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 مقدمـة الرب�مج

 مؤثرات ... ضرب على الطاولة 

صالح : " يرفع صوته حبدة " هذا مرفوض ... أفهمت ؟ ... مرفوض مائة يف املائة ... لن امسح ألحد بعد اليوم أبن 

 يتصرف دون العودة إلـّي ...

 سعد : أنت ختيف املوظفني هبذا الصراخ � صالح ...

 صالح : وهل تعتقد أ�م يفهمون بغري هذه الطريقة ؟ 

 سعد : وملاذا ال يفهمون ؟

صالح : لقد جربت كل وسيلة واستعنت بكل أسلوب ... وأنه ليؤسفين أن أقول لك أن األساليب اهلادئة 

 والدبلوماسية اهلامة مل تستطع أن حتقق الغاية املطلوبة ...
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ن خلَال ما قد حدث يف طبيعة عالقتك هبؤالء املوظفني .. املهم هو أن سعد : � عزيزي صالح ... أ� واثق أب

تبحث عن هذا اخللل وتصلح من شأنه ... أما االصرار على العنف واالستعانة ابلتهديد فليس ما يساعد على حتقيق 

 النجاح ...

لك أبنين ال أحسن صالح : حسن جداً � سعد ... هل حتب أن أتخذ مكاين وتتصرف على طريقتك فأ� أعرتف 

 غري هذا يف التعامل مع هؤالء املوظفني. 

سعد : كنت أمتىن � صالح أن أقوم مبثل هذه املهمة لكن مينعين منها شيئان : أنين ال أفهم يف أسرار عملك وأن يل 

 من مشاغلي اخلاصة ما حيول دون احللول حملك حىت ولو كنت أعرف هذه األسرار. 

 لم أبن ما أفعله هو خري ما ميكن أن يفعل فيهذا امليدان ... صالح : إذاً عليك أن تس

 سعد : ومع ذلك فأ� غري موافق ... 

صالح : ال عجب يف عدم موافقتك ألنك � عزيزي ال تعيش مع األجيال اجلديدة من املوظفني والعمال 

 واملستخدمني . 

 جلديدة منذ عدد من السنني ... سعد : " يضحك " يبدو أنك � صالح قد نسيت أنين أدرس األجيال ا

صالح : األوضاع خمتلفة والقياس هنا مع الفارق ... أنظر � سعد ... هذا هو العم أبو خالد قادم حنو� ... لنحتكم 

 إليه ... وسنرى ما يقول ...

ية لألشياء والوقائع سعد : أ� موافق علىتحكيم العم أيب خالد فقد تعود� منه التزام احليدة التامة واملناقشة املوضوع

 واألفكار ... 
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 أبو خالد : " فرتة صمت " السالم عليكم ورمحة هللا .

 سعد وصالح : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته. 

 صالح : شرفت وأنست � أاب خالد ...

 سعد : " فرتة صمت " وبعد � صالح ... أبدأ أ� أم تبدأ أنت ؟ 

 صالح : ابدأ أنت إذا شئت. 

 األفضل أن تكون املبادرة لك...سعد : 

 أبو خالد : ما هذا الذي تتحداثن عنه ؟ هل هناك مفاجأة ؟ 

 سعد وصالح معاً : القضية وما فيها... " يتوقفان " 

 سعد : قلت لك : تكلم أنت . 

صالح : بل تكلم أنت ... فأ� ال أحتج على طريقيت وال أعرتض.. أنت املعرتض وأنت من جيب أن يبحث عن 

 احلكم يف املوضوع... 

 أبو خالد : وبعد � مجاعة أال خترجان من دوامة هذا احلوار ؟ 

يف التعامل مع  سعد : حسن � أاب خالد ... كنت قبل قليل أحاور أخي صالح حول الطريقة اليت جيب أن تتبع

 املوظفني والعمال واملستخدمني ... 

 أبو خالد : ما هو رأي كل منكما يف املوضوع؟ 



٤ 
 

..................................................................................... 

يكي املختص ... إن كل صالح : فكيف تكتفي إذًا ابإلنتظار؟ كان عليك أن تعمل شخصيًا على اإلتيان ابمليكان

 ساعة متر دون إصالح اآللة هي خسارة مسجلة يف ميزانية الشركة. 

 يوسف : سأعمل جهدي إن شاء هللا ...

 صالح : حسن ... ال تدعين أعود إىل املوضوع مرة أخرى ... وإال فلي معكم حساب آخر. 

 نقــلة 

 ماذا صار الية أمر اآللة ؟ صالح : " يدير قرص التليفون " أين يوسف ؟ ! " فرتة صمت "

يوسف : " على التليفون " � أستاذ صالح اتصلت بورشة التصليح أكثر من مرة وقد وعدت إبرسال من يهتم 

 ابصالح اآللة لكنه مل يصل حىت اآلن . 

كم أخرى وإال يكون يل معصالح : " يصرخ " قلت لك � يوسف يف املرة املاضية ال تدعين أعود إىل املوضوع مرة 

 . حساب آخر

 يوسف : سأعمل جهدي � أستاذ صالح ...

صالح : ال أريد جهدك بعد اآلن ... هذه ليست املرة األوىل اليت هتمل فيها تنفيذ األوامر ... اعترب نفسك منقوال 

 إىل قسم املستودعات ...

 يوسف : لكن املسؤولية ليست مسؤولييت وحسب ...
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 ار مرفوض ...صالح : االحتجاج ممنوع ... واالعتذ

 يوسف : لكنين ال أحسن العمل يف قسم املستودعات ...

