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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

 معارض من العالم 2021 *
يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر

 

بير فويتار

http://www.athoms.fr


خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

www.perefouettard.fr  Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr

بير فويتار

ألف بقرة
بيرتيل وبرينديل

سفينة الشحن
آكل لحوم
في الجبل

التنين الذي يلفظ أشياء
وحش المرآة

بلد الفئران
الغرباء

ضوء صغير
مربيتي زرافة 

مالفينا
ميشيل ادوارد

ميريت
أبي سمكة سردين 

دب دب دب
بير فويتار وسان 

نيكوالس
رادغوند والغراندغول

ريك بو والقمل المهاجر
االتحاد هو قبول بعضنا 

البعض

االتحاد هو االختالط 
االتحاد هو التناوب
األخطبوط العجيب

حب دينو
فودو

فودو : كتاب للتلوين
يوبيزوتي

http://www.perefouettard.fr


   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

بير فويتار

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

 Bertille et Brindille

بيرتيل وبرينديل
أضاعت بيرتل الفتاة الصغيرة ذات الشعر المجعد والتي ترتدي 
نظارة، قطها. لكن أين يختبئ؟ برينديل، قطة صغيرة ذكية ذات 

شعر أحمر، فقدت صاحبتها. أين تختبئ يا ترى ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر االعمل باللغتين : الصينية المبسطة والكورية.

9782371650435 | 2019 | 24 pages 
 22x22 cm | 13.00 €

 1000 vaches

ألف بقرة
يعيش مزارع أياما سعيدة مع بقراته الثالث، لكن عندما يصل 

رجل يرتدي بدلة إلى المزرعة ذات صباح ويجد الحليب لذيًذا، 
تظهر ديناميكية جديدة في المكان. انتاج المزيد من الحليب 

وزيادة عدد األبقار وتركيب آالت جديدة أكثر كفاءة، لتلبية الطلب 
المتزايد من المستهلكين. تتغير الحياة اليومية للمزارع وحيواناته 

شيًئا فشيًئا. إنتاج المزيد، نعم ولكن بأي ثمن؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات : الصينية المبسطة، التركية، البولونية.

9782371650190 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

أديل تاريل
جولي دي تيرساك

بقرة، بقرتان، تالث بقرات، 
العدد مقبول، لكن مع ألف 
بقرة، يمكن أن نقول أهال 

باألضرار.

كتب للناشئة

أديل تاريل
بيارت جيروم 

تحتاج بيرتل إلى المساعدة 
للعثور على  قطها المحتال، 

برينديل.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

بير فويتار

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

 Carnivore

آكل لحوم
عندما تختفي الحشرات واحدة تلو األخرى، يقرر صرصور 

الليل التحقيق في األمر. يسأل هنا وهناك، ويدرك أنه يعيش في 
... مربى للكائنات الحية! أما الجاني فهي نبتة ابريقية آكلة لحوم. 
بعد هذه االكتشافات، يقود البطل الصغير الحشرات إلى الحرية 

عن طريق تسلق المربى.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782371650282 | 2018 | 32 pages 
 29,7x21 cm | 14.00 €

 Cargo

سفينة الشحن
ييحوم النورس فوق سفينة الشحن. لقد وجدوا القبطان، يبدو 

صغيرا جدا من فوق، فبالكاد تعرفوا عليه. في هذه الليلة، سيتبعه 
الطائر فيصارع الرياح واألمواج. لكن أهم شيء هو أن ال 

يغيب عن نظره. عليه أن يطير بين ظالم السماء وظلمة البحر، 
ويراقبه حتى يعود إلى الميناء.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782371650343 | 2018 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

أديل تاريل
بيارت جيروم 

سفينة شحن عمالقة، لكنها 
صغيرة في اتساع المحيط.

