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ـها امللكة اّلتي  ـها امللكة اّلتي ُيـحكى أّن أمريًة عاشْت مَع ُأمِّ ُيـحكى أّن أمريًة عاشْت مَع ُأمِّ

ْتـها لقيادِة البالد بعَد وفاِة امللك، وَعْجـِزها  ْتـها لقيادِة البالد بعَد وفاِة امللك، وَعْجـِزها أعدَّ أعدَّ

ّن. كانِت  ِمـها يف السِّ ّن. كانِت عن إدارِة ُشؤوِن البالد لَتقدُّ ِمـها يف السِّ عن إدارِة ُشؤوِن البالد لَتقدُّ

الّناس،  خلدمِة  وُمتأّهبًة  وُمـجّدًة  ُملصًة  الّناس، األمريُة  خلدمِة  وُمتأّهبًة  وُمـجّدًة  ُملصًة  األمريُة 

ِل املسؤولّية. ِل املسؤولّية.وكانْت أهاًل لِـَتـَحـمُّ وكانْت أهاًل لِـَتـَحـمُّ
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يف يوٍم من األّيام، قالِت األمُّ البنتِها األمرية: يف يوٍم من األّيام، قالِت األمُّ البنتِها األمرية: 

يا بنتي! لقد كاَن أبوِك امللك ُمـِحـّبًا للّتحال، يا بنتي! لقد كاَن أبوِك امللك ُمـِحـّبًا للّتحال، 

ـَحِف النَّادرة  ـَحِف النَّادرة وكاَن جيوُب ُبلداَن العامل القتناِء التُّ وكاَن جيوُب ُبلداَن العامل القتناِء التُّ

ـَي غرقًا مَع البـّحارِة اّلذيَن  ـَي غرقًا مَع البـّحارِة اّلذيَن واجلواهر، ولـّمـا ُتوفِّ واجلواهر، ولـّمـا ُتوفِّ

كانوا مَعُه يف سفينتِِه علمُت أّن عىل متنِـها ثروًة كانوا مَعُه يف سفينتِِه علمُت أّن عىل متنِـها ثروًة 

ُر بثمٍن، وِمن ضمنِـها احلزاُم امللكـّي، فقد  ُر بثمٍن، وِمن ضمنِـها احلزاُم امللكـّي، فقد ال ُتقدَّ ال ُتقدَّ

لذلَك  أجداِدِه،  عن  أبوِك  َوِرَثُه  أصياًل  إرثًا  لذلَك كاَن  أجداِدِه،  عن  أبوِك  َوِرَثُه  أصياًل  إرثًا  كاَن 

ُيـمِكُنني  فهل  َتبُذيل جهَدِك الستعادتِه،  أن  ُيـمِكُنني آمُل  فهل  َتبُذيل جهَدِك الستعادتِه،  أن  آمُل 

االعتامُد عليك؟ االعتامُد عليك؟ 
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مسؤولّيٌة  احلزام  استعادَة  إّن  األمريُة:  مسؤولّيٌة أجابِت  احلزام  استعادَة  إّن  األمريُة:  أجابِت 

عظيمٌة ال ُيستهاُن هبا، لذلَك سأعمُل ما بوسعي عظيمٌة ال ُيستهاُن هبا، لذلَك سأعمُل ما بوسعي 

أُللبِّـَي طلَبِك، وأستعيَدُه.أُللبِّـَي طلَبِك، وأستعيَدُه.

ُيعتـَمُد  أفرادًا  حاشيتِـها  من  األمريُة  ُيعتـَمُد َجعِت  أفرادًا  حاشيتِـها  من  األمريُة  َجعِت 

الفريُق  ُفـَرقاء:  ثالثِة  إىل  َمــْتـهم  وقسَّ الفريُق عليهم،  ُفـَرقاء:  ثالثِة  إىل  َمــْتـهم  وقسَّ عليهم، 

األّوُل ُمكّلٌف بالبحِث يف أعامق البحار، والفريُق األّوُل ُمكّلٌف بالبحِث يف أعامق البحار، والفريُق 

حارى، أّما الفريُق  حارى، أّما الفريُق الّثاين ُمكّلٌف بالبحث يف الصَّ الّثاين ُمكّلٌف بالبحث يف الصَّ

