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في أَحِد األيّاِم خَرَج ُمزاِرٌع للَبْحِث عن ِعْجٍل ضاِئع. فقد عاَد الُرعاُة ِبدوِنِه في مساِء 

اليوِم الّسابِق. وفي تلك الليلِة هبَّْت عاِصَفٌة ُمخيفة.

َذَهَب الُمزاِرُع إلى الوادي، وبحث عن الِعْجِل ُقْرَب النهِر، بْيَن الَقَصِب، َخلَْف الصخوِر، 

وفي المياِه الجاِرَيِة.

تسلََّق َسْفَح الجبل العالي ِبُصخوِرِه الُمرتِفَعِة. نظر َخلَْف صخرٍة كبيرٍة، إذ يمكن أن 

َف. ُهناك، على حاّفِة  يكون العجُل قد اختَبَأ خلَْفها َهَرًبا مَن العاِصَفِة وهناك بالّذات َتوقَّ

صخرٍة رأى َمنَظًرا غريًبا جًدا. فقد خرَج َفْرُخ َنْسٍر ِمَن البيَضِة قبَل يوٍم أو يوَمْين، فقذَفْتُه 

العاصفُة المخيفُة خاِرَج ُعّشِه.

اقترب الُمزارُع من الَفْرِخ وَحَملَُه بِكلْتا يَدْيِه. أراَد أْن يأُخَذُه إلى البيِت وَيْعَتني به.

عندما اقتَرَب ِمَن البيِت، َرَكض األوالُد لُمالقاِتِه.

صاَح األوالد: "لقد عاَد العجُل ِلَوحِدِه!"
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ُسرَّ الُمزارُع كثيًرا. بعَد أن شاَهدت عائلَُتُه َفْرَخ النسِر، وضَعُه ِبِحْرٍص 

في الُقنِّ مع الدجاِج والصيصان.

ُبُه لُيْصِبَح َدجاجًة". قال: "النْسُر َمِلُك الطيوِر، لكَنّنا سُنَدرِّ
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هكذا عاَش النسُر بيَن الدجاِج، وَتعلََّم طريَقَة حياِتها. ُكلّما َكُبَر صاَر يظَهُر ُمختلًفا 

تماًما عن أيِّ دجاجٍة َرأوها من َقبل.

في يوٍم مَن األياِم، جاء أحُد أصدقاِء الُمزاِرِع ِلزياَرِتِه. رأى الصديُق الّطْيَر بيَن 

الدجاِج. 

"مهاًل! هذا ليَس دجاجًة، إّنُه نْسٌر!"

ابَتسَم له الُمزارُع قاِئاًل: "طبًعا إّنه دجاجٌة. انُظْر، إّنُه َيمشي كالدجاجِة، يأُكُل 

كالدجاجِة، وُيفّكُر كالدجاجِة. طبًعا هو دجاجٌة".

لكّن الصديَق لم يقَتِنْع. وقال: "سوَف ُأْثِبُت لك أّنُه نسٌر".

ساعَد أوالُد الُمزارِع الصديَق على اإلمساِك بالّطيِر. كان وزُنُه ثقياًل نوًعا ما. لكّن 

صديَق الُمزاِرِع رفَعُه فوق رأِسِه وقال: "أنَت لسَت دجاجًة، إّنَك نسٌر. أنَت ال تنتمي إلى 

األرِض، بل إلى السماِء. حلِّْق أيُّها النسُر، حلِّْق!"

نَشَر الطيُر جناَحْيِه، نَظَر حولَُه، رأى الدجاَج يأُكُل، فنزَل ِلَيلَتِقَط الطعاَم مَع الدجاِج. 

"ُقلُْت لَك إّنُه دجاجٌة،" قال الُمزارُع وهو يضحك بصوٍت عاٍل. 



حلّْق، أّيها النسر، حلّْق

في وقٍت باكٍر جّداً ِمْن صباِح اليوِم التالي، بدأت كالُب الُمزارِع َتنَبُح. ارتفَع صوٌت 

ُينادي ِمَن الخارِج في الظالِم. رَكض الُمزارُع إلى الباِب. كان هذا صديقُه مّرًة ثانيًة. 