كتب للناشئة

أديل تاريل
بيارت جيروم 

تحقيق استثنائي في قلب عالم 
الحشرات!
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 Le dragon qui crachait n'importe quoi

التنين الذي يلفظ 
أشياء

برنارد تنين قوي وودود، يتنافس مع أفضل الجنود في المنطقة 
بشجاعة لقتله. ال يزعج برنارد أن يحرق أفضل الفرسان. إال 

أنه في يوم من األيام، بدال من أن يلفظ لهيبا جميال، يبدأ في 
بصق أشياء عديدة : خزانة مالبس نورماندية، مزهرية، بطة 

بالستيكية. هل تم سحره؟ هل أكل منتجا منتهي الصالحية؟

9782371650121 | 2016 | 36 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

 Dans ma montagne

في الجبل
يتشارك الذئب والراعي نفس الجبل، هما أعداء بطبيعتهم، لكن 
مع ذلك، يشعران بنفس المخاوف واألفراح. هل من الممكن أن 
يكون هناك أخيًرا متسع للجميع؟ بشكل دقيق وبتوازن، يالمس 

هذا العمل بطريقة حساسة الجدل الحي للغاية في بعض األحيان 
حول إعادة الذئاب في أوروبا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ7 لغات : الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، 

اإلنكليزية، الكورية، اليابانية...

FIND OUT MORE
Des Incorruptibles 2019-2020 جائزة >

9782371650152 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

أوبينو فرونسوا 
بيرات جيروم 

الذئب والراعي : عدوان. لكن 
هل هما مختلفان؟

كتب للناشئة

سيلفان زورزان
فوليه بريس 

برنارد تنين قوي لدرجة 
أن جميع األمراء والجنود 

يتنافسون بشجاعة لقتله.
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 Le pays des souris

بلد الفئران
سئمت الفئران، فالقط األسود الذي انتخبوه ال يصدر سوى قوانين 

جيدة للقطط. فعقدوا العزم على تغيير األشياء، وأجروا تصويتا 
آخر ... لكن األمور ليست بهذه البساطة. حكاية يسهل الوصول 

إليها وممتعة تتحدث عن مجتمعنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ ست لغات : الصينية التقليدية، الكورية، 

البولونية، االسبانية، والسويدية.

9782371650466 | 2020 | 32 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

 Le monstre du miroir

وحش المرآة
عندما تنظر لويز إلى المرآة، ال ترى إال العيوب، وحش حقيقي! 
يعتبرها شقيقها الصغير بطلة، ويقول والدها إنها مهرج حقيقي. 

كما أنها أفضل وسادة في العالم لقطتها شوسون، ومغامرة رائعة 
لصديقتها أنييس. نعم، لويز هي كل هؤالء وأكثر!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الصينية التقليدية والكورية.

9782371650312 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

ماهلير آن 

األلبوم يتناول مواضيع ذات 
أهمية حقيقية: الحب الذي 

نعطيه، واحترام الذات.

كتب للناشئة

ميريكور أليس 
ما سانجان

تحت حكم القطط السوداء، 
تثور الفئران الصغيرة وتنتخب 

قادة جدًدا ... القطط البيضاء.
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 Loupiote

ضوء صغير
في إحدى الليالي، يسمع الذئب دموع تاال، الطفلة المهجورة في 
الغابة، فيقرر الوحش إعادتها إلى البشر. لكن األمور لم تجري 

كما هو مخطط له بالنسبة لإلنسان الصغير ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السويدية

9782371650336 | 2018 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.00 €

 Les Bizarres

الغرباء
في المطبخ أسمع كلمة "غلوبس" وفي الحمام أسمع "بلوك" 

وفي القبو أسمع "كروا". لكن من يستطيع أن يصدر مثل هذه 
األصوات الغريبة؟ رحلة ممتعة عبر المنزل حيث نكتشف خمسة 
عشر مخلوًقا غريًبا، كل واحد منها أكثر إثارة للدهشة من اآلخر.

9782371650169 | 2016 | 36 pages 
 21x29 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

تارتين ديلفين 
روبلون أوليفييه 

هناك أصوات في منزلي

كتب للناشئة

كاترين التوه
تيسروند كامييل 

قصة جميلة عن الهجر والتبني 
مصحوبة برسوم توضيحية 

كلها من الدانتيل.
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 Malvina

مالفينا
مالفينا فتاة مبدعة، تخترع آالت رائعة لجعل الحياة اليومية أسهل. 

