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ف�ي يوم م�ن األي�ام، قص�َد ع�دٌد م�ن األصدق�اء الغابَة 
لالس�تمتاع بمناظ�ر الطبيع�ة، وبع�َد وصولهم 

أخ�ُذوا يتجّوُلوَن بحثًا ع�ن خفايا الغابة 
وعن طبيعِة معيش�ِة بعض الحيوانات 

فيها. 
ف�ي أثن�اء تجوالهم، وج�َد يزن 
قطع�ًة من ال�ورق القدي�م ملفوفًة 
في ش�كِل هدّي�ة، ففت�َح�ها، فإذا 

فيه�ا خريطٌة ُكتِ�َب في أعالها: 
فدَف�َع�ُه  الكن�ز«،  »خريط�ة 
ُفضوُل��ُه إل�ى معرف�ة حقيقة 

هذا الكنز.
سأَل يزن أصدقاَءه:

ما رأيكم ف�ي أن نخوَض 
ه�ذه ال�ُمغام�رَة بحث�ًا ع�ن 

الكنز؟
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ردَّ س�امي ُموافق�ًا: إنَّ َتت�بُّ��َع خريط�ة الكن�ز 
سيجلُب لنا ال�ُمتعَة والتَّسلية، ونحُن لدينا ما يلزُم 

افاٍت وطعام كاٍف.  ذلَك من كشَّ
َر الجميُع َخْوَض ال�ُمغامرة بُكلِّ  حينئٍذ ق��رَّ

حماٍس وُسرور.
انطل�َق ي�زن وأصدق�اُؤُه إلى عمق 

الغابة، وساُروا طوياًل، ث�ّم نظَر إلى 
الطريَق،  ُمس�توضحًا  الخريط�ة، 

قائ�اًل: علين�ا أن نصع�َد تل�ك 
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الشجرَة لنَستطلِ�َع طريَقنا جّيدًا.
صرَخ سامي ُم�تح�ّمسًا: سأتسّلُق الشجرة. 

تسّلَق سامي الشجرَة، واستطلَع الطريق، وفي 
أثن�اء ُنزولِ��ِه انزلق�ْت قدُم�ه، وُجِرَحْت 

بأحد األغص�ان، فس�ارَع الجميُع 
وحمُل�وُه،  إس�عافه،  إل�ى 
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ووضُع�وُه جانب�ًا، وغَس�ُلوا قدَمُه 
بالماء، وخلَع أحُدهم قميَصُه، 

ول�فَّ ب�ِه ق�دَم س�امي، ث�ّم 
�يَر بيَن األشجار  تابُعوا السَّ

ح�لَّ  أن  إل�ى  الكثيف�ة 
الغاب�ُة  فب�َدِت  المس�اُء، 

ُم�ظلِ�َمًة. 
األصدقاُء،  ��َع  ت�َجمَّ
فالحُظ�وا أنَّ هاني�ًا ليَس 

معهم. صرَخ مازن: 
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لقد ضاَع هاني. سنتعاوُن على البحث عنه. 
ذهَب ُك�لٌّ منهم في اّت�جاٍه بحثًا عنه، وبعَد جهٍد كبير، عثُروا 

عليه، فصاَح خالٌد بصوٍت ُمرتفع: وَجْدنا هانيًا يا أصدقاء! 
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وع�اُدوا إل�ى المكان الذي اتَّفُق�وا عليه، ووضُع�وا الخريطَة 
على األرض، وجلُسوا حوَل�ها.

ق�اَل يزن: لقد اقتَرْبنا من الكنز. بحس�ب الخريطة هو خلَف 
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تل�ك التّلة، وهناك نهٌر علينا اجتياُزُه للوصول إليها، لذلك ال ُبّد 
من االنتظار حّتى الصباح.

قاَل هاني: بدأنا نشعُر بالجوع. ه�ّيا بنا ُنِعّد الّطعام! 
جم�َع األصدق�اُء األغص�اَن الصغي�رة، وأش�عُلوا ال�نّ��ار، 
وجلُسوا حوَل�ها، وَط�َه�وا طعاَم�ُه�م، وبدُؤوا بتناولِ�ِه فرحين.
ف�ي الصب�اح، تابُعوا طريَقه�م بحثًا عن الكن�ز، حتى وصُلوا 

إلى النهر، وُه�ناَك ُفوِج�َئ األصدقاُء بأْن ال ِجْسَر لعبور النهر.
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قاَل وس�يم: يا أصدقاء! سنتعاوُن على بناِء جسٍر كي نتمّكَن 
من عبور النهر. 

اندفَع األصدقاُء ب�ه�ّمٍة عالية، وأَت�وا بخمسِة أغصاٍن كبيرة.
تساءَل أيمن: كيَف ُي�مكنُنا ربُط�ها؟
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أجاَب وسي�ٌم ُم�بتسمًا: ال ُمشكلة. سنربُط�ها بأحزمتِنا.
خل�َع األصدق�اُء أحزم�َت�ُه��م، وربُط�وا األغص�اَن، حّت�ى 
أصبح�ت قطع�ًة واح�دة، وتعاَوُن�وا جميع�ًا عل�ى َس��ْح�بها، 
ونج�ُح�وا ف�ي إيصالها إلى الضّف�ِة ال�ُمقابلة، ث�ّم س�اَرُعوا إلى 
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عبور النهر واحدًا تلَو اآلخر، وفجأًة انزلَقْت قدُم عماد، وس�قَط 
راخ، فهبَّ األصدقاُء إلنقاذه. في النهر، وبدأ بالصُّ

باحة.  صاَح يزن: أنا ُأجيُد السِّ
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ورمى بنفس�ه في النهر، وأمس�َك بيد عماد ُم�ح�اوالً إنقاَذُه، 
وأت�ى بقّي�ُة األصدق�اء بُغص�ٍن طوي�ل، وتوّج�ُهوا به نح�َو يزن 
وعماد، فأمسكا به، وتعاونوا جميعًا على َس�ْح�بِ�هما من النهر، 

ونجُحوا في ذلك.



19

تابُع�وا طريَقهم، وَص�ِع�ُدوا الّت�ّلة، ول�ّم�ا وصُلوا إلى مكان 
الكن�ز أخُذوا َي�حِفُروَن، فوجُدوا ُصندوقًا فيه رقعٌة جلدّيٌة ُكتَِب 

داقُة أثمُن ما في الوجود«.    عليها: »الصَّ
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