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 مقـدمة البـر�مج

 مؤثــرات 

 جاسم : وأخرياً أمل تنته جولتك بعد � خالد؟

 خالد : هذا أنت � جاسم ؟! هل وصلت منذ زمن طويل؟

جاسم : منذ بدأت جولتك يف هذا اجمللد ... لقد وقع نظري عليك حني دخلت املكتبة لكنين فضلت اإلنتظار حىت 
 ترفع عينيك عنه... 

 خالد : كنت أحب أن تشاركين يف تصفح بعض ما جاء فيه. 

 جاسم : ومل ال حتدثين عما علمته منه ؟! 

رية لكن الذي لفت نظري فيه قصة البشرية احلافلة أبوهام خالد : أنه كما ترى كتاب موسوعي يتناول موضوعات كث
 اإلمتيازات وأساطري التعصب العنصري.. إ�ا تبدو يل أشبه ما تكون ابحللم ...

جاسم : وملاذا تندهش هلذه الظاهرة � خالد؟ إن قصة اإلمتيازات هي قصة التاريخ البشري...  وليست األد�ن 
 أبعاده اإلنسانية والكونية غري حماوالت ملقاومة سلطان اإلمتيازات العنصرية وغريها...السماوية ، ال سيما اإلسالم يف 
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 خالد : ومع ذلك فإن البشرية حىت اليوم تعاين من ويالت هذه اإلمتيازات ما السبيل إىل حصر الشرور النامجة عنه. 

 أبو خالد : السالم عليكما ورمحة هللا ...

 محة هللا وبركاته... خالد وجاسم : وعليك السالم ور 

 جاسم : كأنك جئتنا على ميعاد � أاب خالد ؟!

 أبو خالد : وهل جنتمع حنن � ابن أخي إال على ميعاد ...

 خالد : إن بيننا ما يكون بني أصحاب األفكار املتواردة. 

" أو التنادي عن بعد جاسم : ابملناسبة � أاب خالد : هل تصدق ما يقوله بعض علماء النفس عن ظاهرة " التلبايت 
 ؟! 

أبو خالد : عامل النفس البشرية � جاسم هو عامل خاص ... إنه ال خيضع ملقاييسنا يف املعرفة وال يعرتف ابألساليب 
 اليت نلجأ إليها يف التخاطب والتعامل وتبادل األفكار... 

 ي. خالد : لكن تبادل األفكار وفنون التعامل والتخاطب هي جزء من نشاطنا النفس

 أبو خالد : من أجل ذلك نعرف بعض هذا النشاط وجنهل بعضه اآلخر. 

 جاسم : لكنك مل جتب عن السؤال اخلاص بظاهرة التنادي عن بعد ؟! 

أبو خالد : أ� شخصيًا � جاسم مل أكتشف هذه الظاهرة يف نفسي ... هناك أحداث وقعت لكنين أميل دائمًا إىل 
 رد مصادفة. إعتبار التوافق الفكري فيها جم

 خالد : لكن هناك رجاال من عظماء الناس متيزوا ابلصدق واليقني واإلستقامة يؤكدون حدوثها. 

جاسم : من مثل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حني �دى من على املنرب يف مسجد املدينة املنورة " � 
 سارية اجلبل اجلبل " فسمع النداء من مكان بعيد. 
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أبو خالد : هذا صحيح � جاسم ... فإذا صحت هذه الرواية فإذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ال يكذب أيضاً 
... لكن هذا القطاع من حياة البشر يبقى شيئاً خاصاً ال سبيل إىل تكراره للتأكد من صحته ... حنن نصدق بصحة 

 هذه الظاهرة حني يؤكدها رجال صادقون وحسب . 

 ن تصديقك هلا هو يف ضوء ثقتك بصاحبها.خالد : أي أ

أبو خالد : أحسنت ... أما املقاييس واملعايري اليت تقرها الشريعة فهي ال تدخل هذه الظاهرة يف عداد القضا� 
 املسلمة ...

