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 إلیكم تلخیص الفصول من
 

 الفصل الثاني والثالثین إلى الفصل الثامن
 والثالثین

 
 من روایة الولد الذي عاش مع النعام

 
 الصف السابع

 
 لغة عربیة

 موقع المناهج
alManahj.com/ae 

 
 ♦ تلخیص الفصل الثاني والثالثین كارثة
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 الطوارق هم قبیلة طوال القامة یدعون بالرجال
 الزرق بسبب صبغ الوان المالبس على جلودهم،

 وها هي قافلتهم متجهة في الصحراء نحو
 المغرب لبیع الملح وحلي حرفییهم مقابل األقمشة

 الزرقاء والتمر والصنادل لیعودوا بها إلى
 تمانراست و جبال األهقار.

 
 كانوا یتنقلون لیًال في الصحراء وفي تلك اللیلة

 رأوا نارًا فاتجهوا نحوها وقاموا بسرقة صنادیق
 فضیة ورأوا سیارات الجیب فقاموا بسرقة ما
 یمكن تفكیكه منها وتابعوا رحلتهم شماًال ببطء

 بسبب األحمال الجدیدة الثقیلة.
 

 استیقظ هدارة وسرب النعام في الصباح وهم ال
 یزالون یشعرون بالشبع فتمددوا في مكانهم دون
 حراك، وفي الجانب اآلخر من المنحدر استیقظ
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 أفراد فریق البحث لیتفاجؤوا بأن معداتهم جمیعها
 قد ُسرقت فصرخ المصور وتبعه مهندس

 الصوت، بدأ بوب یوبخ لوك وأخبره أنه السبب
 وراء كل هذا فكل ما قاله كذب وال یوجد ولد
 بري مع نعام وإال لكان سمع به ابراهیم واهل

 الصحراء، قرر بوب ترك المهمة بعد تلك
 الخسارة المالیة الفادحة راجعین لدیارهم

 فتحركوا بسیاراتهم الى تیندوف ومن هناك جوًا
 لبالدهم.

 
 

 عندما تحركت سیارات الجیب لم یركزوا برؤیة
 سرب النعام في الجوار ولكن هدارة رآهم

 مغادرین فأسعده ذلك خاصة بعد أن عادت له
 قوته فاآلن یستطیع الذهاب للبحیرة القدیمة دون
 خوف، فانطلق ومعه سرب النعام إال أن سعادته
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 لم تكتمل فقد أضحت البحیرة مستنقعًا صغیرًا،
 سرب النعام لم یؤثر ذلك فیه فراح یشرب من

 المستنقع، هناك عادت كل الذكریات القدیمة
 لهدارة، وبعد فترة عادت الغزالن مرة أخرى

 للمستنقع وأصبح هدارة یشرب من لبنها كل یوم
 ویأخذ للنعامات من اللبن في قشر البیض، كانت
 النعامات وهدارة یذهبون كل ثالثة أیام للشرب

 من المستنقع وفي أحد تلك األیام رآهم راعي
 كان یرعى ماعزه في المكان ذاته.

 
 

 ♦ تلخیص الفصل الثالث والثالثین
 
 

 أسیر
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 لوح الراعي لسرب النعام بیدیه ولكن النعام

 وهدارة ركضوا مبتعدین بعد إن رأوه إلى أن
 وصلو لشجرة األكاسیا التي یقیلون تحتها، ناموا

 ولكن بقلق وكان حوج یراقب المكان إلى أن
 اطمأن، راحوا عند العصر یبحثون عن طعام
 ولكنهم ال زالوا قلقین حتى هدارة أحس بذلك.

