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 تلخیص الفصول من السادس والعشرون إلى
 الحادي والثالثون

 موقع المناهج
alManahj.com/ae 

 ♦♦ تلخیص الفصل السادس والعشرون
 

 ولد بري في فرنسا
 

 عاد لوك أوكونر للصحراء من جدید للبحث عن
 الولد الذي یعیش مع النعام وبرفقته فریق شركة

 غلوبال إلنتاج األفالم، اتوا في ثالثة سیارات
 جیب وكان الفریق یتكون من ثالثة رجال

 یعملون بشركة األفالم وهم المنتج بوب جونسون
 والمصور السینمائي هارولد جوزیف، ومهندس
 الصوت غریغوري وایلدر وكان معهم شخص

 خامس وهو الباحث اللغوي غاي میكلوس
 احضرته شركة إنتاج األفالم لیتحدث مع الصبي



 ألنه یتحدث ثالث لغات تعلمها من البدو في
 الصحراء.

 
 كان الفریق بكامل أدواته من آالت تصویر

 وخیام، طلب بوب من لوك أن یبحثوا عن رجال
 یوظفونهم كدلیل لهم في الصحراء وباالضافة

 لذلك مساعدتهم في حمل األدوات والطهي
 ونصب الخیام،واقترح أن یوظفوا إبراهیم الذي
 كان دلیل لوك في رحلته السابقة إال أن لوك لم
 تعجبه الفكرة لكن بوب كان مصرًا فاقترح أنه

 عند التقائهم بأحد البدو سیوظفون اثنین
 ویسألونهم عن أماكن تواجد إبراهیم.

 
 حل اللیل فتوقفت سیارات الجیب وأنزلوا

 صنادیقهم وخیامهم وطهوا بأنفسهم، هارلود
 وغریغوري كانا منشغلین بتفقد آالت التصویر



 وتنظیفها من الرمال أما بوب فقد اخرج مذكرته
 وبدأ یكتب الخطط لمشاهد فلم الولد البري، ومن
 ثم أخرج كتابًا یتحدث عن قصة ولد بري عاش
 في فرنسا وبدأ یخبرهم أن ذلك الولد عاش في
 الغابات وعندما تم اإلمساك به وحاولوا تعلیمه
 الكالم لم یفلح ذلك حتى مات وهو یعرف فقط

 كلمة”حلیب”، أزعج ذلك اوكونر فقد تذكر كذبته
 علیهم، تحدث غاي أخیرًا وقال ماذا لو أن الولد

 البري ال یتكلم، إال أن بوب أسرع بالرد قائًال أنه
 یعرف الكالم فقد تكلم مع لوك ولذلك نحن هنا

 بكامل معداتنا.
 غفا الجمیع إال أن لوك كان یفكر بالولد البري
 وذلك الفحیح الذي أطلقة عندما رآه ولكنه لم

 یخبر أحد بذلك ولم یخبر أحد أنه لم یتكلم قط.
 موقع المناهج
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 ♦♦ تلخیص الفصل السابع والعشرون
 

 مناقیر تحب المساعدة
 

 نهض هدارة في ذلك الیوم مرتعشا فقد راوده
 الكابوس المخیف مرة أخرى ولكن هذه المرة
 كانت تالحقه بنات آوى وتنهش قدمیة ویدیه،
 حاول هدارة أن یفتح عینیه إال أن سائال كان
 یمألها، كان یشعر بالتعب الشدید فلم یستطع

 البحث مع النعام عن طعام فاستلقى على الرمال،
 الحظت ماكو ذلك فأتت لتتفقده فرأت أن حرارته

 مرتفعة جدًا، كان هدارة یشعر بالجوع الشدید
 والعطش إال أنه لم یكن یقوى على األكل،

 حاولت ماكو إطعامه إال أنه كان مستلقیًا ال یقوى
 على شئ والحظت ماكو لعینیه الملیئتین بالسائل
 بعد أن عضته بمنقارها لیستیقظ إال أنه عاد نائما



 مرة أخرى، كانت طیور النعام تتناوب في حجب
 الشمس بأجنحتها عن هدارة الذي لم یبرح مكانه.

