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 العنوان: حواديت أبلة فاطمة

 النوع األدبي: قصص أطفال

 فاطمة السادات() فاطمة عبد الحميد حدادالمؤلف: 

 الرسومات:

 الطالبة: كوثر بدري عبد الحميد حّداد

 سيف سعيد علي شريهان الطالبة:

 األخطاء اللغوية من فريق الدار َحتح  الُمدقق الُلغوي: صُ 

 اللغة: فصحى

 التنسيق الداخلي واإلخراج: فريق الدار

 تصميم الُغالف: فريق الدار

 2019سنة النشر: 

 الحالة: حصريّا  

 1 رقم الطبعة:

 15رقم الكتاب بالدار: 

_________________________________________ 

 2019لنشر اإللكتروني تم النشر بواسطة دار قصص وحكايات ل

 الجروب  الصفحة  الموقع

https://kesasandhekayatpub.blogspot.com/
https://www.facebook.com/kesasandhekayat
https://www.facebook.com/kesasandhekayat
https://www.facebook.com/groups/kesasandhekayat/
https://www.facebook.com/groups/kesasandhekayat/


قصص لألطفال                                        حواديت أبلة فاطمة                                            

 العودة إلى العناوين                                                                              4  

 ضغط على العنوان لتقرأ القصة؟ا  

 
 5 .......................................... المل ك يَ ُتوب
 61 .......................................... طموح نمول

 22 ............................ طائر الصدَّاح ودب العسل
 16 ...................................... نبذة عن المؤلفة

 12 .................................... سَّاماتنبذة عن الر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قصص لألطفال                                        حواديت أبلة فاطمة                                            

 العودة إلى العناوين                                                                              5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المل ك يَ ُتوب

 رسومات الطالبة: كوثر بدري عبد الحميد حّداد
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من الحيوانات أمام عرين  جمع ايقف  ؛والحزن األسى تجمُّع يعلوه في

 طمئنان عليه.لالاألسد 

 ،رافةالز وأبو قردان و  ،لذئبوا ،والحمار الوحشي ،الفيل يصطفّ 

وبعض الطيور الجارحة. الكل في حيرة من أمر ملكهم!  ،والنعامة

يتأوه من وجع  ؛الفراش أصبح طريحواآلن  سي ا،ا قايد  كان شد  ؛باألمس

 أصابه!أحد يعرف ماذا  والببطنه.  َأَلمَّ 

، ثم األسد علىيدخل القرد ويلقي نظرة  ،يأتي الثعلب بالقرد الحكيم

ا، ويقول: حَّصهيتف  جيد 

فأنه  إذانيابه الحادة! بأوآثار دماء  ،وحلقه يؤلمه ،ن بطنه منتفخةإ -
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 دون أن يمضغه. أفتَرَس شيئ ا ما

 حتىباألسد  لالعتناءالثعلب  يوج هأخذ القرد الحكيم  ؛بعد قليل

 يشفى...

 

 ولكن عليه أن يمتنع بعض الوقت عن أكل اللحم.  -

 عارض األسد وقال:  ، لكنالثعلب ، فوافقكذلك قال القرد الحكيم
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أنتم ال قيمة لكم  ؟من أنتم يا ضعفاء ؛تمنعون عني أنا اللحم أانتم -

 من دوني!

 

، أخاف منه القرد الحكيم والثعلب ئير ا؛ه ويزأر ز وَّ ثم سكت وأخذ يتأ

 .أمام عرينهصفوف الحيوانات المنتظرة  لبقّية زئيره ووصل
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 وهو يصيح: الصدَّاح طائرصوت  ىإل تنّبه الكلوفجأة  

 دعوني أدخل! ؟أدخل لملكنا دعوني -

 

 ، يقول فينظرة حزن ، ناظر ا للملكوأخذ يتمتم ،احالصدّ ودخل طائر  

 هذا بسبب دناوتك!نفسه: 
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اح لألقتراب منه ولكن الخوف كان لصدّ رفع األسد رأسه وأشار  ؛وفجاة

 واألسد مريض. حتى الصدَّاحمن  يتملَّك

 له: ، وقالاحالصدَّ  علىاألسد  ىناد 

 ، فأنابه جميع الحيوانات حتى تبل غ ،ما أقوله لك يّ لد لّي؟إ تعال -

 رغم قوتي فأني مريض.

 أقترب منه الصداح وقال:  لحظاتوبعد 

 ال بأس عليك. موالي -
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:رد األسد   قائال 

ا.أعرفك  ؛ أنامجامل أنت - ضي يكاد َمرَ  ؛ أناأحفظ كالمي هذا جيد 

وآخرهم غزالة  ،حيوانات كثيرة ستُ أنا أفتر  ؛ي ويسلبني قوتييقهرن

نظرت أمها  ، ووقتهاأفترستها أمام أمها شهر ا؛ عمرها يتعدَ صغيرة لم 

أأكل  لنتوبتي اآلن  علنتُ أ أناتسبقها...  إلى السماء ودموعهاللسماء 

لي  يخط طلن  ،لن أفترس صغار الحيوانات ،من الحيوانات ر االلحم غد
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وأعلن  ،كالمي هذا لكل الغابة  بل غ ؛ب لإليقاع بضعاف الحيواناتالثعل

 ؟أن األسد قد تاب

اَ ا َنَظرَ  أيتوب األسد أم هي حيلة  حق افي نفسه:  ، وقالح في ذهوللصدَّ

 جديدة لألفتراس؟
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 آخروما كادوا يسمعون  ،بقرار ملكهم يبش ر الحيواناتاح لصدَّ وخرج ا

عليه هجمة قوية باألنياب  ، هجمواعرينه حتى دخلواالقرارات 

 والضروس والقواطع.

