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 مقـدمة البـر�مج

 مؤثـرات

 خالد : أرجوك � أيب أن تسقط هذا الفىت من حسابك.

 أبو خالد : كيف تقول هذا الكالم � خالد ؟ ومىت مسحت لنفسي ابسقاط مسلم من حسايب؟ 

 خالد : إنه فىت ميئوس منه.

 أبو خالد : وهل عندك من علم هللا ما تنبئ به عن غيوب املستقبل؟ 

 خالد : أنه مريض ... ومرضه مزمن ...

 أبو خالد : أنت تكرر األقوال اليت جاءت على لسان جاسم من قبل.

 خالد : قضية جاسم ختتلف عن قضييت ...

 أبو خالد : وأين وجه اإلختالف � خالد؟ 
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أ�م التلمذة شاب ضعيف وكسول ال ميلك إرادة العمل وال يطيق متاعب الكفاح ...  خالد : حامد صديق جاسم يف
 إنه أسري لذاته اخلاصة. 

 أبو خالد : حسن جداً ... وما هو شأن صاحبك؟

خالد : أما حسن فهو شاب أ�ين حقود ... أنه يظن أن حريته ملا هو حق له ... ولذلك فهو ال يرتدد يف أن يسرق 
 ويعتدي على حقوقهم ...جهود اآلخرين 

 أبو خالد : هذا كالم حيتاج إىل إيضاح كثري ...

 خالد : شاهدي على صحة ما أقول أخي جاسم نفسه ... 

 أبو خالد : هل أنت موافق على ما يقوله خالد � جاسم؟ 

 جاسم : لعل من األفضل � عم أبو خالد أن تستمع إىل قصة حسن. 

 أبو خالد : نسمعها إذاً ...

 نقلـة ... طرق على الباب 

 خالد : تفضل ... أدخل ... 

 جاسم : " حركة فتح الباب " السالم عليك � خالد. 

 خالد : وعليك ألف سالم ورمحة هللا � جاسم.

 جاسم : ما هذا ؟ .. يبدو يل أنك نسيت امليعاد املضروب بيننا.

 خالد : كال ... أ� ال أنسى ميعاداً مضروابً وبك ابلذات.

 جاسم : فلماذا مل تستعد للخروج؟ 

 خالد : ألن امليعاد قد أتخر ساعتني. 
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 جاسم : إن أحداً مل خيربين بتأجيله.

خالد : اتصل يب عبد الرمحن منذ نصف ساعة وأحاطين علماً ابلتأجيل وقال يل : أنه حاول االتصال بك هاتفيا فلم 
 جيد أحداً يرد عليه ...

 ل منذ ساعة تقريبا لقضاء بعض احلاجات يف السوق ...جاسم : صحيح لقد غادرت املنز 

خالد : حسن ... ما دام أنك قد خضعت فرتة ما قبل الظهر مليعاد� فال أبس يف أن نقضي الوقت معًا حىت حيني 
 املوعد. 

 جاسم : أنت وما حيلو لك ...

 طرق على البـاب

 خالد : من الطارق ؟

 حسن : " من بعيد " أ� حسن � خالد.

 لد : " بينه وبني نفسه " ما الذي أتى به يف مثل هذا الوقت؟ املفروض أن يكون يف الورشة ...خا

 جاسم : أال تفتح له الباب ؟

 خالد : " حركة  فتح الباب " ادخل � حسن.

 حسن : السالم عليكم ورمحة هللا.

 خالد وجاسم : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

 ا ال جتلس � حسن؟خالد : " فرتة صمت " ملاذ

 حسن : " جبفاف " اجللوس ال ميتعين.

 جاسم : " يضحك " والظاهر أن الوقوف ال ميتعك أيضاً ... فأنت عابس الوجه.
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 حسن : ألنكما يف عامل غري عاملي.

 خالد : أال تفصح قليال � حسن ؟! ما الذي دهاك ؟ وماذا مينعك عن قول ما بنفسك؟ 

 نت رجل مسؤول أمام هللا ...حسن : ابختصار أقول لك : أ

 خالد : ما هذا الذي تقوله ؟ نعم كلنا مسؤولون أمام هللا ...