 
 استیقظ هدارة فوجد أن ذلك الطائر الذي أنقذه

 قدیمًا یظلله بجناحه فسأله عما حدث فأخبره أنه
 ال یعلم، ونادى بإشارة ذهنیة لبقیة السرب فأتت

 ماكو وأخبرت هدارة أنه مریض جدا ،وأن الماء
 قد نفد فیجب علیهم الذهاب للبركة إلحضار الماء

 ،كان هدارة یشعر بالعطش ولكن عند محاولته
 الوقوف یقع مجددا فعرض علیه حوج أن یحمله
 على ظهره إال أن هدارة لم یكن یقوى على ذلك،
 فساعدته طیور النعام بإسناده على مناقیرها فكان
 یضع یدیه على عنقي نعامتین ولكما وقع رفعته
 بمناقیرها وذهبوا للبركة متجمعین حول هدارة

 إلسناده كلما وقع،كان هناك غراب أسود یراقب



 ما یحدث ویرى نعامات متجمعة تسند إنسانا یقع
 بین الحین واآلخر.

 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل الثامن والعشرون
 

 أكثر شهرة من كاسبر هاوزر
 

 سارت سیارت الجیب في الصحراء وكانت تبدو
 وكأنها تالحق سارب بحیرة،توقف المصور

 هارلود وإجبار البقیة على التوقف حتى یتمكن
 من تصویر ذلك السراب، وبعد التقاطه للعدید

 من الصور اقترب منه بوب جونسون وطلب منه
 التوقف یواصلوا سیرهم، كانت الحرارة مرتفعة
 جدًا حتى ان غاي میكلوس أخرج قطعة قماش

 لف بها رأسه كله، وفي سیارة بوب كان یصفر



 فرحًا بفكرته الجدیدة لفیلمه التي استحوها من
 رؤیتهم للسراب فسیبدأ فلم الولد البري بظهور

 سراب في نهایته الولد مع النعام.
 

 بعد ثالثة أیام من سیرهم عثروا على خیام
 لبعض البدو الذي یتحدثون الحسانیة التي یجیدها

 “غاي” فرحبوا وبهم وتحدث معهم غاي حدیثًا
 مطوًال بعد أن قدموا لهم الشاي ولكن البقیة

 شعروا بالملل لعدم فهمهم اللغة فاتجهوا نحو
 سیاراتهم ولحقهم غاي، أخذوا معهم شابین من
 البدو”علي وفرید”وثالثة من الماعز، أخبرهم

 الرجل المسن أن إبراهیم هو أفضل متحر
 صحراوي وهو موجود مع قبیلته في مكان ال

 یبعد كثیرًا منهم باتجاه الجنوب.
 



 اتجهت سیارات الجیب نحو الجنوب وعندما حل
 الظالم نزلوا من السیارات ونصبوا خیامهم وأعد

 لهم الشابان لطعام، بدأ بوب یحكي قصة عن
 أشهر ولد بري”كاسبر هاروز” كان ولدًا بریًا في

 فرنسا، كان یمشي بصعوبة ولكنه قادرًا على
 الكالم وكتابة اسمه، ودون قصته بنفسه قبل قتله،
 بدأ غاي بالتفكیر أنه سیفعل ذلك مع ولدهم البري
 بتعلیمه الكالم وبعد ذلك سیحكي قصته ولكن بما

 انه یعرف الكالم سیتطور في اللغة بسرعة.
 

 بدأوا یتحدثون أنهم سیبدأون بتعلیم الولد اللغة
 التي یجیدها كالعربیة مثًال ثم ینتقلون للغة

 أخرى، وسیأخذونه معهم لنیویورك ونهایة الفلم
 ستكون عندما یتواصل غاي مع الولد ویبدأ الولد
 بحكایة قصته وأن شهرة الولد ستصبح أكثر من

 “كاسبر هاوزر “بعد تصویرهم للعدید من األفالم



 له، أما لوك فكان یفكر أن الولد سیصبح ملكه
 وحده وسیأخذه لمونتانا سیتبناه ویعلمه صید

 الحیوانات واألسماك هناك بعد بدایته تألیف كتابه
 الخاص.

