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اُب طَّ اْحلَ َسْفُروت

َصِغريٌ. َحطَّاٌب «َسْفُروُت»
نَِشيٌط. ُمْجتَِهٌد َحطَّاٌب «َسْفُروُت»

َفِقريًا. يَتِيًما وتََرَكاُه ُه، وأُمُّ أَبُوُه ماَت



اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

َصباٍح. ُكلَّ اْلَغابَِة إَِىل يَذَْهُب «َسْفُروت»
اْلغابَِة. يف َجِر الشَّ ِمَن اْلَخَشَب يَْقَطُع «َسْفُروُت»
أُْسبُوٍع. ُكلَّ َمرًَّة وِق، السُّ إَِىل يَذَْهُب «َسْفُروُت»

وِق. السُّ يف اْلَخَشَب يَِبيُع «َسْفُروُت»

يَْوٍم. ُكلَّ َكعاَدِتِه اْلغابَِة، إَِىل َخَرَج «َسْفُروُت»
يِْف. الصَّ َفْصِل ِيف اْلَحراَرِة، َشِديَد اْليَْوُم كاَن

اْلَخَشِب. ِمَن َقَطَعُه ما َجَمَع «َسْفُروُت»
اْلَخَشِب. ِمَن َقَطَعُه َما ِليَِبيَع وِق، السُّ إَِىل يَذَْهَب أَْن أَراَد «َسْفُروُت»

الذَّهاَب. يَْستَِطِع َفَلْم ، اْلَجوِّ َحراَرُة ْت اْشتَدَّ
َشَجَرٍة. ِظلِّ يف َفناَم ِبالتََّعِب، َشَعَر
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

َواْألََمانَِة. ْدِق ِبالصِّ النَّاِس بنَْيَ َمْعُروٌف «َسْفُروُت»
أََمانَتَُه. َويَْمَدُحوَن «َسْفُروَت»، َعْن ثُوَن يَتََحدَّ النَّاَس َسِمَع ُطْرُطوٍر» «أَبُو اِحُر السَّ

اْلغابَِة. يف يَِسريُ كاَن ُطْرُطوٍر» «أَبُو
َجَرِة. الشَّ ِظلِّ يف نَاِئٌم َوُهَو «َسْفُروَت» ِمْن ِباْلُقْرِب ِكيًسا َوَضَع ُطْرُطوٍر» «أَبُو

«َسْفُروَت». أََمانََة يَْمتَِحَن أَْن أَراَد ُطْرُطوٍر» «أَبُو

7



اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

اْلِكيَس. َوشاَف النَّْوِم، ِمَن َصِحَي «َسْفُروُت»
اْلِكيِس؟ يف ماذَا … اْلِكيَس َفتََح «َسْفُروُت»

َوَمْرَجاٌن. َويَاُقوٌت َولُْؤلٌُؤ َوَماٌس ذََهٌب
َوُعنَْوانُُه. اْلِكيِس َصاِحِب اْسُم َعَليَْها ِبَطاَقًة اْلِكيِس ِبجاِنِب شاَف «َسْفُروُت»

اْلِكيِس. َصاِحِب إَِىل الذََّهاِب َعَىل َعَزَم «َسْفُروُت»
صاِحِبِه». إَِىل اْلِكيَس أَُردَّ أَْن بُدَّ «َال َقاَل: «َسْفُروُت»
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

ُطْرُطوٍر». «أَِبي اِحِر السَّ إَِىل اْلِكيَس َردَّ «َسْفُروُت»
«َسْفُروَت». َشاَف ا َلمَّ َفِرَح ُطْرُطوٍر» «أَبُو
«َسْفُروُت». يَا أَْحَسنَْت قاَل: ُطْرُطوٍر» «أَبُو

َعِظيٌم. َشأٌْن َلَك َسيَُكوُن «َسْفُروُت». يَا أَِمنٌي أَنَْت
َوأَمانَِتِه. ِصْدِقِه َعَىل َلُه ُمكاَفأًَة ِة، اْلِفضَّ ِمَن خاتًَما «َسْفُروَت» أَْعَطى ُطْرُطوٍر» «أَبُو

َهِديَّتِِه. َعَىل اِحَر السَّ َشَكَر «َسْفُروت»
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اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

َشِديًدا. َمَرًضا َمِرَضْت ْلَطاِن السُّ ِبنُْت التُّوِت» «َحبُّ
الدَّواءِ. َعِن الطَِّبيَب يَْسأَُل ْلَطاُن السُّ َحِزيٌن. ْلَطاُن السُّ

بَِعيٌد. بَِعيٌد. َواءُ الدَّ «َعبَْقٍر». َجبَِل َرأِْس يف اْألَِمريَِة «َدواءُ يَُقوُل: الطَِّبيُب َحِزيٌن. الطَِّبيُب
بَِعيٌد.»

