
النور ينتظرك
تأليف د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان

رسوم : عائشة حسن الهاشمي
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ما ز�ل �أحمد ينتظر �صروق �ل�صم�س؛ لينطلق ب�صحبة �أخيه �صيف ، و�صديقهما حمد 
�إلى �لبحر؛ لي�صتمتعو� مًعا باإجازة �لربيع .. ويجمعو� �لأ�صد�ف من �ل�صاطئ.
 حني �صروق �ل�صم�س، �نطلقا �إلى �صاطئ  �لبحر، وهناك كان حمد ينتظرهما.. 

قال حمد: هيا بنا جنمع �لأ�صد�ف من �ل�صاطئ.
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�نطلقو� مًعا يجمعون �لكثري من �لأ�صد�ف.
 قال �صيف : هذه �لأ�صد�ف ،، هل تعرفان ما هي ؟ 

�لذي يحمي حيو�نات تعي�س  �لغطاء �خلارجي  يا �صيف؛ هي  �لأ�صد�ف  قال حمد: 
فيها، ت�صمى �لرخويات. 



قال حمد وهو مي�صك 
�صـدفـة كبيـرة بني يديـه : �أنا 

�أذهـب كثرًي� �إلى مكتبة �ملدر�صة، 
�أ�صيـاء  نقــــر�أ ونتعلـم  وهنــاك 

مفيدة وجميلة.
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قال �أحمد : كيف عرفت هذه �ملعلومة يا حمد؟!
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�إن �صاء �هلل؛ لنقر�أ ونتعلم.  �أحمد : ر�ئع يا حمد ، �صنذهب معك �ملرة �لقادمة  قال 
�صاأقرتح عليكما فكرة جديدة.

 - ما ر�أيكما �أن جنمع �لزجاجات �لفارغة من �ل�صاطئ ؟
قال �صيف متعجًبا: هذ� لي�س عملنا يا �أحمد.

قال �أحمد: جنمعها لن�صنع منها �أ�صياء جميلة كنموذج لبيت �أو �صيارة. 
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لها  نعمل  جميلة  فكرة   : متهلًل  حمد  قال 
على  �حلفاظ  يف  ون�صاهم  تدوير،  �إعادة 
لل�صاطئ ،تعلمت ذلك من  �لبيئة �جلميلة 

قر�ءة  كتاب يتحدث عن �لتلوث �لبيئي باأن 
ملئة  حتتاج  �لو�حدة  �لبل�صتيكية  �لزجاجة 

�صنة لكي تتحلل!!

قال �أحمد فرًحا : �أنت تعرف معلومات كثرية يا حمد 
لأنك تقر�أ كثرًي� .. 

- �إًذ� هيا بنا.
�نطلقو� يجمعون �لزجاجات �لفارغة .. 

بها ورقة مطوية،   فجاأة ملح حمد زجاجة 
بها  ي�صري  وهو  لهما  وقال  بها  فاأم�صك 

ناحيتهما: 
- �نظر� لهذه �لزجاجة �لغريبة، 

�إن  بد�خلها ورقة !!
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ي�صتطع،  فلم  فتحها  حمد  حاول 
فاأخذها منه �صيف- فقد كان �أقو�هم 

بنية - ففتحها، و�أخرج منها �لورقة 
مر�صوم  خريطة  كانت  �ملطوية، 

 ، جبل  �إلى  يوؤدي  طريق  عليها 
مكتوب عليه :»�لكنز«! 

�صرخ �صيف فرًحا: كنز.. 
كنز.. �صن�صبح �أثرياء!
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نظر �أحمد للخريطة، وتابع تفا�صيلها بهدوء، فوجد جملة مكتوبة بخط �صغري �أ�صفل 
�ل�صورة: »�نطلق �لآن ، فالنور ينتظرك عند كنزك �لعظيم«. 

قال �أحمد: هل قر�أمت هذه �جلملة؟
�صاح �صيف بعد �أن قر�أها: كنز عظيم!

قال حمد: لنهد�أ قليًل ونفهم �خلريطة �أوًل . 
نظر حمد متفكًر� يف �خلريطة، وقال م�صرًي� 

�إلى �أحد �جلبال �ملر�صومة فيها :
- هذ� �جلبل �أنا �أعرفه.. 

