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متِهيد

الِهـنِْد ِبـالُد (1)

ِغريُ: الصَّ الطِّْفُل أَيُّها
اْلِهنِْد! ِبالَد َرأَيَت َهْل

َسِمْعَت وُربَّما أَْهِلها. بَْعَض َرأَيَت أَنََّك ِيف َشكَّ َفال اْلِهنِْد، ِبالَد تََر َلْم ُكنَْت إِْن
أَْخباِر ِمْن َشيْئًا َقَرأَْت أَْو َمْدَرَسِتَك، ِيف اْلُمَدرِِّسنَي بَْعٍض ِمْن اْلَواِسَعِة اْلِبالِد ِبهِذِه

اْلُجْغراِفيَِّة. اْلُكتُِب يف وعجاِئِبها اْلِهنِْد

اْلِهنِْد َحيَوان (2)

واْلُمُدِن، األَْهِلنَي، ِمَن َكِثرْيًا تَْحتَِوي اْلِهنَْد أَنَّ — َقَرأْتَه أَْو َسِمْعتَه ا ِممَّ — َعَرفَت وَلَعلَّك
ِمَن ِمْقداُرُه) يُْعَرُف (ال يُْحَىص ال َعَدًدا تَْحتَِوي َكما واْلغاباِت. واألَنْهاِر، واْلِجباِل، واْلُقَرى،
اْلَقْرِن) (َوِحيِد ِن اْلَكْرَكدَّ ِمَن وَطواِئَف آََوى، َوبَناِت واْلتَّماِسيِح واْلُقُروِد واْلنُُّموِر األَْفياِل

اْلَحيَواِن. َحِديَقِة يف تَْشَهُدُه ا ِممَّ والثَّعاِبنِي،
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اْلِهنِْد نَباُت (3)

النَّاَرِجيِل َشَجُر ذِلَك ِمْن ِنهايَتُُه) تُْدَرُك (ال يُْستَْقَىص ال َكِثريٌ نَباِتها وَساِئُر اْلِهنِْد وأْشجاُر
النَّاَرِجيَل، — َشْكِله يف — يُْشِبُه اْلرَّاِئَحِة، َطيُِّب َوُهَو نَْدِل: الصَّ وَخشُب ،( اْلِهنِْديُّ (اْلَجْوُز
َمِتنُي أَْسَوُد، اْلَخَشُب َوهذَا خاَمِة. الضَّ َهاِئَلُة اْلَحْجِم، َعِظيَمُة َوَشَجراتُُه اِج: السَّ َوَخشُب
َوُشَجرْياُت كَِّر، السُّ َقَصُب َوُهناَك ِتِه). (ِشدَّ ِلَصالبَتِِه (تُْفِسُدُه) تُبِْليِه األَْرُض تَكاُد ال ِْكيِب، الرتَّ
ِه ِقْرشِ من تُْصنَُع نباٌت وهو: الزَّكاِئُب، ِمنُْه تُنَْسُج الَِّذي َواْلِقنَِّب َواْلُقْطِن، اِي، والشَّ ، اْلبُنِّ

اْلِحباُل.

«بَنَاِرَس» َمِدينَُة (4)

وبداِئع واْلَمتاِحِف ِباْلَمساجِد حاِفَلٌة واِسَعٌة، َوِبالٌد َشتَّى، وِدياناٌت ُمْختَِلَفٌة، لُغاٌت اْلِهنِْد ويف
اْلَمعاِبد ِمَن تَحِويِه ِبما — اْلبُْلداِن ِتْلَك بنَْيِ ِمْن — «بَنَاِرَس» َمِدينَُة اْشتََهَرْت وقِد اآلثَاِر.

ِباْلِمئَاِت. تَُعدُّ الَِّتي ينِيَِّة) الدِّ َواألَبْنِيَِة اْلِعباَدِة (أَماِكِن واْلَهياِكِل
«اْلِهنُْدوِس»، اْسُم َعَليِْهُم يُْطَلُق اْلِهنِْد، ُسكَّاِن ِمْن عظيَمٌة طاِئَفٌة تَُقدُِّسها اْلَمِدينَُة َوهِذِه
(يَْقِصدوَن) وَن يَُحجُّ َوُهْم ِفيها. اْلَمْشُهوِر «الَكنْج» نَْهِر ِيف وَن َويَْستَِحمُّ إَِليْها، يَْقِصُدوَن
َرِة». اْلُمنَوَّ و«اْلَمِدينَِة اْلُمَكرََّمِة» «َمكََّة إَِىل اْلُمسِلموَن يَُحجُّ َكما اْلِهنِْد، أَنْحاءِ ِمْن عاٍم ُكلَّ إَِليْها
اآلثَاِر، بَداِئِع ِمْن تَْحِويِه ما ِلُرْؤيَِة «بَنَاِرَس» َمِدينِة إَِىل يَذَْهبُوَن اْلُمْسِلِمني ِمَن َوَجْمٌع