الطَِّبيُب. قاَلُه ِبما ثُوَن يَتََحدَّ النَّاَس َسِمَع «َسْفُروت»
«َعبَْقٍر».» َجبَِل إَِىل أُساِفُر «أَنا قاَل: «َسْفُروُت»

واءِ. الدَّ ِإلِْحَضاِر ساَفَر «َسْفُروُت»
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

الزَّراِف. َواِدي إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
َزراَفًة. شاَف «َسْفُروُت» َجَرى؟ َماذَا أَتَْعِرُف

َليْتَِني يا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الزَّراَفَة َهِذِه َسأَْلُت ُكنُْت َزراَفًة ُكنُْت «َلْو قال: «َسْفُروُت»
َزراَفًة!» ُكنُْت

َزراَفًة. ِلْلَحاِل أَْصبََح «َسْفُروُت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الزَّراَفَة َسأََل «َسْفُروُت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد. «بَِعيٌد. قاَلْت: الزَّراَفُة
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اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

الثَّعاِلِب. بََلِد إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
ثَْعَلبًا. شاَف َمَىش. «َسْفُروُت»

َليْتَِني يا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الثَّْعَلَب هذا َسأَْلُت ُكنُْت ثَْعَلبًا ُكنُْت «َلْو َقاَل: «َسْفُروُت»
ثَْعَلبًا.» ُكنُْت

ثَْعَلبًا. ِلْلَحاِل أَْصبََح «َسْفُروُت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الثَّْعَلَب َسأََل «َسْفُروُت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد. «بَِعيٌد. قاَل: الثَّْعَلُب

اْألُُسوِد. َواِدي إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
أََسًدا. شاَف يَيْأَْس. َلْم «َسْفُروُت»
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

ُكنُْت َليْتَِني يا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن اْألََسَد هذا َسأَْلُت ُكنُْت أََسًدا ُكنُْت «َلْو قاَل: «َسْفُروُت»
أََسًدا.»

أََسًدا. ِلْلحاِل أَْصبََح «َسْفُروُت» َلْلَعَجِب! يَا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن اْألََسَد َسأََل «َسْفُروُت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد «بَِعيٌد قاَل: اْألََسُد

بَبَِة. الدِّ أَْرِض إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
ُدبٍّا. شاَف َسرْيِِه، يف َع تََشجَّ «َسْفُروُت»

ُكنُْت َليْتَِني يا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الدُّبَّ هذا َسأَْلُت ُكنُْت ُدبٍّا ُكنُْت «َلْو قاَل: «َسْفُروُت»
دبٍّا».

ُدبٍّا. ِلْلحاِل أَْصبََح «َسْفُروُت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الدُّبَّ َسأََل «َسْفُروت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد. «بَِعيٌد. قاَل: الدُّبُّ
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اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

اْلِغْزالِن. َواِدي إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
َغزاًال. شاَف «َسْفُروُت» َطِويٍل، َمْىشٍ بَْعَد

َغزاًال.» ُكنُْت َليْتَِني يَا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن اْلَغزاَل هذا َسأَْلُت ُكنُْت َغزاًال ُكنُْت «َلْو قاَل:
َغزاًال. ِلْلحاِل أَْصبََح «َسْفُروُت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن اْلَغزاَل َسأََل «َسْفُروُت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد. «بَِعيٌد. قاَل: اْلَغزاُل
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

اْألَْطَواِس. َمِدينَِة إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
َطاُووًسا. شاَف َسرْيَُه، تابََع ثُمَّ َوْقتًا اْسَرتَاَح

ُكنُْت َليْتَِني يَا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن َسأَْلتُُه ُكنُْت َطاُووًسا ُكنُْت «َلْو قاَل: «َسْفُروُت»
َطاُووًسا.»

َطاُووًسا. ِلْلحاِل أَْصبََح «َسْفُروت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن الطَّاُووَس َسأََل «َسْفُروُت»

بَِعيٌد.» بَِعيٌد. «بَِعيٌد. قاَل: الطَّاُووُس

النُُّسوِر. َمطاِر إَِىل َوَصَل «َسْفُروُت»
ا. نَْرسً شاَف ماءِ، السَّ إَِىل يَنُْظُر َوَقَف «َسْفُروُت»

َليْتَِني يا «َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن النَّْرسَ هذا َسأَْلُت ُكنُْت ا نَْرسً ُكنُْت «َلْو َقاَل: «َسْفُروُت»
ا.» نَْرسً ُكنُْت

ا. نَْرسً ِلْلَحاِل أَْصبََح «َسْفُروت» َلْلَعَجِب! يا
«َعبَْقٍر». َجبَِل َعْن النَّْرسَ َسأََل «َسْفُروُت»

َقِريٌب.» َقِريٌب. «َقِريٌب. قاَل: النَّْرسُ
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اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

اْلَجبَِل. َرأِْس إَِىل النَّْرسِ َمَع َوَصَل «َسْفُروُت»

«َعبَْقٍر». َجبَِل يف الدَّواءَ َوَجَد «َسْفُروُت»
ْلَطاِن. السُّ ِبنِْت َدواءُ َوَمَعُه بََلِدِه إَِىل َعاَد

ُكنُْت.» َكما إِنْسانًا أَُعوُد َليْتَِني يا النُُّسوِر. َكالَم يَْفَهُموَن َال «النَّاُس قاَل: «َسْفُروُت»
كاَن. َكما إِنَْسانًا عاَد «َسْفُروُت»

