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What is EBBY? 

The Egyptian Board on Books 
for Young People (EBBY) aims 
to promote a culture of reading 
and writing for children in 
Egypt. Founded in 1987 as the 
E g y p t i a n S e c t i o n o f t h e 
International Board on Books 
for Young People (IBBY), EBBY 
serves as a dynamic hub for 
children, parents, librarians, 
scholars, writers, illustrators, 
publishers, and others who are 
interested and invested in the 
field of children’s and young 
adult literature in Egypt. 

What is IBBY? 

The International Board on 
Books for Young People (IBBY) 
was founded in Zurich 1953, as 
a network of people committed 
to bringing books and children 
together. IBBY is a non-profit 
NGO with an official status in 
UNESCO and UNICEF. It has a 
pol icy-making role as an 
advocate of children's books 
and has 72 National Sections all 
over the world. 
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ندوة المجلس المصرى لكتب 
األطفال فى مكتبة القاهرة الكبرى 

 لمنى النمورى

عُـقدت فـى مـكتبة الـقاهـرة الـكبرى بـالـزمـالـك فـى يـوم السـبت 20 مـايـو  
2017 نـدوة هـامـة للمجـلس الـمصرى لـكتب األطـفال EBBY  تـحت عـنوان 
"صـناعـة كـتاب الـطفل: نـحو تـعاون خـالق مـن أجـل االبـتكار واالنـتشار" والـتى 
اســتهدفــت جــمع المهــتمين بــصناعــة كــتب األطــفال فــى مــصر مــن 
كُـتاب،و نـاشـريـن،و رسـامـين، ونُـقاد أدبـيين ، ومـترجـمين وذلـك لـالطـالع 
عـلى أهـم خـطط المجـلس الـمصرى لـكتب األطـفال وكـذلـك لـالحـتفاء 
بـالـفائـزيـن مـن الـكُتاب فـى مـسابـقة " أرضـنا" لـلكتابـة لـلطفل والـتى نـظمها 
المجـلس الـمصرى لـثقافـة الـطفل بـالـتعاون مـع مـؤسـسة شـورى، فـضالً 
عـن مـائـدة مسـتديـرة جـمعت لـفيف مـن المنخـرطـين فـى صـناعـة أدب 
الـطفل الـعربـى والـتى امـتألت بـالـكثير مـن األفـكار الـهامـة مـن كـل جـانـب 
والـتجارب الـخاصـة بـالـكُتاب والـمترجـمين والـرسـامـين وتُـوجـت الـمائـدة 
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المســتديــرة بــاطــالق مــقترح مــن جــانــب المجــلس الــمصرى لــكتب 
األطـفال يهـدف الـى وضـع قـائـمة مـن الـكُتب الـمميزة فـى كـل مـرحـلة 
عـمريـة تـكون دلـيالً لـآلبـاء حـين يـقومـون بـالشـراء ألطـفالـهم ، وتـكون 
كـذلـك دلـيالً لـلمكتبات حـين تـقوم بـالتخـطيط لمجـموعـاتـها الـمقبلة 

وتنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعى.  

بــدأت الــندوة الــتى امــتدت مــن الــعاشــرة ص  وحــتى الــثانــية م بــكلمة 
لـلدكـتورة نـاديـة الـخولـى رئـيس المجـلس الـمصرى لـكتب األطـفال والـتى 
قــدمــت فــيها بــاخــتصار اهــم انــجازات المجــلس الــمصرى مــنذ اعــادة 
تـأسـيسه فـى عـام 2012، والـذى كـان عـلى أولـويـة اهـدافـه الـوصـول لـلناس. 
ولهـذا ركـز المجـلس عـلى كـيفية الـتواصـل مـع المهـتمين بـصناعـة كـتاب 
الـطفل وكـيفية الـحصول عـلى الـعضويـة  وكـيفية االنـضمام لمجـلس 

االدارة واستمرار التواصل بعد كل فعالية.  

 وقـدمـت د.نـاديـة  الـفائـزيـن فـى مـسابـقة ارضـنا 
الــتى تــرعــاهــا مــؤســسة شــورى وكــلها  كــتب 
تـــشجع عـــلى فـــكرة الـــزراعـــة واألرض واهـــمية 
الـــزراعـــة دون أســـمدة اوتـــلوث والـــصداقـــة مـــع 

البيئة.  