 
 بنى الراعي سیاجًا من النباتات الشائكة لماعزه
 وتركها للذهاب لألمساك بالولد، اتبع آثار النعام

 فعرف أنهم یأتون كل یوم لیناموا تحت تلك
 الشجرة، عند حلول اللیل تسلل الراعي حتى

 وصل الشجرة فتسلقها ونام هناك وعند الظهیرة
 رأى الراعي سرب النعام والولد الذي كان یشبه
 النعام في مشیه، رآهم قادمین للشجرة فاختبأ في

 الشجرة وتركهم الى أن ناموا ثم انقض على
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 الولد بعد أن غرس عودا شائكا في شعر هدارة،
 حاول هدارة اإلفالت إال أنه لم یفلح فقد ربط
 الراعي یدیه ورجلیه بحبل، انتصبت طیور

 النعام وحاولت عض الرجل إال أنه تحرك مبتعدًا
 وأجبر هدارة على المشي بعد أن بدأ بغرس
 سكینه في ظهره وكلما حاول هدارة اإلفالت

 غرس الرجل السكین أعمق.
 
 

 ركضت طیور النعام وراء الرجل ولكنها وقفت
 بعیدًا بعد أن وصل البحیرة، عندما وصل الرجل
 للبحیرة التقى ب”بوبوط”الرجل المعروف بقوته

 في الصحراء والذي قتل األسد ذات مرة، اهللا
 أكبر ،انظر ماذا أمسكت”هكذا قال الراعي
 لبوبوط بعد ذلك أخبر بوبوط ذلك الراعي

 بالقصة التي حكاها له “دولة”أخیه الذي یصلي
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 الجمعة في الصحراء أنه قد أتت إلیه إمرأة
 لصالة الجمعة أسمها فاطمة وزوجها اسمه محمد

 وكانت قد فقدت طفلها في الصحراء فدعا لها
 دولة أن یحفظ اهللا ابنها، بعد ذلك قرر الرجالن

 إعادة هدارة ألهله فربطاه فوق جمل، حاول
 هدارة اإلستغاثة بوالدیه ولكن دون جدوى فقد
 ركض سرب النعام خلف الرجلین لمدة یومین

 قبل أن یستسلموا.
 

 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل الرابع والثالثین

 
 

 هذا إبني
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 كانت تلك األیام أصعب أیام حیاة هدارة،
 األسر..العود على شعره ..الرجل الذي قتل

 األسد، فقد هدارة األمل في العودة لعائلته
 “النعام”بعد أن رآهم توقفوا عن اللحاق بهم،

 توقفت قافلة الجمال وقدموا الطعام لهدارة، قدموا
 له في البدایة لحم إبل لكنه أخرجه من فمه، ثم
 قدموا له خبز فأكله وشرب الكثیر من الماء،

 عندما فك الرجل وثاق هدارة حاول الهرب إال
 أنه أرجعه مرة اخرى.

 
 حاول هدارة الهرب ثالث مرات خالل مسیرتهم

 في الصحراء إال أنه في كل مرة كان الرجل
 یعیده، هاهم اآلن وصلوا لوجهتهم وخرج إلیهم

 أفراد القبیلة من الخیام فسألهم الرجل هل فاطمة
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 ومحمد بینكم فتقدمت فاطمة فسألها أن كانت
 فقدت ابنها ذات یوم في الصحراء، فأجابته أن

 ذلك كان قبل سنوات طویلة، فأشار الرجل للولد
 المربوط على الجمل وأخبرها أنه ابنها وقد

 وجدوه یعیش مع النعام وربما حیوانات أخرى،
 أنزل الرجل هدارة وفك وثاقه إال أنه كان ممسكًا
 بشعره حتى ال یفلت، عندما رأى هدارة أمه شعر

 بأنه سمع هذا األسم من قبل ورأى هذه الیدین
 وتذكر األسورة التي كان یملكها.