يبعد  �إنه    ، �نظر�   ، هنا  قريب من  �إنه 
عن هنا حو�يل �أربعة كيلومرت�ت. 

قال �أحمد : وكيف عرفت �أنه يبعد �أربعة كيلومرت�ت؟
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قال حمد وهو ي�صري لأ�صفل �خلريطة: �نظر� �إلى ركن �خلريطة، يوجد مقيا�س للر�صم،  
يبني �ملقيا�س باأن كل و�حد �صنتيمرت يعادل  �ألف مرت،  �أي �إن كل و�حد �صنتيمرت ي�صاوي 
كيلو مرت ، وتقريًبا هذه �مل�صافة تبعد على �خلريطة �أربعة �صنتيمرت�ت �أي �إنها تبعد 

تقريًبا حو�يل �أربعة كيلومرت�ت.
قال �صيف منده�ًصا: ر�ئع يا حمد،  �أنت تعرف �لكثري!

�أجاب حمد : لأين �أقر�أ كثرًي� .  
قال �أحمد: �إًذ� هذ� �لكنز قريب من هنا، لنذهب للبحث عنه. 

قال حمد: �إنها رحلة طويلة.
نظر �إليه �أحمد قائًل : ل تقلق هيا بنا نذهب، ول ن�صّيع وقتنا . 

نظر �إليهما �صيف وهو يهم و�قًفا وقال : هيا بنا يا �أ�صدقائي .
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 �صارو� مًعا يف حماذ�ة �ل�صاطئ ، مفعمني بالأمل يف �لو�صول �إلى �لكنز �لعظيم، كما �أ�صار 
بذلك ر��صم �خلريطة، ويف �لطريق وجدو� جمموعة من �ل�صيادين، �لبع�س يحيك �صباكه، 

و�لبع�س �لآخر ي�صع على �ملركب �ملوؤونة، وكاأنهم ي�صتعدون للخروج يف رحلة �صيد.

�جلميع   فرد  �ل�صلم،  حمد  عليهم  �ألقى 
�لتحية، وناد�هم �صياد عجوز حليته 
�لوقار  علمات  عليه  كالثلج  بي�صاء 

و�حلكمة قائًل : يا �أولدي. 

�لتفت �إليه �لثلثة،فا�صتطرد قائًل وهو 
يبت�صم لهم: تعالو� �إلى  هنا. 

توجه �إليه �لثلثة وهم يتبادلون نظر�ت �لقلق 
و�خلوف.

 وقف وحياهم مرحًبا بهم وقال: �إلى �أين �أنتم 
ذ�هبون؟! 

هذه منطقة جبال ل يرتادها �أحد !! 
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تبادلو� �لنظر�ت ثم قال �أحمد: نحن نحب �ملغامرة 
يا جدي، ونريد �أن ن�صتك�صف هذه �ملنطقة.

لكن  تفارقه:  ل  و�لبت�صامة  �لعجوز  �ل�صياد  قال 
�ملنطقة  هذه  يف  تتوهو�  �أن  عليكم  �أخ�صى  ولدي  يا 

�ملوح�صة. 
قال �أحمد: ل تقلق يا جدي معنا خريطة �لعودة، 
من  لنتمكن  طريقنا؛  على  �لعلمات  بو�صع  ونقوم 

�لعودة مرة �أخرى، �إن �صاء �هلل.
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قال �ل�صياد �لعجوز: �إًذ� ل م�صري قبل تناول �لغد�ء معنا. 
قال �صيف مرتبًكا قليًل : �صكًر� يا جدنا لبد �أن نو��صل �مل�صري.

قال �ل�صياد �لعجوز: ل يجوز يا ولدي �أن ت�صريو� من دون غد�ء.
نادى �لعجوز على �أحدهم فجاء بالقهوة و �صب لهم بادًئا بال�صياد �لعجوز، فتناولو� 
فهو من رزق  �لهامور،  �صمك  �صتتناولون  قائًل:  �لعجوز  �ل�صياد  ��صتطرد  ثم  �لقهوة، 
�لرحمن هذ� �ليوم ،  من رحلة �ل�صيد �لتي عادت يف �لفجر و كان رزقها وفرًي� و�حلمدهلل.

�صاح �صيف فرًحا: كم �أحب �صمك �لهامور!!! 
 �صكًر� لك يا جدنا.

