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الزَّماِن» «ُسْلطاِن َمِدينَِة ِيف (1)

َوتبسطُكْم تَُسلِّيُكْم َغِريبٌَة، َعِجيبٌَة ٌة ِقصَّ — اْألَْحباب أَِعزَّاِئي يا — َلُكْم أَْحِكيها الَِّتي ِتي ِقصَّ
تَْقَرءُونَها. َوأَنْتُْم

إِْقِليِم: ِيف الزَّماِن»، «ُسْلطاِن َمِدينََة ُزْرُت نْيا الدُّ ِبالِد ِيف ِبها ُقْمُت الَِّتي ِرْحالِتي إِْحَدى ِىف
«نُوِرْستاَن».

اْلُجلُوَس َفيُِطيلُوَن ِحكاياِتي، ِمنِّي يَْسَمُعوَن كانُوا َكِثرِييَن، ناًسا اْلَمِدينَِة ِيف َعَرْفُت
َفيَنْبَِسُطوَن. أُساِمُرُهْم َمِعي،

َمْجِلِسِه، ِيف َوأَْكَرَمِني بَيْتِِه، إَِىل فاْستَْدعاِني ِبأَْمِري، الزَّماِن» «ُسْلطاِن َوِزيُر وََعِلَم
يََراِني. أَْن إَِىل ُمْشتاًقا كان َوأَنَُّه ُجَلَساِئِه، ِمْن ِباْسِمي يَْسَمُع كاَن ِبأَنَُّه َوأَْخَربَِني

ِليَنَْفِرَد ُفوا، يَنَْرصِ أَْن يَن اْلحاِرضِ ِمَن َطَلَب الزَّماِن»، «ُسْلطاِن َوِزيِر َمَع ِيل َجْلَسٍة َوِيف
ا. خاصٍّ َحِديثًا َمِعي َث َويَتََحدَّ ِبي،

َضيًْفا إَِليِْه ُمِني َسيَُقدِّ َوإِنَُّه ْلطاِن، ِللسُّ َوَصَفِني إِنَّه الزَّماِن»: «ُسْلطاِن َوِزيُر ِيل قاَل
َواْإلِْكراَم. اْلَحفاَوَة ِمنُْه أَناُل

ُدُه يَُحدِّ الَِّذي اْلَوْقِت ِيف إَِليِْه َمَعُه أَذَْهَب ِبأَْن بُْت َوَرحَّ ْلطاِن، السُّ َوِزيُر ِيل قاَلُه ِبما َفِرْحُت
ِيل.



اْلَقاِرئ اْلِحَماُر

الزَّماِن». «ُسْلطاِن َوِزيِر بَيِْت ِيف «ُجحا»

ْلطاِن السُّ ِة َحْرضَ ِيف (2)

«نُوِرْستاَن». ِيف الزَّماِن»، «ُسْلطاِن َقْرصِ إَِىل اْلَوِزيِر َمَع ذََهبُْت
تَْرِحيٍب. أَْجَمَل ِبي َب َوَرحَّ اْسِتْقباٍل، أَْحَسَن ْلطاُن السُّ اْستَْقبََلِني

يا َدَعْوتَُك ِلماذَا «أَتَْعِرُف َوقاَل: باِسًما، ْلطاُن السُّ َّ إَِيل اْلتََفَت اْلُجلُوُس ِبنا اْستََقرَّ ا َلمَّ
اْلُغْصِن»؟» «أَبا

هللا.» إِالَّ اْلَغيَْب يَْعَلُم «ال قاِئًال: ْلطاَن السُّ أََجبُْت
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أَْمتَِحنََك.» أَْن َوأُِريُد َوِفْطنَِتَك، ِبذَكاِئَك «َسِمْعُت قاَل:
َظنَِّك.» ُحْسِن ِعنَْد أَُكوَن أَْن «أَْرُجو ُقْلُت:

اْلَحِمرِي، ِمَن َشِهْدُت ِفيما َمِثيًال َلُه أََر َلْم َظِريًفا، ِحماًرا اْألَُمَراءِ بَْعُض إَِيلَّ «أَْهَدى قاَل:
َكِبريٌ.» َمقاٌم َلُه ِعنِْدي َوُهَو