 والكل يهتف: 

 “يتوب... الملك يتوب يارب القلوب. الملك”
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 ولطموح نمّ 
 رسومات الطالبة: شيريهان سيف سعيد علي
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 يمشي كثير ا بال جدوى، لعله يعثر على ضالته.

 غير الصالح، ولكن هيهات.وأكثر ضالته هي؛ أكوام الطعام 

إذا شعر بخطر رش  االقترابوخوفه الدائم من  ،فالمتربصون له كثيرون

 المبيدات.
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ينام  فشيئ ا، شيئ اويقترب  ّقبووراء النوافذ يتر  ،يسير خلف األبواب

ا  فوق األرفف المتربة. مسطح 

 ا.كثير  يشتهيها   التييحلم بضالته: "فتافيت السكر" 

 .ب َرّش المبيداتب البيت مهووس يصل إليها وصاح كيف

تقع على  أرجلهلعل  ،ويدخل غرفة الطهي المظلمة ،سيلملم شجاعته

العلبة  لى" إنمُّول. يصعد "على العلبةبضع من السكر المتراكم أ
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 سكر اأهو  يتحّسس:بقرنيه  ، وأخذمن فتحتها ، حتى دناويقترب بحذر

 م لح ا؟أم 
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أمامه  ، ويجدضئ المصباح فجأةي ؛ إذيستشعر بقرنيه وبينما هو

 شاي جاف. ب ا بهوفي يده كو  قف ا،صاحب البيت وا
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 ،العلبة ورجّ صاحب البيت  بادءهلكن  ،وأراد أن ينزل بسرعة نمُّول َفز عَ 

التي وقع بعضها  ،وتحته فتافيت السكر ،ومات ؛ تحّطمفسقط نمول

 السكر.ملعقة صغيرة من  بَغرفصاحب البيت  َشَرعَ حين  ؛األرض على
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 طائر الصدَّاح ودب العسل
 رسومات الطالبة: كوثر بدري عبد الحميد حّداد
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لبين  تجّولهفقد أنهكه التعب بعد  ،من نوم ثقيل الصدَّاحيستفيق طائر   مناح 

سهلة المرور لصديقه الصدوق "الدب  ألماكن وتعليمه ،العسل البعيدة

 .على العسل ىالذي يتغذ األعمى"
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عن طريق شقشقة مميزة  ،ليخبر صديقه الدب األعمي ىأميال أخر  رانهوطي

العسل كما  األعمى منويسير وراءها. ينهل الدب  عمىيسمعها الدب األ

 تبّقى.وال يستطيع تخزين ما  ،يريد

 ،هو من يساعده في معرفة مناحل العسل الصّداحا؟ فطائر ذ  يساعده إ من

 علىفلو كان معه ما يعينه  ،سل واحدةله قطرة ع يخز نولكن ال يستطيع أن 

 .لحظة  واحدة  د دَّ تخزينها ما تر 

فجميع أقرانه قد رحلوا وأستوطنوا  ،له فصيلة تعيش معه األعمى ليسب دُ فال

له في  صديق ا تخذهجلساته مع ذلك الطائر الذي أ ى، ومعظمأماكن أخر 

 وحدته.

بعامل البيئة  ،منه ُسرقت  طفولته التي  األعمىالدب  كَّرالحين واآلخر يتذ  وبين

 العسل . يحمالنه إلىوالرحيل. فأبواه كانا 

المكان  البشر الغرباءعندما أستوطن بعض  ، ولكنمنه تبقىما  كانا يخز نان له

 فصيلته ليبيعوها واألستفادة منها. على أصطيادعزموا 
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كيف   على تعليمهأبواه  ؛ عزملم يتجاوز الخمس سنوات األعمىالدب  لّما كان

  ؛الشجر كثيف األوراق يتسلَّق

 



قصص لألطفال                                        حواديت أبلة فاطمة                                            

 العودة إلى العناوين                                                                              26  

 البشر.من الجدد  المستوطنينال يقع في أيدي  حتى ،ليختبئ حماية له
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أصبح  ، حتىموضع تسلقه يتحسَّسفترة كبيرة وهو  األعمىومكث الدب 

 فقدانه للبصر. ماهر ا رغم
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 ا يؤنسهونيس  وكأن اهلل جعل له  بجواره؛ الصّداحوبعد فترة سكن طائر 

 ويساعده فما بعد.

يشقشق  الصّداح واندماج؛أكثر ألفة  جنسيهما؛ فقد أصبحورغم أختالف 

 العسل. إلى طريق عمى ويهديهللدب األ
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 نبذة عن المؤلفة

 

 فاطمة عبد الحميد حداد ) فاطمة السادات( السم:ا

 قنا. الدولة: مصر _

 الوظيفة: مشرفة في جمعية خيرية 

 دبلوم معهد فني تجاري. علىحاصلة : الدراسة

 قاص ة، وشاعرة.

 :سابقة أعمال 

 لم تنشر لها أعمال من قبل.
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 سَّاماتنبذة عن الر 
 

 

 كوثر بدري عبد الحميد حداد  االسم:

 سنة 17طالبة _ 

 الصف الثالث الثانوي

 قصة )الملك يتوب( أبدعت  برسوماتها في

 ورسومات قصة )طائر الصداح ودب العسل(

_____________________ 

 االسم: شريهان سيف سعيد علي

 سنة 13طالبة _ 

 أبدعت  برسوماتها في قصة )طموح نمول(
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