ظل �لثلثة يتجاذبون �أطر�ف �حلديث مع �ل�صياد �لعجوز �لذي قال لهم : �صنلعب 
لعبة �صغرية مًعا ، حتى يتم �إعد�د �لغد�ء. 

هللو� باملو�فقة.. وقال حمد: �أية لعبة يا جدي ؟
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رد قائًل : �صاأ�صاألكم �صوؤ�ًل، ومن ُيجب عليه �صاأعطيه هدية.
 �صوؤ�يل �لأول:  من منكم يعرف ما هو �لقرقور؟

عاجلهم �أحمد قائًل: قف�س من �لأ�صلك ن�صيد به �ل�صمك، ن�صعه يف �ملياه،  فتدخل فيه 
�لأ�صماك، ول ت�صتطيع �خلروج مرة �أخرى.

�صاح �ل�صياد �لعجوز مهلًل : �أح�صنت يا ولدي.
 �ل�صوؤ�ل �لثاين:  ما هو �لغزول ؟

�صاح حمد قائًل : �أنا �أعرفه ؛ �لغزول هو �صبك �ل�صيد.
هلل �ل�صياد �لعجوز قائًل : �أح�صنت . كيف عرفت؟  

قال حمد: و�لدي كثرًي� ما حكى لنا عن تاريخنا، و�أخذين للكثري من �ملتاحف، وعلمني 
�لكثري عن عاد�تنا و�صناعاتنا �لقدمية ، و�أنا قر�أت �لكثري من �لكتب �لتي تتحدث عن 

تر�ثنا �لقدمي.
قال �ل�صياد �لعجوز موجًها حديثه ل�صيف : و�أنت �أيها �ل�صديق �أ�صاألك �صوؤ�ًل: 

- هل تعرف من هو �لنوخذة ؟
فكر �صيف قليًل وهو مرتبك، لكن �صرعان ما �أجاب فرًحا: �لنوخذة هو قبطان �صفينة 

�ل�صيد ..
 - �صح يا جدي؟! 
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هلل �ل�صياد �لعجوز فرًحا: �أح�صنت يا ولدي ..ما �صاء �هلل عليكم ت�صتحقون �جلائزة. 
 7 منهم  و�حد  لكل  قدم  و  لوؤلوؤً�،  منه  و�أخرج  بجانبه،  �أ�صوَد  كي�ًصا  �لعجوز  تناول 
لوؤلوؤ�ت قائًل : هذ� ما كنا نعي�س عليه �صابًقا قبل �لبرتول، هذ� �للوؤلوؤ جزء من تاريخنا 

يا �أبنائي ، حافظو� على لوؤلوؤ�تكم �ل�صبع . 
�أيها  ن�صكرك  �أحمد:  قال  �لغد�ء  من  فرغو�  حني 
بغريب  لي�س  كرمك،وهذ�  على  �لطيب  �جلد 

على �أهل �لبحر �لطيبني. 



17

�أخلق  كثرًي� عن  قائًل: حكى يل جدي  عاجله حمد 
�ل�صيادين وكرمهم.

على  وربت  �لعجوز  �ل�صياد  �بت�صم 
لي�صت �صفات  هذه  قائًل:  كتفيهما 

بل  �أولدي،  يا  فقط  �لبحر  �أهل 
�لتي تعلمناها من  �أخلقنا  هي 
�لإمار�ت  �أر�س  على  �أجد�دنا 
عليها  حافظنا  و�لتي  �لطيبة، 

جيًل ور�ء جيل.
 ن�صيحتي لكم، حافظو� عليها، 

ومت�صكو� باأخلق �أ�صلفكم، وكونو� 
قدوة طيبة،

يحفظكم  �هلل وي�صهل عليكم دربكم.
 حني همو� بالرحيل نادى �ل�صياد �لعجوز على حمد، فتقدم حمد ناحيته .. 

�أخرج �ل�صياد �لعجوز من ملب�صه مفتاًحا قدمًيا ، وقدمه حلمد قائًل: �صديقي �لقارئ 
�ل�صغري ، �حتفظ  بهذ� �ملفتاح معك .