تـتمحور أفـكار الـقصص الـفائـزة حـول فـكرة األرض وقـيمتها بـشكل ادبـى 
والفائزون هم: 

الفئة العمرية من 6 الى 12 سنة: 

زرعة الطماطم، تاليف رنيم حسن •

حكاية البذرة الغاضبة تأليف احمد عبدالرحيم •

الفئة العمرية الثانية من 13 الى 18 سنة: 

مسرحية الشجرة اليتيمة، تأليف هانى قدؤى •

السطح األخضر، تأليف ابراهيم عبدالمعطى •

الفائزون في مسابقة ارضنا: رنيم حسن. هانى قدؤى،  
احمد عبدالرحيم. و ابراهيم عبدالمعطى 

EBBY VOLUNTEERS 
NEEDED! 

At EBBY we rely ent i rely on 
volunteer efforts and would like to 
invite you, the constituency whom 
we serve to help us by volunteering 
your efforts in the following areas: 

1. Translating our English content 
into Arabic. 

2. Generating original content in 
English or Arabic. 

3. Reporting on children's book and 
reading events, new books, in 
lengthy original articles or short 
social media bytes etc. 

4. Going to our book review page 
and reviewing children's books. 

5. Volunteering to coordinate 
events, databases, etc with EBBY. 

6. Suggesting to us any other ways 
you wish to cooperate with us. 

If interested, please contact us at 
ebby.egypt@gmail.com.

 !EBBY تطوع في

 نـــود أن نـــذكـــركـــم أنـــنا فـــي المجـــلس 
نــعتمد كــليا عــلى الــجهود الــتطوعــية، 
ومــن ثــم نــدعــوكــم لــمساعــدتــنا عــن 

طريق التطوع في المجاالت التالية: 

تـرجـمة الـمحتوى بـالـلغة اإلنجـليزيـة 1.
إلى العربية. 

كـتابـة مـحتوى جـديـد بـالـلغة الـعربـية أو 2.
اإلنجليزية، 

اخبارنا عن كتب وفعاليات بالمجال، 3.
مــراجــعة كــتب األطــفال (اإلســتمارة 4.

على صفحتنا)، 
التطوع لتنسيق فعاليات المجلس، 5.
اقتراح طرق أخرى للتعاون معنا. 6.

إذا كنت تريد أن تتوع يرجى إرسال بريد 
 ebby.egypt@gmail.com إلكتروني إلى

mailto:ebby.egypt@gmail.com
mailto:ebby.egypt@gmail.com
mailto:ebby.egypt@gmail.com
mailto:ebby.egypt@gmail.com


IBBY Egypt Newsletter June 2017

Issue No. 3 �3

واوضــــحت د.نــــاديــــة ) الــــتى 
تــشارك هــى و د. يــاســمين 
مـــــطاوع مـــــن المجـــــلس 
الـمصرى لـكتب األطـفال فـى 
الـــتحكيم مـــع الـــمجالـــس 
األخـــرى الـــدولـــية)  صـــعوبـــة 
تـحكيم أعـمال هـذه الـجائـزة  
لـما تـحتويـه مـن مـعلومـات 
مـتخصصة عـن الـزراعـة وهـو 
الــذى اســتوجــب االســتعانــة 
بـأسـتاذيـن مـن كـلية الـزراعـة ، 
وكـــذلـــك ألن األعـــمال لـــم 
تُــــطبع بــــعد وتخــــلو مــــن 
الـــرســـومـــات، وهـــو بـــاألمـــر 
الـــصعب فـــى مـــجال كـــتب 
االطـفال. ومـع هـذا فـد أثـبتت 

هــذه الــكتب األربــعة تــميزهــا 
حـتى مـع عـدم وجـود رسـومـات. وتـتمنى د. نـاديـة  أن تجـد هـذه األعـمال 
األربـع طـريـقاً للنشـر لـما تسـتحقه مـن فـرص حـقيقية وذلـك لـقيمتها 

ورُقى كتابتها. 