الثالُث فُمكّلٌف بالبحث يف اجلبال.الثالُث فُمكّلٌف بالبحث يف اجلبال.
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البحار، وجاَبَه  أعامِق  األّوُل يف  الفريُق  البحار، وجاَبَه توّغَل  أعامِق  األّوُل يف  الفريُق  توّغَل 

أفراُدُه أمواَج البحر اهلائجَة بعزيمٍة ال تلنُي، حّتى أفراُدُه أمواَج البحر اهلائجَة بعزيمٍة ال تلنُي، حّتى 

قّرُروا أن يرسوا بسفينتِـهم ُقرَب أحِد الّشواطئ، قّرُروا أن يرسوا بسفينتِـهم ُقرَب أحِد الّشواطئ، 

صندوٍق  عىل  عثُروا  أْن  إىل  بالبحِث  أخُذوا  صندوٍق ثـّم  عىل  عثُروا  أْن  إىل  بالبحِث  أخُذوا  ثـّم 

فوِرهم  ِمن  وا  فهـمُّ باجلواهر،  ٍع  ُمرصَّ فوِرهم ذهبـيٍّ  ِمن  وا  فهـمُّ باجلواهر،  ٍع  ُمرصَّ ذهبـيٍّ 

هشُة عىل ُوجوِههم جيعًا مـّمـا  هشُة عىل ُوجوِههم جيعًا مـّمـا بفتِحه، فَبدِت الدَّ بفتِحه، فَبدِت الدَّ

ندوق.  ندوق. َوجُدوُه داخَل الصُّ َوجُدوُه داخَل الصُّ

حلة: ستكوُن ُمـفاجأًة كبريًة لألمرية. حلة: ستكوُن ُمـفاجأًة كبريًة لألمرية.قاَل قائُد الرِّ قاَل قائُد الرِّ



11



12



13

راكبنَي  الصحارى،  إىل  الّثاين  الفريُق  راكبنَي َتوّجَه  الصحارى،  إىل  الّثاين  الفريُق  َتوّجَه 

بارُشوا  ثـّم  احلفر،  أدواُت  ومعهم  بارُشوا الـِجـمـاَل،  ثـّم  احلفر،  أدواُت  ومعهم  الـِجـمـاَل، 

التي  عوبات  الصُّ من  غم  الرَّ وعىل  التي التَّنقيَب،  عوبات  الصُّ من  غم  الرَّ وعىل  التَّنقيَب، 

أهنَكُهــُم  أن  إىل  احلفَر  واَصُلوا  أهنَكُهــُم واَجـَهـْتـُهـم  أن  إىل  احلفَر  واَصُلوا  واَجـَهـْتـُهـم 

التَّعُب، فقّرُروا أن يرشبوا من واحٍة قريبٍة لُيطِفُئوا التَّعُب، فقّرُروا أن يرشبوا من واحٍة قريبٍة لُيطِفُئوا 

القطران.  ُيشبُِه  أسوَد  سياًل  فرأوا  القطران.  ظمَأُهـم،  ُيشبُِه  أسوَد  سياًل  فرأوا   ظمَأُهـم، 

قاَل قائُد الفريق بعَد أْن َتفّحَصُه بعنايٍة: قاَل قائُد الفريق بعَد أْن َتفّحَصُه بعنايٍة: 

إّنُه الّنفُط، ولِـُحْسِن احلظِّ أّنُه ُمـتوافٌر بكّمـّياٍت إّنُه الّنفُط، ولِـُحْسِن احلظِّ أّنُه ُمـتوافٌر بكّمـّياٍت 

كبرية!كبرية!

قاطَعُه أحُد ُشّبان الفريق قائاًل:قاطَعُه أحُد ُشّبان الفريق قائاًل:

كيَف ُيـمِكُننا نقُلُه واالستفادُة منه؟ كيَف ُيـمِكُننا نقُلُه واالستفادُة منه؟ 
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كبرية،  عربات  يف  سُنـحرُضُه  القائُد:  كبرية، أجاَب  عربات  يف  سُنـحرُضُه  القائُد:  أجاَب 

ِم البالد  ِم البالد فهو يعوُد بفوائَد اقتصادّيٍة ُتسِهـُم يف َتقدُّ فهو يعوُد بفوائَد اقتصادّيٍة ُتسِهـُم يف َتقدُّ

وازدهاِرها. وازدهاِرها. 

