
 

رأى أبُو نزيٍو جارَُه أبَا علّي وُىو ُيخرُج أمتعَتُو ويضعَها في سيارتِو ليرَحَل إلى بَلدٍة أخرى، فأسرَع إليِو وجعَل 
 : يناديِو ويطلُب منُو الوّقَف قلياًل ثّم قاَل لو

 ماَذا تفعُل يا أبَا علّي ؟  -

 .. عزْمُت على الّرِحيِل يا أبا نَزيو : قال أبو عليّ  -

 ..وىل أْزعجَك أحٌد حّتى ترَحَل ِمْن ِجَوارنَا يا أبا علّي : تعّجَب أبو نزيٍو وقال لو

 .. ولكْن .. فأنُتم نِْعَم الجيَراُن , كالّ يا أبا َنزيو: ابَتسَم أبو علّي ثم قال

 .. فأنَت نِْعَم الجاُر  ..وأنَا لْن أسمَح لَك باالنتقاِل .. ىذا ال يُمكُن يَا أبَا علّي : قاطََعُو أبو نزيو قائالً 

 .. فالّديُوُن َتراَكَمْت علّي وَلْم أُعْد قاِدراً على سَداِدىا .. إّني ُمضطٌر لبَ ْيِع بَ ْيتي يا َصديِقي : أبُو عليّ 

 .. َسوَف أقِضي عْنَك الّديوَن حّتى يُوسُع اهلل عليَك : أبو نزيو



 .. ُن ُنحّبُكم كِثيراً فنح..أرجوَك يا عّماُه أْن تبَقى : تدّخَل نزيٌو وقال

 .. ال تترْك البيَت يَا عّماه : وبَرزْت َعفاٌف ابنُة أبي َنزِيٍو وقالتْ 

ولْن أترَك ِجواَر رُجٍل طَّيٍب ِمثْ َلك .. لْن أبيَع الَمْنِزَل .. حسنًا يَا جيراني األِعّزاء : فّكَر الجاُر أبو عليٍّ ثُّم قال
 .. 

سوَف نذىُب لُنخِبر ابنَك ُعثمان وابنتَك فاِطمَة لنلعَب .. الحمُد هلل : قاالظهَر الفرُح على عَفاٍف ونزيٍو و 
 .. سوياً ونْحتفَل بهذِه الُمناَسَبة 

 : فقاَل لٌهَما, وذَكرا لُو ما حدثَ , وفي تلَك اللْيلِة جلس كلٌّ مْن نزيٍو وعفاف مَع جّدىما

 .. وسأحّدُثُكْم عنُو فاستعوا إلّي . .وقْد وقَع مثلُو في قديم الزمان .. ىذاَ رائٌع جّداً  -

وُىَما ُمحّمٌد بُن الجهِم وَسعيٌد بُن .. كاَن ُىناَك رُجالن ُمتجاِوراِن وُيحبُّ بَعُضُهَما بعضًا .. في قديِم الزماِن  
سأدفُع لَك : اجرُ فعرضُو على أحِد الّتجاِر فقاَل لُو التّ .. ولّما صاَر ُمحّمٌد فقيرًا أراَد أْن يبيَع منزَلُو .. العاِص 

 .. في ىذِه الّداِر عشرَة آالِف ديناٍر 

 ولكْن ِبكْم َتْشتِري جواَر سعيٍد بِن العاص ؟ , أنا ُموافقٌ .. ىَذا جّيٌد : ووافَق ُمحّمٌد على الَفْوِر وقال

 .. َع شيئاً اسُمُو جوار أنَا لْم أسَمْع ِمْن قبُل أّن أحداً با .. ماَذا تُقول : وصاَح بوِ , تعّجَب الّتاجُر ِمْن قولوِ 

 .. ولكّن جواَر َصاحبي ُمختلٌف عْن أّي جوار , َىذا َصحيحٌ : محّمدٌ 

 !وكيَف ذلك؟: الرجل
, وُيحسُن إلّي إْن أسأُت إلْيو, ويُعطيِني إذا َسألت, ألنّو دائمًا يسأُل عّني إذا غبتُ : ابتَسَم محّمٌد وقال

فكْيَف ُتريُدِني أْن أَتَخّلى لَك عْن جوارِه دوَن .. سوٍء طيلَة ُمجاَورَِتي َلُو  ولْم أجْد منُو أيّ , وَيُصلني إْن َقطَْعُتو
 ..ُمقابل

 .. ما داَم األمُر كذلَك فإّني أعتذُر عْن ِشراِء بَ ْيِتَك : المشتري

 .. كَما ُتريد : محّمدٌ 

ىْل علمَت أّن جاَرَك يُريُد بَ ْيَع : َزْوجُتوُ  فقالْت لوُ , وفي المَساِء كاَن سعيٌد يجلُس مَع زْوجتِو على مائَدِة الَعَشاء
 .. َمْنزِِلِو والّرِحيَل إلى َمكاٍن آَخر 



 ماَذا ؟ ولماَذا لْم ُيْخِبْرِني ؟ : سعيد

 .. وذكرَك ِبَخْير , سمعُت أنّو ُكلَما أراَد رُجٌل ِشَراَء بيتِو طلَب منُو ثمناً لِجواِركَ : زوجتوُ 

 .. الَحال ال بُّد أْن أرَاُه في : سعيد

 .. وال بُّد أْن تُقنَعُو بعدِم بيِع منزِلِو والبقاَء ِفيو .. نَعم : زوجتو

 .. وذىَب سعيٌد على الفوِر لرؤيَِة جارِِه 

 .. ُخْذ ىذِه الّنقود َثمناً لبيتَك وابَق فيِو .. سامحَك اهلل يَا َجاري الحبيب، ُتريٌد أْن تبتعَد عّنا : سعيد

 .. فأنَا أثقلُت عليَك كثيراً ِمْن قبل .. ال يُمكُن يا َسعيد : محّمد

 .. ولْن أرضى بغيِر َذِلك , ال بٌّد أْن تأُخَذ المالَ : سعيدٌ 

واهلل ما دفعني لذلك إال .. لقْد فّرجَت ُكربتي فّرَج اهلل ُكربتك .. جزاَك اهلل خيرًا يا جاري العزيز : محّمد
 .. الحاجُة والفقُر 

 .. فقْد حصَل مَع أبي مثلها تماماً .. ِقّصٌة جميلٌة يا جّدي : ّما انتهى الجّد ِمْن سرِد قّصتِو قال نزيوول

فهَذا ِمْن , ويجُب على الَجاِر أْن يشُعَر بأْحواِل جيرانِو ويتفّقَدُىم, المعامَلُة الطّيّبُة تُثمُر خيرًا دائماً : عفاف
 .. ْسالم األْخالِق التي عّلَمَنا إيّاَىا اإل

 قصص لألطفال كل يوم قصة
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