وكـان مـن الـنواحـى الـمفيدة فـى هـذه الـندوة شـرح الـمعايـير الـتى يـتم مـن 
خـاللـها الـتحكيم فـى مـجالـس كـتب األطـفال الـعالـمية والـتى تهـدف 
الـندوة مـن  خـاللـها تحسـين فـرص صـناعـة الـكتاب الـمصرى لـيكون جـديـراً 
بـالـفوز وبـتبوأ مـكانـة مـرمـوقـة فـى أدب األطـفال الـعربـى والـعالـمى. ومـن 
الجـديـر بـالـذكـر ان كـال مـن د. 
نــاديــة الــخولــى ود. يــاســمين 
مــطاوع شــاركــا فــى لــجان 
تـحكيم لـجوائـز كـتب اطـفال 
عــــالــــمية مــــثل جــــائــــزة 

اندرسون. 

مـن الـناشـريـن الـمرمـوقـين 
الـذيـن حـضروا الـندوة أ. عـبير 
مـجاهـد مـن معهـد جـوتـة، أ. 
بـــــلـسـم ســـــعـد مـــــن دار 
الـبلسم، وأ. أمـل فـرح مـن دار 
الشجـــرة وهـــى دار حـــديـــثة 
نسـبياً، وأ. نـورهـان رشـاد مـن 
الــدار الــمصريــة الــلبنانــية، وأ. 
أمـــيرة أبـــو المجـــد مـــن دار 

الشروق. 

د. ياسمين مطاوع

EBBY Board in 
Action: Yasmine 
Motawy on the HCAA 
Jury … Again 

EBBY’s Yasmine Motawy is once 
again a juror for the Hans Christian 
Andersen Award for Children’s 
Literature in 2018.  

The Hans Christian Andersen 
Award is perhaps the industry’s 
most prestigious, given to an 
author and illustrator of children’s 
books whose complete works have 
made a “lasting contribution to 
children’s literature.” The award, 
supported by Denmark’s queen, is 
considered a “Nobel Prize” for 
children’s literature. Nominations 
for the biennial award are made by 
the national IBBY sections, and 
award recipients are selected by a 
distinguished international jury of 
children’s literature specialists. For 
the 2018 awards, 33 authors and 28 
illustrators have been nominated 
from 35 countries. In addition to 
Amal Farah [for author], Egypt has 
also nominated artist Helmi El Touni 
for the 2018 Award. 

Excerpt from Marcia Lynx Qualey, 
“Celebrated Kidlit Author and 
Publisher Amal Farah on Surprises, 
Processes, and Wishes.” Arablit.org 
12 April 2017. Web. 

Yasmine Motawy (second 
from the left) on jury duty

http://www.ebby-egypt.com/board.html
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/hcaa-2018/?L=0
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/hcaa-2018/?L=0
http://www.ebby-egypt.com/board.html
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/hcaa-2018/?L=0
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/hcaa-2018/?L=0
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قــدمــت د. يــاســمين مــطاوع عــرضــا هــامــاً أعــربــت فــيه عــن ســعادتــها 
لــكونــها هــى ود. نــاديــة الــخولــى مــن لــجنة تــحكييم جــائــزة انــدرســون 

وأوضحت  معايير اختيار جائزة 2018 والتى بدأت من قبل الجائزة بعام. 

و  جـائـزة أنـدرسـون تـعتبر هـى جـائـزة نـوبـل فـيما يـتعلق بـأدب االطـفال..يـتم 
تـوزيـع االعـمال قـبل مـيعاد الـجائـزة بـعام كـامـل ويـتناقـش الـمحكمون 
عـن طـريـق غـرفـة الـكترونـية مـغلقة طـوال هـذا الـعام حـتى يـلتقون فـى 
الـنهايـة لـمدة أربـعة أيـام الخـتيار االعـمال الـفائـزة. فـى الـجائـزة الـسابـقة 

كان هناك اعمال من 34 دولة وعشرات الرسامين والكتاب.  

كـل مجـلس كـتاب فـى كـل دولـة  يـرشـح واحـد او اكـثر مـن الـمحكمين 
ويـتم اخـتيار عشـرة مـنهم عـلى مسـتوى الـعالـم ولهـذا فـهو نـوع مـن 
الـتكريـم ان تـكون مـصر مـن العشـرة الـمحكمين عـالـميا. مـا يـنظر الـيه 
الـمحكمون هـى الـعناصـر اآلتـية، وهـى بـشكل أسـاسـى الـعناصـر الـتى يـجب 

ان تتوافر فى صناعة أى كتاب أطفال ناجح : 

ولـم تـغفل د.يـاسـمين الـتعرض ألهـمية الـترجـمة كجسـر أسـاسـى فـى 
نـقل األفـكار الـهامـة مـن ثـقافـة ألخـرى وتـعاظـم اهـميتها فـى تـرجـمة 
كــتب األطــفال عــلى وجــه التحــديــد بســبب دقــة الــنصوص واخــتالف 

مستويات اللغة بها.  

