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 مقـدمة البـر�مج 

 مؤثــرات 

 خليل : " يطرق الباب " هل أدخل � أاب خالد ؟

 أبو خالد : " يرفع صوته " طبعاً � خليل ... أدخل فأ� ابنتظارك.

 خليل : " حركة فتح الباب " سالم هللا عليك ...

 أبو خالد : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ... 

 خليل : لعلك منت الليلة جيداً ؟! 

 أبو خالد : أ� � ابن أخي أكتفي بساعات قليلة من النوم ...

 خليل : هل خنرج إىل حيث كنا أمس ؟

 أبو خالد : كيف خنرج وملا يصل اخوانك بعد ؟

 خليل : الشأن شأنك ... ننتظرهم حىت يصلوا ...
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 أبو خالد : هذا سعد قادم حنو� ...

 عليكم ...  سعد : السالم

 خليل وأبو خالد : وعليكم السالم ورمحة هللا 

 سعد: هل أتخرت كثرياً عن امليعاد املضروب ؟ فقد تعطلت ساعيت منذ هذا الصباح.

 أبو خالد : ال أبس عليك � سعد ... فإن أمامنا متسعاً من الوقت ...

 خليل : " فرتة صمت " أراك تبتسم � سعد ... فهل هناك ما يدفعك إىل اإلبتسام؟ 

 سعد : عجيبة هي املصادفات ! لقد صدق املثل القائل : رب مصادفة خري من ميعاد ...

 أبو خالد : هل يعين هذا أنك قد لقيت ما يستحق الرواية ؟

 حق بعض اإلهتمام .سعد : أعتقد � أاب خالد أن ما لقيته صباح اليوم يست

 خليل : أال تقصه علينا ؟!

سعد : بكل سرور ... كنت قد استيقظت مع الفجر فتوضأت وصليت مث أخذت أتصفح بعض ما يقع حتت يدي 
 من الكتب فإذا طلعت الشمس فوجئت أبصوات صادرة من اخلارج " ضجة شجار". 

 نقلـة 

 اخلادم : هذا هو األستاذ سعد يفصل بيين وبينك . 

 حممود : ما كنت أظن أن يوما �يت فأجد نفسي يف موقف واحد مع مثلك ...

 سعد : على رسلك � حممود ... أنت نعم اجلار ... وحنن كلنا هنا ال حنب أن نسيء إىل جار� أبداً .

 حممود : لكن خادمك هذا رجل وقح ...
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 اخلادم : هذا غري صحيح ... لقد ...

 علم � مساعد أن األخ حمموداً جار لنا وأن له علينا حق اجلوار؟ سعد : " يقاطع اخلادم " أال ت

 اخلادم : لكنه هو املعتدي � سيدي األستاذ.

 حممود : ألفرتض أنين املعتدي ... فما عساك تفعل يب؟  تضربين ؟ تسبين ؟ لئن فعلت قطعت لك لسانك ويديك . 

 هذا احلوار املتوتر وإما أن نتحدث هبدوء ... سعد : � أخ حممود ... أنت بني أمرين ... فإما أن نقطع

 حممود : طيب � أستاذ سعد ...

 سعد : دعنا نستمع إليك مث إىل مساعد.

 حممود : وهل تصدقه � أستاذ سعد ؟ ومىت كان اخلادم صادقاً يف قوله وعمله ؟

ين ابلقصة  بينه ... أفال خترب سعد : � أخ حممود ... أنت حىت اآلن مل تقل شيئاً يكشف عن حقيقة ما جرى بينك و 
 كاملة ؟

 حممود : بل أفضل أن حيدثك هو أوًال ألكشف لك عن أكاذيبه ... 

 سعد : حسن ... كما تشاء ... أخربين � مساعد كيف بدأ الشجار بينك وبني جار� حممود...

