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 ♦♦ تلخیص الفصل الثاني والعشرون
 
 

 الهرب
 
 

 ركض هدارة حامًال فرخ النعام ولم یسبق له أن
 ركض مسافة طویلة كهذه،كانت یده المحترقة

 تؤلمه أكثر من ألمه عندما أصابه األسد بفخذه،
 بدأت األحداث األخیرة تعید نفسها على هدارة
 ابتداءًا من فرخ النعام محموًال في قفص على

 سیارة جیب مسرعة ومن ثم ركضه خلفها حتى
 كادت رئتیه تنفجر ومن ثم رؤیته الخیام وذاك
 الشيء الكبیر المتوهج"النار" وكذلك جلد اللبؤة

 المعلق على الخیمة.
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 ظن هدارة أن فرخ النعام قد مات بسبب رأسه
 المتدلي بال حركة إال أنه وبعد اقترابه من عنقه

 اكتشف أنه فقط یتظاهر بالموت لحمایة نفسه كما
 هي عادة النعام، وكان هدارة فرحًا ألنه سیحصل

 على رضى أبویه بإنقاذه لصغیرهما ولكنه فكر
 في نانابولوكا أنه یجب أن تعلم بموت أمها

 فتوجه لعرینها في الشق الصخري وعند وصوله
 تعرفت علیه قبل دخوله من راحته فسألته عما
 حل بیده فأخبرها أنه وضعها بشئ ضخم أحمر

 فأخبرته أنها النار التي حذرتها أمها منها، عندها
 أخبرها هدارة أنه رأى أمها میتة عند تلك الخیمة

 حیث النار وأن من قتلها هم اثنین من البشر
 فحذرها أن المكان أصبح خطیر علیها وعلیها

 المغادرة.
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 عندما وصل هدارة لسرب النعام ومعه الفرخ
 الصغیر فزعت ماكو من منظر یده المحترقة،

 وكان السرب قد قرر الرحیل لمكان آخر فلم یعد
 المكان هنا آمنًا، فشدوا رحالهم وتحركوا رغم

 أنه الزال هناك بیض لم یفقس، مأل هدارة قشور
  البیض بالماء من البحیرة وربطها على ظهره.

 
 استیقظ الصیاد اللوك وكان فرحًا لرؤیته ولد

 بري وذهب لتقفي آثاره ،صور لوك آثار أقدام
 هدارة، وعرف أنه یعیش مع النعام، إال أنه لسوء

 حظه أن الریاح التي هبت غطت اآلثار فلم
 یستطع متابعة تقفي أثره، لم یخبره إبراهیم

 بالمزید عن آثار الولد البري تاركًا لوك یعتقد أنه
  متقفي سيء.
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 بدأ لوك أوكونر یحلم بأنه سیصبح شهیرًا
 بصورة أقدام الولد البري الذي یعیش مع النعام.

 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل الثالث والعشرون
 
 

 جنة لطیور النعام
 
 

 وصل سرب النعام لمكان جدید تساقط فیه المطر
 ونمت فیه الكثیر من النباتات والزهور واألشجار
 إال أنه لم تتكون بحیرة ماء فكانوا یعتمدون على

 قطرات الندى في صفق األشجار، كان هدارة
 كذلك یعتمد علیها إال أنها لم تعد تروي عطشه،

 اشتاق هدارة لتلك البحیرة واللعب مع اللبؤة
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 الصغیرة فصغار النعام لم تكن تلعب معه فكل ما
 تجیده هو الركض حتى تعلق بنبتة شائكة لیأتي

 هدارة وینقذها وكان أكثر من یعلق هو
 “عكوك”ذلك الفرح الذي أنقذه من القفص.

 
 قرر هدارة البحث عن ماء فوجد بحیرًة قریبًة إال

 أنه أفزعه كثرة اآلثار حول البحیرة فقد رأى
 آثار جمال وماعز وآثار بشریة، بعد حذر شدید
 اقترب من البحیرة وشرب حتى ارتوى ومن ثم

 مأل قشور البیض لیرجع بها للنعام، شرب
 الصغار أوًال وبعد ذلك شرب الكبار وأخبرهم

 هدارة أنه توجد بحیرة قریبة إال أنه منعهم
 الذهاب لها محذرًا لهم أنها خطرة بسبب وجود

 البشر هناك.
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 كانت تلك المنطقة بمثابة الجنة لطیور النعام فقد
 كان متوفر فیها كل أنواع الطعام لذلك لم تفكر
 في الرحیل عنها، وكان هدارة یذهب كل ثالثة

 أیام إلحضار الماء وكان یضع قدمیه على اآلثار
 لیقارنها بها فیشعر أنه ینتمي لهذه

 الفصیلة”البشر”،كان من بین هذه اآلثار آثار
 أقدام الصیاد لوك والمتحري إبراهیم ،فقد كان

 الصیاد ومساعده یأتیان للشرب من البحیرة وفي
 مرة رأى المتحري إبراهیم آثار أقدام هدارة فعلم
 أنه یتردد على هذه البحیرة وعرف شكله “صبي
 في الثانیة عشر أو الثالثة عشر من عمره بشعر
 طویل” بل إنه رآه في إحدى المرات إال أنه لم

