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 تلخیص الفصول من الثامن عشر إلى الحادي
 والعشرون من روایة الولد الذي عاش مع النعام

 الصف السابع
 لغة عربیة

 
 ♦تلخیص الفصل الثامن عشر

 
 هجوم اللبوة

 
 سمحت ماكو لشابتین من النعام بوضع بیضاتهما

 في عشها فصار عدد البیض اثنتان وثالثون
 بیضة لكنهم لم یكونوا على معرفة بالعد فقد كل
 ما یعرفونه أن العش به بیض كثیر، كانت ماكو
 تجلس على البیض بالنهار وأثناء ذهابها للبحث

 عن طعام كان هدارة یحمي البیضات من النسور
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 المصریة فیرمیها بالحجارة، لم یفقدوا حتى اآلن
 وال بیضة وكله بفضل هدارة.

 رأى هدارة آثار أقدم لبؤة قرب البحیرة فقد كانت
 اللبؤة تبحث عن طعام لها والبنها، بعد أن شمت

 اللبؤة رائحة طیور النعام ذهبت باتجاه السرب
 وعند اقترابها أحست ماكو أن شیئًا قادم فحذرت
 بقیة السرب الذي أسرع في الهرب إال أن ماكو
 وهوج ظلوا لحمایة العش أما هدارة فكان خائفًا

 بسبب مهاجمة األسد له في الماضي عند
 البحیرة، إقتربت اللبؤة ولكنها نالت رفسات قویة

 وضربة مخلب من أرجل ماكو وحوج جعلتها
 تهرب، أحس هدارة بالخجل لعدم مقدرته من

  المساعدة في
 حمایتهم. فقس البیض وكان هدارة یالعب

 الصغار ویجلب لهم الطعام إال أن الجمیع بدأ
 یشعر بالعطش وال توجد طریقة للذهاب للبحیرة
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 فاللبؤة الزالت هناك، تذكر هدارة البیض الذي
 دفنه في الرمل فأخرجه وسقى منه الصغار، إال

 أنه لم یكن كافي إلروائهم فترة طویلة، عزم
 هدارة على الذهاب للبحیرة فأخذ قشور بیض
 النعام في قطعة القماش خاصته وربطهم على

 ظهره، عند وصوله وبعد أن شرب حتى ارتوى
 الحظ آثار أقدام أسد ومعها آثار طویلة مستقیمة
 لم یعرفها"آثار عربة جیب"واشتم رائحة قویة لم

 یشمها من قبل"رائحة البنزین".
 

 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل التاسع عشر

 
 صیاد ومتحري صحراوي
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 اصطاد "لوك أوكونر"األمریكي لبوة بثالث
 طلقات فقط وكان متفاخرًا بذلك، أنزل جثة األسد

 من سیارته الجیب وطلب من مساعده المتحر
 الصحراوي "إبراهیم "- الذي كان یعد الشاي-

 أن یصوره مع األسد، صوره إبراهیم عدة صور
 بعد أن علمه لوك طریقة التصویر وبعد ذلك

 إلتقط لوك بنفسه العدید من الصور للبؤة وكان قد
 استهلك ثالثة أفالم لذلك، انتهى إبراهیم من

 إعداد الشاي وطلب منه لوك أن یحضره خارج
 الخیمة، كان لوك یفكر أنه سیصبح ثریًا بعد بیعه
 لألسد في الوالیات المتحدة األمریكیة فهو یعتقد

 أن األسد ینتمي لفصیلة األسود األطلسیة
 المنقرضة.

 طلب لوك من إبراهیم أن یقوم بسلخ جلد اللبؤة
 فعل إبراهیم ذلك دون أن تنزل منه قطرة عرق

 واحدة إال أن لوك وبالرغم من عدم بذله أي
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 مجهود كان یتصبب عرقًا مما اضطره لتبدیل
 مالبسه، أخبر إبراهیم الصیاد"لوك"بان اللبؤة
 كان لدیها شبل صغیر وعرف ذلك من شكل
 الضرع فقرر لوك أسر الشبل الصغیر لیبیعه

 الحقًا.
 تحركت سیارة الجیب باتجاه البحیرة لصید

 المزید من الحیوانات بنصب فخ لها وذلك بوضع
 لحم األسد، وكان لوك عازمًا على أسر الشبل

 فجهز قفصًا لذلك، في الطریق طلب إبراهیم من
 سیده التوقف فجأة لیخبره أن هناك آثار أقدام
 جمال ورجل ال یصلي، ضحك لوك من كالم

 إبراهیم إال أن إبراهیم راح یقص علیه الحكایات
 التي حدثت في بلده موریتانیا والتي تثبت بأنه

  یستطیع معرفة
 أي شئ من آثار األقدام فقط، وصلت السیارة

 للبحیرة وطلبب لوك من إبراهیم إنزال اللحم من
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 السیارة وأخذ هو القفص ووضعه في انتظار
 اصطیاده للشبل الصغیر.