نْيا. الدُّ وَعجاِئِب

8



تمِهيد

أَْسـِئَلة

اْلِهنِْد؟ ِبالد َرأَيَْت َهْل (س1)
ِبها؟ َسِمْعَت َهْل (س2)

أَْهِلها؟ ِمْن أََحًدا َرأَيَْت َهْل (س3)
اْلُجْغراِفيَِّة؟ اْلُكتُِب يف َعنْها َشيْئًا َقَرأَْت َهْل (س4)

اْلِهنِْد؟ ِبالُد ِبِه تَْمتَاُز ماذَا (س5)
تَعيُش؟ بََلٍد أَيِّ ِيف (س6)

اْلَحيَواِن؟ َحديَقَة ُزْرَت َهْل (س7)
اْلِهنِْد؟ ِبالِد يف يَْكثُُر الَّذي اْلَحيَواِن أَنْواِع ِمْن ِفيها َرأَيَْت ماذا (س8)

اْلِهنِْد؟ ِبالِد نَباتاِت ِمْن تَْعِرُف ماذا (س9)
ِبالِدَك؟ نَباتاِت ِمْن تَْعِرُف ماذا (س10)

النَّاَرِجيِل؟ َشَجُر يَنْبُُت أَيَْن (س11)
نَْدِل؟ الصَّ َخَشَب َرأَيَْت َهْل (س12)

ِبِه؟ َسِمْعَت َهْل (س13)
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يُوَجُد؟ أَيَْن (س14)
ِمنُْه؟ تَنْبَِعُث الرَّوائِح أَيُّ (س15)

اِج؟ السَّ َخَشُب يَْمتاُز ِبماذا (س16)
َلْونُُه؟ َما (س17)

َشَجَراِتِه؟ َعْن تَْعِرُف ماذا (س18)
اْلِقنَُّب؟ ما (س19)

ِه؟ ِبِقْرشِ يُْصنَُع ماذا (س20)
«بَنَاِرَس»؟ َمدينََة تَْعِرُف َهْل (س21)

َقبُْل؟ ِمْن اْلَعِظيَمِة اْلَمِدينَِة ِبهِذِه َسِمْعَت َهْل (س22)
اْلَمدينَُة؟ هِذِه تُوَجُد أَيَْن (س23)

َعنْها؟ تَْعِرُف ماذا (س24)
امَلتاِحِف؟ ِمَن ُمتَْحًفا َرأَيَْت َهْل (س25)

اْلَهياِكُل؟ ما (س26)
ِبالِدَك؟ آثَاِر ِمْن َرأَيَْت ماذا (س27)

«بَنَاِرَس»؟ َمدينََة ُسوَن يَُقدِّ الَّذيَن اسُم ما (س28)
ُهناَك؟ يَْعَملُوَن ماذا (س29)

واِحَدة؟ لَُغًة اْلِهنِْد أَْهُل يَتََكلَُّم َهْل (س30)
َواِحٍد؟ ِبِديٍن يَِدينُوَن َهْل (س31)
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«ساُدودانا» (1)

َوكاَن «ساُدودانا». اْسُمُه — اْلِهنِْد ُشيُوِخ ِمْن — ِهنِْدِكيٌّ َشيٌْخ الزَّماِن َقِديِم ِيف عاَش َوَقْد
(ِعَظِمِه اْلَعْقِل َوَرجاَحِة (ُقوَّتِِه)، الذَّكاءِ ِة ِبِحدَّ اْلِهنِْد) (ِرجاِل اْلَهناِدِك أَْصحاِبِه بنَْيَ َمْعُروًفا

واتَِّزاِنِه).
أََقاِرِبِه. بَْعِض ِلِزياَرِة «بَنَاِرَس» َمِدينَِة َ إَِىل يُساِفَر أَْن «ساُدودانا» يُْخ الشَّ اْعتََزَم وقِد

ِجنُي السَّ النَِّمُر (2)

يَِسريٍَة َمَساَفٍة َعَىل أَْصبََح حتَّى اْلَمِدينَِة، ِتْلَك إَِىل طِريِقِه يف «ساُدودانا» يُْخ الشَّ وسار
ْوَت اْلصَّ هذا أَنَّ يُْخ الشَّ َفأَْدَرَك اْلرَّْعِد، َصْوُت كأَنَُّه عاِليًا، َصْوتًا َفَسِمَع منْها، (َقِصريٍَة)

َمْحُزوٍن. ُمتَأَلٍِّم نَِمٍر َصْوُت ُهَو اْلُمِخيَف
ذِلَك ِيف وَرأَى اْلَحِديِد. ِمَن ُقْضبانُُه َكِبريًا، َقَفًصا َفَرأَى ْوِت، الصَّ َمْصَدِر ِمْن واْقَرتََب

ِفيِه. َمْسُجونًا َكِبريًا نَِمًرا اْلَكِبرِي اْلَقَفِص

اْلنَِّمِر َرجاءُ (3)