وأعــقب عــرض د. يــاســمين مــطاوع  جــلسة مــائــدة مســتديــرة  وفــيها 
أجـمع الـحاضـرون عـلى ضـرورة تـوسـيع قـاعـدة المهـتمين بـأدب األطـفال. 
وضــرورة تــوصــيل الــكتاب لــلطفل الــعربــى وكــذلــك تــوصــيله لــلقاريء 
األجـنبى. وتـم الـتاكـيد عـلى ضـرورة اسـتعادة الـمكانـة الـمصريـة فـى مـجال 
الــكتابــة والنشــر لــألطــفال واالســتفادة مــن الــذكــاء الــفطرى لــلطفل 
الـمصرى. وهـذه هـى األهـداف األصـلية للمجـلس الـمصرى لـكتب األطـفال 
مـن خـالل عـمله الـتطوعـى. فـالـغرض مـن كـل الـفعالـيات هـو ايـجاد مـجال 
مـناسـب لـكتاب ورسـامـين االطـفال للخـلق واالبـداع والـتفاعـل للخـروج 

بأفضل ماعندهم. 

المؤثر

العرض

الناشر

الكاتالوج
الغالف

الناقد

المحرر

الرسام

الكاتب

EBBY Board in Action: 
Dina Elabd Publishes 
Her Third Children’s 
Book 

EBBY’s own Dina Elabd now has 
three publishing credits to her name: 

A short story about an Egyptian boy 
who lives on a date farm with his 
family and has magical adventures.

A YA novel about three Egyptian 
teenagers on a quest to find a 
legendary island and a mythical tree.

A sweet bedtime story about a girl 
who saves a lion cub.
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تحـدث الـناشـرون فـى جـلسة الـمائـدة المسـتديـرة عـن الـصعوبـات الـتى 
تـواجـه مـجال النشـر واهـمها صـعوبـة الـعثور عـلى اعـمال جـيدة وسـط 
الــكم الــهائــل مــن األعــمال الــتى تــتقدم للنشــر وكــذلــك ارتــفاع أســعار 
الـطباعـة فـى مـقابـل ضـعف عـملية الـبيع وسـط اهـتمام بـأنـواع اخـرى مـن 

مصادر المعرفة االلكترونية مما يهدد عملية النشر ذاتها.  

تحـدث الـمترجـمون عـن صـعوبـة اخـتيار أعـمال مـناسـبة خـاصـة لـلمرحـلة 
الــعمريــة األكــبر وهــو أدب الــناشــئة اوأدب الــيافــعين حــيث تــجبرهــم 
مـحاذيـر الـمجتمع الـمصرى عـلى تـجنب مـوضـوعـات فـى منتهـى األهـمية 
لهــذه الــمرحــلة الــعمريــة مــثل الــجنس والــطالق والــعزلــة والــعنف فــى 

المدارس والمجتمع وغيرها من الموضوعات.  

 وتــم طــرح ســؤال أهــمية دور الــرســام ومــا إن كــان دوره اهــم مــن دور 
الـكاتـب فـى عـملية صـناعـة الـكتاب وهـنا قـامـت الـكاتـبة عـفاف طـبالـة 
بــلفت االنــتباه ان الــكاتــب يــقوم "بــاســترســام " الــفنان مــعتمداً عــلى 

مـوهـبته وحـساسـيته 
اهـــــمـيـة  وتـــــنـشـأ 
الـرسـم انـطالقـاً مـن 
هـــذه الـــنقطة لـــكن 
الـــــقــصــة  تـــــظــل 
مـوجـودة بـذاتـها حـتى 
بــدون وجــود رســم.  
ولهـــذا فـــالـــكاتـــب 
والـرسـام يـكمل كـل 

منهما اآلخر.   

