. اللغــة هــي املوســيقى. تتدفــق بطريقــة طبيعيــة وبرشيــة عــىل حــد ســواء. عندمــا نشــارك قصصنــا وأشــعارنا، 

تنمو عقولنا كأجنحة وتطÓ وتلتقي يف الس	ء. وحينها نبدأ يف فهم بعضنا، فقد أصبحنا إخوة ولسنا غرباء.

موسيقى الكل�ت بقلم مارغريتا إنجل
 

عندما نقرأ، تنمو عقولنا كاألجنحة.
 عندما نكتب، تغني وترقص أصابعنا.

الكل	ت هي قرع الطبول وأن¬ املزامÓ عىل الورق، 
وطيور الغناء املحلقة يف عنان الس	ء، والفيلة التي تدوي كاألبواق،

واألنهار الجارية، والشالالت املنهمرة،
والفراشات التي ترف بأجنحتها من حولنا!

كل	ت تدعونا للرقص، 
إيقاعات، وقوايف، وأغاÌ، ونبض القلوب،

وقرع الحوافر، ورفرفة األجنحة، والروايات القدÖة والجديدة،
والخرافات، والحقائق.

سواء كنت تجلس دافئًا يف املنزل
أو تسابق الزمن عرب الحدود نحو أرض جديدة،

ولغة وقصص وقصائد غريبة.
وعندما نتشارك الكل	ت،

تصبح أصواتنا موسيقى املستقبل،
 وصوت السالم، وبهجة الفرح، ونبل الصداقة، 

ولحن األمل.

نشأة فن امللصقات تعليقات روجر ميلو 

The UAE Board on Books 
for Young People (UAEBBY)
The UAE Board on Books for Young People (UAEBBY) is 
the local branch in the United Arab Emirates of the Interna-
tional Board on Books for Young People (IBBY). Founded 
in Switzerland in 1953. The UAEBBY was officially 
established as a non-profit, non-governmental organiza-
tion on January 1, 2010.

The vision of the UAEBBY is to be the driving force for the 
promotion of a reading culture among children and young 
people. It has introduced and developed a broad range of 
unique projects and initiatives. Some, in a top-down 
approach, work with publishers, authors and illustrators 
to develop their skills, enriching Arabic children’s 
literature, while others work directly with children, 
showing them the remarkable wonders of storybooks.

املجلــس اإلمــاراÙ لكتــب اليافعــ¬ هــو الفــرع الوطنــي مــن املجلــس 
الــدويل لكتــب اليافعــ¬، املنظمــة األم التــي تتخــذ مــن ســويرسا مقــراً 
لهــا، والــذي تأســس يف العــام 1953، وÖثــل شــبكة دوليــة مــن 
املؤسســات واألفــراد مــن 77 دولــة يجمعهــم االلتــزام بتشــجيع ثقافــة 
ــق  ــد انطل ــاب، وق ــل والكت ــ¬ الطف ــÜ ب ــارب أك ــق تق ــراءة وتحقي الق

العمل يف املجلس اإلماراÙ لكتب اليافع¬ يف عام 2010.

وÝاشــياً مــع أهــداف املجلــس الــدويل لكتــب اليافعــ¬، املتمثلــة Äنــح 
األطفــال حقوقهــم يف الوصــول إىل الكتــب ذات املعايــÓ األدبيــة والفنيــة 
العاليــة، يســعى املجلــس اإلمــاراÙ لكتــب اليافعــ¬ ضمــن رؤيتــه 
واليافعــ¬،  األطفــال  بــ¬  القــراءة  ثقافــة  تعزيــز  إىل  االســرتاتيجية 
ــالق  ــىل إط ــس ع ــائه، دأب املجل ــذ إنش ــاة، فمن ــلوب حي ــا أس وجعله
مجموعــة كبــÓة مــن املشــاريع واملبــادرات الفريــدة واملبتكــرة، بحيــث 
تهــدف هــذه املبــادرات يف جوهرهــا إىل تأمــ¬ الكتــب لألطفــال وزرع 

محبتها يف قلوبهم.