حسن : أنت هنا أتكل حىت الشبع ... وتلبس أحسن الثياب ... بينما أوالدي جيوعون ... وال جيدون ما حيمون به 
 أنفسهم من برد الشتاء ...

 تعمل ... وأنك تؤجر على عملك !.خالد : ما هذه املعنو�ت � حسن ؟ يف علمي أنك 

 حسن : لقد أخرجت من العمل.

 جاسم : وملاذا أخرجت منه ؟

 حسن : احلسد ... والعداوات اخلفية ...

 خالد : تقول : احلسد ؟ وملاذا حيسدك الناس؟

 جاسم : ملاذا ال جند حنن مثل احلسد الذي جتده أنت.

 حسن : هذا هو الواقع ... ولست أدري سبباً له.

 خالد :  ال حول وال قوة إال ابهلل ... لكن هذه ليست هي املرة األوىل. 

 حسن : هل تريد أن تقول : أنين كاذب؟

 خالد :  كال ... بل جيب أن يكون هناك سبب معقول ... إن احلسد الذي تتحدث عنه ال أجد مربراً له ...

 يومي وحسب ...حسن : املهم أنين أصبحت دون عمل ... وأ� كما تعلم أملك قوت 
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خالد : " فرتة صمت " انتظر قليال ... وخذ جملسك ... واشرب هذه الكأس من الشاي ... فال بد أن حيلها 
 احلالل ...

 جاسم : ملاذا ال تتصل بصديقنا عبد الرمحن ... فقد علمت أنه يبحث عن موظفني إلدارته اجلديدة ...

ق طفوليت وال ميكن أن أجتاهل حقك علّي ... الوظيفة خالد : " فرتة صمت " � حسن ... أنت جاري وصدي
 ستحصل عليها إن شاء هللا لكن يل عليك شرط واحد. 

 حسن : اشرط � خالد ...

خالد : أن تعمل ال على قدر ما تصيبه من األجر وحسب بل ألنك حتب عملك ... إن عليك أن تعمل ألن العمل 
نك ... أظهر لصاحب العمل أنك تغار على مصلحته وعلى خدمة فضيلة ... وألن اإلدارة تعمل فيه هي ملك عي

 أعماله كما لو أنك أنت صاحب العمل ابلذات. 

 حسن : وكم سيدفع يل ؟ 

خالد : ال تسأل عما سيدفع لك ... املهم أن تقوم بواجبك أوًال مث حتصل على حقك ... أن السؤال عن احلق قبل 
 ..القيام ابلواجب ليس من مكارم األخالق .

 حسن : طيب ... سأعمل بنصيحتك ...

 نقلـة موسيقيـة 

 أبو خالد : وماذا صار أمره � خالد ؟

خالد : اتصلت ابألخ عبد الرمحن فرحب كثريًا وعينه دون إبطاء حىت كان يوم مجعتين فيه املصادفة بعبد الرمحن 
 وجاسم معاً ... 

هنا عبد الرمحن بقوله : لوال ما بيين وبينكما من الود ألخرجت جاسم : اذكر هذا اليوم متاما � أاب خالد ... لقد واج
 حسنا من عمله ...
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 أبو خالد : لكن ما هو السبب ؟

خالد : السبب � أيب هو الكسل والالمباالة واالستهتار ابملسؤولية ... تصور أن حسنًا رغم هذه العيوب كان �تيين 
 به ... وال مييل إليه ... وحيلف اإلميان املغلظة أبنه مظلوم وحمسود ... بني فرتة وفرتة ليقول يل : إن عبد الرمحن ال حي

 جاسم : وأخرياً خسر حسن وظيفته مرة أخرى ...

 خالد : وتكرر تعيينه كما تكرر خروجه من كل عمل حصلته له.

 أبو خالد : األفضل أن نتصل به اآلن .

 جاسم : أعتقد أن جهودك ضائعة مقدما � أاب خالد .

 خالد : وماذا خنسر من احملاولة؟ أبو

 خالد : ال خسارة فيها أبداً ...