لـكن ربـما كـان مـن اهـم مـا تـم طـرحـه فـى الـمائـدة المسـتديـرة هـو 
ضـرورة خـلق وظـيفة "المحـرر" فـكل عـناصـر صـناعـة الـكتاب تـحتاج  لهـذا 
الـشخص الـخبير ذو الـذائـقة الـحساسـة والـذى يسـتطيع كـل مـن الـكاتـب 
والـرسـام ودار النشـر أن يـتطوروا بسـبب نـقده الـبناء. كـما تـمت االشـارة 
الـى ضـرورة خـلق مـنصب الـقاريء األول وهـو طـفل مـن نـفس الـمرحـلة 

العمرية المستهدفة ودوره اليقل أهمية عن دور المحرر.  

المائدة المستديرة 

الكاتبة عفاف طبالة (وسط)

Book Review: Hoff Bloff  
by Amal Farah 

Hoff Bloff is an award-winning picture 
book for young children and it takes us 
on a magical journey with a fairy facing 
off against an evil witch and her 
destructive spells. Using kindness and 
forgiveness, the fairy is capable of 
changing anything, including the 
witch’s attitude.  

As the story progresses, the evil witch 
keeps casting malicious spells, but is 
met each time with a magic incantation
—“Hoff Bloff"—that the fairy uses to turn 
the negativity into something positive. 
These magic words are repeated 
throughout the story to weave in the 
book’s central theme: forgiveness.  

Although this book’s language is quite 
simple, to accommodate for younger 
readers, it approaches its themes subtly 
and doesn’t hammer its message in. 

The illustrations, despite being plain, 
have a traditional vibe and are 
entertaining. The colors, though faint, fit 
well with the illustrations, making the 
characters stand out and the scenery 
more eye-catching.  

All in all, Hoff Bloff is an interesting read, 
as it combines both imagination and 
magic, allowing its readers to embark 
on a journey of their own. The storyline, 
in addition to being entertaining, aims 
to teach the readers morals and values, 
thereby achieving the author’s goal in 
encouraging forgiveness and kindness.   

Review by Yasmine Bassily 
yasminebassily@aucegypt.edu 
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وكـما ذُكـر مـن قـبل، أطـلقت د. نـاديـة الـخولـى ود. يـاسـمين مـطاوع فـى 
نـهايـة الـيوم مـقترحـاً بـوضـع قـائـمة لـلكتب الـمميزة، يـقترحـها كـل 
نـاشـر وكـاتـب ورسـام ويـتم انـتقاؤهـا فـى الـنهايـة مـما يـشكل مـعياراً 
مـمتازاً لـآلبـاء وامـناء الـمكتبات ويـكون خـطوة بـدايـة لـلنقاد والـكتاب 
والــرســامــين. واألهــم مــن هــذا الــمقترح هــو الــتأكــيد عــلى ضــرورة 
اســتمرار الــتواصــل بــين كــل المجــموعــات لــمختلفة والمهــتمة 
بـصناعـة كـتاب األطـفال فـى مـصر ليسـتمر تـدفـق األفـكار فـى اتـجاه 

اعالء ثقافة الطفل العربى بشكل عملى وممنهج.  

مـنى الـنمورى مـدرس األدب االنجـليزى واألدب الـمقارن فـى 
كـلية االداب جـامـعة طـنطا، وكـاتـبة ونـاقـدة ادبـية، ومـترجـم 

متخصص فى ترجمة األعمال األدبية. 
mselnamoury@yahoo.com 

حديقة األفكار: 
مقابلة ياسمين مطاوع مع أمل فرح 

حـــاورت د.يـــاســـمين مـــطاوع 
الـكاتـبة الـصحفية والـناشـرة أمـل 
فــــرح، مــــرشــــحة المجــــلس 
الـمصري لـكتب األطـفال لـجائـزة 
هـانـز كـريسـتيان آنـدرسـن ألدب 
الـطفل لـعام 2018. تـرعـى جـائـزة 
آنـــدرســـن صـــاحـــبة الـــجاللـــة 
الـملكة مـارغـريـت الـثانـية مـلكة 
الـدنـمارك وتـعدّ الـجائـزة "نـوبـل 
أدب األطـــفال" يـــحصل عـــليها 
كــاتــب ورســام لــكتب األطــفال 

كــل عــامــان. تــأتــي الــترشــيحات لهــذه الــجائــزة مــن الــفروع الــوطــنية 
للمجــلس الــدولــي لــكتب األطــفال وتــقوم لــجنة تــحكيم دولــية مــن 
الـمختصين الـمرمـوقـين بـأدب األطـفال بـاخـتيار الـفائـزيـن. قـد تـرشـح 33 
كـاتـب و 28 رسـام مـن 35 دولـة لـلجائـزة عـام 2018. رشـحت مـصرأيـضاً 

الرسام القدير حلمي التوني هذا العام. 