 
املجلس اإلمارا� لكتب اليافع

#ICBD2021

UAEBBY
www.uaebby.org.ae
#اليوم-العالمي-لكتاب-الطفل



International Children’s Book Day (ICBD)
The International Children’s Book Day (ICBD) is a yearly event sponsored by the International 
Board on Books for Young People (IBBY), an international, non-profit organization. Founded 
in 1967 by IBBY’s founder, Jella Lepman, the day is observed on or around Hans Christian 
Andersen’s birthday, April 2nd, to inspire a love of reading and to call attention to Children’s 
Books.

Each year a different National Section of IBBY has the opportunity to be the international 
sponsor of ICBD.

It decides upon a theme and invites a prominent author from the host country to write a 
message to the children of the world, and a well-known illustrator to design a poster. These 
materials are used in different ways to promote books and reading. Many IBBY sections 
promote ICBD through the media and organize activities in schools and public libraries. Often 
ICBD is linked to celebrations around children’s books and other special events that may 
include authors and illustrators of children’s literature, writing competitions, or announce-
ments of book awards.

The United States Board on Books for Young People (USBBY) is proud to be a member of 
the IBBY family since 1960. USBBY is thrilled to sponsor the 2021 IBBY ICBD poster with its 
inspirational message to children around the theme The Music of Words, written by interna-
tionally renowned children’s author Margarita Engle from the United States, with illustrations 
inspired by the internationally acclaimed illustrator and winner of IBBY’s 2014 Hans Christian 
Andersen Award, Roger Mello from Brazil.

Roger Mello
Roger Mello was born in Brasilia in 1965. Winner of the 2014 IBBY Hans Christian Andersen 
Award, Roger Mello has illustrated over 100 titles, 25 of which he authored. He has received 
numerous awards in Brazil and abroad for his work as an illustrator and writer, including the 
Brazilian Academy of Letters and the Brazilian Union of Writers recognition, the International 
Best Book of the Year award from the Swiss Fondation Espace Enfants in 2002 for his book 
Meninos do Manque, the Chen Bochui International Children’s Literature Award as the Best 
Foreign Author in China in 2014. In addition, his book, You Can’t Be Too Careful! was one of 
the American Library Association’s 2018 Mildred L. Batchelder Honor recipients.

Roger has held solo exhibitions of his work in China, Colombia, France, Germany, Italy, Japan, 
Mexico, Peru, Russia, South Korea, and Taiwan. His work has also been the focus of countless 
shared exhibitions, international book fairs, and commemorative celebrations around the 
world. His books have been published in Argentina, Belgium, China, Colombia, Denmark, 
France, Iran, Japan, Mexico, the Netherlands, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, and 
the United States, and have been translated into 15 languages.

ولــد روجــر ميلــو يف برازيليــا عــام 1965. وقــد حــاز عىل جائــزة هانز 
كريســتيان أندرســن لعــام 2014 والتــي Öنحها املجلس الــدويل لكتب 
اليافع¬ (IBBY). أبدع ميلو يف الرسوم التوضيحية ألكÜ من 100 كتاب، 
منهــا 25 مــن تأليفــه. وحصــل عــىل العديــد مــن الجوائــز يف الربازيــل 
وحــول العــا� عــن أع	لــه كرســام وكاتــب، Äــا يف ذلــك تكريــم 
ــزة  ــاب، وجائ ــيل للكت ــاد الربازي ــآلداب واالتح ــة ل ــة الربازيلي األكادÖي
 Fondation Espace كتاب العام الدولية من املؤسســة السويرسية
 ،Meninos do Manque يف عــام 2002 عــن كتابــه Enfants
وكذلــك جائــزة Chen Bochui الدوليــة ألدب األطفــال كأفضــل 
مؤلــف أجنبــي يف الصــ¬ يف عام 2014. باإلضافة إىل ذلــك، كان كتابه، 
ال Öكنــك أن تكــون حــذرا للغايــة! مــن األعــ	ل التــي تلقــت تكريــم 
Mildred L. Batchelder مــن جمعيــة املكتبــات األمريكيــة عــام 

