
نهض جمال باكرا

كعادته و سرعان

ما تناول فطوره

الصباحي ثم توجه

مباشرة نحو بيت

جده نبهان الذي

كان بدوره في

انتظاره و السبب

هو دعوة الجد

نبهان لحفيده بٱصطحابه

للتسوق في

سوق

المدينة المركزي للغالل

و الخضر و ذلك

قصد مساعدته على



إنجاز البحث الذي

كلفهم به المعلم

حول التسوق واألسواق

و سرعان ما ٱمتطيا

سيارة النقل الجماعي

و بعد قرابة نصف

ساعة وصال إلى

السوق حيث كانت

تنبعث منه مظاهر

النشاط و الحركة

و الحيوية و

ٱختلطت فيه

أصوات الباعة و

المتسوقون كما فاحت

منه رائحة الغالل

و الخضروات و



بدت منه ز ينة

وألوان الخضار

و الغالل

بمختلف

أشكالها و أنواعها

و قد كان المتسوقون

يمرون تارة ذهابا

و أخرى إيابا عبر

طريق طويلة

و ممتدة تتوسط

دكاكين الباعة المترابطة

و المتسلسلة يمينا

و شماال الدكان

تلو الدكان

و قد ملئت كلها

بما جادت به



حدائق و جنات

و أراضي المدينة

المخصصة للزراعة

من خيرات و

منتوجات و قد

أفرد كل صنف

على حداه بمقتضى

يافطة كتب عليها

سعر المنتج و

و إسمه و كل

كان يعرض بضاعته

بكل عناية و

و حرص على جلب

أنظار المارة نحوه

و بينما كان

جمال و جده



نبهان منغمسان

في ٱختيار

بعض الغالل و

الخضروات و هما

يتجاذبان أطراف

الحديث حول قيمة

و أهمية خدمت

األرض و فالحتها

و أهمية مهنة

الفالح و شكر

لعظيم نعم ا�

على اإلنسان حيث

نعمة الماء و األرض

و الثمار و تنوعها

إذ بهما

يسمعان جلبة و



و أصواتا متعالية

و متصاعدة

تنبعث من أحد

الدكاكين و سرعان

ما ٱقترب الناس حول

ذلك الدكان و إذا

به أحد المتسوقين

و معه ثالثة رجال

يحملون دفاتر معهم

و قد بادروا

فجأة إلى تعليق

بطاقة على صدورهم

كتب عليها موظفوا

مراقبة جودة السوق

و العمليات التجارية

و قد بدا من حديثهم



أن متسوقا

قدم بالغا ضد

تاجر كان يغش

المكيال و

الميزان و فعال

بادر المراقبون إلى

تفحص وٱختبار

المكيال وسط أنظار

المارة و دهشتهم

و فعال

تحققوا من عدم

سالمته و عدم

مطابقته للمواصفات المطلوبة

وقد حرروا محضرا ضد

ذلك البائع لينال

العقوبة الرادعة و



ليكون عبرة لغيره

و قد الحظ الجد

نبهان إهتمام و

بهتة جمال مما

رٱه فقال أرأيت

يا جمال إن

ما حدث أمامنا

هو السعي لتنقيص و

تخسير المكيال و

الميزان و هو

جرم كبير ألن

فيه إعتداء على

حقوق الناس و

و بخس ألشياءهم و

سعي لتحقيق الثراء

و الربح بطرق



غير سوية و

غير سليمة و

تعبير واضح و صريح

عن مخالفة

ما أمر ا� به

عباده فقد أمرنا

ا� بأن نوفي

الكيل و الميزان فقد

ذكر ذلك في

القرءان الكريم

نسأل ا� الهداية

لذلك البائع و

من هم على

شاكلته و نتمنى

أن تكون العقوبه

التي نالها سببا



في توبته و رجوعه

عن ذلك العمل

السيئ و المشين

و الخاطئ و الخطير

فقال جمال و هو

ممسك بدفتره الصغير

الذي كان يخط

فيه أفكاره و

مالحظاته إعدادا

لبحثه حول السوق

و التسوق

أجل

يا جدي على

اإلنسان أن ال ينقص

المكيال و الميزان

ألن في ذلك



سرقة

و بخس لحقوق

الناس و عصيان واضح

لما أمر ا� به عباده

و على ذلك واصل

الجد و حفيده

تجوالهما في السوق

بين صنوف الغالل

و الخضروات

و الفواكه الجذابة

و اللذيذة وذات

الرائحة الزكية