ِمَن الِحماِر هذا ِيف َوَجْدَت أَنََّك َشكَّ ال الَّزماِن»! «ُسْلطاَن يا كاَن هللاُ شاءَ «ما ُقْلُت:
َقْدَرُه.» يَْرَفُع ما اْلَمزايا

اْختاَرْت َلما َواْإلِْخالِص، ِباْلَوالءِ َلُه تَِديُن َزِعيًما، َلها تَْختَاَر أَْن ِلْلَحِمرِي جاَز «َلْو قاَل:
بَِديًال.» اْلِحماِر هذا َغرْيَ

اْلِحماُر هذا ِمنِّي يُِريُد ماذا َولِكْن اْلَعِظيُم، ْلطاُن السُّ أَيُّها ِحماِرَك ِيف َلَك هللاُ «باَرَك ُقْلُت:
الزَِّعيُم؟»

ْلَطاِن السُّ َرْغبَُة (3)

َلَعلَُّه َلُه، ُمَربِّيًا ِلتَُكوَن إَِليَْك، ِباْلِحماِر أَْعَهَد أَْن — «ُجحا» يا — ِيل «َخَطَر ْلطاُن: السُّ قاَل
يََديَْك.» َعَىل اْلِقَراءََة يَتََعلَُّم

ِيف أَْمِرِه، ِمْن يَُكْن َمْهما اْلُمَدرِِّس، بَراَعُة تُِفيُد َهْل تَُرى، «يا بًا: ُمتََعجِّ ْلطاِن ِللسُّ ُقْلُت
يَْقَرأَ؟» أَْن اْلِحماِر تَْعِليِم

َلَك َمِثيَل ال َوأَنَْت اْلَحِمرِي، بنَْيَ ذَكاِئِه ِيف َلُه َمِثيَل ال ، ذَِكيٌّ ِحماٌر «إِنَُّه باِسًما: أَجابَنِي
النَّاِس.» بنَْيَ ذَكاِئَك ِيف

َكَعْقِل َعْقًال ِلْلَحيَواِن أَنَّ الزَّماِن»، «ُسْلطاَن يا اْآلَن َحتَّى َعِلْمَت «َهْل ْلطاِن: ِللسُّ ُقْلُت
اْإلِنْساِن؟!»

َُّه أَن إِالَّ أَُظنُّ َوال ، النَِّقيِّ َواْلُفوِل ، النَِّديِّ ِباْلَربَِسيِم اْلِحماَر هذا ُد أَتََعهَّ «إِنِّي ِيل: قاَل
اْلقاِرئنَِي.» ِمثَْل قاِرئًا يَُكوَن َحتَّى ِبالتَّْمِريِن، ْدتَُه تََعهَّ إِذَا َلَك، َسيَْستَِجيُب

ُقْلُت: َقِليًال َسَكتُّ أْن وبَْعَد الَعِزيِز، ِلِحماِرِه الزَّماِن ُسْلطاُن ِمنِّي يَْطلُبُُه ما أَْدَهَشِني
اْلَعناءَ؟» هذا أُكاِبَد أَْن يَْدُعونِي «َوماذا

نََجْحَت إِذَا ِديناٍر، آالِف ُة َعْرشَ َقْدُرها ُمكاَفأٌَة ِمنِّي َوَلَك َرْغبَتِي، ذْ «نَفِّ ْلطاُن: السُّ قاَل
اْلِحماِر.» تَْعِليِم ِيف
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ناِجَحٌة ِفْكَرٌة (4)

ِحماِره. تَْعِليِم ِيف َرْغبَتِِه َعْن ِباْلُعُدوِل ْلطاِن السُّ إِْقناَع أَْستَِطْع َلْم
اْلَقبُوِل. إَِىل تَْدُعونِي َسِخيٍَّة، ِبُمكاَفأٍَة أَْغَراِني َلَقْد

الرَّْغبَِة؟ ِتْلَك ِلتَْحِقيِق أَْصنَُع ماذا أَُفكُِّر: ذِلَك َجَعَلِني
«ُسْلطاُن ِبِه أَْحَرَجِني الَِّذي االْمِتحاِن هذا ِيف أَنَْجَح أَْن َعَىل تُِعينُِني ِفْكَرٌة، ِيل بََدْت

