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 مقدمة البـر�مج

 مؤثـرات

 جاسم : " منفعًال " أين كنت � حامد؟

 حامد : مع بعض الزمالء ...

 جاسم : والدروس واحملاضرات اليت تتجمع فوق مكتبك؟

 حامد : ماذا تريدين أن أفعل هبا ؟

 مها من حقك؟جاسم : هل تعتقد � حامد أن الوقت الذي يضيع واملال الذي يهدر 

 حامد : من حق من إذاً � عزيزي جاسم ؟!

جاسم : إ�ا من حق هللا ... ومها أمانة بني يديك ... فكيف تريد أن حتتفظ إبميانك وأنت ال حتسن احلفاظ على 
 األمانة اليت توضع بني يديك؟
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 اخلاصة ... احلياة هي حامد : ما هذا التخريف � جاسم ؟! أ� ال امسح ألحد من الناس أبن يتدخل يف شؤوين
حيايت أ� وليست حياتك ... املال هو مايل وليس مالك أنت ... وعلى ذلك فالطريقة اليت أمضي هبا أ�مي 

 واألسلوب الذي أنفق به مايل مها من أمري أ� ال من أمر أحد من الناس ...

 جاسم : إذاً فأنت تقدع ما بيين وبينك .

ا جتشم نفسك مشقة السؤال ومتاعب املالحقة ... إنك ال ختسر شيئًا من جيبك حامد : � عزيزي جاسم ... ملاذ
حني أنفق بعض املال... وإنك ال ختسر شيئاً من حياتك حني أحاول البحث عن املتعة يف بعض األ�م ... دعنامن 

 عيش ...هذا الفضول فهو أسلم لنا حنن اإلثنني ... حنتفظ بصداقتنا كما حيتفظ كل منا بطريقته يف ال

جاسم : ولكنين أرى ما ال تراه أو ما ال حتب أن تراه ... أ� أراك تتجه حنو اهلاوية ... إن املال الذي تنفقه دون 
حساب هو مال أبيك � حامد ... واأل�م اليت تنفقها دون فائدة هي جزء من حياتك ال يسرتد ... فكيف تريدين 

ن املوت ... وتتصرف تصرف السفيه الذي يقتصي احلجر عليه أن أسكت عنك وأ� أراك تسلك سلوك الباحث ع
... 

 حامد : " ينفعل " أنت جتاوزت حدك وتنسى أنك جمرد زميل فقريال أكثر وال أقل ...

جاسم : حسن ... لقد عملت وسعي لتنبيهك من غفلتك ولتحريرك من سلطان شيطانك ... لقد أحببتك � حامد 
. ونصحتك لوجه هللا فأبيت إال أن تسمع هلمسات الشياطني ... وإذا كنت قد يف هللا ... فرفضت هذا احلب ..

صربت عليك فألنين أحفظ قوله عز وجل يوم القيامة كما جاء على لسان نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف 
 حديث موسى " أين املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف ظلي ... يوم ال ظل إال ظلي ". 

جاسم ... ارفع يدك عين وأ� يف خري ... مث ال تنسى قوله عز وجل : " كل نفس مبا كسبت رهينة " حامد : � 
 أفأنت تكرهين على أن أرى الدنيا كما تراها أنت وعلى أن أسلك فيها سلوكك أنت ؟!

 جاسم : هذا فراق بيين وبينك ... لك سبيلك ويل سبيلي ... ال أسألك وال تسألين أبدا ...

 نقلـة موسيقيـة 
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 أبو خالد : أهكذا كانت مرحلتك الدراسية مع زميلك حامد ؟ 

جاسم : احلق � أاب خالد أين بذلت وسعي يف مراقبة وتتبع أخباره والنصح له ... لكن شيئًا يف حساب الغيب قد 
 حال دون أن ينتصح بنصحي وأن يتأثر بتوجيهايت.