تحلم برؤية زوال هموم والدتها وتقرر تطوير آلة جديدة لمحو 
كل هموم األمهات ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات : البرتغالية، الكتالنية، االسبانية.

9782371650046 | 2015 | 36 pages 
 24x34 cm | 14.00 €

 Ma nounou est une girafe

مربيتي زرافة
على الرغم من المخاوف األولى، يصبح الطفل والمربية 

أصدقاء. ولكن، في يوم من األيام، ظهرت الفتات على أبواب 
المتاجر، تحظر دخول جميع الحيوانات ذات العنق الطويل ... 
أرسين وجيزيل مصممان على عدم السماح بدخول التعصب.

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة التركية

9782371650091 | 2016 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

بيرين جو
آن سولين سانتيس

يا لها من مفاجأة،  مربية 
أرسين الجديدة زرافة!

كتب للناشئة

نيفيس أندريه 

يمكن لمالفينا أن تخترع آلة 
الزمن إذا أرادت ذلك، لكن 

مشروعها أكثر طموًحا.
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 Mirette : La taupe qui voulait 
 voir plus loin que le bout de son nez

ميريت
الخلد الذي أراد أن يكتشف العالمالخلد الذي أراد أن يكتشف العالم

ميريت الصغيرة خلدة صغيرة تريد أن تكتشف العالم وتجد 
طريقها. تسافر من معرض إلى معرض، حاملة كعكة الجبن في 
حقيبة ظهرها، وأطعمة شهية. هناك تلتقي بالحيوانات التي لديها 
أنماط حياة، كل واحدة أغرب من األخرى. وخالل وجبة طعام 

تتشاركها مع ثالثة أصدقاء جدد، تخطر لميريت فكرة رائعة 
ستسمح لها بايجاد مكانتها.

9782371650350 | 2018 | 40 pages 
 24x24 cm | 13.00 €

 Michel et Edouard

ميشيل وادوارد
ميشال وإدوارد عصفوران كبيران يعيشان في مركز للتسوق. 

يشهدان يوميا مشهد البشر الذين يذهبون في رحالت بشعة 
للحصول على أحدث المنتجات أو المنتجات المخفضة. يعيش 

الصديقان حياة هادئة، لكن في يوم يحط طائر مهاجر في السوبر 
ماركت ويصاب بالدهشة من هذا الوجود البعيد عن الطبيعة 

فيجلب نفس الحرية لهذه الطيور المحصورة. ’لديهم حق االختيار 
بين وجود سهل حيث يكون كل شيء في متناول اليد أم بهجة 

الحياة في الهواء الطلق الرائع؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : العربية، الصينية المبسطة.

9782371650206 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

بيكار ميريام 
بيارت جيروم 

العيش في سوبر ماركت، هل 
يكون هذا هو الحلم؟

كتب للناشئة

تارتين ديلفين 
روبلون أوليفييه 

قصة لمساعدة األطفال على 
إيجاد طريقهم في الحياة.
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 Ours ours ours

دب دب دب
"كان يا ما كان، كان هناك دب ... ال، اثنان ... على الجليد ...
ال، في الغابة ..." هل سينجح الراوي في سرد قصته ؟ األمر
غير مؤكد أبدا ! ألن الدب األبيض والدب األسمر مصصمان

على أمتالك مصيرهم بأيديهم.

9782371650527 | 2021 | 32 pages 
 21x29 cm | 14.00 €

 Mon papa est une sardine

أبي سمكة سردين
في اليوم األول من المدرسة، يشارك طفل في محادثات فرصة 
االستاراحة ويفاجأ عندما يسمع زمالئه في الفصل يتحدثون عن 
آبائهم. "وأنت، أين والدك؟" يسأله اآلخرون. فكيف نجيب على 
ذلك عندما تكون صورة األب غائبة بشدة؟ "أبي، لقد ذهب إلى 

البحر. ألن أبي سمكة سردين.  "

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السلوفاكية

9782371650183 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

كتب للناشئة

كلير سيلين 
كوستا فيولين 

ماذا لو وجدت والدي في علبة 
سردين؟ رحلة طفل بحًثا عن 

والده.