الزَّماِن».
َدْرٌس اْلِحماِر َمَع ِيل يَُكوَن َوأَْن أَْشُهٍر، ِستََّة تُْمِهَلِني أَْن َسيِِّدي يا ِمنَْك «أَْرُجو َلُه: ُقْلُت

تُِريُد.» ما ُكلَّ َلَك َق أَُحقِّ أَْن َوأَتََمنَّى أََحٌد، ِفيِه يَرانا ال َمكاٍن ِيف يَْوٍم، ُكلَّ
وًرا. َوُرسُ ا ِبْرشً الزَّماِن» «ُسْلطاِن َوْجُه تََهلََّل

ِيف أَْطلُُب، ما ُكلَّ ِيل ذَ يُنَفِّ أَْن َعَىل َواَفَق َكما أَْشُهٍر، ِستََّة يُْمِهَلِني أَْن َعَىل ْلطاُن السُّ َواَفَق
اْلِحماِر. تَْعِليِم َسِبيِل

هللا، ِبِإذِْن َسأَْظَفُر، َوأَنِّي َستَنَْجُح، ِفْكَرتِي ِبأَنَّ اْإلِيماِن ُكلَّ ُمْؤِمٌن َوأَنا َعَمَيل، ِيف ْعُت َرشَ
ِخيَِّة. السَّ ِباْلُمكاَفأَِة

َحتَّى أَْشُهٍر، ِستَِّة َة ُمدَّ ذِلَك، ِيف التََّعِب َعَىل َوَصَربُْت ُمبْتََكَرًة، َطِريَقًة اْلِحماِر َمَع اتَّبَْعُت
النَّجاِح. ُكلَّ اْلِحماِر َمَع تَْجِربَتِي ِيف نََجْحُت

االْمِتحاِن يَْوُم (5)

يُهاُن.» أَْو اْلَمْرءُ يُْكَرُم االْمِتحاِن «يَْوَم الزَّماِن»: «ُسْلطاِن ِلـ ُقْلُت تَِّة السِّ اْألَْشُهِر انِْتهاءِ بَْعَد
اْألَْغصاِن»!» «أَبا يا اْآلَن االْمِتحاُن «َفْليَُكْن ْلطاُن: السُّ ِيل قاَل
االْمِتحاِن. ِلُشُهوِد وَن اْلمْدُعوُّ َوَحَرضَ اْلَمكاَن، ْلطاُن السُّ أََعدَّ

َصْفَحٍة ِمائَُة ِفيِه َكِبريًا، َدْفَرتًا َعَليِْه َوَوَضْعُت َواِسًعا، ُكْرِسيٍّا اْليَْوِم ِلهذا أَْعَدْدُت َقْد ُكنُْت
اْلَغَزاِل. ِجْلِد ِمْن

َعيْنَيِْه اَم ُقدَّ ْفَرتَ الدَّ اْلِحماُر َرأَى ا َفَلمَّ اْلَكِبرِي، ْفَرتِ الدَّ أَماَم َوأَْوَقْفتُُه ِباْلِحماِر، َوِجئُْت
َجِميًعا. اْألَْوَراِق تَْقِليَب أَتَمَّ َحتَّى َوَرَقٍة، بَْعَد َوَرَقًة ِبلِساِنِه، أَْوراَقُه يَُقلُِّب َوَجَعَل إَِليِْه، َع أَْرسَ
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تَْعِليَمُه. ِليَُجرَِّب اْلِحماَر يَُقوُد «ُجحا»

أَُربُِّت َفَجَعْلُت َسْحنَِتِه، َعَىل باٍد َواْلُحْزُن ِيفَّ، نََظَرُه َوَقلََّب ،َّ إَِيل اْلِحماُر اْلتََفَت ذِلَك بَْعَد
نَجاِحِه. َعَىل َوأَُهنِّئُُه َظْهَرُه،

