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ْرِويش َوالدَّ اهللا َعْبُد بابا

ِهللا َعبُْد بابا (1)

َمِدينَِة ِيف يَِعيُش َوكاَن ا، ِجدٍّ َغِنيٍّا تاِجًرا — ُه َوأُمُّ أَبُوُه ماَت أَْن بَْعَد — ِهللا» َعبُْد «بابا كاَن
«بابا َوَلِكْن كِثريًَة. أَمواًال أَبيه ِمْن َوِرَث َقْد َوكاَن الرَّشيِد». «َهاُروَن الَخِليَفِة َزَمِن ِيف «بَْغَداَد»
َعَليِه يَْمِض َفَلْم ِحساٍب؛ ِبال املاَل ُف َويَْرصِ يُْهِملُها َوكاَن ِتجاَرتِه، إىل يَْلتَِفْت َلْم ِهللا» عبُد
استََمرَّ إِذا — أَنُه َوَرأَى الَقِليُل. إالَّ ماِلِه ِمْن عنَْدُه يَبَْق َوَلْم ثَْرَوتَُه أَضاَع َحتَّى َقليٌل َزَمٌن
ِبما واْشرتَى الَعَمل إىل َونِشَط البَطاَلَة َفَرتََك ثَْرَوتِه، ِمْن بَِقَي َما أَضاَع — اِإلرساِف ذَِلَك َعىل
بََلٍد؛ إَىل بََلٍد ِمْن َويَنْقلُها اِر التُّجَّ بَضاِئَع َعَليْها يَْحِمُل َوصاَر َجَمًال، ثَماِننَي ماِلِه ِمْن بَِقَي

كِثريًا. ماًال ِبذِلَك َفَكَسَب

ْرِويُش والدَّ ِهللا َعبُْد بابا (2)

ِة»، «البَْرصَ إِىل «بَْغداَد» ِمْن بَضائَع تَْحِمُل الطَِّريِق ِيف سائَرًة ِجَمالُُه كانَْت األيَّاِم ِمَن يَْوٍم وِيف
َطِريقِه ِيف الثَّماننَي ِبِجمالِه ساَر ثُمَّ أَْصحاِبها، إىل اْلبَضائَع َسلََّم ِة» «البَْرصَ إىل َوَصَل ا َفَلمَّ
تَِعَب َقْد وكاَن َطيِّبًا. َمكانًا — َطِريِقِه ِيف — َوَجَد َعاِئًدا كاَن َوبَيْنا «بَْغَداَد». إىل راِجًعا
ِمَن َقِليٍل َوبَْعَد ِمنُْه. َقريٍب َمْرًعى ِيف ِجماَلُه أَناَخ أَن بَْعَد ِليَْسرتيَح، امَلكاِن ذِلَك ِيف َفَجَلَس

َعَليِْه. ُمْقِبًال َدْرِويًشا َرأَى الزََّمِن
ِهللا». عبِد «بابا عَىل َسلََّم ْرويُش الدَّ جاءَ ا َفلمَّ



ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

تَذَْهُب؟» «أَيَْن وَسأَلُه: الَم، السَّ َعَليِْه َفَردَّ
ِة.» البَْرصَ إىل ذاِهٌب «أَنا الدرويُش: له فقال

بَْغداَد.» إِىل ذاِهٌب «وأَنا ِهللا»: عبُد «بابا َلُه فقال
َمًعا. أَكال الَغداءِ وْقُت جاءَ ا وَلمَّ ثاِن. يَتََحدَّ وَجَلسا

الَكنِز إَىل الذَّهاُب (3)

اآلَن َوأَْصبَْحنا َمًعا أََكْلنا «َلَقْد ْرِويُش: الدَّ قاَل ِهللا»، َعبُْد و«بابا ْرِويُش الدَّ أَكَل أَْن َوبَْعَد
ما َحمِل عىل تَُساِعُدِني َفَهل الَكِريَمِة، واألحجاِر ِبالذََّهِب َمْملوءًا َكنًزا أَعِرُف َوأَنا . َصِديَقنْيِ