.2018

ــا، وفرنســا،  عقــد ميلــو معــارض فرديــة ألع	لــه يف الصــ¬، وكولومبي
ــا  ــيا، وكوري ــÓو، وروس ــيك، وب ــان، واملكس ــا، والياب ــا، وإيطالي وأملاني
الجنوبيــة، وتايــوان. كــ	 كانــت أع	لــه محــط اهتــ	م عــدد ال 
الدوليــة،  الكتــب  ومعــارض  املشــرتكة،  املعــارض  مــن  يحــىص 
واالحتفــاالت التذكاريــة يف جميــع أنحــاء العــا�. وقــد نـُـرشت كتبــه يف 
وفرنســا،  والدèــارك،  وكولومبيــا،  والصــ¬،  وبلجيــكا،  األرجنتــ¬، 
وإيــران، واليابــان، واملكســيك، وهولنــدا، وكوريــا الجنوبيــة، والســويد، 
وســويرسا، وتايــوان، والواليــات املتحــدة؛ حيــث ترجمــت أع	لــه إىل 

15 لغة مختلفة.

روجر ميلو Margarita Engle
Margarita Engle is a Cuban-American author of verse
books such as The Surrender Tree, Enchanted Air,
Forest World, and Drum Dream Girl. Her many awards
include the 2019 NSK Neustadt Prize for Children’s
Literature, 2011, 2012, and 2015 Pura Belpré Honor
Awards, a 2018 Walter Award Honor, the 2015
Américas Award, a Jane Addams Children’s Book
Award, and several International Latino Book Awards
and Honors. She has also been awarded with the
Charlotte Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth,
Lee Bennett Hopkins, Arnold Adoff Poetry Award, and
Claudia Lewis Awards.

Margarita served as the 2017-2019 Young People’s
Poet Laureate. Her most recent books include With
a Star in My Hand, Dreams From Many Rivers, and
Dancing Hands. Forthcoming books include Your Heart,
My Sky, and A Song of Frutas.

Margarita was born in Los Angeles, but developed
a deep attachment to her mother’s homeland during
childhood summers with relatives on the island.
She studied agronomy and botany along with
creative writing, and now lives in central California
with her husband.

 ،(IBBY) ¬هو فعالية ســنوية تنعقد تحــت رعاية املجلس الدويل لكتــب اليافع (ICBD) اليــوم العاملــي لكتــاب الطفــل
وهــو منظمــة دوليــة غــÓ ربحيــة. انعقــدت الفعاليــة ألول مــرة يف عــام 1967 بتنظيــم مــن مؤسســة املجلــس، جيــال 
ليبــ	ن. ويتزامــن االحتفــال بهــذا اليــوم كّل عــام مــع عيد ميــالد هانز كريســتيان أندرســن، 2 أبريل، إللهام حــب القراءة 

والدعوة لالهت	م بكتب األطفال.

ــاح الفرصــة لقســم وطنــي مختلــف مــن املجلــس الــدويل لكتــب اليافعــ¬ é يكــون الراعــي الــدويل  يف كّل عــام، تُت
 .(ICBD) لليوم العاملي لكتاب الطفل