َل الصديُق. "أْعِطني ُفرصًة ُأخرى َمَع الطيِر"، توسَّ

فقاَل الُمزارُع: "هل َتعلَم ما الساعُة اآلن؟ إّنها قبَل الَفْجِر بكثير".

أجاَب الصديُق: "تعاَل معي وأْحِضِر الطيَر".

َف الُمزارُع، وتناَول الطيَر الغارَق في نوِمِه من بيِن الدجاِج. خَرَج الّرُجالن َواخَتفيا  تأفَّ

في الظالِم. 

"إلى أين نحُن ذاِهبان؟"، سأَل الُمزارُع وهو َنْعسان.

"إلى الَجَبِل، حيُث َوَجْدَت الطيَر".

"ولماذا في هذا الوقِت الغريِب ِمَن الليِل؟"

 ُتشِرق فوَق الَجبِل، َفَيْتَبَعها في السماِء إلى 
َ
"رّبما يتمّكن النسُر من ُرؤيِة الشمِس وهي

حْيُث ينَتمي".

مشى االثناِن إلى الوادي وَقَطعا النهَر، والصديق يسيُر في الُمقّدمة. "أسِرْع، ألّن 

الفجَر سوف يطلَُع قبَل وُصوِلنا"، قاَل الصديق.

َمَع َبْدِء ُظهوِر الضوِء األّوِل في الّسماِء بَدَأ الّصديقاِن بتسلُِّق الَجَبِل. كاَنت الُغيوُم 

 الِمٍع. أحياًنا كانت 
ٍّ
ُل إلى ذهِبي الخفيَفُة في الّسماِء ورديًَّة في البداَيِة. ثّم بَدَأ لَْوُنها يتحوَّ

طريُقهما خِطَرًة، فتصَعُد في سفِح الَجَبِل، وتقَطُع َممّراٍت ضّيقًة بيَن الصخوِر وتأخذهما 

في مساِرَب ُمظِلمة ُثّم ُتخِرُجُهما ِمْنها. أخيًرا قال الصديُق: "هذا هو المكان". َنَظر إلى 

. كانا قريَبْين جّداً من الِقّمة. أسفِل الّصخَرِة العالية َفرأى األرَض على ُبْعِد آالِف األمتاِرِِِِ

حَمَل الصديُق الطيَر ِبَحذٍر إلى الحاّفِة. وَضَعُه على الصخرِة، بحيُث ينُظُر إلى الشرِق، 

وبدأ يتكلُّم مَعُه. ضِحَك الُمزارُع: "إّنه يتكلُّم ُلَغَة الدجاِج فقط". 

لكّن الصديَق واَصَل حديَثُه، فَأخَبَر الطيَر عن الشمِس، كيَف أّنها ُتعطي الحياَة للعالَِم، 

وكيف أّنها َتْحُكُم السماَء، وُتضيُء في كّل يوٍم جديٍد. "انُظْر إلى الشمِس، أيُّها النسُر، 

وعندما ترَتِفُع ارَتِفْع َمَعها. أنَت تنتمي إلى السماِء، ولْيَس إلى األرِض". في تلك اللّحظِة 

انطلَقْت أِشّعُة الشمِس األولى فوق الجَبل، و فجأًة امتأَل العالَُم بالّنوِر.
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ارتفَعِت الشمُس في عَظَمٍة. َنَشَر الطيُر الكبيُر جناَحْيِه لُيَحّيي الشمَس وَيشُعَر ِبِدْفِئها 

على ريِشِه. كاَن الُمزاِرُع صاِمًتا. قال الصديُق: "أنَت ال َتْنتمي إلى األرِض، بل إلى 

السماِء. حلِّْق أيُّها النسُر حلِّْق!" رَجَع الصديُق إلى جاِنِب الُمزارِع. ساَد الّصْمُت. َمدَّ 

ْت ِرْجالُه إلى األماِم، بينما تمّسكْت َمخاِلُبُه  النسُر رأَسُه إلى األعلى، َنَشر جناَحْيِه، امَتدَّ

بالّصْخِر. 