األجِر؟» ِمَن تَْطلُبُُه ما امُلساَعَدِة َهِذِه عىل وأُعِطيَك النََّفاِئِس، ِمَن ِفيِه
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

تَُقوُل؟ ما «أََحقٌّ َمدُهوٌش: َوُهَو َلُه َوقاَل الدَّرِويِش، كالَم َسِمَع ِحنَي َشِديًدا َفرًحا َفَفِرَح
بَِعيٌد؟» ُهَو وَهل ُهَو؟ َوأَيَن الكنز؟ هذَا تَْعِرُف أَنََّك أََصِحيٌح

الدَّرِويُش َفَساَر الَكنَز.» هذَا َلَك أَْفتَُح وأَنا ِبِجماِلَك، َمِعي «تَعاَل الدَّرِويُش: َلُه َفقال
َفَرَفعا َحْلَقٌة، َوَسِطها يف ُمستَِديَرٍة، َصْخرٍة إَىل َوَصال َحتَّى طِويلًة، ًة ُمدَّ ِهللا» َعبُْد و«بابا

وامَلْرجاِن. َوالياقوِت واللؤلؤ واملاِس بالذََّهِب َمملُوءًا َكنًزا تَحتَها َفَوَجدا ْخَرَة، الصَّ هِذه

الدرويِش كَرُم (4)

اْلِجماِل. عىل َحمالُه ثُمَّ شاءَا، ما الَكنِز هذَا ِمْن َفأََخذا
الَكنِز ِمَن َخَرجا ثمَّ ِلنَْفِسِه َفأََخذَُه اْلَخَشِب مَن َصِغريًا ُصنُْدوًقا الدرويُش َوَرأَى
ِفيِه التََقيا الذي امَلكاِن إِىل َوَصال َحتَّى الطَِّريِق ِيف َوسارا كاَن، َكما ِغطاءَُه َعَليِْه َوَوَضعا
لُه: فقاَل َعَمِلَك؟» عىل أَجًرا تُِريُد «َكم ِهللا»: عبِد «بابا ِلَصاِحِبِه الدرويُش فقاَل َقبُْل، من

تَشاءُ.» ما «أَعِطني
ِمنْها َفآُخذُ النَّفاِئِس، ِمَن َعَليْها ِبما اْلِجماَل هِذِه «َسأُقاِسُمَك الدرويُش: لُه فقاَل
ِة ِشدَّ من ْرويَش الدَّ وَعانََق َشِديًدا، َفَرًحا ِهللا» عبُد «بابا َفَفِرَح أَربَِعنَي.» َوأُْعِطيَك أَربَِعنَي

اْلَعِظيَم. اْلكَرَم هذَا له شاِكًرا يََده َوَقبََّل اْلَفَرِح،

7



ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

ِهللا» عبِد «بابا َطَمُع (5)

َجَمًال أَربَِعنَي ِمنْهما َواِحٍد ُكلُّ أََخذَ أَْن بَعَد َوَودَّعُه َصاحِبِه َعَىل الدرويُش َسلََّم قا يَْفَرتِ أْن َوَقبَل
«البََرصِة» إىل طِريِقِه ِيف الدرويُش ساَر ثُمَّ َواْلَمْرجاِن. َوالياُقوِت واللؤلُؤ بالذََّهِب لًة ُمَحمَّ
قال َقِليلًة ُخُطواٍت َمَىش أَن بَعَد ِهللا» عبُد «بابا َوَلكْن بَغَداَد. إِىل طِريِقِه ِيف صاحبه وساَر
أَُظنُُّه َفال أْخَرى ِجماٍل َة َعَرشَ ِمنُه طلبُت ولو َوكِريٌم. الَقْلِب َطيُِّب الدرويُش «هذا نَفِسِه: يف