كتب للناشئة

تيسراند كاميل 

أن تكون دًبا قطبًيا على صفحة 
فارغة ليس باألمر السهل حًقا.
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 Radegonde et la Grand'goule

رادغوند 
والغراندغول

هناك تنين يرهب المدينة ولكن رادغوند، الفتاة الذكية والشجاعة، 
تقرر التخلص من الوحش. وعندما يقلب القارئ الكتاب، سيجد 

أن راوي القصة هو التنين ويحكي القصة من وجهة نظره.

9782371650077 | 2015 | 40 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

 Père Fouettard et Saint Nicolas

بير فويتار وسان 
نيكوالس

في كل عام، يذهب القديس نيكوالس إلى زيارة األطفال أصحاب 
األخالق الحسنة. يعطيهم الكثير من الحلوى، ولكن من عليه أن 
يأتي بسرعة الستخدام فرشاة أسنان لتجنب تسوس األسنان؟ إنه 

األب فويتار ! وها هي قصته.

9782371650541 | 2020 | 36 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

كوستا فيولين 

هل سمعت من قبل عن بير 
فويتار؟ انسى كل شيء ودعه 

يخبرك بقصته.

كتب للناشئة

نعيمة
ماهلير آن 

تنين رهيب يرعب المدينة. أو 
..... هل من الممكن أن تكون 

القصة عكس ذلك؟
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 S'unir c'est s'accepter :  
Une histoire de poules

االتحاد هو قبول 
بعضنا البعض

قصة الدجاجاتقصة الدجاجات
قصف الرعد في مملكة الدجاج : مارينيت تريد تغيير لون 

الريش! لكن ال يبدو أن هذه الفكرة تروق للجميع. سؤال قسمهم 
لفريقين وتبع ذلك نقاش ساخن. ولمنع تطور الجدل، قرروا 

تنظيم كرنفال كبير حيث يمكن للجميع أن يتنكروا كما يحلو لهم، 
ويعبرون بأريحية عن كل رغباتهم وإبداعهم. فلتبدأ االحتفاالت!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية و البولونية.

9782371650640 | 2020 | 44 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

 Rick pou et les poux migrateurs

ريك بو والقمل 
المهاجر

ريك بو قملة صغيرة شجاعة مصممة على السفر حول العالم. 
من رأس إلى رأس، تلتقي بقمالت كل واحدة أغرب من 

األخرى فمن بينهم نجد : مشاحنات، لطيفات، مجنونات، من كل 
األجناس! مًعا، يشرعن في زوبعة من الخطر ومغامرات غير 

متوقعة.

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة الدانمركية

9782371650244 | 2017 | 56 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

لورون كاردون

تحلم ريك بو بالذهاب حول 
العالم. فتقفز إلى أول رأس 

عابر.

كتب للناشئة

لورون كاردون

كفى، مارينيت تريد أن تصبح 
دجاجة حمراء. كيف سيكون 

رد فعل بيت الدجاج؟
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 S'unir c'est se relayer :  
Une histoire de poules

االتحاد هو 
التناوب
قصة دجاجاتقصة دجاجات

إنها الحضنة الكبيرة : كل الدجاجات في مواقعهن. لكن مارسيل
وفيرمين ومبروك، الديوك الثالثة يالحظون بقلق غياب خمس
دجاجات. أين يمكن أن يكونوا ؟ في استراحة ؟ مستحيل، يجب

أن نمنع ذلك، فسالمة الكتاكيت المستقبلية على المحك! لكن
للدجاجات رأي آخر ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 7 لغات : الكتالنية، الصينية المبسطة، الكورية، 

االسبانية، التركية...

9782371650411 | 2019 | 42 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

 S'unir c'est se mélanger : 
 Une histoire de poules

االتحاد هو 
االختالط
قصة دجاجاتقصة دجاجات

حالة ذعر في بيت الدجاج. لقد اختفى مارسيل الديك األبيض. 
فتقول الدجاجات : ال بد أنها خدعة الثعلب القذرة. يجتمع الدجاج 
األسود والدجاج األحمر والدجاج األبيض مًعا التخاذ اإلجراءات 

الالزمة. لكن كيف سينظمون أنفسهم ؟ من يتولى مسؤولية 
الكتيبة؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في عشر لغات : الصينية المبسطة والتقليدية، 

اإليطالية، العربية، الكورية...