اْلَجِليُل يُْخ اْلشَّ «أَيُّها ُمْستَِغيثًا: َلُه َوَقاَل ِسْجِنِه، ِمْن يُنِْقذَُه أَْن إَِليِْه َل تََوسَّ النَِّمُر َرآُه ا َفَلمَّ
آذاِني، الَِّذي ْجِن السِّ هذا ِمْن ِبِإنَْقاِذي) َوَجِميًال ِمنًَّة َّ إَِيل ْم (َقدِّ ِبتَْخِلييص َواْمنُْن َعَيلَّ، أَْشِفْق

ِكياِني! وَهدَّ ِجْسِمي، َوأَْضَعَف
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كاَد َفَقْد اْلَقَفِص، هذا ِمْن تُْخِرَجِني أَْن — َسيِِّدي يا — إَِليَْك َوأَْرُجو) (أَتَذَلَُّل ُع أَْرضَ
َقِليًال َب أَْرشَ أَْن بَْعَد اْلحاِل، ِيف َقَفِيص إَِىل أَُعوَد أَْن وِميثاٌق َعَهٌد َعَيلَّ ولَك يُْهِلُكِني، اْلَعَطُش

َظَمِئي.» ِبِه ألُْرِوَي اْلماءِ، ِمَن

يِْخ َوالشَّ النَِّمِر ُمحاَوَرُة (4)

يا رجاءََك، أَْقبََل أَْن أَْستَِطيُع ال َكالَّ — َرَقاٍش» «أَبا يا — «َكالَّ «ساُدودانا»: يُْخ الشَّ َفقاَل
ِلْلَهالِك، نَْفِيس َلَعرَّْضُت َمْحبَِسَك) ِمْن أَْخَرْجتَُك (َلْو اَحك َرسَ أَْطَلْقُت َلْو ِألَنَِّني النَِّمَر؛ َسيِِّدي

اْلحاِل.» ِيف تَأُْكَلِني أَن ُهَو َمِعي تَْفَعلُُه ما َل أَوَّ وكاَن
إيذاِئَك ِىف أَُفكَِّر َوَلْن ك، أَُرضَّ َفَلْن — الرَِّحيَم يَْخ الشَّ َسيِِّدي يا — «اْطَمِنئَّ النَِّمُر: َفقاَل
اْإلِْحساِن ِيف ْد تََرتَدَّ فال ُعْمِري، ُطوَل َلَك أَنَْساُه َوال (َمْعُروَفك)، َصِنيَعَك َلَك أَْشُكُر أنا بَْل أَبًَدا،

ِعْرَفاٍن).» َوال تَْقِديٍْر ِبال يَذَْهَب (َلْن ُسًدى َجِميلَُك يَِضيَع َفَلْن — اإلنِْس أَخا يا — إَِيلَّ

أَْسـِئَلٌة

؟ اْلِهنِْديَّ يَْخ الشَّ تَْعِرُف َهْل (س1)
َمَزاياُه؟ ما اْسُمُه؟ ما (س2)

الَهناِدُك؟ َمِن (س3)
«ساُدودانا»؟ ُهَو َمْن (س4)

إَِليْها؟ يَنْتَِسُب الَِّتي الطَّاِئَفِة اْسُم ما (س5)
ساَفَر؟ أَيَْن إَِىل (س6)

َطِريِقِه؟ ِيف َسِمَع ماذا (س7)
ْوِت؟ الصَّ ِمَن اقَرتَب ِحنَي رأَى ماذا (س8)

َرَقاٍش»؟ «أَبُو َمْن (س9)
؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ ِللشَّ النَِّمُر قاَل ماذا (س10)

ِللنَِّمِر؟ يُْخ الشَّ قاَل ماذا (س11)
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ِسْجِنِه؟ ِمْن يُْطِلَقه أَْن أَبَى ِلماذا (س12)
يِْخ؟ الشَّ َعَىل النَِّمُر َردَّ ِبماذا (س13)
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الثاين الفصل

اْإلِْحساِن َجزاءُ (1)

َوما اْلَقَفِص. باَب َفَفتََح َعَليِْه؛ َوأَْشَفَق ِبِه، انَْخدََع النَِّمِر َكالَم «ساُدودانا» يُْخ الشَّ َسِمَع ا َوَلمَّ
ِمْن ِبَخالِصِه َفِرَح َوَقْد اْلَقَفِص، ِمَن ِباْلُخُروِج َرَقاٍش» «أَبُو َع أَْرسَ َحتَّى للنَِّمِر، اْلباُب انَْفتََح

َشديًدا. َفِرًحا ِسْجِنِه
َوَقاَل «ساُدودانا» إىل اْلتََفَت أَِن — ِه أَْرسِ ِمْن انِْطالِقِه بَْعَد — النَِّمُر َفَعَلُه ما َل أَوَّ وكاَن

ذلك.» بَْعَد ُب أَْرشَ ثُمَّ بأَْكِلَك، ُ أَبَْدأ «اآلَن َلُه:
يُْفِلْح. َفَلْم َعْزِمِه َعْن ُه) (يَُردَّ يَثِْنيَُه أَْن يُْخ الشَّ وحاَوَل