مـطاوع: كـثير مـن قـصصك تـأخـذ الـقارئ إلـى بـلدك أسـوان، وهـا أنـتِ 
تـسافـريـن كـثيرا لـلعمل، فهـل قـمت بـرحـلة سـفر خـصيصاً لـلبحث 

عن اإللهام؟ 

أمل فرح

Read our Articles in English 
Elnamoury, Mona. “Bookmaking for 
Children in Egypt: Prizes, Initiatives, 
and Challenges.” Arablit.org 24 May 2017. 
Web. 

Qualey, Marcia Lynx. “Celebrated Kidlit 
Author and Publisher Amal Farah on 
Surprises, Processes, and Wishes.” 
arablit.org 12 April 2017. Web. 

 مشروع قائمة
 الكتب المميزة

بـــعد طـــرح وتـــعديـــل الـــمقترح فـــي  نـــدوة 
المجــلس يــوم الســبت 20 مــايــو 2017 عــن 
صـناعـة كـتاب الـطفل، نـوجـه الـدعـوة أوالً إلـى 
الـسادة الـناشـريـن أنـنا نـود أن نـبدأ مشـروع 
قـائـمة الـكتب الـمميزة وإلـيكم الـمعايـير 

التي سيتم اختيار الكتب عليها: 

قـــسمت الـــكتب إلـــى الـــفئات الـــعمريـــة 
التالية: 

سن ما قبل المدرسة 1.
المرحلة االبتدائية 2.
المرحلة االعدادية 3.
المرحلة الثانوية 4.

ويتم تصنيف الكتب كاآلتي: 
كــتب حــاصــلة عــلى جــوائــز وتــقديــرات 1.

وشـــهادات وعـــلى الـــقوائـــم الـــقصيرة 
الرسمية لجوائز 

كـتب مـتميزة نشـرت فـي الـفترة مـا بـين 2.
 2017-2006

برجاء مراعاة ما يلي: 
مـلء لـكل كـتاب هـذه اإلسـتمارة وإرسـال 

الكتب على العنوان التالي: 
20 لطفي حسونة 

الدقي 12311 
الجيزة 

في تاريخ أقصاه 10 أكتوبر 2017 
ثــانــيا، نــوجــه الــدعــوة إلــى الــسادة الــقراء 
لـيصوتـوا عـبر مـواقـع الـتواصـل لـلكتب الـتى 
تســـــتحق أن تـــــضم إلـــــى أي مـــــن الـــــبنود 

المذكورة أعاله فى هذه القائمة.
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فـرح: لـم أقـم حـتى اآلن بـرحـلة خـصيصاً لـلبحث عـن اإللـهام. الـحقيقة 
أظـنه يـبحث عـني وأنـا مـتوفـرة لـه دائـما أنـتظره ألـتقطه أراقـبه فـي وجـوه 
الـناس ومـلمس األشـياء وحـركـة الحشـرات وفـي بـعض األحـيان فـي ذرات 

الغبار العالقة في الهواء.  

لـكن حـدث أنـني فـي أحـد الـرحـالت الـتي لـم تـكن بهـدف اصـطياد اإللـهام 
اصــطدتــه وكــان كــتاب نــقطة ونــصف دائــرة وخــط الــذي يــقدم لــتعليم 

اللغة عبر اإلبداع . 

مــطاوع: هــل تــنتمين إلــى دائــرة كُــتّاب يــساعــدون بــعض عــلى 
الكتابة؟ 

فــرح: لــألســف لــيس لــدي هــذه الــصحبة وإن كــنت أتــمنى أن تــتكون 
الجـماعـات األدبـية الـتي تخـلق حـالـة مـن الـمسانـدة والـدعـم والـتطويـر 
ألعـضائـها. أنـا عـن نفسـي اقـدم مـا اسـتطيع تـقديـمه لـمن يـسألـني الـرأي 
مـن األصـدقـاء  فـيما يـكتب. وبـعد إنـشاء دار شجـرة أحـببت أن أقـدم 
لـلكُتّاب الـذيـن ال تـتماشـى نـصوصـهم مـع تـوجـهات الـدار تـقاريـر نـقديـة، 
بـعضهم يـقبلها والـبعض يـرفـضها. أمـا أنـا فـقليل جـداً مـن األصـدقـاء هـم 
مـن يـعلقون عـلى الـنص فـي أول عـرض لـه عـليهم وعـادة مـن يـقدم لـي 

تصوراته ونقده هم غير الكتاب. 