FIND OUT MORE
 < تم بيع 42 ألف نسخة في فرنسا

 Prix des Incorruptibles: الجوائز في فرنسا >
2017-2018 

   Prix Cultura 2016 
   Prix Feu Follet 2017

9782371650114 | 2016 | 52 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

لورون كاردون

حكاية مضحكة وذكية عن 
السلطة والديمقراطية ومكانة 

الفرد في المجتمع.

كتب للناشئة

لورون كاردون

قصة مضحكة عن البيض 
واألبوة ومشاركة المهام.
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 Un amour de dino

حب دينو
إلى أي حد تحبني ؟ تسأل السيدة دينو. فيجيب السيد دينو: "أحبك 
بحجم ديناصور الديبلودوكوس". ألن الحب له ألف شكل وألف 

لون فيكمل السيد دينو التشبيهات وإعالنات الحب

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782371650275 | 2018 | 24 pages 
 16x16 cm | 9.00 €

 Ti poulpe a les idées bien encrées

األخطبوب العجيب
بفضل والدته، يتعلم األخطبوط تي المشي والسباحة وقبل كل
شيء ... أن يبصق الحبر! لكن الطالب سيتفوق على معلمه

عندما يجد أنه يمكن استخدام الحبر لما هو أكثر من صيد
األعداء.

9782371650374 | 2018 | 52 pages 
 26x17 cm | 12.00 €

كتب للناشئة

لورون كاردون

باتاترا! أثناء تعلمه السباحة، 
يتشابك األخطبوط تي مع 

مخالبه.سيرى من تجرأوا على 
السخرية منه مصيرهم !

كتب للناشئة

بويود باتيست 

كتاب مصنوع بالكامل من 
الورق المقوى لتعلم كيفية قول 

"أحبك" بشكل ال مثيل له.
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 Vodou : coloriages

فودو : كتاب 
للتلوين

ماذا لو ارتدى شانغة سترة زرقاء بدالً من سترة حمراء؟ ماذا 
لو حمل الثعبان دان كل ألوان قوس قزح على حراشفه ؟ ماذا لو 
كان لدى الزومبي بشرة أرجوانية؟ األمر متروك لألطفال التخاذ 

القرار!

9782371650480 | 2019 | 28 pages 
 25x25 cm | 9.00 €

 Vodou

فودو
بعيًدا عن الكليشيهات المخيفة، يقدم هذا الفيلم الوثائقي المصور 

لألطفال والكبار عرضا لفكر للفودو، وتاريخها المذهل، وآلهتها 
الرائعة وأرواحها، وطقوسها ومؤمنوها، وثقافتها التي هي بال 

حدود. من افريقيا إلى أمريكا، من أقنعة الطقوس إلى الزومبي، 
من الممالك القديمة إلى الرقصات المعاصرة!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السويدية

9782371650459 | 2019 | 32 pages 
 25x25 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

تيسراند كاميل 

الفيلم الوثائقي الوحيد الذي 
يشرح ثقافة الفودو لألطفال.

كتب للناشئة

تيسراند كاميل 

اكتشاف رائع للفودو من خالل 
صفحات التلوين المعززة 
بلمسات من لون بانتون 

األزرق.
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 Youpizootie

يوبيزوتي
يتجه صف السيد "ب" اليوم إلى حديقة الحيوان. أيها األطفال، 

ماذا يمكنكم أن تخبروني عن الحيوانات؟ تريد الغوريال أن تلعب 
الغميضة، وتحلم الليمور بخوض معركة من الفطائر وتريد 

القطط أن تعزف موسيقى الجاز. أصحيح ذلك أيها السيد ب"!

9782371650497 | 2020 | 32 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

ماكينا مارتن 

رؤية مختلفة لحديقة الحيوان 
ولفت نظر إلى مكانة 

الحيوانات في مجتمعنا.
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