يِْخ الشَّ َرجاءُ (2)

أَْن َقبَْل — َرَقاٍش» «أَبا يا — ِبَقتِْيل َع تُْرسِ أَالَّ «أَْرُجو ًال: ُمتََوسِّ َلُه قاَل ذلك ِمْن يَئَِس ا فلمَّ
تَأُْكلِني أَْن َلَك نُوا َحسَّ فإذا اْلَمْخلُوقاِت، ِمن َطِريِقنا يف نَْلقاُهم ْن ِممَّ ِستًَّة أَْمِري يف تَْستَِشريَ
ءٍ َيشْ َعَىل آِسٍف َغرْيَ أَُموُت َوِحيْنَِئٍذ َشيْئًا. تَْخَرسَ َفَلْن — َجِميٍل ِمْن إَِليَْك أَْسَديْتُُه ما بَْعَد —

نْيا.» الدُّ هذِه يف
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التِّنِي َشَجَرُة (3)

تَِّة.» السِّ امُلْستَشاِريَن َل أَوَّ َفْلنَْسأَْل تَْطلُُب، ما إَِىل أََجبْتَُك َوَقْد ُقْلَت، ِفيما «أَْحَسنَْت النَِّمُر: َفقاَل
«أُمَّ «يا : اْلهنِْديُّ لها فقاَل التِّنِي. أَْشجاِر ِمَن َشَجرًة بََلغا َحتَّى َطِريِقِهما، يف سارا ثُمَّ

ِباْلَعْدِل.» بَيْنَنا واحُكِمي أَُقوُل، ِلَما اْسَمِعي التِّنِي، َشَجَرَة يا اْلبََلِس»
َحَكًما (َجَعْلتُماِني َحكَّْمتُماِني َقِضيٍَّة أَيِّ َويف ِمنِّي؟ تَْطلُباِن «ماذا التِّنِي: َشَجَرُة فقاَلْت

َوقاِضيًا؟»
َّ إَِيل َل تَوسَّ َقْد — تَنُْظِريَن الَِّذي — النَِّمَر هذا إِنَّ اْلبََلِس»، «أُمَّ «يا : اْلهنديُّ يُخ الشَّ َفقاَل
َوَعَدِني َوَقْد ثَاِنيًَة. َقَفِصِه إَىل يَُعوَد ثُمَّ اْلماءِ، ِمَن قِليًال َب ِليَْرشَ َقَفِصِه، ِمْن اَحُه َرسَ أُْطِلَق أَْن
«أُمَّ يا ذلِك يُْعِجبُِك َفهْل يَأُكَلِني، أَْن أَراَد اَحُه، َرسَ أَْطَلْقُت أَْن بَْعَد اآلَن َوَلكنَُّه يُْؤِذيَني، أَالَّ

َصِنيِعِه؟» َعْن تَْرَضنْيَ َوَهْل اْلبََلَس»؟

ِل اْألَوَّ اْلُمْستَشاِر ُحْكُم (4)

اْسرتاُحوا فِإذا ِبأَْغصاِني؛ ِليَْستَِظلُّوا ،َّ إَِيل يَِجيئُوَن النَّاِس أَْكثََر «إِنَّ التِّنِي: َشَجَرُة فأَجابَتُْه
يَْصنَُعوَن؟ َفماذا تََعِبهم، ِمْن

َويَنْتَِهبُوَن َوَرِقِي، َويَْغتَِصبُوَن ونَها، َويَْكِرسُ أَْغَصاِني، (يَْصَعُدوَن) يَتََسلَُّقوَن إِنَُّهْم
ِبأَتَْراِبي يَْصنَُعوَن َوَكذِلَك إَِليِْهْم. أَْحَسنُْت ما َجزاءَ واِحَدًة، (ِتينًَة) بََلَسًة يَْرتُُكوَن َوال ثََمراتي،

التِّنِي). َشَجٍر ِمْن َمِعَي ُولَِد ِبَمْن يَْفَعلوَن (هَكذا ِف ِ الرضَّ بَناِت ِمْن
فيِه يُثِْمُر ال جنٌْس — أَْمثاِلَك ِمْن — الرِّجاَل ِألَّن النَِّمُر؛ يَأُْكَلَك أَْن ِعنِْدي والرَّأُْي

اْلَمْعُروُف.»