ِيف إَِليْها َلَجأُْت الَِّتي اْلِحيَلِة ِيف ِبنَجاِحي وًرا َمْرسُ نَْفِيس، أَُهنِّئُ ُكنُْت أَنِّي اْلَحِقيَقُة لِكِن
اْلِحماِر. ِتْلِميِذي تَْعِليِم

اْرتِياَحُه ْلطاُن السُّ أَْظَهَر َرأَْوُه. ِبما إِْعجابًا َمَعُه، وَن اْلحاِرضُ َوَضِحَك ْلطاُن، السُّ َضِحَك
اْلقاِرئِنَي. ِمَن أَْصبََح ِحماَرُه أَنَّ إَِىل
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االْمِتحاِن. يَْوَم ْفَرتِ الدَّ أَماَم واِقٌف اْلِحماُر

اْلِحيَلِة ِرسُّ (6)

َمْدُهوًشا: َوَسأََلِني ، اْلخاصِّ َمْجِلِسِه إَِىل الزَّمان» «ُسْلطاُن َدعاِني النَّاُس َف انَْرصَ أَِن بَْعَد
َرأَيْناُه؟!» الَِّذي النَّْحِو َعَىل ، ْفَرتِ الدَّ أَْوَراَق يَُقلُِّب اْلِحماَر تَْجَعَل أَْن اْستََطْعَت «َكيَْف

ِبها أَْحتَِفُظ الَِّتي أَْرساِري ِمْن ِرسٌّ َوِهَي اتَّبَْعتُها، ِبِحيَلٍة ذِلَك «اْستََطْعُت ْلطاِن: ِللسُّ ُقْلُت
ِبَعيْنَِك.» َرأَيْتَُه ما َويَْكِفيَك ِلنَْفِيس،
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ِديناٍر، آالِف ُة َعْرشَ َوُهَو ِبِه، وََعْدتَُك ما َسأُْعِطيَك َفِإنِّي ُمكاَفأَِتَك، َعَىل تَْخَش «ال ِيل: قاَل
ما ْقَت َحقَّ َحتَّى َصنَْعَت، ماذا أَْعِرَف أَْن أُِريُد َولِكنِّي َعِجيٍب. َعَمٍل َمْن ِبِه ُقْمَت ما َجزاءَ

أََرْدُت؟»
تَبُوَح أَالَّ ِمنَْك َوأَْرُجو اْلِحيَلِة، ِرسَّ َلَك َوأَْكِشُف اْألَْمِر، ِبَحِقيَقِة «َسأُْخِربَُك ْلطاِن: ِللسُّ ُقْلُت

ِألََحٍد. ِّ ِبالرسِّ
بنَْيَ اْلَعِليَق أََضُع ُكنُْت تَِّة السِّ اْألَْشُهِر ِخالِل َوِيف يَْوٍم، ِل أَوَّ ِمْن ْفَرتَ الدَّ هذا أَْعَدْدُت إِنِّي

. ْفَرتِ الدَّ َطيَّاِت
اْلِحماِر، أَماَم اْألَْوَراَق أَُقلُِّب ثُمَّ اْألَْوَراِق، ِمَن َوَرَقٍة ُكلِّ ِيف ِعريَ َوالشَّ اْلُفوَل أُودُِع ُكنُْت

… ِعرِي َوالشَّ اْلُفوِل ِمَن ِفيها أَْوَدْعتُُه ما َفيَأُْكُل
أَماَمُه َقلَّبُْت إِذا إِالَّ ِبَطعاِمِه يَْظَفُر ال أَنَُّه يَْعِرُف َوأَْصبََح َوتََعوََّدُه، ِمنِّي ذِلَك اْلِحماُر أَِلَف

أُْخَرى. بَْعَد َوَرَقًة ، ْفَرتِ الدَّ أَْوَراَق
َعْن َفاْستَْغنَى يَأُْكَل، أَْن أَراَد ُكلَّما ِبنَْفِسِه ذِلَك يَْفَعُل اْلِحماُر أََخذَ َطِويَلٍة َغرْيِ ٍة ُمدَّ بَْعَد

َلُه. َوإِْرشاِدي ُمساَعَدِتي
جاَع. ُكلَّما أَْوَراَقُه يَُقلُِّب ، ْفَرتِ الدَّ إَِىل يَذَْهُب أَْصبََح
يَْشبََع. َحتَّى ، ْفَرتِ الدَّ أَْوَراُق تَْحتَِويِه ما يَأُْكُل كاَن