 جاسم : أعتقد أن هذا هو املوقف السليم. 

 خالد : يبدو أننا بعد� عن املوضوع األساسي. 

 وضوع األساسي ؟ أبو خالد : وما هو امل

جاسم : كنا نتحدث عن العصبيات العنصرية وأوهام اإلمتيازات اليت يزعمها بعض الناس لنفسه إما ابلوالدة أو بسبب 
 اللون أو بسبب خصائص وصفات فيزيولوجية خاصة ...

واآلاثر اليت خالد : أما الدافع إىل حبث هذا املوضوع فهو هذا اجمللد املوسوعي الذي يستعرض اتريخ العصبيات 
 احدثتها بني األمم أو بني الطبقات يف األمة الواحدة ... 

 أبو خالد : هل تعرفان السبب الكامن وراء هذا كله ؟ 

 جاسم : إ�ا األساطري واخلرافات.

 خالد : ولعلها األوهام اليت نشأت بسبب اجلهالة ...

ب غري املباشر والتعبري لكل هذه اإلمتيازات املزعومة أبو خالد : رمبا كانت هذه هي األسباب املباشرة ... أما السب
 فهو الطمع والرغبة يف اإلستيالء على حقوق اآلخرين واالحتفاظ أبوضاع ظاملة ...
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جاسم : إذا كان األمر كذلك فإن البشرية لن تتحرر من هذه املزاعم واألوهام ألن الطمع موجود ابستمرار وروح 
 . العدوان قائمة أبداً يف النفوس

 خالد : يؤيد هذا القول ما جاء يف قوله تبارك وتعاىل : إن النفس ألمارة ابلسوء.

أبو خالد : " إال ما رحم ريب " فهذا استثناء . واملرحومون هم الذين يتمتعون بنعمة اإلميان ... ويتصرفون يف ضوء 
 هذا اإلميان ... 

 ويه لكما؟ خالد : يذكرين هذا احلوار � أيب حبادث قدمي ... فهل أر 

 أبو خالد : طبعاً ... نسمعه بكل سرور ...

 خالد : كان هذا منذ أكثر من عشر سنوات يوم كنت يف سن الدراسة . 

 ضجة طالب يف ملعب مث هتدأ شيئاً فشيئاً يف أثناء احلوار

 فاضل : هل تشاركنا يف اللعب � خالد ؟

 خالد : يف أية لعبة � فاضل ؟

 فاضل : يف كرة السلة ...

 خالد : ال مانع عندي ... واألفضل أن نلعبها بعد �اية الدروس. 

 فاضل : على شرط ...

 خالد : وما هو شرطك ؟

 فاضل : أال يكون بيننا عبد الرمحن. 

 خالد : لكن ... ما الذي يضريك يف اشرتاكه يف اللعب. 

 فاضل : أنه ليس من مستوا� ...
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 خالد : وماذا تقصد مبستوا�؟

حنن � خالد من عبد الرمحن هذا ؟ أنه خيتلف عنا يف كل شيء ... يف نسبه ويف مستواه اإلجتماعي ويف  فاضل : أين
 ثروة عائلته وحىت يف ثيابه ...

خالد : هذا كالم ال أستطيع أن أفهمه � فاضل ... يبدو أنك تعيش يف عامل غري عاملنا حنن املسلمني . � فاضل 
وسلم : "من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ... إن هللا ال ينظر إىل صور� وأشكالنا أذكر قول النيب صلى هللا عليه 

 ولكنه ينظر إىل قلوبنا .."

فاضل : طيب ... أ� موافق جدًال على ما تقول : فأين ميزة عبد الرمحن يف عمله ؟ هل هو أكثر منا اجتهاداً 
وأحسن مظهراً ؟ .. إن التكافؤ اإلجتماعي شرط من شروط االختالط واملعاشرة وعقد الصالت بني الناس، وما بيننا 

 وبني عبد الرمحن فرق كبري يف األوضاع اإلجتماعية . 