اْلَجَمل ُحْكم (5)

أَُقوُل، ما إَِىل أَنِْصْت أَيُّوَب»، «أَبا «يا : اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َفقاَل َجَمًال، َقابَال َقِليًال سارا أَْن َوبَْعَد
تَشاءُ.» ِبما َقِضيَّتِنا يف َواْحُكْم

أَْحُكُم؟» َقِضيٍَّة أَيِّ «ِيف اْلَجَمُل: َفَقاَل
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بَْعَد يَْقتَُلِني أَْن َلُه يَِصحُّ «َفَهْل َلُه: َقاَل ثُمَّ َحَدث، ما كلَّ اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َعَليِْه َفَقصَّ
اْلَجَمَل؟» َسيِِّدي يا ذِلَك،

اْألَثْقاِل، َحْمَل أَْستَِطيُع وُكنُْت ُقوَّتي، َواْكِتماِل َشباِبي ِيف ُكنُْت «ِحنَي اْلَجَمل: َفأَجابَُه
— اآلَن ا أَمَّ اْلِغذاءِ. ِمَن َلَديِْه ما بَأَْحَسِن َعَيلَّ يَبَْخُل َوال َويُْكِرُمِني، يُِحبُّنِي صاِحِبي كاَن
أُِطيُق، ال ما لُِني َويَُحمِّ َرْحَمٍة، ِبال بُنِي يَْرضِ َفِإنَُّه — َوَضْعِفي َشيُْخوَخِتي يف أَْصبَْحُت َوَقْد
أَيَُّها يَأْكلَُك النَِّمَر أَتُرَك أَن ِعندي َوالرَّأُْي َجِميٍل. ِمْن إَِليِْه ْمُت) َقدَّ (ما أَْسَلْفُت ما يَذُْكُر َوال

الرَُّجُل.»

الثَّْوِر ُحْكُم (6)

َوكاَن الطَّريِق، ِيف راِقًدا ثَْوًرا َقابَال َحتَّى ساِئريِْن زاال َوما َطِرِيِقِهما. ِيف َوالنَِّمُر يُْخ الشَّ َوساَر
َقِضيَّتِِه. ِيف يَْحُكَم أن «ساُدودانا» َفَسأََلُه َزْرَعَة»، «أَبا يُْدَعى: الثَّْوُر ذِلَك

َويُْعنَى يل، يُْخِلُص صاِحِبي كاَن ِصباَي، ِيف ُكنُْت «ِحنَي قاَل: تَُه ِقصَّ الثَّْوُر َسِمَع ا َفَلمَّ
َعِن عاِجًزا َوأَْصبَْحُت يُْخوَخِة، الشَّ ِسنَّ بََلْغُت َوَقْد — اآلَن ا أَمَّ ُكلَّها. اْلِعنايََة ِبَراَحِتي (يَْهتَمُّ)
َوتََرَكِني أَْهَمَلِني، ِبأَْن ذِلَك َعَىل َوكافأَِني َخرْيٍ، ِمْن َلُه ْمتُُه َقدَّ ما ُكلَّ نَِيسَ َفَقْد — اْلَحَرَكِة
ِجنْسِه وََعَىل َعَليِْه، ساِخًطا أَُموُت َحيُْث (اْلَخاِيل)، اْلُمْقِفِر اْلَمكاِن هذا ِيف أَيَّاِمي بَِقيََّة أَْقِيض

ُكلِِّه. اآلَدِميِّ
اْلُقلُوِب) (ِغالُظ ُقساٌة — النَّاِس َمْعَرشَ — ِألَنَُّكْم النَِّمُر، يَأُْكَلَك أَْن ِعنِْدي َوالرَّأُْي

تَْرَحُموَن.» ال ُوَن، ُمتََجربِّ

والنَِّمر يِْخ الشَّ بنَْيَ (7)

النَِّمُر ِبخاِطِر يَُدوُر ما يُْخ الشَّ َفأَْدَرَك ِريُقُه)؛ (َجَرى لُعابُُه تََحلََّب َوَقْد النَِّمُر، َوَقَف َوِحينَِئٍذ
ِحنَي ِباْلَهالِك يُْخ الشَّ َوأَيَْقَن َشَفتَيِْه)، ِبِه َويَْمَسُح ِلسانَُه (يُْخِرُج ُظ َويَتََلمَّ إَِليِْه يَنُْظُر َرآُه ِحنَي
َوَرأَيَْت أَْمِرَك، ِيف اْلُمْستَشاُروَن قاَلُه ما ُكلَّ — صاِحِبي يا — َسِمْعَت «َلَقْد النَّْمُر: َلُه قاَل
أََحًدا أَُظنُّ َوما ِبها. يَْمتَِدُحَك َكِلَمًة ِمنُْهْم أََحٌد يَُقْل َوَلْم َك، ذَمِّ َعَىل (اتََّفُقوا) أَْجَمُعوا َكيَْف

اْلغاِدر.» اآلَدِميِّ ِجنِْسَك َعْن يَْرَىض أَْو — اْألَِنيُس أيها — َلَك يَْشَفُع
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ْن ِممَّ ِستًَّة نَْستَِشريَ أَْن َعَىل — َرقاِش» «أَبا َسيِِّدي يا — اتََّفْقنا «َلَقِد «ساُدودانا»: فقاَل
ِمنُْهْم.» ثَالثٍَة َغرْيَ نَْسأَْل َوَلْم نَْلقاُهْم،

صاِحِبِي.» يا تُِريُد ما «َلَك النَِّمُر: فقاَل

النَّْرسِ َرأُْي (8)