مــطاوع: دائــما يــتساءل الــناس، "كــم يــتقاضــى الــكتاب؟" فهــل 
تفصحي للكتاب الجدد عن  أجر أول كتاب لك؟  

فـرح: أول كـتاب تـقاضـيت عـنه ألـف وخـمسمائـة جـنيه بـعد مـرور سـنة 
من تاريخ نشره وكان كتاب غزالة وصياد. 

مطاوع: كم مسودة في درج مكتب أمل فرح اآلن؟ 

فرح: لدي حوالي 8 مسودات وكتابان تحت الطبع  

مطاوع: كم ساعة تقضيها في الكتابة كل أسبوع؟ 

فـرح: هـذا أمـر نسـبي جـداً، بـعض األسـابـيع أكـتب كـل يـوم بـإلـحاح شـديـد 
جـداً مـا يـوازي ثـالث سـاعـات، وبـعض األسـابـيع تـمر دون أي كـتابـة عـلى 
اإلطـالق. لـكن عـندمـا أكـون مـشغولـة بـكتاب مـعين أسـتطيع أن أقـر أنـني 
أكـتب أكـثر مـن 8 سـاعـات فـي الـيوم دون كـتابـة فـعلية. أتـأمـل فـي كـلمة 
مـا، وأجـمع أخـريـات، أقـوم بـصياغـة األفـكار وإعـادة صـياغـتها عـدة مـرات 
أثـناء الـيوم ثـم أجـلس لـكتابـتها. أنـا مـن الـنوع الـذى يـعمل عـلى الـنص 

حتى لحظة التنسيق النهائي. 

مطاوع: من أين تأتي األفكار؟ 

فرح: تأتى األفكار من حديقة األفكار طبعاً! ألم تقرأي كتاب الوحش . 

مـطاوع: إذا عـاد بـك الـزمـن، مـاذا تـفعلين بـشكل مـختلف لـتعدي 
نفسك أن تكوني كاتبة أفضل اليوم؟  

لمزيد من المقابالت 
عن أمل فرح: 

 More Amal Farah in
 the Press:

“أمل فرح: اإلمارات أمان الطفل”. البيان. ٢٠ 
أبريل ٢٠١٤. 

“Amal Farah: The UAE and 
Children’s Safety.” Interview by 
Al-Bayan. Al-Bayan. 20 April 
2014. Web. (Arabic) 
Link: 
http://www.albayan.ae/five-senses/
culture/2014-04-20-1.2105321 

“حــوار الــكاتــبة والــشاعــرة األســتاذة  .. : 
أمـل فـرح.” حـوار مـع نـجاح عـامـر.  مجـلة 

فايز. ٢١ مارس ٢٠١٦.  
Farah, Amal. Interview by Nagah 
Amer. Faiz Online Magazine. 21 
Mar. 2016. Web. (Arabic) 
Link: 
http://faiz.ucoz.com/publ/authors/
huar_alkatbt_ualsa_rt_al_stadt_ml_frh
/6-1-0-28 

“Amal’s Shagara Publishing 
house lights the way to a better 
tomorrow.” Interview by Ahmed 
Mosbah. Al-Shuruq, issue 1287. 
11 Dec. 2016: 27-29. Print. 
(Arabic) 

“الــكاتــبة أمــل فــرح: أتــمنى الــعبور بــأدب 
الـطفل الـعربـي لـلعالـمية.” الـبلد. ٨ مـايـو 

 .٢٠١٧
“The Writer Amal Farah: I Hope 
to Share Arabic Children’s 
Literature with the World.” El-
Balad. 8 May 2017. Web. (Arabic) 
Link: 
http://www.elbalad.news/2752978 
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فـرح: كـنت سـأقـرأ أكـثر وأكـثر فـي مـجالـي الـفيزيـاء والـفلسفة. لـقد قـرأت 
بـالـفعل مـا أهـلني لـلكتابـة لـكن أنـصح الجـميع بـاالسـتغراق فـي هـذيـن 
الــمجالــين لــيتأهــلوا لــلكتابــة لــألطــفال، تــلك المخــلوقــات الــمدهــشة 

الحكيمة. 