عود جباروف ت إىل غرفيت ألاخلادم : كنت � أستاذ سعد أكنس الفناء اخلارجي حني مجعت النفا�ت عند الباب ورجع
 أرفع به ما جتمع منها ... فلما عدت ومعي اجلاروف لقيت جار� حمموداً يقف منتصباً عند ابب البيت اخلارجي.

 نقلـة 

 حممود : " يغضب " ملاذا حتمل هذا اجلاروف؟

 مساعد : صباح اخلري أوًال � سيد حممود.

 مل هذا اجلاروف؟حممود : " يتجاهل التحية " قلت لك : ملاذا حت
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 مساعد : ال حول وال قوة إال ابهلل ... أمحل هذا اجلاروف ألنقل النفا�ت إىل صندوق البلدية على الرصيف. 

 حممود : أنت تكذب ... أنك يف احلقيقة حتمل اجلاروف لتلقي ابلنفا�ت يف وسط الرصيف.

 مساعد : إنك تظلمين � أخ حممود...

 حممود : ال تتظاهر ابلتواضع فأنت لن تبلغ من الصفة أكثر مما بلغت هبذه املهنة اليت متتهنها ... 

 مساعد : هذا عيب � حممود ... 

 حممود : والكذب عيب أكرب...

 مساعد : أقسم لك ابهلل أنين أضع النفا�ت يف الصندوق املخصص هلا من قبل البلدية صباح كل يوم. 

 هذه النفا�ت يف وسط الرصيف إذاً ؟ حممود : فمن يضع

 مساعد : لست أدري ... لعل بعض الصبيان قد فعل هذا ...

حممود : امسع � مساعد ... إما أن تدلين على من يضع النفا�ت يف وسط الرصيف وإما أن تكون أنت املتسبب 
 واملسؤول . 

 مساعد : هذا وهللا حكم كحكم قراقوش...

 قراقوش مل يبق علينا إال أن نستمع إىل قول اخلدم ...حممود : قراقوش أو غري 

 مساعد : ال تعتمد كثرياً على سعة صدري لقد جاوزت كل حد يف السب والشتم ...

 حممود : " ساخراً " وماذا تنوي أن تفعل إن مل امتنع عن السب والشتم ...

 مساعد : أؤدبك وأعطيك درساً ال تنساه أبداً ...

 قح ... قليل األدب ... أدخل أو أحرمك من السري يف الطريق ...حممود : " يصرخ " و 
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 نقلـة 

 سعد : أهذا هو احلوار الذي جرى بينكما � أخ حممود؟

 حممود : " بعد تردد " يعين ... تقريباً.

 مساعد : إن ما رويته � أستاذ هو صحيح مائة يف املائة ...

 األخ حممود.  حممود : حسن � مساعد ... اتبع عملك واتركين مع

 مساعد : أمرك � أستاذ سعد ...

 سعد : � أخ حممود ... إن اجلامعة اليت جتمع بيننا حنن وأنت هي جامعة اإلسالم . أليس هذا صحيحاً ؟

 حممود : طبعاً ...

 سعد : وقد جاء اإلسالم ليؤدبنا ويعلمنا مكارم األخالق ولنتخلق أبخالق القرآن أليس كذلك؟

 تردد " نعم هذا صحيح.حممود : " بعد 

 سعد : حسن جداً ... أرجو أن تستمع إّىل ال ابعتباري أمثل مساعداً وحسب بل ابعتباري حكما ال أبغي غري العدل.

 حممود : لكن مساعداً ليس من مستواي � أستاذ سعد ؟!

 سعد : أيهما أصدق � حممود ... ما يزعمه بعضنا أم ما جاء يف كتاب هللا . 

 ما جاء يف كتاب هللا ... حممود : بل

سعد : هذا ربنا عز وجل يقول : " � أيها الناس إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
 عند هللا أتقاكم " أفال تعين هذه اآلية أن الناس ال يتفاضلون مبهنهم بل يتفاضلون ابلتقوى؟ 

 � أستاذ سعد ...حممود : " بعد تردد أيضاً " بلى 
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سعد : مث تعال معي نتلو قوله تبارك وتعاىل : " � أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم 
 بعد اإلميان  سم الفسوقم وال تنابزوا ابأللقاب  بئس االوال تلمزوا أنفسك من نساء عسى أن يكن خرياً منهن  وال نساء

 ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون ..." 