َطَلِبي.» يَُردُّ
إَليِه َفَرَجَع درويُش.» يا درويُش «يا َصوتِِه: بأَْعَىل وناَدى الدَّرويِش إىل أَْرسَع ثمَّ
َوَلِكنِّي َومعُروفَك. َكرمَك عىل ألشُكَرَك «َرَجْعُت َلُه: فقال يُِريُد. ماذا َوَسأََلُه الدرويُش
َعليْك َسُهل ِمنْها َعَرشة أَعطيتَِني فلْو َجَمًال. أَربَِعنَي تَُقوَد أَن تَستَِطيُع ال ِألَنَّك َعليَك أَْشَفْقُت

الباقيَِة.» بالثَّالثنَي َوحَدَك تَِسريَ أَن
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

فاْختاَر ِهللا.» أَماِن ِيف َواذَْهب ِجماٍل. َعَرشَة ِمنها َلَك «اْخَرتْ له: وقال الدرويُش َم َفتَبَسَّ
— َوعانََقُه َعليِه َسلَّم ثُمَّ الباقيََة، الثَّالثنَي للدَّرويِش َوتََرَك ِمنها، ِجَماٍل َة َعَرشَ ِهللا» عبُد «بابا
الَعِظيِم. َكَرمِه عىل َوَشَكَرُه الدَّرويَش َودََّع أَن بعَد بالِجَماِل َوَعاَد — أََخذَ ِبما َفْرَحاُن َوُهَو

ثاِنيٌَة ِجماٍل ُة َعَرشَ (6)

َكِريٌم َرُجٌل الدرويَش هذَا «إنَّ َقِليَلًة: ُخُطَواٍت ساَر أن بعَد نَفِسِه، ِيف َقاَل ِهللا» عبُد «بابا َوَلكْن
ِجماٍل َعَرشَة ِمنُه طلبُت أَنَِّني َولو ٍد. تََردُّ َغرِي ِمن ِمنُه، َطَلبُت َما أَعطاِني َوقد الَقْلِب. َطيُِّب
ِبالنَّفاِئِس، لًة ُمَحمَّ َجَمًال ِستُّوَن ِعنِدي أَصبََح ِمنُه أََخذْتُها فإذَا طلبي، يَُردُّ ال فِإنَُّه أُْخَرى
«يا َصْوتِِه: بأَْعَىل وناَدى ْرِويِش، الدَّ إَىل هللا» َعبُْد «بابا َع أَْرسَ ثُمَّ النَّاِس.» أغنى َفأَِصريُ

َدْرِويُش!» يا َدْرِويُش
تُِريُد؟» «َماذَا َلُه: وقاَل ْرويُش الدَّ إَليِْه َفَرَجَع

ِبهِذِه َوْحَدَك تَسرِيَ أَْن تَْستَِطيُع ال ِألنََّك َسيِِّدي، يا َعَليَْك أُْشِفُق أَزاُل ال «أَنا َفقاَل:
يَن ِباْلِعْرشِ تَِسريَ أَْن َعَليَْك َسُهَل أُْخَرى جماٍل َة َعَرشَ ِيل تََرْكَت إذا أَنََّك وأََرى الثَّالِثنَي. اْلِجماِل
«بابا َفَشَكَرُه ِهللا.» بََرَكِة عَىل َوِرسْ ِمنْها ِجماٍل َة َعَرشَ َلَك «اْخَرتْ الدَّرويُش: َلُه َفَقاَل اْلبَاِقيَِة.»

الَغِنيَمِة. ِبهِذِه َفْرحاَن َوَرَجَع َعُه َودَّ ثُمَّ ِجماٍل، َة َعَرشَ ِلنَْفِسِه َواْختَاَر ِهللا»، َعبُْد

ثاِلثٌة ِجماٍل ُة َعَرشَ (7)

ثَْرَوًة َوَمَلْكُت النَّاِس، أَْغنَى اآلَن أَْصبَْحُت «َلَقْد عاِئٌد: َوُهَو ِلنَْفِسِه، ِهللا» َعبُْد «بابا قاَل ثُمَّ
اْلَكِريِم.» ْرِويِش الدَّ هذَا ِبَفْضِل اْلُملُوِك، َخَزاِئِن ِيف تُوَجُد ال َعِظيَمًة