 یخبر لوك.
 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل الرابع والعشرین
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 فریق البحث عن الولد البري
 
 

 بعد كثیر من المراسالت والمكالمات الهاتفیة
 نجح لوك أوكونر اخیرًا في ترتیب لقاء مع

 مسؤولین في ناشونال جیوغرافیك، ذهب لوك
 لذلك اللقاء ببدلة جدیدة كان قد اشتراها على أمل

 أنه سیصبح بعد هذا اللقاء من االثریاء، التقى
 لوك بثالثة رجال من ناشیونال جیوغرافیك

 وبدأوا بسؤاله إذا كان لدیه ما یثبت ادعاءه بأن
 هناك ولد بري في الصحراء الكبرى یعیش مع
 النعام، فقدم لهم لوك صورة األقدام بدأ الرجال
 الثالثة بتفحص الصورة ومن ثم بدأوا یسردون

 قصص أطفال قیل أنهم عاشوا مع حیوانات
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 ونشرت قصصهم بمجالت لكنهم اخبروه أنهم
 یعتقدون أن هذه القصص خیالیة وال یوجد ما
 یثبتها وكذلك أن القاسم المشترك بین هؤالء
 األطفال أنهم جمیعًا، لم یكونوا قادرین على

 التحدث وال حتى بعد تعلیمهم “فنحن نعتقد أن
 هؤالء األطفال كانوا یعانون من مشاكل نفسیة

 وربما نقص نمو لذلك تخلى عنهم أهلهم ” هكذا
 قال الرجال الثالثة للوك، أخبروه أنهم سیتصلون

 به بعد أن یقرروا.
 
 

 بعد أیام إتصل فریق ناشونال جیوغرافیك بلوك
 لیحبطوا آماله بأن طلبه قد رفض فلن یذهب

 فریقهم للصحراء بدلیل ضعیف كتلك الصورة
 فقد تكون النعامات مرت لوحدها في الصحراء

 ومن ثم في مرة أخرى صادف أن الولد مشى مع
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 نفس آثار النعام، مباشرة اتصل لوك بشركة
 إنتاج أفالم في الیوم التالي لیخبرهم بما اكتشفه

 مخبئا عنهم أمر ناشونال جیوغرافك وكاذبا
 علیهم بأن الولد یستطیع الكالم فقد أخبرهم أنه

 عندما وضع الولد یده في النار ابعدها وتكلم بلغة
 لم یفهمها لوك، وافقت الشركة على إرسال فریق

 أبحاث مع لوك ووقع معهم عقد بأنه قائد فریق
 أبحاث للقیام بمهمة تدعى”الولد البري”.

 
 

 ♦♦ تلخیص الفصل الخامس والعشرون
 
 

 بقاء مع صدیق قدیم
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 استیقظ هدارة وقطرات العرق البارد تبلله فقد
 حلم بشئ أخافه “حلم أن هناك شئ أسود ضخم

 یالحقهم وأن النعامات ركضت وتركته ولم
 یستطع هو الركض و بإقتراب ذلك الشئ منه
 استیقظ هدارة”،تحرك هدارة ببطئ من تحت
 جناح حوج حتى ال یوقظه هو والصغار، في
 الصباح بعد أن أكل الجمیع جمع هدارة قشور
 البیض متجهًا لبركة الماء وعندما وصل ظل

 یراقب البركة من تلة مرتفعة فرأي ذلك الرجل
 بعمامته ومعه جمل یتفحص آثار هدارة قرب

 البركة ومن ثم راح یتابعها.
 
 

 تردد هدارة في كیفیة تصرفه فقد یكتشف ذلك
 الرجل مكان اقامتهم ولكن الرجل لم یواصل تتبع

 اآلثار فركب جمله واتجه مبتعدًا،بعد ذلك رأى
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 هدارة شئ كأنه غیمة مقتربة من البركة وبعد أن
 تمعن اكزتشف أنه قطیع من الغزالن ،نزل

 هدارة من التلة مقتربًا من الغزالن رغم معرفته
 أنها تهرب ان أحست بشئ،لكن هذه المرة لم

 تهرب الغزالن بل إن الغزالة التي كانت تحرس
 القطیع عند شربهم بدأت تقترب من هدارة

 فأخبرته أنها صدیقته القدیمة”ظبیة”وقدمت له
 المزید من حلیبها فهي اآلن تملك صغیرا جدیدا

 ،بعد ذلك صار هدارة یتردد كل یوم على البركة
 ملتقیًا بالغزالن لیشرب من حلیبها الذي زاده قوة

 حتى أن النعامات قد الحظت ذلك.
 
 

 وذات یوم أتت الغزالن لهدارة لتخبره بقرارها
 المفاجئ في الرحیل فصدمه ذلك إال أنها أخبرته
 بأن المكان لم یعد آمن فهناك الكثیر من سیارات
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 الجیب المليء بالبشر في طریقها إلى هنا،
 والبشر یالحقون الغزالن ویطلقون علیها النار،

 ركضت الغزاالت باتجاه الجنوب مسرعة تاركة
 هدارة في حیرة من أمره.

 
…………………… 
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