 مرات وقاطعته مرات أيضا فهل هذا صحيح؟ أبو خالد : لكنين علمت منه أنك قد واصلته

جاسم : بلى � أاب خالد ... واصلته يف كل مرة ظننت فيها خرياً يف املواصلة ... وقاطعته يف كل مرة يئست فيها من 
 عودته إىل اإلعتدال واالستقامة.

 أبو خالد : وماذا جرى بعد املقاطعة األخرية؟

 جاسم : كانت قد مضت أ�م كثرية على اعالين املقاطعة له وبعد ركوبه رأسه يف مكابرة ومعاندة حىت كان صباح يوم 

 نقلـة 

 جاسم : صباح اخليـر...

 حامد : صباح اخلري ... أهًال وسهالً ابألخ جاسم ... تفضل ... إجلس.

 جاسم : هل أنت صاحب هذه الرسالة؟

 فراشك فجر هذا اليوم ... لقد كتبتها على أمل أن تعود املياه إىل جماريها ... حامد : نعم أ� وضعتها على

 جاسم : وكيف تعود املياه إىل جماريها حني ال تكون هلا جماري حمفورة؟ 

حامد : إمسع � جاسم ... لقد أدركت بعد التجربة العملية ... أن الذين حيرضونين على السهر يف غري طاعة هللا ويف 
خيدم مستقبلي وحيقق مصلحيت هم أعدائي احلقيقيون ... فقررت العودة إليك. فأنت الصديق احلقيقي رغم غري ما 

 شدتك ... والناصح الرشيد رغم مرارة الكلمات الصادرة عنك وقسوة أسلوبك. 

 جاسم : لكن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني ... واملؤسف أنين لدغت منك أكثر من مرتني... 
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ك � جاسم ، أنت تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال : املسلم أخو املسلم ... ال يظلمه حامد : أرجو 
واليسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ... ومن فرج عن مسلم كربة فرّج هللا عنه هبا كربة من كرب يوم 

 القيامة ومن سرت مسلماً سرته هللا يوم القيامة.

هللا عليه وسلم ... نعم � حامد ... هذا حديث أعرفه ... لكن املعضلة أنك تظلم نفسك وال حتاول  جاسم : صلى
 أن حتررها من شهوات الدنيا وزيوف املظاهر الرباقة ...

حامد : اعتربين منذ اليوم إنساً� جديدًا ... إنساً� مصممًا على أن أحترر من كل النزوات ... نزوات اإلسراف 
 ياع اجلهود...والكسل وض

 جاسم : حسن ... توكلنا على هللا ...

حامد : " يتنفس الصعداء " احلمد هلل ... وعلى هذا أرجو أن تقبل دعويت لتناول الطعام ... فقد قصدت أن يكون 
 اجتماعنا قبيل الظهر هلذه الغاية ...

 جاسم : شكراً لك ... ودعوتك مقبولة بكل سرور ...

 لون املطعم الداخلي...حامد : تعال معي إىل صا

 جاسم : " فرتة صمت " يبدو أننا أخطأ� الطريق ... هذه سفرة غنية جداً . 

 حامد : كال � جاسم ... بل هي وليمتنا ... 

 جاسم : إذاً امسح يل ابإلعتذار واالنسحاب. 

 حامد : ما هذا � جاسم ... وهل من اللياقة أن ترفض دعويت لك ؟

لتناول الطعام ... بل هي دعوة لإلعالن عن املباهاة واملفاخرة الفارغة ... لقد قلت لك  جاسم : هذه ليست دعوة
 غري مرة أن اجلسور بيين وبينك قد انقطعت بصورة �ائية ... تركتك بعافية ...

 حامد : " يرفع صوته " تعال � جاسم ... سأشرح لك املوضوع ... جاسم ... جاسم ... " مث ينقطع النـداء ". 
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 نقلـة موسيقيـة 

 سعد : كان عليك � جاسم أال تغاضبه.