ِفيِه يَِجُد الَِّذي اْلَمْعَلُف — َوْحَدُه ُهَو — أَنَُّه يَْعتَِقُد ، ْفَرتِ ِللدَّ َصِديًقا اْلِحماُر َصاَر
ُجوَعُه. ِبِه َويَُسدُّ َطعاَمُه،

، ْربِ الصَّ إَِىل َلَجأُْت ِباْليَأِْس َشَعْرُت َوُكلَّما . ُمْستَِمرٍّ ِبتَْمِريٍن إِالَّ ذِلَك تَْحِقيُق ِيل يَتِمَّ َلْم
اْألَْمِر. آِخَر نََجْحُت َحتَّى

َفِإذَا ِعرِي، الشَّ أَِو اْلُفوِل ِمَن خاِليًَة ْفَرتِ الدَّ أَْوَراَق أَتُْرَك أَْن ُد أَتََعمَّ اْألَيَّاِم بَْعِض ِيف َوُكنُْت
ِبحاَجِتِه ِليُذَكَِّرنِي النَِّهيِق، إَِىل يَْدَفُعُه اْلُجوُع َفكاَن َشيْئًا، يَِجْد َلْم ْفَرتِ الدَّ أَْوَراَق اْلِحماُر َقلََّب

اْلَعِليِق. إَِىل
َقِليًال، إِالَّ ُ يَْهَدأ ال ِلُجوِعِه َفكاَن الطَّعاَم، َلُه أَُقلُِّل َجَعْلُت ِبأَيَّاٍم تَِّة السِّ اْألَْشُهِر انِْتهاءِ َوَقبَْل

َضِئيًال. نَْوًما إِالَّ يَناُم َوال
أُْمِنيَّتِي. َق َوأَُحقِّ َغَرِيض، ِألُْدِرَك ًدا، ُمتََعمِّ ذِلَك َفَعْلُت
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. ْفَرتِ الدَّ َطيَّاِت بنَْيَ َعِليَقُه يَأُْكُل اْلِحماُر

اْلَموُعوُد اْليَْوُم (7)

َجْوعان. َواْلِحماُر االْمِتحاِن، يَْوُم اْلَموُْعوُد: اْليَْوُم َوجاءَ
َلْهفاُن. َوُهَو ، ْفَرتِ الدَّ إَِىل َويَنَْدِفُع االْمِتحاَن، يَُؤدِّي ْلطاِن، السُّ َمَع وَن اْلحاِرضُ َرآُه َوهَكذا
ِيف ِليَِجَد َعٍة، ُرسْ ِيف — َوَرَقٍة بَْعَد َوَرَقًة — ْفَرتِ الدَّ أَْوَراَق يَُقلُِّب اْلجاِئُع اْلِحماُر َجَعَل

ُجوَعُه! يَُسدُّ ما اْألَْوراِق
اْلَعِليِق. َعِن يَبَْحُث ، ْفَرتِ الدَّ تَْقِليِب ِمْن انْتََهى
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النَِّهيَق. إِالَّ يَْمِلْك َفَلْم َطَلَب، ِفيما أََملُُه خاَب
التَّْعِبريَ. تُِريُد ِحنَي اْلَحِمرِي، أَْسلُوُب ُهَو َوهذا

َونََهَقْت. َزَعَقْت تَضايََقْت أَْو تَأَلََّمْت إِذَا
اللََّهجاِت. ِمَن النَِّهيِق َغرْيَ الَحِمريُ تُْحِسُن ال
اْألَْوقاِت. ُكلِّ ِيف اللُّغاِت، ِمَن ِسواُه تَْعِرُف ال

أَْوَراَق يَُقلُِّب كاَن أَنَُّه َظنُّوا َفَقْد الِحماِر، إَِىل يَنُْظُروَن كانُوا الَِّذيَن وَن اْلحاِرضُ ا أَمَّ
اْلَكالِم. ِمَن تَْحِوي ما َ ِليَْقَرأ ، ْفَرتِ الدَّ