 
 فرحت فاطمة كثیرا بعد أن تأكدت أنه ولدها من

 تلكالعالمة التي تعرفها على بطنه، فأخذته
 وغسلته بالماء الدافئ وحلقت شعره، ألبسته

 مالبس جدیدة سروال و جلباب وعمامة إال أنه
 في البدایة حاول نزع المالبس ولكنه تعود علیها
 الحقا، أخذته بعد ذلك لخیمة بها سجادة حمراء

alManahj.com/ae



 فشعر هدارة أنه نام في هذا المكان من قبل،
 جلست بقربه حتى نام وعندما استیقظ كان

 منزعجًا من المكان إال أن فاطمة هدأته وبدأت
 تردد”فاطمة..هدارة..فاطمة ..هدارة” ففهم هدارة

 أنها تریده أن یردد وراءها إال أنه لم یستطع
 فحاول التواصل معها ذهنیًا كما كان یفعل مع

 النعام ولكن دون جدوى.
 
 

 ♦ تلخیص الفصل الخامس والثالثین
 
 

 التحول إلى إنسان
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 كانت أم هدارة تجلس بقربه وتغني له األغنیة
 التي كانت تغنیها له في صغره فشعر هدارة
 بالفرح ألن هذه األغنیة هي التي كانت دائمًا

 تتردد في ذهنه وكان دائمًا یشعر أنه سمعها في
 مرحلة من مراحل حیاته، حاولت أمه أن تجعله

 ینطق كلمة”أمي” ولكن هدارة عجز عن ذلك، أما
 والده فكان قد أجبره على إعادة إرتداء مالبسه
 التي خلعها في اللیل وأخذه معه لألغنام إال أن

 ذبح والده إلحدى األغنام أشعره بالذعر فركض
 مبتعدًا متقرفصًا على نفسه في إحدى الخیام،

 كانت تلك الغنمة لالحتفال بعودة هدارة فطبخوا
 الطعام إال أن هدارة لم یأكل من لحم الغنم.

 
 أخذاه أبواه لرجل مسن إسمه معالین لقلقهما علیه

 بسبب عدم قدرته على الكالم، كان ذلك الرجل
 معروف بأنه شدید اإلیمان یلجأ إلیه البدو لحل
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 مشاكلهم، ذهب والدا هدارة للرجل ومعهم
 جمالن كهدیة له، دخل هدارة على الرجل المسن

 فانحنى له تلقائیًا دون أن یعرف لما فعل ذلك،
 وضع الرجل یده على رأس هدارة وتمتم ببضع

 كلمات، بعدها أخبر الوالدان أنه یجب العثور
 على أعمق بئر في الصحراء وربط رجل هدارة

 بحبل ورمیه في البئر ومن ثم إخراجه وهكذا
 سیبدأ بالكالم، أصاب قول الرجل المسن دهشة

 والدي هدارة وبعد عودتهم لخیامهم بدأوا
 بالرقص لیًال وحاولت فاطمة جعل هدارة یرقص

 إال أن تجمع الناس لم یكن یریحه فراح مبتعدًا
 في الظالم وأصبح یدور ویرقص وحدة كما كان

 یفعل مع النعام.
 

 وجد والد هدارة بئرًا فربط رجل ولده وظن
 هدارة أنه یرید قتله، رموه في البئر فصرخ
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 هدارة ومن ثم أخرجه أبوه فرحًا بسماع صوته
 أخیرًا، فكوا وثاقه وعندما نظر ألمه حرك شفتیه

 قائال”فاطمة”.
 
 

 ♦ تلخیص الفصل السادس والثالثین
 
 

 فتاة عیناها كالنجوم
 
 

 كانت أم هدارة تأخذه للخیام لتلعمه أسماء األشیاء
 ویرددها وراءها تعلم العدید من الكلمات بعد ذلك

 أصبح یقضي وقتًا طویًال عند الظهیرة مع أكبر
 رجل في القبیلة لیعلمه فكان یقص علیه القصص

 ویطلب من هدارة أن یعیدها بعده، هكذا تعلم
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 هدارة العدید من الجمل وصار یتقن الكالم وكان
 یشعر أن فترة بقائه مع الرجل المسن هي أفضل
 ما حدث له في حیاته الجدیدة، قرر الرجل المسن

 أن یعلمه القرآن والقراءة والكتابة بعد أن علمه
 لغة الحسانیة، فقرأ علیه أول شئ آیة الكرسي إال
 أن هدارة لم یفهمها فقد كانت بالعربیة ولكنه تعلم

 بعد ذلك.
 