 جاسم : كيف ال أغاضبه وقد جعل من حفل املصاحلة عملية حتد لكل املعاين اليت كنت أقاطعه من أجلها ؟!

 سعد : لكن بقاءك إىل جانبه أسلم من بعدك عنه ! فما رأيك � أاب خالد .

 ثل هذه السرعة.أبو خالد : املوضوع � سعد أعقد من أن حيل مب

 سعد : وهل تعلم � أاب خالد ماذا انتهى إليه أمر حامد ؟

 أبو خالد : أعلم أنه ضيع علمه وضيع مال أبيه.

 سعد : ألنه افتقد الصديق واألخ الويف الذي يستطيع أن يتابعه ويالحقه ...

الرباقة ... كان يف وسع مثله أن  جاسم : لقد كان فىت مريضا � سعد ... فال جيد نفسه إال يف البهارج واملظاهر
 يغرقين يف دوامة أحالمه ...

سعد : إنين � جاسم مع احرتامي لوجهة نظرك أعتقد أبنك مسؤول جزئياً عن املصري احملزن الذي انتهى أخو� حامد 
 إليه ...

 لب علي ...أبو خالد : يبدو � جاسم أنين أميل إىل خطة سعد ... فلو كنت مكانك ملا مسحت لليأس ابلتغ

 سعد : ومع ذك فأ� أعتقد أن يف وسع جاسم انقاذ حامد ..

جاسم : ماذا تقول ؟ انقاذه بعد هذه السنوات الطويلة اليت فرقت بيين وبينه ؟ هل تعلم أنين مل أشاهده ومل أمسع من 
 أخباره منذ عشر سنوات على األقل؟ 

 أبو خالد : لكنه ما يزال يثق بك.
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إال خرياً . لقد مات عنه أبوه فبكاه مث نسيه ... ومات عنه أخ له فبكاه أيضا ونسيه ... أما سعد : وال يقول فيك 
أنت فما يزال كلما ذكرت عنده يبدو يل وكأن حنينا جارفًا يشده إىل أ�م الزمالة واألخوة اليت كانت تربط بينك 

 وبينه. 

 عل شيئاً من أجل هذا الشاب.أبو خالد : إذا كان األمر كذلك فعليك � ابن أخي جاسم أن تف

جاسم : أنه ليعز علّي � أاب خالد أن أرفض لك طلباً وحيزنين أال أستجيب لنداء أخ عزيز علي كاألخ سعد ... لكن 
 حامداً رجل ضعيف...

 سعد : وما يدريك أنه قد تغري � جاسم وقد انفصلت عنه منذ عشر سنوات كما تقول ؟!.

 ا ... إن منطقي ال يعرف إحساسي العميق حبقيقة حامد...جاسم : لست أدري ما أقول لكم

سعد : � جاسم أنت مؤمن حبمد هللا ... واإلميان ال ينضب مهلة ... فهو ال يعرتف ابلفتور وال يدخل اليأس إىل 
صاحبه ... إن دعوتك إىل هللا ليست مشروطة ابستجابة الناس هلا ... بل هي دعوة �بعة من أعماق نفسك ... ال 

 يغريها وال يبدهلا وال ينقص من حرارهتا أن يسمع الناس أو ال يسمعوا هلا. 

أبو خالد : وأذكرك فوق هذا ابحلديث النبوي الشريف الذي استشهد به حامد نفسه : املسلم أخو املسلم ال يظلمه 
ليه � جاسم وكن إىل جانبه وال يسلمه ... فإذا تركته لنفسه فقد ظلمته وإذا أسلمته لضعفه فقد ظلمته أيضاً ... عد إ

 فال بد أنه واجد طريقه إىل هللا بعد عودتك إليه...

 جاسم : " بعد تردد " حسن � أاب خالد ... افعل إن شاء هللا ... 

  موسيقـى �ايـة

 