َعِن تَْقِليِبِه ِيف يَبَْحُث ال أَنَُّه َألَْدَرُكوا اْلِحماِر، َمَع ابْتََكْرتُها الَِّتي اْلِحيَلِة ِرسَّ َعَرُفوا َوَلْو
الطَّعاِم.» َعِن يَبَْحُث بَْل اْلكالِم،

اْلَحِمرِي َدْفَرتِ ِيف (8)

اْألَْغصاِن». «أَِبي ِمْن َسِمَع ِبما الزَّماِن»، «ُسْلطاُن ابْتََهَج
َجِزيِل َعَىل «أَْشُكُرَك ُجحا»: اْلُغْصِن «أَبُو َلُه َفقاَل ِبها، وََعَدُه الَِّتي اْلُمكاَفأََة َلُه َم َقدَّ

َوفاِئَك.» َونُبِْل ُمكاَفأَِتَك، َوَكِريِم َعطاِئَك،
َلَك ُمكاَفأٌَة َفِإنَّها اْلِحماِر؛ تَْعِليِم َعَىل اْلُمكاَفأَُة تَُكِن َلْم «إِْن الزَّماِن»: «ُسْلطاُن َلُه قاَل
إَِيلَّ أَْوَحى — اْلُغْصِن» «أَبا يا — َصنَْعتَُه ما َوإِنَّ ِحيَلِتَك. َوبَراَعِة َوِفْطنَِتَك، ذَكاِئَك َعَىل

قاِرٍئ.» ُكلُّ ِبها ِليَنْتَِفَع ِباْلِكتابَِة، َلها أَُسجِّ أَْن أُِحبُّ ِبِفْكَرٍة،
ِفيِه: َكتََب إَِليِْه ُموُه َقدَّ ا َفَلمَّ اْلِحماِر، َدْفَرتَ ْلطاُن السُّ َوَطَلَب

— نْيا الدُّ هِذِه ِيف — النَّاِس بنَْيَ َلُه َكْم اْلَحياِة. ِعَربِ ِمْن ِعْربٌَة اْلِحماِر هذا َشأِْن ِيف
أَْشباٍه. ِمْن

يُِفيُد ال اْلَمْعلُوماِت، ِمَن ِفيها ا َعمَّ غاِفٌل َوُهَو اْلُكتُِب، أَْوَراِق ِيف يَُقلُِّب َمْن إِّن
َشأْنُُه َوالنَّصاِئِح، اْلِحَكِم ِمَن نَْت تََضمَّ ما يَْحَفُظ َوال اْلَمعاِرِف، ِمَن َحَوْت ا ِممَّ
ِمْن النَّاِس ِيف َوَكْم َشيْئًا. ِمنْها يَِعي ال ِه، َدْفَرتِ أَْوَراَق يَُقلُِّب اْلِحماِر؛ هذا َكَشأِْن

يَْعَلُموَن! ِبما يَْستَِفيُدوَن َوال يَْقَرءُوَن، ِبما يَنْتَِفُعوَن ال قاِرئنَِي،
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َفِر. السَّ َقبَْل اْلَعِزيَز ِحماَرُه يُُودُِّع «ُجحا»

ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة (9)

ِيف الزَّماِن»، «ُسْلطاِن َمِدينَِة ِيف أَيَّاًما «أََقْمُت تَُه: ِقصَّ يَْخِتُم َوُهَو ُجحا» اْلُغْصِن «أَبُو قاَل
أَْرِجُع َوَكيَْف اْلَكِثريَِة. اْألَْمِتَعِة َطراِئَف ي َوأَْشَرتِ اْلَكِبريَِة، ِبأَْسواِقها أَُطوُف «نُوِرْستاَن»، إِْقِليِم
ِبها هللاُ َرَزَقِني الَِّتي ناِنريُ الدَّ َوَمِعي أَْهِيل، َعَىل وَر ُ الرسُّ تُْدِخُل َهدايا َمِعي َوَليَْس بََلِدي، إَِىل