 كان الناس یسخرون منه في بعض األحیان
 بسبب تصرفاته الغریبة مثل وضع إبهامه في
 فمه كعادته قدیمًا مع النعام، وكان في بعض
 األحیان یشعر بالشوق الشدید للنعام فوضعته
 عائلته تحت المراقبة لمدة عام حتى ال یهرب

 وبعد أن اطمأنوا أوكلوا الیه رعي جمال القبیلة
 فكان یأخذ الجمال كل یوم ویعتني بها ویذهب
 للرجل المسن في بعض األحیان، انتشر الخبر
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 بأن هدارة أفضل راعي ابل في الصحراء وأنه
 یستطیع إبعاد األسود والحیوانات المفترسة

 بالتحدث معها فقط إال أن ذلك لم یكن صحیحًا.
 

 حدث بعد ذلك شئ غیر مجرى حیاته ففي أحدى
 أیام سعیه بالجمال رأى خیمات لقبیلة أخرى

 ورأى فتاة ترتدي ثوبًا أخضر تخرج من إحدى
 الخیمات، اختبأ هدارة واقترب خفیة ورأى أن

 عینا الفتاة تشبه النجوم، شعر هدارة بالشوق
 وربما الحب الذي كان یقصه علیه الرجل المسن

 في تلك األساطیر، كان یأتي كل یوم لرؤیة
 الفتاة، وفي یوم رأته وأتت إلیه وأخبرته أن سمها

 خروبة وسألته عن القصص الدائرة حوله، بعد
 ذلك طلبت منه أن یعود في الغد مرة أخرى

 لیخبرها بشئ قاله له حیوان ما بعد أن عرفت انه
 یكلم الحیوانات.
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 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل السابع والثالثین

 
 

 یوم السعد ربما
 
 

 انتظر هدارة الفتاة ثالثة أیام على التوالي ثم
 التقاها في الیوم الرابع فكاد یقفز رقصًا كما تفعل
 طیور النعام إال أنه لم یفعل، قال هدارة للفتاة أنه

 سیخبرها قصة حكتها له الطیور إال أن ذلك لم
 یكن صحیحًا فهذه القصة قصها علیه الرجل

 المسن وكان قد حفظها هدارة، بدأ هدارة یروي
 القصة للفتاة وأخبرها بأنه كان هناك ذات یوم
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 رجل بدوي اسمه علیه رأى فتاة ذات عیون
 خضراء تشبه النجوم في منامه وعندما استیقظ
 أحس بالشوق للفتاة ولكنها ربما كانت من قبیلة

 أو بالد أخرى، وفي یوم كان یمشي في
 الصحراء فقابلته امرأة مسنة طلبت منه المساعدة

 فحملها على جمله وقدم لها آخر ما تبقى من
 طعامه وشرابه، كانت المرأة جنیة تحاول معاقبة

 علي إال أنها غیرت رأیها بسبب تصرف علي
 معها فأعطته هدیة عبارة عن سوار یستطیع

 تحویله ألي نوع من الحیوانات لكن ال
 یستطیعبعدها العودة كإنسان وأعطته كذلك
 أمنیتین یتمنى ما شاء إال عودته كإنسان ..