 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل التاسع والعشرین
 

 وعاء فخاري مليء بالتمر
 

 كان إبراهیم راكبًا جمله ووراءه بقیة جمال
 قبیلته، نزل عند البركة التي یرتادها دائمًا فشرب

 وشربت الجمال ومأل أكیاس الجلد بالماء وربط
 كل أربعة منها على جمل، وقبل مغادرته الحظ

 آلثار الولد البري فاتته تلك الصور فعرف أن
 الولد البري اتى للبركة هذه المرة وهو مریض



 تسنده النعام، غادر إبراهیم وعند وصوله الحظ
 أن هناك سیارات جیب بها غرباء معهم ذلك
 الرجل الذي سخر منه قدیما”لوك”، عرض

 الغرباء على إبراهیم أن یوظفوه في رحلة بحثهم
 عن الولد مقابل مبلغ من المال وترجم غاي
 إلبراهیم كل الكالم إال أن إبراهیم كان یجید

 االنكلیزیة.
 

 وافق إبراهیم وقدموا للغرباء الطعام إال أنهم لم
 یأكلوا إال واحد منهم فقط، نصب الغرباء خیمتهم

 بالقرب من خیام قبیلة ابراهیم، وعندما ناموا
 حمل ابراهیم مكنسة واتجه بسرعة على جملة
 إلى البركة لیمسح كل آثار الولد البري وقبل

 مغادرته دفن في الرمل وعاء فخار مملوء
 بالتمر.

 



 في الصباح انطلق الجمیع لیبدأوا رحلة بحثهم
 من البركة وعندما وصلوا لم یجدوا أي آثار

 فاقترح علیهم ابراهیم أن یتوجهوا نحو الجنوب
 فانطلقوا بسرعة وفي الطریق واجهتهم عاصفة
 رملیة وكان إبراهیم یعلم أنها عبارة عن شیطان

 صحراوي ولكن لم یخبرهم.
 

 عندما عاد هدارة الى البركة برفقة النعام رأى
 آثار عربات الجیب فأخافه ذلك وعادت له كل
 ذكریاته السیئة مع البشر، فأخبر النعامات ان
 المكان اصبح خطرًا ویجب ان یغادروا، وقبل
 مغادرتهم كان ” عكوك” النعامة الصغیرة ینقر

 في الرمل فذهب هدارة واحس ان هناك شیئًا
 فتابع بیده البحث في الرمل فوجد وعاء فخاري

 ملئ بالتمر”لكنه لم یتعرف على التمر”اكل هدارة
 التمر واحب طعمه الحلو وأكلت معه النعامات،



 استعاد هدارة قوته بعد أكله التمر وأعاد دفن
 الوعاء في مكانه النه كان ثقیال على الحمل
 لمسافات طویلة،غادروا المكان متجهین نحو
 الجنوب رغم أنه كان بمثابة جنة للنعامات.

 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل الثالثین
 

 شیاطین الصحراء تنتقم
 

 بدأ بیض الجراد یفقس بعد ان توفرت له
 الرطوبة والحرارة الالزمتین، كمیة كبیرة من

 الجراد اآلن في الرمل بانتظار نمو أجنحتها
 لتحلق. وقفت سیارات الجیب في منطقة ملیئة

 بالتالل المرتفعة وكان المصور منزعج جدًا بعد
 أن تعطلت الكامیرا عندما حاول تصویر تلك



 العاصفة و حاول الجمیع مواساته إال أن إبراهیم
 كان یعلم أن ذلك انتقام من شیطان الصحراء

 لمحاولته تصویره.
 

 نصبوا خیامهم وذهب ابراهیم لیبحث عن حطب
 یشعل به النار حتى یستطیع إعداد الشاي، وفي

 اثناء بحثه أحس إن هناك شیئًا ما فصعد في
 إحدى التالل ورأى سرب النعام ومعه الولد

 البري، بدأ ابراهیم بجمع الحطب ببطئ ورجع
 لبقیة أفراد الفریق إال أنه لم یخبرهم بما رأه،

 أشعل النار وأعد الشاي وقدمه لهم، تساءل بوب
 عما اذا كان إبراهیم یعرف المكان األول الذي

 التقوا فیه بالولد البري فأجابه أنه یعرفه، انطلقت
 سیارات الجیب في طریقها لذلك المكان وكان

 ابراهیم یدلهم على الطریق ،وفي طریقهم
 تعرضت سیاراتهم لكثیر من االعطال فقد علقت



 في الرمل وانقطعت مروحة أحدى السیارات
 وتركوا سیارة وسط الصحراء بعد أن تعطلت
 فنقلوا جمیع األمتعة في السیارتین المتبقیتین.