 رع اجلـرسيقـ

خالد : أعتقد أن هذا املوضوع يف حاجة إىل مزيد من الوقت. لقد دعينا لدخول الفصول الدراسية ... لكنين 
ابملناسبة أحب أن أذكرك بقوله عز وجل يف سورة النساء : " � أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 

" كالم هللا هنا واضح بّني : كلنا خملوقون من نفس واحدة . فلماذا  وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثرياً ونساء
 تريد أن جتعل النفس الواحدة نفوساً كثرية متفاوتة وخمتلفة ؟! 

 فاضل : سنعود إىل هذا املوضوع بعد �اية الفصل الدراسي.

 خالد : كما تشاء.

 نقلـة موسيقيـة 

 جاسم : وهل عدمتا إليه بعد ذلك � خالد ؟

 : الواقع أننا عد� إليه لكن احلوار بيين وبينه مل ينته إىل شيء ...خالد 
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 أبو خالد : ال بد وأن األ�م قد علمت صاحبك هذا � خالد ؟! 

خالد : صدقت � أيب ... لقد مضت بعد ذلك أ�م وأسابيع مت حدث ما غري املقاييس واملعايري عند زميلي فاضل 
... 

خة انتبه ... تسمع ضجة اصطدام شديد ترتدد أقوال : ال حول وال قوة ضجة طالب يلعبون ويضجون مث صر 

 إال ابهلل ... " صوت سيارة اإلسعاف .. فرتة صمت ". 

 فاضل : " بصوت ضعيف " شكراً � خالد ...

 خالد : ال تشكرين أ� � فاضل ... لقد كانت جناتك بفضل شجاعة زميل غريي. 

 فاضل : مومن هو هذا الزميل؟ 

 : هل تصدق أن الذي أنقذك هو عبد الرمحن ؟!خالد 

 فاضل : " يردد آهة تعجب خافتة "

خالد : وملاذا تعجب � فاضل ؟ لقد تراجع كل زمالئك وترددوا يف مواجهة اخلطر ابستثناء عبد الرمحن ... هل تعلم 
وزنه ... ومل يكن  أن العامود احلديدي الذي أطاح بك كان معلقًا على طرف صخرة لو انزلق عنها لسحقك حتت

سبيل إىل إخراجك إال أبن جيازف أحد الطالب ابملرور حتت العامود . فأقدم عبد الرمحن غري مبال ابلنتائج ... 
 ولكن هللا سلم. 

 فاضل : وهل رأيته يفعل هذا بنفسك ؟ 

ماذا كنت أنت  خالد : كال ... لكن اجلميع حدثوين عما فعله وأشادوا لشجاعته وتضحيته. مث قل يل � فاضل :
حني أغمى عليك حتت العامود احلديدي؟ وما هي قيمة األوهام واألساطري اليت لعبت برأسك دائما كلما جاء 

 حديث عبد الرمحن ؟ ..

 فاضل : صدقت � خالد ... فقد كنت ظاملاً له ...
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 خالد : وكنت ظاملاً لنفسك أيضاً ...

 نقلـة 

 ري رأيه وأعاد النظر يف موقفه من زميله عبد الرمحن . جاسم : ال بد وأن يكون صاحبك فاضل قد غ

خالد : ليس هذا وحسب بل أصبح ألصق الناس به ... وما يدريين لعل احساسه ابلذنب كان يلهب ظهره ابستمراره 
فقد الحظت أنه يبالغ يف اكرام عبد الرمحن ويباهي اآلخرين بصداقته له ... وكان يقول يل دائمًا بعد ذلك : اآلن 
أدركت � خالد معىن ما كان يقال يل دائماً : إن اإلميان يزيد وينقص ... يزيد بصاحل األعمال وينقص ابلفاسد منها 
... وقد صممت أن أجعل سلوكي منذ اليوم الينبوع الدائم ملادة اإلميان واملنهل الذي ال ينضب لروح العقيدة واليقني 

... 

 موسيقـى �ايـة 

 