ِمَن أََخذُْت إذا «َوَلِكنِّي نَْفِسِه: ِيف َقاَل َحتَّى َقِليَلًة ُخُطواٍت يَِرس َلم ِهللا» عبُد «بابا َوَلِكْن
ِمْن ِيل بُدَّ َفَال ِبالنََّفاِئِس، َلًة ُمَحمَّ َجَمًال َسبُْعوَن ِعنِدي صاَر ثَاِلثًَة ِجماٍل َة َعَرشَ الدرويِش
درويُش «يا َصوتِِه: ِبأَْعَىل َويُناِدي يَجِري أََرسَع ثمَّ َوِسيلٍة.» ِبأَيِّ ِمنُه أَْخِذها عىل أَْحتَاَل أَن
زاِهٌد َرُجٌل أَنََّك أََرى «أَنا َلُه: َفَقاَل تُِريُد؟» «َماذَا َوَسأََلُه: الدرويُش إَِليِه َفعاَد درويُش.» يا
َفال حياِتَك، ُطوَل تُْغِنيَك ِبالنََّفاِئِس لًة ُمَحمَّ ِجماٍل َة َعَرشَ أَنَّ َوأَُظنُّ اْلَماِل. إَىل تَحتاُج ال
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

طوَل َوَمعُروَفَك َفْضَلَك أنَْىس َلن َفِإنِّي أُخَرى ِجماٍل َة َعَرشَ أعَطيتَِني فِإذا َغريِها، إِىل تَحتاُج
ُعْمِري.»

تَشاءُ.» ما الِجماِل ِمَن «ُخذْ لُه: وقاَل الدرويُش َم َفتَبَسَّ
َفرحاُن َوُهَو يََدُه، َوَقبََّل الدرويَش، صاحبَُه َوَودََّع ِجماٍل، َة َعَرشَ ِهللا» عبُد «بابا فاْختاَر

الَفَرِح. أََشدَّ

الباِقيَُة الِجماِل ُة َعَرشَ (8)

هذا «إِنَّ نَفسِه: ِيف قاَل َحتَّى َقِليَلٍة ُخُطواٍت َغرْيَ طِريِقِه ِيف يَِرس لم ِهللا» َعبُد «بابا وَلِكْن
أن يَستَطيُع ال َضِعيٌف — ذَِلَك عىل — وُهَو ا. ِجدٍّ كِريٌم الَقلِب، طيُِّب َرُجٌل الدَّرِويَش
أطلَُب أن من بُدَّ َفال الَكنِز، ِمَن النََّفاِئَس هذِه يَْحِمَل أن استَطاَع َلما ِجماِيل َولوال يُقاِوَمني.
قتلتُُه ِعنَاِدِه عىل أَرصَّ َفإذا ِبالُقوَِّة، ِمنُه أَخذْتُها يَْقبَْل لم فِإذا الباِقيََة، الَعَرشَة الِجماَل منُه
ِبَهِذِه لًة ُمَحمَّ َجَمًال ثمانُوَن ِعنِدي أصبََح َومتى «بَغداَد». إَىل ُكلِّها الثَّماِننَي ِبِجماِيل َوُعْدُت

ُكلِّها.» نْيا الدُّ ِيف إنْساٍن أغنى ِرصُت امللُوِك، َخزاِئِن ِيف تُوجُد ال التي النََّفاِئِس
درويُش.» يا َدْرويُش «يا َصوتِِه: ِبأَْعَىل وناَدى ْرويِش الدَّ إَىل ِهللا» عبُد «بابا أََرسَع ثمَّ
أْخَىش َوأَنا هللاَ. تَعبُُد زاِهٌد َرجٌل «أنَْت َلُه: َفقاَل تُريُد؟» «ماذَا وَسأََلُه: الدرويُش إَِليِه َفَرَجَع
البَاِقيََة، الَعَرشَة الِجماَل أعَطيتَِني َفلو ِهللا، ِعباَدِة َعْن الَعظيَمُة الثَّْرَوُة هذِه تَْشَغَلَك أن َعَليَك
ِذي ِهي «ها لُه: وقاَل الدرويُش َم َفتَبَسَّ َوحَدها.» الِعباَدِة إَىل َف ِلتَنَْرصِ َلَك، َخريًا ذَِلَك َلكاَن
َعبُد «بابا َفَفِرَح ِهللا.» بََرَكِة عَىل َوِرسْ — صاحبي يا — َفُخذَْها الباِقيَُة، ُة الَعَرشَ الِجماُل

