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ديما البجاا يبباو يتموماو ااك المارش وال اجاية وا(يلاار رالادوريريالم وااك م ا دا
يبباااو يورااااو يقصااال درجااااق المااارش ل ويقصااال درجااااق ال اااجاية ل ويقصااال درجااااق
ا(يلاررالدوريريالم يند الناس .
يبمااك اناان اااث اااك ا نااين ُيمااد لابا ا اااك ر ا)ولياان م وا) نااين ااانو ناااس مواارواين
ي رياء شبوانين ب اي ل وينده المال والبنوث زينة البياة الدنيا ل ياي ين اك رخا يرضا
مطرانن وب ايم شبوانة .
واك يوش مان اييااش وبينماا ها يتونياو ويتجااربو يلاراث البادي ل واقاد مان قاال:
المرش دا وهللا شكء مرتبط بالغنل والمال ل ا(نياث الغناك الونادو الماال دا ماا يماوث اري ل
ويااادش لواايواو يقياان الطواااش وال اارا ل ويبااالل اااك ا ااراش الواايه ومااا ي اااث اناان مالاان
يناص ل )ث ينده مال لير .
وا(نياث الماينده مال ل الفاير ل يموث ب ي ودا ما ي ااث مالان دا ياناص ي ااث اده
ما يفرل اك مالن وما ينفق لويواو ما يفو ا(نياث الغنك .
الوماادة اللااانك ضااب وقااال لي ااو يباادا الما ش دا مااا ةاابيل ل الماارش قاجااة يةاايوة اااك
ا(نياث ل ربنا خوا ا اي و ل المري ري ولو مايناده ماال ل والب يا ب يا ولاو يناده ماال
قاروث .
ه اك م دا قامو اشارلو ل ي اث يلبتو ش ياتو ااي هاو البايااة .وقارروا اث
يياااارو سااويا و ل وياالورو الناااس اااك قبااا و ل ويوراااو يااه الماارش دا قاجااة يةاايوة اااك
ا(نياث وال قاجة ممتيبة بيبن المال .
ج االو جمااال وربطااو يف ا ل ومااا شااالو يي زوادة و) موناان ل وقااررو يث ينللااو
ضيواا و لوناس اك وسط قبا و وي واو يه الناس دي يمرموه ل الغنك من والفاير .
بود يومين مان اليافر نللاو يناد راجا ناك ل شابواث ب ااي يناده ابا و ان وضااث.
وسا ن اك منطاة مرتفوة باردة مرتاح .
الومد ا) ناين وةاوو بجماال ل و واادة البجاا نللاو ااك ممااث الوايااة ل وييامل ها ا
المماث رال فال يو الومينم ل بويد شوية من ممااث ايسار  .وهاو يباارة يان را وباة بيارة
مبنية تبال من البجارة واوق من خ ن ج وع ايشجار الو مة ل باردة واي ا ظ فاياة
.
استابو الرجا الغناك باالفرح واليارور والترقاا ويول ماا اوا لبواا بواد ماا نالل
الباجاق من الجمال ل جاا لاي يادة الا اوة  .وولاا الناار وج ال الجبناة ا بواد رلا بادي
اليمنا والترقا ومجاربة يلراث البدي  .واليؤال ين البندر وايه وايخواث .

واك ه ا اي ناء رهن الرج الغنك الل ب ا من واختار خروااا و ضا ما و سامينا و ورببان ل
ويماار بتج يااله لوطواااش  .واااك مويااد الغااداء ل اقواار الرجا ال ااروث النجااي جاااهلاو ل
ووضون يماش الرجوين ل ولون من يث يتفووو ويأ وو لواش الغداء .
وهو رجا الل يهون لاواء بو قاجاتن رجا الي ولمنن وجد بأن ل يأ وو شاياا و
من ال روث ل وسأل الرج لمارا ل يأ وو ؟ ااالو البمد هلل شبونا .
استغر الرج لودش ي و شياا و من لب ال روث ل وقما ال اروث الال بيتانل واخا
ياون الوب ليورث ما ي وو منن ل وجد ين قد ا وو رالاون ااطم .
واك البال يمر زوجتن يث تصنا ل لواش الوصيدة وج له واتل بان الال ضايوان ماا
الوبن الراين والوبن البارد رالطازجم ووضون يمام لالبا و مان يث ياأ وو ولمان لا ياأ وو
وقالو لن البمد هلل نبن ي ونا فايتنا من الوب .
واقورو جمال وشدو رقال الل وج ة يخرى  .وشمرو الرج آموين يث يوودو لن
مرة يخرى .
الومد ا) نين واةوو سيره ل وبود مييرة يومين وةوو لبيال يول لرث خور جنن
جب ل وه ا البيال اث ل ا ويمن سا نين اك البتاة دي ل يناده قاوالك سابا نمايااق ل
ماينده يرهاا ل ااث ال اا دا يريال نماو دي ل ويبوب اا ااك الويا ل ويااي ماا يمان
يول ده .
الومد ا) نين لماا وةاوو لاوالك جااء ال اا واساتابو ااك ممااث الوايااة ل وقوار
البن واليمر ويدة الا وة ل وولا النار ل وجا الاربة الفي اا الموياة البااردة وجواا موااه
يرقاان بااي ويتبااادل مو ا الياامنا الجمايااة سااوو ق ااوت وارتاااقو اااك ال ا ل وشااربو
الموية الباردة .
ال ا اتبرك م ل نبو بيتن ل واختار واقادة مان ي نامان اليامينة وربب اا وشاواها ر
س ق م وجابا ختاها يماش الويوث ل ورجا الل بيتن لوم بو الباجاق .
الومد ا) نين ما ا واو مان الغنماياة الم اوية دي يي قاجاة ا) الاوان اااط  .ولماا رجاا
ال ا الاي ل وجاده لا ياأ وو يي شاكء قاال ل ا ماا ا وتاو يي قاجاة ل اااالو لان البماد هلل
شبونا ل شال الوب الل بيتن وهناك ات الوب ليورث يي جلء ا وو منن .وجد ين قاد ا واو
الاون ااط ل وهنا رهن ال ا الل نمن وربل اليال نمايااق الباقياة ل واخا من اا الاواو
وشواها يول النار وجابا لوويوث .
الباياة الويوث ما استغربو ل ين ا يةا اانو اشاترلو يث الماري اري والفاار )
يمنا من المرش والغنل ) يجون المرش .
ول ا قررو واقد من الومد دي يلوج لين من يجم بناتان ل والومادة اللاانك يديان جمياا
ما يمو من ا(ب .

وهم ا تلوج ال ا ابنة الومدة ل وقص يول روة من ا(ب ل واخ يمن مون ورق
الل منطاة ر الانن م وياش ميروراو .