عنَدها، وِبدوِن أن َيتحّرَك ِفْعاًل، وُهَو يشُعُر ِبَدْفِع الّريِح إلى األعلى أقوى من أّي إنساٍن 

أو طيٍر، ماَل النسُر الضخُم إلى األماِم، ُمرتفًعا أعلى وأعلى، واختفى في الضوء الساِطِع 

حيث الشمُس المشِرَقة. لن يعيَش بعَد اليوِم بيَن الدجاِج.
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حلّْق، أّيها النسر، حلّْق أسئلة  

ما الذي خرج الُمزاِرُع للبحِث عنُه في أّوِل القّصِة؟  .1  

ِعْجل أ	

ُرعاة ب	
ُمنحدرات صخرّية ج	

َفْرخ نسر د	

أيَن َوَجَد الُمزاِرُع فرَخ النسِر؟  .2  

ه في ُعشِّ أ	

ِبالُقْرِب مَن النهر ب	
على حاّفِة صخرة ج	

بيَن الَقَصب د	

ما الذي يُدلُّ في القصِة على أّن الُمزارَع كاَن َحريًصا على فرِخ النسِر؟   .3  

حَمَل فرَخ النسِر ِبِكلْتا يَدْيِه. أ	

أحَضَر فرَخ النسِر إلى عاِئلَته. ب	
أعاَد فرَخ النسِر إلى ُعّشِه. ج	

بَحَث عن فرِخ النسِر ُقْرَب النهِر. د	
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ماذا َفَعَل الُمزارُع ِبَفرِخ النسِر عندما أحضَرُه إلى البيِت؟   .4  

علَّمُه أْن يطير. أ	

أطلََق سراَحُه. ب	
َدّرَبُه ِلُيصِبَح دجاجًة. ج	
بنى لُه ُعّشاً جديًدا. د	

َف فرُخ النسِر مثَل دجاجٍة. أعطوا مثالَْين  أثناَء زيارِة الصديِق األولى، َتصرَّ  .5  

اثَنْين َيُداّلن على ذلك.

.1 1
 

.2 1

عندما رأى صديُق الُمزارِع النسَر أّوَل مّرٍة، كيف حاَوَل أن َيجَعَل النْسَر يطير؟  .6  

رفَعُه فوَق رأِسِه. أ	

وَضَعُه على األرِض. ب	
َرماُه في الهواِء. ج	
أخَذُه إلى الجبِل. د	
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اشرحوا ماذا َقَصَد صديُق الُمزارِع عندما قاَل للنسِر: "أنَت ال َتْنتمي إلى   .7  

األرِض، بل إلى السماِء".

2

لماذا ضِحَك الُمزارُع بصوٍت عاٍل أثناَء زيارِة صديِقِه األولى؟  .8  

كاَن النسُر ثقياًل جّداً وغيَر قاِدر على الّطَيران. أ	

كاَن يصُعُب إمساُك النسر. ب	
َظَهَر شكُل النسِر ُمختِلًفا عن الدجاج. ج	
. أثبَت النسُر أّن الُمزارَع كاَن على حقٍّ د	

لماذا أَخَذ صديُق الُمزارِع النسَر إلى الجباِل العاليِة ِلَيْجعلَُه يطير؟ أعطوا سبَبْين   .9  

اثَنْين.

.1 1
 

.2 1
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ِجدوا الكلماِت التي َتِصُف جماَل السماِء وقَت الَفجِر، وانَسخوها.  .10  

1

لماذا كان شروُق الشمِس ُمِهّماً في القّصِة؟  .11  

ألّنها أْيقَظْت غريَزَة الّطَيراِن في النسِر. أ	

ألّنها كانت تْحُكم السماَء. ب	
ألّنها دّفَأْت ريَش النسِر. ج	

ألّنها أضاَء ْت ُطُرَق الجباِل. د	

َتعرفوَن كيَف كاَن صديُق الُمزارِع مَن األشياِء التي َعِملَها.  .12  

اشرحوا كيَف كاَن الصديُق، وأعطوا مثااًل على ما َفَعلَُه، ُيبيِّ ذلك.

2
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توّقفوا

 نهاية هذا اجلزء من الكّراسِة. 

توّقفوا من فضلكم عِن العمِل.
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