الباِقيََة. الِجماَل َوأَخذَ َعُه َودَّ ثمَّ وَعانََقُه، الدرويَش َوَشَكَر شديًدا َفَرًحا ِبذِلَك ِهللا»

الَعِجيُب نُْدوُق الصُّ (9)

أَْن الدَّرِويُش َرِيضَ «ِلماذا نَفِسِه: ِيف قاَل َحتَّى َقليَلٍة ُخُطواٍت ِهللا» عبُد «بابا يَمِش َولم
أَْغَىل الَكنِز ِمَن أََخذَُه الِذي ِغريَ الصَّ نُدوَق الصُّ أَنَّ َفَلْوال ٍد؟ تََردُّ َغرْيِ ِمْن ُكلِّها ِجماَلُه ِيل يَرتَُك
الرُُّجوع ِمَن بُدَّ َوال لُه. أَتُْرَكُه َلْن َوأنا ِبِه. يَكتَِفَي أن َقِبَل ما ُكلِّها النَّفائِس هِذِه ِمن ِقيمًة
َقتْلتُه ِعناِدِه عىل أَرصَّ فِإذا ِبالُقوَِّة، منُه أََخذْتُه يَْقبَْل لم َفِإذا ِمنُْه، نُدوِق الصُّ هذَا َوأَْخِذ إليه

َقْهًرا.» ِمنُه َوأَخذْتُه
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

َفَرَجَع َدرِويُش.» يا َدرِويُش «يا َصوتِه: ِبأَْعَىل َوناَدى الدَّرويِش إىل ًعا ُمْرسِ َجَرى ثمَّ
فَهْل الَكنِز، ِمَن َصِغريًا ُصنُْدوًقا أََخذَْت «أَنَْت َلُه: َفَقاَل تُِريُد؟» «ماذَا َوَسأََلُه: الدَّرويُش إَِليِه
ُصنُدوٌق «َهذَا الدَّرويُش: َلُه فقاَل نُدوِق!» الصُّ هذَا فاِئَدَة َفتَُعرَِّفني َعيلَّ َل تَتََفضَّ أَْن لَك
فإذا ُكلَّها، اْألَرِض ُكنوَز صاِحبُها أبَْرصَ ى اليُْرسَ الَعنْيُ ِبِه ُدِهنَْت إذا َمْرَهٌم ِفيِه َعِجيٌب،

َشيْئًا.» يُبِْرصُ َفالَ َجِميًعا، َعيناُه َعِميَْت اليُْمنَى اْلَعنْيُ ِبِه ُدِهنَْت

الَعِجيِب نُدوِق الصُّ فاِئَدُة (10)

َعيْنِي ِيل تَْدِهَن أَن َسيِِّدي يا ِباهللِ َسألتَُك كِريٌم. َرُجٌل «إنََّك ْرِويِش: ِللدَّ ِهللا» عبد «بابا فقاَل
تَُقوُل.» ما ِصْدَق ألَرى ى، اليُْرسَ