 
 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل العشرون

 
 نانابولوكا

 
 رأى هدارة أن النسور المصریة تحوم في السماء
 فأحس أن هناك شیئًا یتوجب علیه الهرب إال أنه

 زحف في حذر فرأى مجموعة من الحیوانات
 متجمعة على لحم متعفن كریه الرائحة ورأى

 بالقرب من اللحم آثار أقدام لحیوانات بنات آوى
 لكنه تعجب لتركها بقیة اللحم فبنات آوى ال تترك

 لحمًا حتى تكمله إال إن حدث شئ یمنعها، رأى
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 هدارة بعد ذلك اآلثار الطویلة المستقیمة مرة
 أخرى وكان بالقرب منها آثار كائنان بشریان
 فأصابه الذعر فركض حتى اصطدم بالقفص

 فركض مرة أخرى مبتعدًا عن ذلك الشئ
 المعدني واختار طریقًا جدیدة لعودته للسرب.

 كان الصیاد لوك قد اصطاد بنات آوى في اللیل
 مفكرًا االستفادة من لحمها لصید الشبل، عندما
 صعد لوك على سیارته ونظر بالمنظار رأى
 القفص واقعا فاستعد بأخذ بندقیته ولكنه تفاجأ

 بانه خاوي تمامًا ورأى بالقرب منه آثار فسأل
 إبراهیم فأخبره أنها آثار أقدام إنسان حافي

 القدمین ولم یخبره بأكثر من ذلك، فتح لوك
 القفص وبدل اللحم بآخر طازج.

 ركض هدارة ولكنه توقف عند شق صخري
 فوجد حیوانًا صغیرًا تواصل معه ذهنیًا فعرف

 أنه شبل یفتقد أمه، أخبره الشبل بأن اسمه
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 نانابولوكا وكان یعاني العطش والجوع، فأحضر
 له هدارة ماءًا وبعد ذلك رجع الشبل مع هدارة
 للسرب وكان یالعبه حتى انه صعد معه التلة

 التي تستطع صغار النعام صعودها، عندما رأت
 النعام هدارة وبصحبته لبؤة صغیرة لم یعجبها
 ذلك فقد كانت خائفة على صغارها، لم تقترب

 النعامات من هدارة إال بعد أن عادت اللبؤة
 الصغیرة لعرینها، سخطت النعامات على هدارة
 وحاولت عضه بمناقیرها"لم یفعلوا ذلك من قبل"

 وفي اللیل نام هدارة وحیدًا بعیدًاـ عنهم.
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 ♦ تلخیص الفصل 21
 

 أسیر
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 كانت النعامات ال تزال غاضبة من تصرف

 هدارة فلم تنظر إلیه في الصباح عندها حاول
 هدارة أن یعالج الموقف بأخذه الصغار للشرب
 من البحیرة ولكن ماكو وحوج كانوا قلقین على

 صغارهم لذهابهم ألول مرة للبحیرة بعدما قام به
 هدارة بجلب لبؤة، ذهب الجمیع مع الصغار

 للبحیرة، كان الصغار یقلدون ابویهم في طریقة
 الشرب إال أن هدارة قفز لیسبح حتى وسط

 البحیرة والحظ أن هناك صغیرًا ذهب مبتعدًا عن
 البحیرة فتبعه لیحمیه لعلمه بوجود حیوانات

 مفترسة للنعام في تلك المنطقة المحتویة على
 ذلك اللحم إال أن الصغیر وقع أسیر ذلك القفص
 الخاص بالصیاد "لوك" فقد جذبته رائحة اللحم

 بالقفص.
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 حاول هدارة مساعدة الصغیر دون جدوى وعند
 قدوم لوك ألخذ صیده اختبأ هدارة ومن ثم راح

 یركض الحقًا بسیارة الجیب الخاصة بلوك.
 عندما وصل الصیاد كان سعیدًا بصیده لفرخ

 النعامة فهو ال یقل مكانة عن صیده لشبل أسد
 وكان الیعرف كیف یطعمه إال أن إبراهیم

 المتحر ساعدة فربط الفرخ بحبل مع الخیمة لیبدأ
 وحده باألكل من األرض، وصل هدارة لمكان

 خیمة الصیاد فرأى أشیاء لم یعرفها ولكنه أحس
 أنه رآها في السابق "كالنار التي كانت متقدة

 قرب الخیمة"شعر بأن هذه النار دافئة وكان لوك
 وإبراهیم نائمین، ذهب هدارة نحو النار ووضع

 یده علیها فانتفض عند شعوره باأللم موقعًا
  الطاولة فاستیقظ الصیاد

 لیرى أمامه صبي بشعر طویل، إال ان هدارة
 أخذ الفرخ وهرب ولم یستطع الصیاد لحاقه.
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