ْلَطاِن. السُّ َقْرصِ إَِىل َمَىش واءَ، الدَّ َحَمَل «َسْفُروُت»
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

«َعبَْقٍر».» َجبَِل إَِىل الذَّهاِب َعِن َعَجْزُت ُكنُْت ُطْرُطوٍر» «أَبي َخاتَُم «َلْوَال َقاَل: «َسْفُروُت»
ِليَْشُكَرُه. اِحِر السَّ ِبَقْرصِ َطِريِقِه يف َمرَّ «َسْفُروُت»

اِدُق الصَّ َجاُع الشُّ أَيُّها إَِليَْك «تَِحيَّتِي ِفيها: َكتََب ِبَطاَقًة اْلَقْرصِ يف تََرَك ُطْرُطوٍر» «أَبُو
َوُشْكِري.» َهِديَّتِي فاْقبَْل ي، َوَقْرصِ ثَْرَوتِي َلَك َوَهبُْت «اْلَوْقَواِق». َجِزيَرِة إَِىل ُمَهاِجٌر أَنَا اْألَِمنُي.
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اْلَحطَّاُب َسْفُروُت

ْلَطاِن. السُّ ِبنِْت ِلْألَِمريَِة واءَ الدَّ َم َقدَّ «َسْفُروُت»
َفْرحاٌن. ْلَطاُن َوالسَّ َفْرحانٌَة اْألَِمريَُة َشَفاَها. الدَّواءُ

أَنا ابْنَِتي. َدواءِ ِإلِْحضاِر نَْفَسَك أَْجَهْدَت أَنََت «َسْفُروُت». يَا َلَك «ُشْكًرا َقاَل: ْلَطاُن السُّ
التُّوِت».» «َحبِّ ِلْألَِمريَِة َزْوًجا أَْختَاُرَك

«َسْفُروَت». اْلَحطَّاِب َة ِقصَّ َعَرُفوا النَّاُس
«َسْفُروَت». واْألَِمرِي التُّوِت» «َحبِّ ِباْألَِمريَِة َفِرُحوا النَّاُس
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اْلَحطَّاُب َسْفُروت

اآلِتيَِة اْألَْسِئَلِة َعِن اْلِحَكايَِة َهِذِه يف ا ِممَّ يَُجاُب

َعَملُُه؟ وما يَذَْهُب؟ كاَن َوأَيَْن «َسْفُروَت»؟ ِصفاُت َما (س1)
َصنََع؟ َوماذَا وِق؟ السُّ إَِىل الذَّهاَب «َسْفُروُت» يَْستَِطْع َلْم ِلماذَا (س2)
«َسْفُروَت»؟ أَمانََة ِليَْمتَِحَن ُطْرُطوٍر»، «أَبُو اِحُر السَّ فعل ماذَا (س3)

ِفيِه؟ َما َوَرأَى اْلِكيَس َفتََح حني «َسْفُروُت» قاَل ماذَا (س4)
اْلُمَكاَفأَُة؟ وما «َسْفُروَت»؟ اِحُر السَّ َ كاَفأ ِلماذَا (س5)

الطَِّبيُب؟ َقاَلُه ما َعَرَف ِحنَي «َسْفُروُت»، َعَزَم َماذَا َعَىل (س6)
َفَعَل؟ َوماذَا َزراَفًة؟ يُْصِبَح أَْن تََمنَّى ِحنَي ِلـ«َسْفُروَت»، َحَدَث ماذَا (س7)
َفَعَل؟ وماذَا ثَْعلبًا؟ يُْصِبَح أَْن تََمنَّى ِحنَي ِلـ«َسْفُروَت»، َحَدَث ماذَا (س8)
َفَعَل؟ َوماذَا أََسًدا؟ يُْصِبَح أَْن تََمنَّى ِحنَي ِلـ«َسْفُروَت»، َحَدَث ماذَا (س9)

بَبَِة؟ الدِّ أَْرِض إَِىل َوَصَل ِحنَي «َسْفُروُت»، َفَعَل ماذَا (س10)
اْلِغْزَالِن؟ َواِدي إَِىل َوَصَل ِحنَي «َسْفُروُت»، َفَعَل ماذَا (س11)

اْألَْطَواِس؟ َمِدينَِة إَِىل َوَصَل ِحنَي «َسْفُروُت»، َفَعَل ماذَا (س12)
النُُّسوِر؟ َمطاِر إَِىل َوَصَل ِحنَي «َسْفُروُت»، َفَعَل ماذَا (س13)

ِبِه؟ َفَعَل وماذَا الدَّواءَ؟ «َسْفُروُت»، َوَجَد أَيَْن (س14)
ِفيِه؟ َوَجَد وماذَا اِحِر؟ السَّ ِبَقْرصِ َطِريِقِه يف «َسْفُروُت»، َمرَّ ِلماذَا (س15)

َعَمِلِه؟ َعَىل «َسْفُروُت» ْلَطاُن السُّ َ َكاَفأ ِبماذَا (س16)
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