
 یاكوب و إیدا
 للتوزیع ورقة

 واحد

 أن یرید أیضا یاكوب كنٍز. إخفاء فتقرر الیوم , بھ القیام یمكنھا ما في تفكر و  الحدیقة في تجلس إیدا
 .كنزاً  یجد أن یرید إنھ, ُمَمیّزً  شیئا یفعل

 

 إثنان

 على بالعمل یاكوب یقوم نفسھ الوقت وفي  كنزھا. اءإلخف مكان أفضل إیجاد إلى طریقھا تسلك إیدا
 .ینطلق و للكنز خریطة تحضیر

 

 

 



 ثالثة

 الكنز دفن بإمكانھا یزال ال إنھ , رائعة فكرة لدیھا الغربان حولھ. من الغربان تقفز ، حقل على واقفة إیدا
 على جدا وبارد جدا ُمبلل جدا، مظلمٌ  المخبأ ھذا أن الحظت حفرة  إیدا حفرت أن بعد  األرض. في عمیقا

 تذھب. أن فقررت كنزھا, 

 

 أربعة

 بھ اإلمساك بعدھا تم العشب في حفرة حفر كنز، أيّ  یَرَ  لم ألنھ مقبرة. إلى تُؤدي للكنز یاكوب خریطة
 من العامل َعِلمَ  عندما ولكن التخریب، ھذا بسبب جدا غاضب الحقیقة في وھو الحدیقة عامل قبل من

 ھذا في ألنھ بالمقلوب, خریطتھ الولد حمل ربما نصیحة , أعطاه كنز، عن البحث یقصد كان أنھ یاكوب
 .البحث واصل و یاكوب ذھب لذلك . كنزا یجد أن یمكن ال المكان

 

 

 



 خمسة

 و  فّكرت ھكذا السحب. في جدا عالیا إخفاءه لھا یمكن بعید عمق على البنت الكنز أن تخفي من بدال
 من بكثیر لجبالا قامت لذلك ,السحب إختفت للقمة وصلت عندما ولكن الجبال لتصعد سعیدة إیدا جرت
 إلى باإلضافة .أسفل إلى یقع أن إیدا كادت و تنھار الحجارة صارت حتى عال بصوت ضحكت و النكت

 تبحث أن علیھا واقترحت  البنت تؤذي أن ترید ال الجبال ولكن الجبال وبخت أنھا لدرجة ,جدا خافت ذلك
 !جمیلة فكرة .كنزھا إلخفاء بعیدا آخر مكان عن

 

 ستة

 رأى و الماء في یده أدخل. مستنقع عند نفسھ یجد بھ إذا و صحیح بشكل خریطتھ حمل یاكوب أعاد
 یاكوب یكون ربما ولكن:  الضفادع قالت. المكان ھذا في ُمَخبَأِ  كنز عن تسمع لم بدورھا التي و ضفادعال

  .طریقھ یاكوب واصل و صحیحا، ذلك یكون قد طبعا. خاطيء بشكل للكنز خریطتھ قرأ قد الواقع في

 



 سبعة

 بدأ لقد. الضباب في تقف انھا. أبیض حولھا من شيء كل فجأة أصبح ، لجبال أسفل إلى إیدا جرت مال
 جیوب في تبحث بدأت و جیدة الفكرة إیدا وجدت. معھ ھنا الكنز تترك أن البنت على إقترح و یتحدث
ً  تحمل أن دون من البنت إنطلقت! كنزھا نسیت لقد ال، آه: الكنز عن سترتھا  أن یمكن بالطبع ولكن! شیئا
 .ویختفي الضباب یصیح حقیبتھا، في الكنز یكون

 

 ثمانیة

 یجیب نعم،.  خریطتھ رسم قد وحده كان إن الولد یسأل إنھ. الضباب في فجأة اآلن یاكوب یقف أیضا
 من خریطة فقط  بحوزتھ كان إذا كنز، على العثور یمكن ال أنھ یدرك نفسھ الوقت وفي بفخر، یاكوب
 مدة منذ كنزه یاكوب وجد لقد: ٌمتأكدٌ  الضباب لكن. الكنز ُمْخِفي طرف من ولیس الكنز عن باحث طرف
 .بالفعل طویلة

 



 تسعة

 فیھ، شيء على العثور تستطع لم ألنھا. الكنز عن أخرى مرة لتبحث ُسترتھا جیب في یدھا إیدا أدخلت
 إلى طریقھا فأخذت بالفعل تعبت كم تدرك فقط اآلن. العالم في للكنز مخبإ أفضل وجدت قد أنھا تأكدت
 .المنزل

 

 عشرة

 بإخفاء قام من لخریطة تماما مشابھة الكنز عن للبحث خریطتھ تبدو ربما. جانبا خریطتھ یاكوب وضع
 الذھاب یاكوب یقرر ولھذا  الخریطة في ما على التعرف یمكنھ لن و الظالم یحل تدریجیا ولكن. الكنز
 .المنزل إلى

 

 

 



 عشر أحد

 .كنزٌ  یلمعُ  الظالم وفي. بمغامراتھما َحِلَما و  بسرعة ویاكوب إیدا من كلٌ  نام المساء ذلك في

 

 