 نقلـة موسيقية ... طرق على الباب

 أبو خالد : ادخل � حسن.

 حسن : " حركة فتح الباب " السالم عليكم ورمحة هللا...

 أصوات : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته...

 أبو خالد : كيف حالك � حسن.

 � عم أبو خالد ... حسن : كما ترى

 أبو خالد : أال تقول يل سبب فقدانك لعملك يف كل مرة؟

 حسن : لست أدري ... إمنا وهللا مظلوم.
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 أبو خالد : خالد وجاسم يقوالن : بل أنت ظامل لنفسك ...

نين إذ حسن : ا� ال أنسى مجيل األخ خالد ... كما ال أنسى اهتمام السيد جاسم أبمري ... ومع ذلك فهما يظلما
 يعترب أنين ظامل لنفسي.. 

خالد : لكن هل ميكن � حسن أن جيمع كل الذين عملت عندهم على اهتامك ابلتقصري واإلمهال واالستهتار ظلماً 
 وعدوا�ً ؟!

 حسن : النحس يالحقين ... هذا هو جوايب الوحيد.

 خالد : هل من النحس أن يسجل عليك غياب نصف أ�م الشهر؟ 

 النحس أن يسجل عليك إمهال البضاعة يف رصيف املرفأ لدى شركة أخينا عبد الرمحن ؟ جاسم : وهل من

 خالد : وهل من النحس أن يسجل عليك خالفك مع كل املوظفني والعمال؟ 

 جاسم : وهل من النحس أن يسقط من اللوائح عدد من السلع ؟

 خالد : وهل من النحس أن تضرب الفراش يف املكتب؟

 لنحس أخرياً أن يطالب املوظفون والعمال يف كل شركة عملت فيها إببعادك عنهم ؟ جاسم : وهل من ا

 حسن : " يقاطعهما " كفى ... كفى ... ا� وهللا مظلوم ... كلهـم متآمرون علّي ...

 أبو خالد : طيب � حسن ... لنحاول حبث كل اهتام على حدة ...

 حسن : أمرك � أاب خالد...

 ت تكثر من الغياب؟أبو خالد : ملاذا كن

 حسن : ألنين كنت دائم املرض ...

 أبو خالد : وملاذا كنت هتمل البضاعة يف رصيف املرفأ؟
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 حسن : " حيتفظ ابلصمت ".

 أبو خالد : طيب ... وما هوالسر يف أن كل املوظفني والعمال جيمعون على املطالبة إببعادك عنهم ؟ 

 حسن : "حيتفظ ابلصمت".

 الذي ضربته؟ " فرتة صمت " امسع � حسن ... أبو خالد : والفراش

 حسن : " يف استكانة " نعم � أاب خالد ؟ 

تعلم أن حياة املسلم تقوم على قاعدتني اثنتني ال اثلث هلما : االميان  أبو خالد : هل تعلم أن املؤمن هني لني ؟! أال
ابهلل مث االستقامة؟ أوال تعلم أن االستقامة تعين األمانة يف أتدية العمل؟ وكيف تعترب نفسك مؤمنًا صاحلًا حني تقرأ 

الوا سالما "؟ � ابن أخي قوله عز وجل : "وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوً� وإذا خاطبهم اجلاهلون ق
حسن ... املؤمن هو الذي �لف ويؤلف ... إنه الذي ينتصر على شرور ذاته ومهسات الشيطان يف نفسه ... هل 

 تعدين بواحدة � حسن ... 

 حسن : أعدك إن شاء هللا ...

حاولة أخرية معك أبو خالد : أال تكذب أبدًا ... أن تقول احلق ولو على نفسك . فإذا تعهدت ابلصدق قمنا مب
فنكفلك عند من نبحث لك عن عمل عنده ... � ابن أخي إذا كنت حريصًا على إميانك فاعلم أن هذا االميان 
حيتاج إىل مورد يستمد منه مادته وينهل منه معناه وحقيقته ... هذا املورد هو االستقامة والصدق يف القول والعمل 

  على أال نعود إليه أبداً ...... لقد قرر� نسيان املاضي ... فساعد�

  موسيقى �اية

 