مطاوع: ما طقوس الكتابة عندك؟ 

فـرح: طـقوس بسـيطة جـدا أجـلس فـي أقـرب مـكان أسـتطيع إسـناد 
الـالب تـوب عـليه وأصـنع كـوب شـاي مـظبوط ويشـترط أن يـكون الـمكان 

نظيفاً ومرتباً. ال أستطيع الكتابة وحولي ازعاج بصري  

لكـن يمـكنني أن أكتـب وحوـلىـ بعـض الضـوضاـء  القـليلة فاـألصوـات ال 
تـزعـجني. أكـتب فـي اي مـكان يـتاح فـيه الب تـوب أو ورقـة وقـلم ويـكون 
نـظيفاً أمـا الـمكان الـمفضل فـكان قـديـماً مـطبخ أمـي فـقد كـان واسـعاً 
وبـه مـقاعـد وثـيرة ويـطلع عـلى بـاحـة  واسـعة فـكنت أجـلس بـجوارهـا 

وأكتب أما اآلن فاكتب في غرفتي الخاصة. 

مطاوع: ماذا قال لك قارئ أدهشك؟ 

فـرح: قـالـت لـي أم قـرأت البـنها كـتاب الـصندوق الـذى يـحكي عـن طـفل 
فـقد بـصره فـاسـتطاع بـالـخيال أن يـمسك الـقمر بـيده قـالـت لـي أشـكرك 
ابـني مـبصر لـكنه كـان يـخاف مـن  الـظالم  بـفضل الـصندوق تخـلص 

من خوفه. 

مطاوع: ماذا كان طموحك في طفولتك؟ 

فـرح: كـان طـموحـي أن أكـون كـاتـبة مـشهورة وكـنت أتـخيل نفسـي وانـا 
اكتب في غرفة مكتب واسعة وحولي أوراق كثيرة وخلفي مكتبة.   

مطاوع: ماهو مشروعك الحالي؟ 

فـرح: مشـروعـي اآلن هـو تـعريـف الـعالـم بـإمـكانـيات الـلغة الـعربـية وقـيمة 
الـكتاب الـعربـي عـبر تـرجـمة كـتبنا إلـى اإلنجـليزيـة ارفـق نـموذج مـن الـكتاب 

العربي معه. أحب شكل الحرف العربي وأعشق الكلمات. 

مطاوع: بما تنصح أمل فرح الناشرة الكتاب الجدد؟ 

فـرح: أنـصح الـكتاب الجـدد بـحب الـكتابـة والـحياة واكـتشاف الـنور الـكامـن 
فــي قــلب زهــور األفــكار والــغناء مــع مــوســيقى الحــرف والــرقــص مــعه 

وخلق البهجة التي يستحقها القارئ العزيز. 

مطاوع: عما تبحث أمل فرح الناشرة في الرسام؟ 

فــرح: أبــحث عــن دهــشة وأســلوب خــاص وطــرق مــبتكرة الســتخدام 
الـصفحة. كـما أبـحث عـن رسـومـات تـكون بـمثابـة نـص مـوازٍ وليسـت 

تصويراً حرفياً للكلمات.  

Follow EBBY on Facebook 
(facebook.com/ebbyegypt) or 

Twitter (@IBBY_EGYPT) and be sure 
to check out our website 

(www.ebby-egypt.com) for more 
book reviews and news! 

WATCH THIS: 
“The 2016 Hans 
Christian Andersen 
Award Shortlist” 

To gain insight into the breadth and 
range of the works presented by the 
authors and illustrators that were 
shortlisted for the Hans Christian 
Andersen Award in 2016, watch this 
short video on YouTube.  

Each of the candidates brings 
something unique to the world of 
children's literature, and collectively 
they represent the universality and 
p o w e r o f t h e t h e m e s t h a t 
characterize this world, regardless of 
country of origin. 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=d2L6mrEc6eM&t=80s 
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