ِبِجواِر ساِئٌر َوُهَو ُحْزنًا، اْلِهنِْديِّ َقْلُب َ اْمتََأل َوَقِد ،( (ساِكتنَْيَ صاِمتنَْيِ َطِريِقِهما ِيف سارا ثمَّ
َهلُمَّ اْلَهيْثَِم» «أَبا يا «تَعاَل َصْوتِِه: ِبأَْعَىل اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َفناداُه يَِطريُ، ا نَْرسً َرأيا ثُمَّ النَِّمِر.
اْلَفضاءِ. ِيف يَُدوُر) (الَِّذي اْلُمَحلُِّق ماءِ، السَّ ِيف الطَّاِئُر اْلعظيُم النَّْرسُ أَيُّها َعَليْنا)، (أَْقِبْل إَِليْنا

َقِضيَّتِنا.» ِيف َواْحُكْم َرجاءَنا، َوأَْسِعْف األَْرِض، َ إَِىل اْلَجوِّ ِمَن اْهِبْط
أَْحُكُم؟» «ِفيَم : النَّْرسُ فقاَل

اْلَهيْثَِم» «أَبا يا — يَْقتَُلِني أَْن ِبِه «أَيَْحُسُن قاَل: ثُمَّ ِته، ِبِقصَّ «ساُدودانا» يُْخ الشَّ َفأَْخَربَُه
َعَليِْه؟» َوأَْشَفْقت َرِحْمتُُه أَْن بَْعَد —

ِمنُْهْم إِنَّ بَْل يَْصطاُدوني، أَْن ِيف ُجهوَدهم بَذَلُوا َرأَْونِي ُكلَّما النَّاَس «إِنَّ : النَّْرسُ َلُه فقاَل
أَْن ( (ُمْستَِحقٌّ َجِديٌر النَِّمَر أَنَّ ِعنِْدي َوالرَّأُْي ها. ُعشِّ ِمن أَبناِئِي َق ِليَْرسِ ُخوِر اْلصُّ يَتََسلَُّق َمْن

َسِبيًْال.» ُقلُوِبِهْم إَِىل الرَّْحَمُة تَْعِرُف ال ُقساٌة، الرِّجاَل ِألَنَّ — الرَُّجُل أَيُّها — يَأُْكَلَك

التْمساِح َرأُْي (9)

َعَليِْه َوَقصَّ ، اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َفناداُه (اْلَماءِ)، اْليَمِّ ِمَن خاِرًجا طريِقهما يف التِّْمساَح اْلتََقيا ثمَّ
تَْحُكُم؟» َوِبماذا — اْليَمِّ» «حاِرس يا — تََرى «َفَكيَْف قاِئًال: َختََمها ثُمَّ ُكلَّها، تَُه ِقصَّ

يُطاِرُدونَِني، إَِيلَّ النَّاُس َع أَْرسَ املاءِ، َسْطِح إَِىل َرأِْيس َرَفْعُت ُكلَّما «إِنَِّني التِّْمساُح: فقاَل
َسبٍَب. ِلَغرْيِ َقتِْيل ويُحاولُوَن

َعَىل أَْحياءً داموا ما الرِّجاَل ِألَنَّ — رُجُل يا — يَأُْكَلَك أَْن َعَليِْه يَِجُب النَِّمَر أَنَّ وَِعنِْدي
أَبًَدا.» ِبالرَّاَحِة نَْظَفَر َفَلْن اْألَْرِض َوْجِه
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أَْسِئَلة

النَِّمِر؟ ِبَكالِم يُْخ الشَّ انَْخدََع َهِل (س1)
انَْطَلَق؟ ِحنَي النِمُر َفَعَل ماذا (س2)
يَْخ؟ الشَّ يَأُْكَل أَْن أَراَد ِلماذا (س3)

ِللنَِّمِر؟ يُْخ الشَّ قاَل ماذا (س4)
اْلَمْخلُوقاِت؟ ِمَن ِستٍَّة اْسِتشاَرِة َعَىلَ النَِّمُر َواَفَق َهْل (س5)

اْلبََلِس»؟ «أُمُّ َمْن (س6)
َكذِلَك؟ يَْت ُسمِّ ِلماذا (س7)

التِّنِي؟ َشَجَرُة َحَكَمْت ِبماذا (س8)
؟ اْلِهنِْديَّ يَْخ الشَّ النَِّمُر يَأُْكَل ِبأَْن َحَكَمْت ملاذا (س9)

الثَّاني؟ اْلُمْستََشاُر َمِن (س10)
أَيُّوَب»؟ «أَبُو َمن (س11)

اْلَجَمُل؟ َحَكَم ِبماذا (س12)
؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ أَْكِل َعَىلَ اْلَجَمُل واَفَق ِلماذا (س13)
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؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ ِللشَّ قاَل ماذا (س14)
لُعابُه؟ تََحلََّب ِلماذا (س15)
ُظ؟ يَتَلمَّ َمْعنَى: ما (س16)