قال حمد منده�ًصا: وماذ� �أفعل بهذ� �ملفتاح يا جدي؟
-يوًما ما �صتحتاجه فاحتفظ به.
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�نطلقو� مع �قرت�ب �ل�صم�س من حدود �ملغيب، دبَّ �خلوف قليًل يف قلب �صيف فقال: 
؛  ناأتي مبكرين  �لغد  ، ويف  للبيت  ، تعالو� نعود  �لليل يقرتب، و�صوف يقلقون علينا 

لنكمل �لطريق. 
قال �أحمد: ليكن ، لكن ل تخرب� �أحًد� بالأمر، ونلتقي بعد �صلة �لفجر.
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قال حمد: �أقرتح �أن نح�صر غًد� بدر�جاتنا �لهو�ئية؛  لنكون �أ�صرع يف �ل�صري.
كل  بتحقيق  يحلمون   .. �ملن�صود  �لكنز  ماهية  حول  كثرية  �أ�صئلة  يحملون  عادو� 

�أمنياتهم �لتي كانت ع�صية على �لتحقيق .. 



20

)3(

�نطلقو� بعد �صلة �لفجر بامل�صجد، و�أح�صر كل منهم در�جته، ي�صرت�صدون باخلريطة 
�لتي بني �أيديهم حتى و�صلو� �إلى مفرتق طريق م�صقوق باجلبل..

 توقف �أحمد قائًل : هذ�ن طريقان ، و�خلريطة بها طريق و�حد!!
ترجلو� عن در�جاتهم، و�أم�صكو� باخلريطة .

ولكن  �ل�صخمة،  بالأحجار  �صد  قد  وكاأنه   ، باخلريطة  �ملر�صوم  �لطريق  �أن   وجدو� 
هناك طريقان يتفرعان يف �جلبل غري مر�صومني باخلريطة.

 قال �صيف حمتاًر� : ماذ� نفعل �لآن ؟
قال حمد : نت�صلق هذه �حلجارة ، ونرتك �لدر�جات هنا.
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قال �أحمد: �إن ت�صلق هذه �حلجارة خطر يا حمد، �أنا لدّي فكرة؛  لأذهب �أنا من طريق 
و�أنت و�صيف تذهبان من �لطريق �لآخر، حتًما �صي�صل �أحدنا للكنز، ونلتقي هنا بعد 

ثلث �صاعات.. ما ر�أيكما ؟
بدت عليهما �حلرية و�خلوف فقال �صيف : يجب �أل تذهب لوحدك يا �أحمد، نذهب 

جميًعا من �لطريق �لأول ، ونعود لنذهب من �لطريق �لآخر، �إن مل جند �صيًئا.
قال �أحمد بلهجة حازمة: هذ� م�صيعة  للوقت يا �صيف ، ما ر�أيك يا حمد؟

بد� حمد مرتدًد� قليًل ولكنه قال : �أتفق معك  يا �أحمد، هيا بنا يا �صيف، ولنلتقي هنا 
بعد ثلث �صاعات. 

�نطلق كلٌّ منهم يف طريقه....... 
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ظل كلٌّ منهم ي�صري يف طريقه، و�ل�صم�س تزد�د حر�رتها، وتنهمر على جباههم حبات �لعرق.
 مرت �صـاعة، وما ز�ل �لطريق ي�صري يف جوف �جلبل بل نهاية، �صعر �صيف باخلوف 

و�لياأ�س فقال : �أريد �أن �أعود للبيت ، �أنا خائف يا حمد.
قال حمد بعزمية ولهجة �صارمة: لن نعود قبل �أن ن�صل يا �صيف. 

- لكن �لطريق ل نهاية له يا حمد!
- ل تقلق لبد �أل نتخلى عن �لهدف،  ملجرد �أننا تاأخرنا يف �لو�صول �إليه قليًل.

