
  ِالقرد والغيلم

 ّابن املقفع
 
  

ّماء ويف أحد األيام ِْبركة  على 3ّ مطلة2 فوق شجرة تني مثمرة1كان قرد يعيش

 يسمع صوت 5 به4كان القرد يأكل التني فسقطت منه واحدة يف املاء وإذا

ّمث ّكربت  9 صغرية يف املاء سرعان ما8 دوائر7ّ وتشكلت6سقوطها بووووممم

َومبنظر ت  فأعجب القرد بالصو10تالشت  12ويرمي ُُمثر يأكل 11الدوائر وأخذَْ

  .يسمع ويرى هذا املنذر اجلميلِلأخرى يف املاء 

                                            
1 Raíz عاش 
2 Cargado de frutos 
ّأطل 3 : tener vistas a, dar a, dominar  
4 Entonces 
5 Por eso 
6 Onomatopeya: ¡Buuuuummmm! 
7 FV 
8 Raízدار  (u) 
 pronto, rápidamente :سرعان ما 9
10 Raíz لشا (u) 
 imperfectivo: empezar a + أخذ 11
12 Raíz رمى (i) 



ّ مر باملكان غيلم13بالصدفة
ّالتني الذي كان يرميه القرد وظن   وبدأ يأكل14 ّ

ّ ليأكل هو ومبرور األيام نشأت بينهما 15أن القرد كان يرمي بالتني  عن قصد

ِِْمعظم وقته 17ً عن بيته طويال ويقضي16بّصداقة طيبة وأخذ الغيلم يغي َ َ ْ  مع ُ

ََزوجته القلق  18صديقه القرد فأصاب ُ ُ َ ْ  َفذهبت الطويل الغيابواإلنزعاج هلذا َ

ّ من غياب زوجها وختربها بالصداقة اليت تربطه بالقرد 19إىل جارة هلا تشكو

ًوبعد ان فكرت اجلارة طويال قالت للسلحفاة  22 تتمارضي21عليك ان: "20ّ

ّ زوجك يف املساء تقولني له إن الطبيب قد 24 يصل23ليوم وحنيهذا ا

  ".26 لك قلب قرد اذا مل تأكليه ستموتني25وصف

                                            
13 Por casualidad 
14 Tortuga macho 
 a propósito :عن قصد 15
16 Raíz غاب (i) 
 pasar :(i) قضى 17
18 FIV del verbo صاب (u): afligir, sobrevenir 
19 Raíz شكى: quejarse ante uno de, contar sus quejas 
20 Tortuga hembra 
 tienes que :عليك ان 21
22 FVI 
23 Cuando 
24 Raíz وصل: llegar 
25 Prescribir, recetar 
26 Raíz مات (u) 



 زوجته باملرض وقالت له 28 عاد الغليم إىل البيت تظاهرت27ويف املساء عندما

  " 31بقلب قرد؟ أين لنا ِمنو" الغليم 30 به جارا فأجاب29ما نصحتها

ًإن لك صديقا: "قالت السلحفاة  يل 33 أن تقتله وتأيت32 من القرود ميكنكّ

  ".بقلبه

ًغدراّإن يف هذا : "فقال الغليم ْ َفكيف للصداقة واألصدقاء 34وخيانة َ ْ َ أفعل  َ

  ".ذلك؟

ِْأعلم 35ّإنين: "فأجابته السلحفاة ّوال يهمك ُِحتبينّبأنك ال  َ
ّ أن أموت وإنك 36

ّحتب القرد أكثر مين ْاملسكني فحزن الغليم 38 حبرارة37وأخذت تبكي" ّ
وأخذ  ِ

َْأمرين بني 39ّ حائراًر طويالّيفك   . بزوجته أم بصديقه40التضحية: َْ

                                            
27 Cuando 
28 Aparentar, fingir, simular 
 Aconsejar :نصح 29
30 FIV del verbo جاب (u) 
ِومن أين لنا ب 31 : ¿y de dónde sacamos? 
32 FIV مكن 
 traer, venir (con) :أتى 33
34 Raíz خان (u) 
ني+ َّإن  35  
36 Raíz ّھم  : preocupar, interesar 
37 Raíz بكى   (i) 
38 Con vehemencia, con entusiasmo 



 القرد إىل بيتنا وسنقتله 41ال عليك سأدعو: "ًطويال قال لزوجته ْصمتوبعد 

ُلنأخذ ْ   ".42قلبه فتأكلينه وتشفني َِ

 الطعام يف 43القرد ودعاه إىل تناول صديقهويف اليوم التايل ذهب الغليم إىل 

ّإنك يا صديقي الغليم تسكن يف جزيرة وسط املاء : "44ًبيته فأجابه القرد قائال

  "وأنا ال اعرف السباحة فكيف أذهب إىل بيتك؟

َُْسأمحلك : "فقالت الغيلم  45على ظهري إىل اجلزيرة وبعد تناول الطعام سأعود َ

قبل القرد ونزل من شجرته وركب على ظهر الغليم وعندما وصال "  هنابك إىل

ما بك : "فقال القرد 48االضطراب 47 الغليم وأصابه46ّإىل وصط املاء توقف

ًيا صديقي ملاذا توقفت؟ فأجابه الغليم قائال ّأن أخربك باحلقيقة إن  ُأريد : "ّ

                                                                                                                                
39 Con desconcierto, turbación, indecisión… 
40 Sacrificio 
 no tienes más que invitar :! عليك سأدعو 41
42 Raíz شفى 
43 Raíz نال (u) 
44 Diciendo 
 (u) عاد 45
46 FV 
47 Afligir, sobrevenir 
48 Raíz ضرب 



 49ً قردا غريكّزوجيت مريضة وإن الطبيب قد وصف هلا قلب قرد وال نعرف

ُفكرت 50لذا   ".يف قتلك وأخذ قلبك لتأكله زوجيت وتشفي ّ

ّفرد
يا صديقي الغليم ملاذا مل ختربين بذلك عندما : "52 عليه القرد بقوله51

 ال نأخذ معنا قلوبنا عند اخلروج – معشر القرود –ّفوق الشجرة؟ إننا  ُكنت

 إىل الشجرة 54 نعشق زوجات األخرين فإذا أعدتين53من البيت لكيال

  ". لك قليب55بتجل

 وصل القرد إىل 56ّصدق الغليم كالم القرد ورجع به أىل الشجرة وحينما

ْاذهب يا لئيم: " قال للغليم57الشاطئ
ّصديق إن قليب هنا يف  أنت لست 58

ْمرتـني 60 الفرصة والفرص ال تأيت59صدري وقد أضعت َ َ ."  

                                            
49 Excepto tú, más que tú 
50 Por ello 
ّرد 51 : reponer, responder 
52 Diciéndole 
53 Para no 
54 Si me llevaras 
بجل 55  : traer, dar 
56 Cuando 
57 Raíz شطأ 
58 Raíz م' 
59 FIV verbo ضاع: perder 
 venir :أتى 60