 صالح : تعال إىل مكتيب " يعيد السماعة بقوة " مث " فرتة صمت " .

 يوسف : مرحبا � أستاذ صالح . 

صالح : " يضرب على الطاولة " امسع � يوسف ... أ� ال أقبل هنا التواين والكسل ... االمهال مرفوض ... 

تهتار يعرض صاحبه للعقوبة ... وقد قررت أن أخصم من راتبك ومن رواتب كل املوظفني يف قسمك ثالثة أ�م االس

... 

يوسف : � أستاذ صالح اخلطأ ليس خطأ� ... إن العمل يف القسم يرهق اجلميع ... حنن هنا نعمل دون انقطاع 

 ... واملوظفون والعمال بشر مثلك ... 

 � يوسف ... ابستطاعتكم أن ترتكوا إذا مل تعجبكم طريقيت هذه. صالح : " يصرخ " اسكت 

 يوسف : كال ... بل تعجبنا ... 

 صالح : إذاً اذهب إىل القسم واتبع عملك فيه ابنتظار أن �يت قرار النقل ... 

 نقلـة موسيقية 

 أبو خالد : وهل صدر قرار النقل ؟ 

 صالح : كال مل يصدر � أاب خالد .
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 أبو خالد : وهل مت اصالح اآللة املعطلة ؟ 

 صالح : طبعاً مت اصالحها بعد ذلك بساعات قليلة . 

 أبو خالد : وماذا تنتظر مين أن أقول � صالح ؟ 

 صالح : أن تقول رأيك يف سياسة احلزم اليت أتبعها . 

  خالد؟ سعد : هل تسمح � صالح أبن أطرح بعض األسئلة قبل أن نستمع إىل رأي العم أيب

 صالح : بكل سرور. 

 سعد : طبعاً أ� أنتظر منك اجاابت صرحية وأرقاماً دقيقة .

 صالح : ال تنتظر مين غري هذا . 

 سعد : قل يل : أمل ختربين أنت أكثر من مرة أبن الشركة تشكو من ندرة األيدي العاملة؟ 

 صالح : بلى ...

 لنسبة لعدد املوظفني والعمال واملستخدمني؟ سعد : أمل تقل يل : أنك تستغرب وترية االنتاج اب

 صالح : " بعد تردد " بلى ...

 سعد : ملاذا ال حتاول أن جتد تفسري معقوًال لبعض وقائع االمهال .

 صالح : ماذا تقصد هبذا ؟ 
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بني سعد : لو كنت مكانك لربرت االمهال يف اصالح اآللة بتعب العاملني يف الشركة أو بوجود خلل يف العالقات 

 األقسام املختلفة ... فلو فعلت هذا هلدأت أعصابك وملا أضفت إبجراءاتك رهقاً جديداً إىل رهق هؤالء العاملني...

أبو خالد : أال ترى � صالح أن اخلصم من الراتب والصراخ يف وجه العاملني معك حيداثن هبوطاً نفسياً عند العاملني 

 ؟ 

 االمهال. صالح: لكن الدلع يطمعهم يف املزيد من

 سعد : هل تريد احلقيقة ؟ لوال أن هؤالء العاملني يف حاجة للقمة العيش ملا بقوا عندك ...

أبو خالد : صدق سعد � صالح ... هؤالء بشر ... �س مثلك ومثلي ... ا�م ال يعيشون مبا ميأل املعدة وحسب 

أخي أ�م يتمتعون بكامل حريتهم يف حدود  بل يعيشون أيضا مبا يرضيهم نفسيًا ... إن عليك أن تشعرهم � ابن

 احلفاظ على مستوى االنتاج. 

 صالح : لكن كيف � أاب خالد ؟ هؤالء الناس ال يفهمون إال ابلقوة وال يقتنعون إال ابلتهديد.

 سعد : لكن القوة والتهديد ال يصنعان حبا أبداً .

 صالح : ومن قال لك : أين أريد حبهم .

 عمل على األقل يف حاجة إىل حبهم ...أبو خالد : مصلحة ال

 صالح : ا�م يتناولون رواتبهم كاملة آخر كل شهر. 
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أبو خالد : أمل تسمع املثل القائل : البشر يف الوجه وال اجمللس على طعام ؟ الدنيا � ابن أخي ليست سلعًا مادية 

... والنظرات الدافئة وعمليات التكرمي اليت فقط . والعالقات بني الناس ال تصنعها األرقام وحسب ... إن االبتسامة 

جتري بني وقت وآخر ...هذه كلها تضاعف من أمهية الراتب الذي يدفع لصاحبه وتزيد من فاعليته يف حتقيق األعمال 

 املطلوبة ... 

سعد : � أخي صالح ... إن ما يقوله العم أبو خالد هو دستور األخالق يف القرآن ... ومنهل من مناهل اليقني 

الذي حبدته اإلميان العميق ... " ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك ". مث يقول عز من قائل لرسوله 

 املصطفى صلى هللا عليه وسلم : " وإنك لعلى خلق عظيم ". 

أبو خالد : أعتقد أنك � ابن أخي يف غري حاجة إىل املزيد من النصيحة . الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول : قل 

آمنت ابهلل مث استقم ... وإذًا فاالستقامة اليت تستوعب كل مكارم األخالق من تواضع ولني وتسامح هي الينبوع 

 الذي يقتدي به القلب املؤمن ... 
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