؟ اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َعَليِْه َردَّ ِبماذا (س17)
الرَّاِبُع؟ اْلُمْستََشاُر َمِن (س18)

؟ النَّْرسِ َرأَيَْت َهْل (س19)
؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ َقِضيَِّة ِيف النَّْرسُ قاَل ماذا (س20)

يُْكِرُمُه؟ اْلَجَمِل صاِحُب كاَن ِلماذا (س21)
بُُه؟ يَْرضِ َوصاَر َعَليِْه انَْقَلَب َكيَْف (س22)

اْلَحيَواِن؟ تَْعِذيَب تُِقرُّ َهْل (س23)
إَِليِْه؟ اْإلِساءَِة َعَىل تَُواِفُق ال ِلماذا (س24)

ِباْلَحيَواِن؟ الرِّْفِق َجْمِعيََّة تَْعِرُف َهْل (س25)
الثَّاِلُث؟ اْلُمْستَشاُر َمِن (س26)

َزْرَعَة»؟ «أَبُو َمْن (س27)
الثَّْوَر؟ َرأَيَْت َهْل (س28)
ِح؟ ِلْلَفالَّ فاِئَدتُُه ما (س29)

؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ َقِضيَِّة ِيف َحَكَم ِبماذا (س30)
؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ َعَىل ِبها اْحتَجَّ الَّتي تُُه ُحجَّ ما (س31)

النَّاِس؟ َمْعَرشِ َعِن الثَّوُر قاَل ماذا (س32)
الثَّالثَِة؟ امُلْستَشارين َرأَْي َسِمع ِحنَي النِمِر َمْوِقُف كاَن َكيَْف (س33)

؟ اآلَدِميَّ اْلِجنَْس النَّْرسُ يَْكَرُه ِلماذا (س34)
اْليَمِّ»؟ «حاِرُس َمْن (س35)

يَِعيُش؟ أَيَْن التِّْمساَح؟ تَْعِرُف َهْل (س36)
؟ اْلِهنِْديِّ َقِضيَِّة يف التِّْمساِح ُحْكَم تَذُْكُر َهْل (س37)
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اْإلِنَْساِن؟ َعَىل ثَاِئٌر ُهَو ِلماذا (س38)
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آَوى ابُْن (1)

أََحًدا أَُظنُّ وما — اْليَْوِم بَْعَد — الَهالِك ِمَن النَّجاِة يف أََمٌل ِيل يَبَْق «َلْم نَْفِسِه: ِيف يُْخ الشَّ فقاَل
َخرْيًا.» ِيفَّ َسيَُقوُل

اِدَس. السَّ اْلُمْستَشاَر يَْلَقيَا حتَّى َعَليِْه يَْصِربَ أَْن النَِّمِر ِمَن واْلتََمَس يَيْأَْس، َلْم َُّه أَن َعَىلَ
ذِلَك. يف يَُماِنْع َفَلم

اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ َعَليِْه َفَقصَّ آََوى؛ ابَْن — الطَِّريِق ِيف — َوَجدا َقِليَلًة ُخُطواٍت سارا ا َوَلمَّ
واِئٍل»؟» «أَبا يا َحقٍّ عىل َوأَيُّنا َسيِِّدي؟ يا تَرى، «َفماذا َلُه: َقاَل ثُمَّ النَِّمِر، مع تَُه ِقصَّ

َوَقَعْت الَِّذي امَلكاَن أََرى أَْن َقبَْل الَقِضيَِّة هِذِه ِيف أَْحُكَم أَْن أَْستَِطيُع «ال آَوى: ابُْن َفقال
ال َحتَّى ُحْكمي؛ أُْصِدَر أَْن َقبَْل التَّْفِكرِي) ِيف ِل (التََّمهُّ والرَِّوية التّثَبُِّت ِمَن بُدَّ ال َحواِدثُها. ِفيِه

ِمنُْكما.» أََحًدا أَْظِلَم

الدَّْعَوى تَْحِقيُق (2)

آوى: ابُْن قاَل بََلُغوه، ا َفَلمَّ — آَوى ابُْن َوَمَعُهما — اْلَقَفِص َ إَِىل اْلِهنِْديُّ يُْخ والشَّ النَِّمُر َفعاَد
تُُكما؟» ِقصَّ ُهنا أََوَقَعْت — اْلِهنِْديُّ يُْخ الشَّ أَيُّها — ِْني َخربِّ «اآلََن

َواِئٍل».» «أَبا َسيِِّدي يا «نََعْم، َلُه: َفقاَل
بِْط؟» ِبالضَّ ِفيِه َواِقًفا ُكنَْت الَِّذي اْلَمكاُن «َفأَيَْن آَوى: ابُْن فقاَل
اْلقاِيض!» َسيِِّدي يا «ُهنا َلُه: وقاَل اْلَقَفِص، أَماَم يُْخ الشَّ َفَوَقَف