- لكن �أخ�صى �أن نتوه يف �ل�صحر�ء وبني �جلبال. 
- ل تخف هو طريق و�حد، و�صنعود منه �إن �صاء �هلل. 
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كان �أحمد ي�صري ب�صرعة كبرية، وكان معه ن�صخة من 
�خلريطة، �صعر باأنه يقرتب من �ملكان �ملحدد للكنز، بد�أ 
�إلى  فيه حتى و�صل  تقدم  كلما  قليًل،   �لطريق ي�صيق 
فتحة �صغرية يكاد مير منها �صخ�س و�حد، ول ميكن 

�أن متر منها �لدر�جة .
ون�صف  �صاعة  �إل  مير  مل  �أنه  فوجد  لل�صاعة  نظر   
خلفه  �لدر�جة  وترك  طريقه،  يكمل  �أن  فقرر  �ل�صاعة، 

عند �لفتحة.
 مر من �لطريق، فوجد نف�صه يف طريق كبري و��صع، يف 

نهايته جبل يبدو �أنه �جلبل �لذي يف �خلريطة.
 فجاأة �صمع �أ�صو�ت �أرجل تدّب على �لرت�ب فخاف، 
فتحٍة  من  يخرجان  و�صيف  حمد  فاإذ�  ور�ءه،  �لتفت 
�صغرية جتاور �لفتحة �لتي خرج منها، فهللو� جميعا 

و تعانقو� . 
قال �أحمد: �حلمد هلل �أننا جتمعنا ثانية.
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قال حمد: �حلمد هلل يا �صديقي،  ماذ� �صنفعل �لآن؟ 
�أ�صار �صيف ناحية �جلبل وقال لهما: �ألي�س هذ� �جلبل ي�صبه �جلبل 

�ملر�صوم باخلريطة؟
قال �أحمد: نعم . �أظنه هو!! 

قبل  بنا  هيا  �إًذ�  متحم�ًصا:  حمد  عاجلهم 
�مل�صاء �إلى �جلبل.  

�جلبل،  �جتاه  يف  مهرولني  �نطلقو� 
وحني و�صلو� �إليه وجدو� كهًفا �صغرًي� يف 

منت�صفه، ولبد من �لت�صلق للو�صول �إليه . 

قال �صيف : ل .. �أنا تعبت، لن 
نحو  �جلبل  �أت�صلق  �أن  �أ�صتطيع 

هذ� �لكهف !!
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 قال �أحمد وهو مي�صك بيده: هيا �أيها �لك�صول �إلى �لكهف.
�نطلقو� يت�صلقون �جلبل حتى و�صلو� �إلى �لكهف .. 

كان �لكهف مظلًما �إل من بقعة نور مت�صللة من فتحة يف جد�ره ت�صيء 
�صيًئا ي�صبه �ل�صندوق . 

قال حمد فرًحا : �لكنز.. �لكنز!!
تقدمو� �إلى �لكهف وعيونهم م�صلطة على �ل�صندوق ..

 مد �أحمد يده ليفتح �ل�صندوق و هو يقول: ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم.. 
مل ُيفتح �ل�صندوق!!

 قال �صيف : يبدو �أنه مغلق مبفتاح .
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من  و�أخرجه  فاأ�صرع  �لعجوز،  �ل�صياد  �إياه  �أعطاه  �لذي  �ملفتاح  تذكر حمد  �صاعتها 
جيبه.. 

حني فتح �ل�صندوق ملأت عيونهم �لده�صة ..!!!!!!!
 وجدو� كتاًبا بال�صندوق ..

قال �أحمد منده�ًصا وهو مي�صك به : �إنه كتاب !!!!
�صيف قال م�صتهجًنا: بعد كل هذ� �لتعب يف �لنهاية جند كتاًبا !!

تناول حمد �لكتاب من يد �أحمد ليقر�أ �لعنو�ن: حياة �ملعرفة.
حينها �صمع �صوًتا ياأتي من باب �لكهف، يبدو �صبًحا مظلم �مللمح .. 

�متلأو� رعًبا �أجلم �أل�صنتهم ، حترك �ل�صبح رويًد� رويًد�، 
 فبد�أت تت�صح �صورته؛ ليجدوه �ل�صياد �لعجوزمبت�صًما!..

قال بعد �أن دنا منهم: 
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�لكتاب هو �لكنز �حلقيقي يا �أبنائي، فاملعرفة 
�صت�صلون  �أنكم  �أعلم  كنت  �لعقل.  لكم  ت�صنع 

لكنزي �لثمني.. 
هو لكم .... تعلمو� منه .

 �قر�أوه جيًد� .... �صتح�صلون على ن�صيبكم 
من �لكنز �حلقيقي، �لذي يفوز �جلميع به كله، 

ل مق�صًما.......  �إنها �ملعرفة!!
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