ــال العــا�،  ــة رســالة إىل أطف ــف لكتاب ــد املضي ــارزًا مــن البل ــا ب ــا، وتدعــو كاتًب ــا معيًن ــة موضوًع ــة الراعي ــرر الجه وتق
ورســاًما شــهÓًا لتصميــم ملصــق. تُســتخدم هــذه املــواد بطــرق مختلفــة للرتويــج للكتــب والتشــجيع عــىل القــراءة. 
تقــوم العديــد مــن أقســام املجلــس الــدويل لكتــب اليافعــ¬ بالرتويــج لليــوم العاملــي لكتــاب الطفــل مــن خــالل وســائل 
اإلعــالم وتنظيــم األنشــطة يف املــدارس واملكتبــات العامــة. وغالًبــا مــا ترتبــط هــذه الفاعليــة باالحتفــاالت حــول كتــب 
األطفــال وغÓهــا مــن املناســبات الخاصــة التــي قــد تشــمل مؤلفــ¬ ورســام¬ ألدب األطفــال أو مســابقات الكتابــة أو 

إعالنات جوائز الكتب.

يفتخــر مجلــس الواليــات املتحــدة لكتــب اليافع¬ (USBBY) بكونه عضــًوا يف أرسة املجلس الدويل لكتــب اليافع¬ منذ 
عــام 1960. ويــّرس مجلــس الواليــات املتحــدة لكتب اليافع¬ أن يرعــى ملصق اليوم العاملي لكتــاب الطفل لعام 2021 
ــا  برســائله امللهمــة إىل األطفــال حــول موضــوع موســيقى الكلــ	ت، الــذي كتبتــه مؤلفــة األطفــال الشــهÓة، مارغريت
إنجــل مــن الواليــات املتحــدة، مــع رســوم توضيحيــة مــن إبداعــات الرســام روجــر ميلــو مــن الربازيــل الفائــز بجائــزة 

هانز كريستيان أندرسن لعام 2014.

اليوم العاملي لكتاب الطفل 

ــب  ــة للكت ــول كوبي ــن أص ــة م ــة أمريكي ــي مؤلف ــل ه ــا إنج مارغريت
ــات،  الشــعرية مثــل شــجرة االستســالم، والهــواء املســحور، وعــا� الغاب
ــت  ــي حصل ــدة الت ــز العدي ــ¬ الجوائ ــن ب ــة. م ــول الحامل ــاة الطب وفت
األطفــال،  ألدب   2019 لعــام   NSK Neustadt جائــزة  عليهــا 
وجائزة الرشف Pura Belpré Honor ألعوام 2011 و2012 و2015، 
وجائــزة الــرشف Walter Award Honor لعــام 2018، وجائــزة 
ــل، إىل  ــاب الطف ــز لكت ــ¬ آدام ــزة ج ــام 2015، وجائ Américas لع
ــة.  ــب الالتيني ــة للكت ــز والتكرÖــات الدولي ــن الجوائ ــد م ــب العدي جان
كــ	 حصلت عىل جوائز شــارلوت زولوتــاو، وجائزة PEN USA، وجائزة 
ــز،  ــت هوبكن ــزة يل بيني ــرث، وجائ ــن إي ــزة جري ــت، وجائ ــدن كاي جول

وجائزة أرنولد أدوف الشعرية، وجوائز كالوديا لويس.

حازت مارغريتا عىل لقب شاعرة الشباب للفرتة 2017-2019. تتضمن 
أحــدث كتبهــا نجمــة يف يــدي، وأحــالم مــن العديــد مــن األنهــار، 
 ،î	واأليــدي الراقصــة. مــن بــ¬ كتبهــا املرتقــب صدورهــا: قلبــك، وســ

وأنشودة الفواكه.

ــا  ــًة وارتباطً ــت صل ــا كون ــوس، ولكنه ــوس أنجل ــا يف ل ــدت مارغريت ول
ــىل  ــا ع ــع أقاربه ــة م ــالت الصيفي ــالل العط ــا خ ــن والدته ــا بوط عميًق

الجزيرة أثناء فرتة طفولتها. 
ــا إىل جنــب  وقــد درســت علــم الهندســة الزراعيــة وعلــم النبــات، جنًب

مع الكتابة اإلبداعية. وتعيش اآلن يف وسط كاليفورنيا مع زوجها.
.

مارغريتا إنجل