 
 عندها تحول علي لزوبعة رمل واختفى، سمع

 علي أن هناك ملك له بنت جمیله ولكن لم
 یزوجها ألي رجل فهو لم یرى بعد من یستحق

alManahj.com/ae



 ابنته، قرر علي دخول القصر ولكنه تحول
 لطائر فریحة حتى یستطیع رؤیة األمیرة كل

 یوم، وفي یوم حلت لعنة بالمدینة وأصابها
 الجفاف فأخبرهم ساحر أن الحل هو بإلقاء

 األمیرة في الغابة حتى تموت وبالفعل قادها
 الملك للغابة وتركها هناك وكله حزن، اقتربت

 الحیوانات المفترسة من األمیرة إال أن علیه
 استخدم امنیاته هذه المرة النقاذها ومن ثم دلها

 على الطریق للقصر فتبعت األمیرة الطائر حتى
 وصلت ووصولها عاد المطر للقصر، الحقًا

 تحولت االمیرة لطائر وتزوجت األمیر وعاشوا
 سعداء منجبین الكثیر من األوالد، قال هدارة

 للفتاة “لذلك یقال أن من سمع تغرید طیور
 الفریحة في یومه یصبح سعیدا”، أجابته الفتاة
 إنها تعلم بأن من یسمع طیور الفریحة یصبح

 سعیدًا، أخبرها هدارة أنه سمع تغرید طائر
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 الفرح في الصباح، ”عیناك جمیلة كالنجوم
 وفستانك األخضر جمیل”هكذا قال هدارة

 لخروبة، بعدها بدأ یرسم على الرمال وقال لها
 “هل تقبلین بي زوجًا لك؟”.

 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل الثامن والثالثین

 
 

 آثار طیور النعام
 
 

 أحبت الفتاة التي كانت تجلس قرب هدارة في
 الرمل ابتسامته العریضة رغم ما كان یدور

 حوله بأنه غریب األطوار، وطلبت منه مهرًا
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 لزواجها “غزالة”سلیمة من أي خدش بدًال عن
 خمسین أو ثالثین من الجمال بسبب ادعائه

 معرفة التحدث مع الحیوانات.
 

 ظن الجمیع أن شرط الفتاة تعجیزي وأنها ال ترید
 الزواج بهدارة، إال أن هدارة ذهب فعًال إلحضار
 الغزالة وعاد بها للفتاة وكانت الغزالة هي “ظبیة
 “صدیقته القدیمة، أقیم عرس هدارة من خروبة
 واستمر لسبعة أیام، ولدت خروبة طفلها األول
 بعد سنة إال أنها الحظت لحزن هدارة المستمر

 فسألته وعرفت أنه بسبب عدم تودیعه للنعام
 قدیمًا فأخبرته أن بإمكانه أن یذهب األن بحثًا

 عنها لیودعها وینتهي حزنه، وبالفعل حزم هدارة
 أمتعته وراح في الصحراء بحثًا عن النعام، عاد
 هدارة بعد سبع سنوات وهو راضیًا بكون انسان

 وعاش مع عائلته، لم یحكي ألحد وال حتى
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 زوجته ما حدث في تلك السنوات، رزق هدارة
 بعد ذلك بأربعة أوالد فصار لدیه”بنتین وثالثة

 ذكور” علم هدارة أوالده قصص النعام التي كان
 یحبها وأكل أوراق الشجر وقد ظل هدارة نبتیًا

 یرفض أكل لحوم الحیوانات، كان األجانب یأتون
 لرؤیة الرجل الذي عاش مع النعام إال أنه كان

 یختبئ منهم وأفراد قبیلته كانوا یكذبون على
 االجانب بأنه ال یوجد هكذا رجل بینهم، مرت

 السنوات واشُتهر هدارة بأنه رجل حكیم ورجل
 دین یأتیه لناس لسماع نصائحه، إال أنه بعد فترة
 أصابه مرض الموت فجمع عائلته وأخبرهم أن

 یدفنوه في نفس مكانه هذا بعد موته ألنه لن یكون
 وحیدًا وبالفعل تم دفنه في نفس المكان بعد

 موته،تنقلت قبیلته بحثا عن الماء وكانوا في كل
 مرة یأتون لزیارة قبر والدهم یجدون آثار أقدام

 النعام حوله.
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.…………………… 

 مع التمنیات لكم بالتوفیق والنجاح
 ♦ موقع المناهج اإلماراتیة
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