ريدين أن " كيف ت ي الذين يعلمون والذين ال يعلمونهل يستو "لكن  ق هللا العظيم � أستاذ سعد ... حممود : صد
 أجعل نفسي على مستوى هذا اخلادم اجلاهل؟ 

تقف   فيقفون عندها ... فهلسعد : أوًال : إن الذين يعلمون هنا يف هذا الكالم االهلي هم الذين يعرفون حدود هللا
أنت عند حدود هللا حني تزدري مبساعد وتسخر منه وتوجه العيب إليه؟ � أخ حممود ... أنت جاري ... ومن حقك 

 علي أن أنصحك ومن واجبك أن تستمع للنصيحة ... 

 حممود : والنفا�ت والقاذورات أمام ابب الدار من املسؤول عنها ؟ 

أن تكلمه ابملعروف ال سيما وأنه مل يوجه إليك كلمة سوء ... أو على األقل أن تتصل يب  سعد : كان األوىل بك
 فأطلب منه ابحلسىن ما تطلبه أنت ابخلشونة واإليذاء ...

 حممود : وهللا ال أدري ما أقوله لك ...

 سعد : لو كنت مكانك � أخ حممود لدريت وعلمت ما جيب أن أقوله . 

 اذ سعد ؟حممود : وما هو � أست

علم � حممود أن ت سعد : أعيد السالم ما بيين وبني مساعد ... وأزيل من نفسه األثر املؤمل الذي أحدثته فيها ... أال
لة لكسب قدره ، وسي النيب املصطفى عليه الصالة والسالم نفسه قد جعل من مكارم األخالق ، وهو من هو يف علو

 !".نفضوا من حولك ؟ه : " ولو كنت فظاً غليظ القلب الرة حني قال ل يعلمه القرآن علم املعاشملالقلوب ؟ أو 

 حممود : بلى ... أعلم هذا كله ...

 سعد : إذا ما الذي مينعك من أن جترب القلب الكسري وتزيل ما أحدثت من املرارة يف نفس مساعد ؟ 
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 حممود : " بعد تفكري " أفعل إن شاء هللا � أستاذ سعد ...

  نقلـة موسيقيـة

 خليل : جارك حممود هذا رجل غريب األطوار ...

. هلعدوان على من سواه والسخرية منأبو خالد : كان ميكن أال يكون غريب األطوار لو كان له من إميانه ما مينعه من ا
األوهام الغريبة . و املسألة كلها � خليل أن العزلة بني الناس ، وانتفاء احلوار بينهم ، مها اللذان خيلقان الظنون السيئة 

 ولعل هذا هو السبب الذي قضى بتحرمي الغيبة ومقاومة الظنون اخلبيثة اليت تباعد بني الناس .

ن بعض إ آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظنخليل : لعلك تعين ما جاء يف كتاب هللا من سورة احلجرات : " � أيها الذين 
 "؟حيب أحدكم أن �كل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه أ ال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضاً الظن إمث و 

 أبو خالد : هو ذاك � خليل ... لقد عنيت ما جاء يف هذه اآلية من كتاب هللا ... 

 خليل : يبدو أننا قد نسينا الوقت � أاب خالد ... فإن بعض األخوان ينتظر� يف املطعم...

فائدة تظار نبنا ... ومع ذلك فقد أخذ� من االخالد أن يلحقا ونرتك خربا جلاسم و  مأبو خالد : حسن ... نتوجه إليه
 كشف لنا يف حكاية ولد� سعد عن العالقة القائمة بني اإلميان والسلوك ...   بعدما

 موسیقى النھایة