العودِة  إىل  وَتشّوُقوا  الفريق،  أفراُد  العودِة َفـِرَح  إىل  وَتشّوُقوا  الفريق،  أفراُد  َفـِرَح 

إلخباِر األمرية بام اكتشُفوُه.إلخباِر األمرية بام اكتشُفوُه.

أّما الفريُق الثالُث فقِد امتطى أفراُدُه الـُخيوَل أّما الفريُق الثالُث فقِد امتطى أفراُدُه الـُخيوَل 

الوعرَة  رَق  الطُّ وا  الوعرَة كُفرساٍن أشّداء ُشجعان، فشقُّ رَق  الطُّ وا  كُفرساٍن أشّداء ُشجعان، فشقُّ

فإذا  بـمعاِولِـهم،  خوَر  الصُّ وفّتُتوا   ، وكدٍّ فإذا بعناٍء  بـمعاِولِـهم،  خوَر  الصُّ وفّتُتوا   ، وكدٍّ بعناٍء 

بحجارٍة صغريٍة تشعُّ بريقًا، فاّتضَح أهّنا أملاس، بحجارٍة صغريٍة تشعُّ بريقًا، فاّتضَح أهّنا أملاس، 

فهتفوا جيعًا: لَنُعْد هبا إىل القرص!فهتفوا جيعًا: لَنُعْد هبا إىل القرص!
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عاَد الفريُق الّثاين والّثالث إىل القرص، وأعلـَم عاَد الفريُق الّثاين والّثالث إىل القرص، وأعلـَم 

كثريًا  ففرحْت  عليه،  عثُروا  بام  األمريَة  كثريًا أفراُدمها  ففرحْت  عليه،  عثُروا  بام  األمريَة  أفراُدمها 

هبذِه الـُمكتشفات، لكّنها كانْت قلقًة يف الوقِت هبذِه الـُمكتشفات، لكّنها كانْت قلقًة يف الوقِت 

عيـنِِه ألّن الفريَق األّوَل مل َيُعْد بعد.عيـنِِه ألّن الفريَق األّوَل مل َيُعْد بعد.

ساَد الّصمُت دقائَق، حّتى قطَعُه هتاُف الفريق ساَد الّصمُت دقائَق، حّتى قطَعُه هتاُف الفريق 

عىل  َعثْرنا  لقد  الـِحزام!  عىل  َعثْرنا  لقد  عىل األّول:  َعثْرنا  لقد  الـِحزام!  عىل  َعثْرنا  لقد  األّول: 

الـِحزام! الـِحزام! 



18

بإنجازاِتم،  فرحنَي  األبطاُل  العائدوَن  بإنجازاِتم، صّفَق  فرحنَي  األبطاُل  العائدوَن  صّفَق 

عىل  ُمثنِيًة  إليهم،  اهلدايا  األمريُة  عىل وقّدمِت  ُمثنِيًة  إليهم،  اهلدايا  األمريُة  وقّدمِت 

عىل  واجَبُكـم  أّديُتـم  لقد  قائلًة:  عىل ُجهوِدهم،  واجَبُكـم  أّديُتـم  لقد  قائلًة:  ُجهوِدهم، 

أكمِل وجٍه، وَتوّصْلُتـم بـُجهودُكـم إىل أعظـم أكمِل وجٍه، وَتوّصْلُتـم بـُجهودُكـم إىل أعظـم 

مكانًة  منكم  ُكلٌّ  سيناُل  لذلَك  مكانًة االكتشافات،  منكم  ُكلٌّ  سيناُل  لذلَك  االكتشافات، 

رفيعًة.رفيعًة.

األبطال  للـُمْستكِشفنَي  تتويٍج  حفُل  األبطال ُأقيـَم  للـُمْستكِشفنَي  تتويٍج  حفُل  ُأقيـَم 

أرجاَء  الفرُح  وعــمَّ  امللكـّي،  القرص  بالِط  أرجاَء يف  الفرُح  وعــمَّ  امللكـّي،  القرص  بالِط  يف 

البالد، وهكذا عاشِت األمريُة يف سعادٍة مَع أفراِد البالد، وهكذا عاشِت األمريُة يف سعادٍة مَع أفراِد 

خاء. خاء.حاشيتِـها، وقد نعمْت بالُدها باهلناِء والرَّ حاشيتِـها، وقد نعمْت بالُدها باهلناِء والرَّ
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