َفْضِلِه؟» ِمْن
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كاَن الَِّذي اْلَعِزيَز اْلِحماَر أَُزوَر أَْن َعَيلَّ اْلواِجِب ِمَن َرأَيُْت الرَِّحيِل َعَىل َعَزْمُت ا َوَلمَّ
أَبَْقى أَْن َوبُِودِّي َعُه، ِألَُودِّ إَِليِْه َفذََهبُْت َقِليٍل؛ َغرْيِ َوماٍل َجِزيٍل، َخرْيٍ ِمْن ِنْلتُُه ِفيما بََب السَّ

َمَعُه!
أَْستَأِْذنُُه الزَّماِن» «ُسْلطاِن َقْرصِ إَِىل ذََهبُْت ِفيِه، َسَفِري َ ِألَبَْدأ ْدتُُه، َحدَّ الَّذي اْليَْوِم َوِيف
َفَقْد َقْوِمَك، تَْعِليِم َعىل تَْحِرَص ِبأَْن َعَليَْك أُِشريَ أَْن «أُِريُد َلُه: ُقْلُت قابَْلتُُه ا َفَلمَّ اْلَمِسرِي، ِيف

اْلقاِرئِنَي.» ِمَن قاِرئًا اْلِحماِر ِمَن تَْجَعَل أَْن التَّْعِليِم ِيف الرَّْغبَُة ِبَك بََلَغْت
أَِمنٌي. وناِصٌح َحِكيٌم، ُمْرِشٌد — اْلُغْصِن» «أَبا — يا «أَنَْت الزَّماِن»: «ُسْلطاُن ِيل َفقاَل
نُوٌر اْلِعْلَم َفِإنَّ ُمتََعلِِّمنَي؛ َجِميًعا النَّاُس يَُكوَن أَْن َعَىل َوَسأَْحِرُص الثَِّمنِي، ِبنُْصِحَك َسأَْعَمُل

ُمِبنٌي.»

اآلتية األسئلة عن الِحكاية هذه يف ا ِممَّ يُجاب

ة؟ الِقصَّ هذه «ُجحا» لنا يَْحِكي ملاذا (س1)
ة؟ الِقصَّ هذه يف «ُجحا» ِرْحَلُة كانت أين (س2)

بيتِه؟ إىل «ُجحا» اْستَْدعى الَِّذي َمِن (س3)
«ُجحا»؟ باْسِتقباِل لطان السُّ اهتمَّ ملاذا (س4)

«ُجحا»؟ من لطان السُّ طَلبها التي ُة امُلِهمَّ ما (س5)
ِته؟ ُمِهمَّ نَجاِح عىل لـ«ُجحا» ُمكافأٍة من لطاُن السُّ أعدَّ ماذا (س6)

رْغبَته؟ ذَ يُنَفِّ ِلَكي لطان، السُّ عىل «ُجحا» عرض ماذا (س7)
الِحمار؟ اْمِتحاِن ليوم أدواٍت من «ُجحا» أَعدَّ ماذا (س8)

لطاِن؟ السُّ أماَم االمتحاِن، يْوِم يف الِحماُر، فعل ماذا (س9)

أْعنُيِ أماَم ُ يْقرأ ِبأنه لِإليهام الِحماِر، مع «ُجحا» اتَّخذها التي الِحيَلُة ما (س10)
النَّاظرين؟

االْمِتحان؟ ساَعِة يف الدَّفِرت أوراَق يُقلِّب الِحمار كان ملاذا (س11)
الدفِرت؟ أوراَق يَُقلَِّب أن الِحماِر تَْعِويَد «ُجحا» استطاع كيف (س12)

أَمِله؟ وَخيْبَِة ِضيِقه عن الِحماُر ُ يَُعربِّ كان لَُغٍة بأيِّ (س13)
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قاِرئًا؟ أْصبَح الِحماَر أنَّ ا: َحقٍّ لطاُن السُّ اْعتقَد هل (س14)
ِبها؟ وعَده التي امُلكافأَة لـ«ُجحا» لطان السُّ قدَّم ملاذا (س15)

الِحماُر؟ فيه يَُقلِّب كان الذي ْفَرتِ الدَّ يف لطان السُّ كتب ماذا (س16)
يُودِّعه؟ وهو لطاِن، ِللسُّ «ُجحا» نَصح بماذا (س17)

16