الذََّهِب ِمَن ِفيها ِبما ُكلَّها، نْيا الدُّ ُكنُوَز ِلْلحاِل َفأبَْرصَ ى، اليُْرسَ َعيْنَُه الدرويُش لُه َفَدَهَن
َوَصَل ما ِبكلِّ يَْقنَْع لم َولِكنَُّه َشِديًدا، َفَرًحا ِبذِلَك َفَفِرَح النَّفاِئِس. َوسائِر الَكِريَمِة واْألَْحجاِر
يَْدِهُن َمْن كاَن «إذا نَفِسِه: ِيف َوقاَل باٍل، عَىل َلُه تَْخُطُر تَكْن َلْم الَِّتي الَعِظيَمِة النَِّعِم من إليِْه
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

الدَّرويَش هذا أَنَّ َشكَّ ال َمًعا؟ َعينَيِْه يَْدِهُن َمْن باُل َفما ُكلَّها، اْألْرِض ُكنُوَز يَرى واحَدًة َعينًا
اليُمنى َعيْنَي ِيل اْدِهْن «ِبَربَك ْرويِش: للدَّ قاَل ثم اليُْمنَى!» َعينَي ِبَدْهِن َعيلَّ َويَبَْخُل يَْخَدُعِني
إْلحاًحا ذَِلَك ِيف َفأَلحَّ عليِه؛ يَْكِذُب الدرويَش أَنَّ َفَظنَّ ذَِلَك، عاِقبََة الدرويُش َفَحذََّرُه أيًْضا.»

َوإْلحاًحا. تََشبُّثًا اْزداَد َوتَْحِذيًرا نُْصًحا ْرويُش الدَّ زاَدُه ُكلَّما َوصاَر َشِديًدا،

الطََّمِع عاِقبَُة (11)

الثَّْرَوِة مَن إليِه َوَصَل ما ِبكلِّ يَْقنَْع لم َوأنُه ُقُه، يَُصدِّ ال ِهللا» َعبَد «بابا أنَّ الدَّرِويُش َرأَى َوملَّا
َطَمِعك.» عاِقبَة اآلَن «َسرتَى لُه: وقاَل الدَّرِويُش َغِضَب أَحٌد، إِليها يَِصل لم الَِّتي
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ْرِويش َوالدَّ هللا َعبُْد بابا

ُم يَتَندَّ َوَجعَل اْألَلِم. ِة ِشدَّ ِمْن َخ َوَرصَ َجميًعا، َعيناُه فعِميْت اليُمنى َعينَُه له َدَهَن ثمَّ
ِه َ الرشَّ ِمَن أْظَهَرُه ما بَعَد الرَّحَمِة ِمَن شيْئًا يَستِحقُّ ال أنه وَرأى الدَّرِويُش َفرتَكُه النَدِم، أَشدَّ

ِة». «اْلبَْرصَ إِىل ِبها َوساَر كلَّها الثَّماِننَي الِجمال الدَّرِويُش ساَق ثمَّ والطَمِع،

ِة الِقصَّ خاِتَمُة

َعيْناُه. َعميَْت أن بعد الطَّريَق َضلَّ ألِنُه «بَْغداَد»، إىل الرُّجوَع يَستَِطِع َفَلْم ِهللا» عبُد «بابا ا أمَّ
َوَلِكنُه باٍل، عىل لُه تَْخُطُر تَُكن لم َعِظيمٍة ثَْرَوٍة إىل َوصَل قد أنُه ِهللا» عبُد «بابا َوَرأى
حَصَل التي الثْروِة تلَك عىل ُ َويَتََحرسَّ يَُفكُِّر َوأخذَ َوَطمِعِه. ِلَرشِهِه ِبها يَنْتَِفْع ولم أضاَعها
العاِقبَِة َهِذِه ِيف يَُفكُِّر كان َوبَينْما الَعواِقِب. تَدبِر َعْن وََغْفلِتِه ِبَجهلِه أَضاَعها ثُمَّ عليها
بُُع السَّ ذَلَك عليِه َفَهَجَم الطَّريِق، ِيف َسبٌُع بِه بَُرصَ إذْ ُه، َ والرشَّ الطََّمُع إليها َجرَُّه الَِّتي يِّئَِة السَّ

َشيْئًا. ِمنُْه يُبِْق َولم َوأََكَلُه
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