ِحينَِئٍذ؟» النَِّمُر كاَن «َفأَيَْن آَوى: ابُْن فقاَل
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اْلَقَفِص.» يف «ُكنُْت النَِّمُر: َفَقاَل

اْلَقَفِص إَِىل اْلَعْوَدُة (3)

ُكنَْت ِجَهٍة أَيِّ َوإَىل اْلَقَفِص؟ يف ُكنَْت َكيَف تَْقِصُد)؟ (ماذا تَْعِني «ماذا آَوى: ابُْن َفقاَل
َرقاِش»؟» «أَبا يا تَنُْظُر،

أَُقوُل؟» ما تَْفَهُم أَال هذا؟ «َكيَْف النَِّمُر: فقاَل
َوذَيِْيل ُهنا، َرأِْيس واِئٍل»؛ «أَبا يا واِقًفا، ُكنُْت «َهَكذا َلُه: َوَقاَل اْلَقَفَص، َ إَِىل َقَفَز ثُمَّ

ُهناَك!»
َسيِِّدي.» يا َلَك «ُشْكًرا آَوى: ابُْن َفقاَل

اْلَقَفُص أَكاَن اْألَِنيُس: أَيُّها ِْني، َخربِّ «َوَلِكْن قاِئًال: «ساُدودانا» يِْخ الشَّ إَِىل اْلتََفَت ثُمَّ
ُمْقَفًال؟» أَْم َمْفتُوًحا

واِئٍل».» «أَبا يا ُمْقَفًال «كاَن يُْخ: الشَّ َفقاَل
كاَن.» َكما اْلباَب، أَْقِفِل «إِذَْن، يِْخ: ِللشِّ آَوى ابُْن َفقال
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ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة

اللَِّئيُم اْلَوْحُش «أَيُّها َوَقاَل: النَِّمِر إَِىل آَوى ابُْن اْلتََفَت اْلَقَفَص اْلِهنِْديُّ يُْخ اْلشَّ أَْغَلَق ا َوَلمَّ
ِنيُع: الصَّ ِفيِه يُثِْمُر َوال ِلْلَمْعُرْوِف، يَْشُكُر َوال اْلَعْهَد، يَْحَفُظ ال الَِّذي ِلْلَجِميِل) (اْلُمنِْكُر اْلَجاِحُد
َوأَْطَلَق إَِليَْك، أَْحَسَن أَْن بَْعَد الطَّيِِّب، اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ هذا ِبَقتِْل تَُهمُّ َشأْنَُك) (ما بالَُك ما
ِيف َفاْمُكْث إِْحساِنِه؟ َعَىل ِبِه تَْجِزيِه َجزاءٍ ِمْن اْلَقتِْل َغرْيُ َلَديَْك أََليَْس ِسْجِنَك؟ ِمْن اَحَك َرسَ

أُْخَرى.» َمرًَّة أََحٌد ِمنُْه يُْخِرَجَك فَلْن َحياِتَك، بَِقيََّة ِسْجِنَك
َطِريِقَك، يف ِرسْ اْلَكِريُم: اْلِهنِْديُّ ديُق اْلصَّ أَيُّها «وأَنَْت َقاِئًال: «ساُدودانا» إَِىل اْلتََفَت ثُمَّ

أَْهِلِه!» َغرْيِ ِيف اْلَمْعُروَف تَْصنَِع َوال
َمْحبُوًرا ُمبْتَِهًجا َطِريِقِه ِيف َوساَر َعُه، َودَّ ثُمَّ َوذَكاءَُه، ِحْكَمتَُه آَوى البِْن اْلِهنِْديُّ َفَشَكَر

«بَنَاِرَس». َمِدينَِة إَِىل َوَصَل َحتَّى وًرا)، َمْرسُ (َفْرحانًا

أَْسـِئَلٌة

اِدُس؟ السَّ اْلُمْستََشاُر َمِن (س1)
واِئٍل»؟ «أَبُو َمْن (س2)

َرأَيْتَُه؟ أَْو آَوى ِبابِْن َسِمْعَت َهْل (س3)
أَْخالِقِه؟ ِمْن تَْعَلُم ماذا (س4)

ُحْكِمِه؟ إِْصَداِر َقبَْل آَوى ابُْن َطَلَب ماذا (س5)
اْلَقَفِص؟ إَِىل َوالنَِّمِر اْلِهنِْديِّ يِْخ ِبالشَّ عاَد ِلماذا (س6)

اْلَحاِدِث؟ َوَقاِئَع يَْشَهَد أَْن ا َحقٍّ يُِريُد كاَن َهْل (س7)
ذِلَك؟ ِمْن َغَرُضُه كاَن ماذا (س8)

؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ الشَّ َوتَْخِليِْص النَِّمِر، ِمَن ِلالنْتقاِم آَوى ابِْن ِحيَلُة ما (س9)
؟ اْلِهنِْديِّ يِْخ ِللشَّ آَوى ابُْن قاَل ماذا (س10)

اْلَمْعُروَف؟ يَْصنََع أَْن أَْوصاُه َمْن ِعنَْد (س11)
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