 
 كان لوك نائما بعمق حد الشخیر، وعندما وصلوا
 لذلك المكان بدأ بوب بطرح األسئلة على إبراهیم
 وسأله إن كان قد رأى الولد فأجاب ابرهیم أنه لم

 یراه وإنما رأى اآلثار، فاردف بوب قائًال بإن
 لوك رأه برفقة النعام، إال أن ابراهیم أجابهم أنه

 ربما مرت النعامات من هنا ومر الولد قرب
 األثار في مرة أخرى فلم یسمع أحد قط من قبل

 بولد یعیش مع نعام، كل هذا ولوك ال یزال نائمًا.
 في الجهة األخرى من التل توقف سرب النعام
 للمبیت هناك ولم یكن إبراهیم وال سرب النعام
 یعلمون أنهم قریبین لهذه الدرجة من بعضهم.

 



 
 ♦♦ تلخیص الفصل الحادي والثالثون

 
 بضعة مالیین من الجراد

 
 نامت طیور النعام وهي قلقة بسبب شعورها أن

 شیئًا سئ سیحدث إال أن هدارة نام بعمق لعدم
 امتالكه تلك الحاسة كطیور النعام. في الجهة

 األخرى حینما حل الصباح واستیقظ الجمیع بدأ
 بوب بسؤال لوك عن المكان الذي رأى فیه

 اآلثار وأخبرهم أنهم سیجعلون هذا المكان قاعدة
 لهم، وطلب من لوك أن یاخذه للمكان الذي

 نصب فیه الفخ قرب البحیرة.
 

 كان لوك یجیب إجابات مختصرة، انطلقوا إلى
 البحیرة إال أنها أصبحت مجرد مستنقع صغیر



 وأشار لوك للتل الذي رأى فیه الولد ألول مرة
 والمكان الذي نصب فیه الفخ، تركوا السیارتین

 وبدأوا یصورون ویسجلون وعندما وصلوا
 ألعلى الكثب رأوا غیمة كثیفة باتجاهها إلیهم
 وعندما اقتربت أدركوا أنها كمیات كبیرة من

 الجراد كان المصور منشغًال بتصویر الجراد ولم
 یتوقف إال بعد أن أكتمل الفلم أما لوك فقد كان

 یضرب الجراد بواسطة عصا بطریقة هستیریة،
 انطلق الجمیع نحو السیارتین وأغلقوا النوافذ
 وكانت أصوات الجراد المرتطم بالنوافذ یمأل

 المكان وكان الجراد المیت قد رسم طبقة صفراء
 على الزجاج، واصل المصور تصویره منطلقًا

 نحو المستنقع بعد أن اخرج فلما جدیدًا إال أنه لم
 یتبعه أحد وال حتى مهندس الصوت.

 



 في أثناء قلق طیور النعام هبت عاصفة الجراد
 فانحنى الجمیع نحو الرمل وكانت المرة األولى

 لهدارة التي یرى فیها جراد ورأى أن الجراد
 منطلق في طریقه إلى البحیرة التي كانوا

 یعزمون على الذهاب لها.
 

 عاد المصور إلى السیارة وطلب من مهندس
 الصوت الخائف النزول وتسجیل أصوات

 الجراد، ولكن ابراهیم أخبرهم مطمئنًا أن هذا
 أمر عادي فهذا یحدث عادة في الصحراء، بعد

 انتهى المهندس رجعوا إلى القاعدة وبدلوا
 مالبسهم المتسخة.

 في الجهة األخرى كانت النعامات سعیدة بالولیمة
 الضخمة من الجراد المیت على األرض فأكلوا

 حتى الشبع وكذلك هدارة.
 



..………………… 
 مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح

 ♦ موقع المناهج اإلماراتیة
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