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 مقـدمة البـر�مج

 مؤثــرات

 حممود : إىل أين � سعيد ؟ 

 سعيد : " يف اضطراب وقلق " إىل ... لست أدري ... إىل هناك. 

 حممود : ما هذا الذي ال تدريه ؟ أقول لك : إىل أين ؟ وأنت خترج من هنا فتقول : لست أدري؟!

 تفضل بقائي. سعيد : حسن ... ال أخرج إذا كنت

 حممود : أ� ال أفضل بقاءك أو خروجك ... لكنين أحب أن أعلم ملاذا تبقى وملاذا خترج؟

 سعيد : ليس هناك سبب معني.

حممود : وهللا عال ... تبقى فال تدري مل تبقى ... وخترج ... فال تدري مل خترج ! قل يل � سعيد : ماذا أفعل لك ؟ 
ى عليك ؟ ملاذا ال تفكر معي هبدوء؟ ملاذا تفقد سلطانك على نفسك وعلى كل هل أضربك ؟ هل أهينك ؟ هل أطغ
 شيء حولك حني أحتدث إليك ؟ 
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 سعيد : " يف إضطراب ظاهر " هل تريد احلقيقة � أخي ؟!

 حممود : ليس إال احلقيقة . 

 التفكري والعمل ...  سعيد : لست أدري ما الذي يصيبين حني أقف إىل جانبك . إنين أفقد أمامك كل قدرة يل على

 حممود : " ابنفعال " لكن مل � سعيد ؟ لو مسعك واحد من الناس تقول ما قلت لظن أنين أسومك سوء العذاب .

 سعيد : أرجوك دعين ... ال حتاول أن تبادلين أي حوار ... فأ� ال أطيق حماورتك ... 

. سؤال أخري ... هل يتكرر هذا اإلحساس ابخلوف حممود : ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ... حسن ..
 عندك حني تلتقي غريي من الناس ؟!

 سعيد : أبداً � حممود ... أبداً ...

حممود : لكن جيب أن تقتنع �ائياً أبنه ال سلطان إلنسان على إنسان أبداً ... وأننا كلنا عبيد لواحد أحد فرد صمد 
 فواً أحد ...... مل يلد ومل يولد ... ومل يكن له ك

 سعيد : " يف تردد " لست أخفي عليك شيئاً من نفسي ... إ�ا احلقيقة وحسب ...

 حممود : طيب � سعيد ... تستطيع أن تنسحب أو أن تبقى ... 

 نقلـة موسيقيـة 

 حممود : هذه هي احلقيقة � أاب خالد ال ز�دة فيها وال نقصان ... 

 ليست غريبة � أخ حممود. أبو خالد : إ�ا ظاهرة فريدة ولكنها

 حممود : لكن ال تنسى أبداً ...أنين مل أحاول أن أكون أقسى عليه مين على اخوته وأخوانه ...

 أبو خالد : ال بد وأن قدراته العقلية أضعف من قدرات الباقني. 

 حممود : هذا صحيح ...
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أبو خالد : وإذاً فأنت بصورة ال شعورية تتصرف معه تصرفاً ال خيلو من الربم والعنف والشدة . أو أنك على األقل ال 
 تظهر له من اإلعجاب والتشجيع ما حيتفظ معه بتوازنه النفسي ... 

 حممود : قد يكون هذا صحيحاً ...

 قصر يف أتدية عمل توكله إليه ؟ أبو خالد : فكر جيداً � حممود ... ألست تنفعل وتغضب حني ي

حممود : ال بد أنه حدث شيء من ذلك ... لكنين ال ألبث يف كل مرة أن أستعيد ابتساميت وأن تعود نفسي هادئة 
 إيل ...

أبو خالد : لكنه هوخمتلف عنك ... إن حساسيته وخوفه من أن يرتكب خطأ أمامك جيعالنه يف اضطراب دائم.. إن 
 زءاً جزءاً .رعبه �كل أعصابه ج

 حممود : واحلل � أاب خالد ؟ 

 أبو خالد : دع األوىل ... فسأحاول أن أفعل شيئاً إن شاء هللا ... 

 حممود : ال يسعين إال أن أعرب لك عن خالص شكري ورجائي أن توفق إىل إنتزاع الرعب من نفسه ...

 نقلـة موسيقيـة 

 خالد : ماذا بك � أيب ؟

 ا أنت � خالد ؟أبو خالد : ها ... أهذ

 خالد : رأيتك يف وضع املنصرف عن كل شيء حوله ! فهل هناك � يشغلك ؟

 أبو خالد : هل تعرف سعيد الصاحل ؟

خالد : أعرف حممودًا ... أما سعيد فهو فىت شديد األنطواء على نفسه أو هكذا يبدو يل. لكنين أظن أن سعداً 
 يعرفه جيداً . 
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حاول مع سعد أن تعد لنا اجتماعاً يضمنا حنن األربعة دون أن تكون هناك نية ظاهرة أبو خالد : حسن � خالد ... 
 مسبقة لعقد هذا اإلجتماع.

 خالد : املسألة بسيطة � أيب ... يف وسعنا أن نعد هلذا اإلجتماع يف أي مكان ...

 م يف مطعم من املطاعم العامة ...أبو خالد : " بعد تفكري " أ� أقرتح أن يتم اإلجتماع على صورة دعوة لتناول الطعا

 خالد : حسن جداً ...

 نقلة موسيقية  ... أصوات صحون ... مالعق ... ضحكات أخل ... 

 سعد : أتعلميا أاب خالد أن هذه أول مناسبة جتمعين على طعام مع األخ سعيد ...

 أبو خالد : ومن حسن حظي أنين شاركت يف احيائها أيضاً ...

ب احلظ السعيد � عم أبو خالد ... لقد طاملا مسعت عنك ... وال سيما من أخي األستاذ سعيد : بل أ� صاح
 سعد .

 أبو خالد : على كل حال ... أ� أعترب هذه الفرصة فرصة سعيدة ... 

 سعد : لكن خييل إيل أن هذه املناسبة لن تتكرر.

 أبو خالد : وملاذا لن تتكرر؟

 سعد : ألن سعيداً ميل الناس سريعاً أو هكذا يبدو يل. 

 سعيد : احلقيقة � أاب خالد أن املشاغل هي سبب العزلة... 

أبو خالد : أال تعلم � بين أن املؤمن �لف ويؤلف ... وأن عالقاتنا اإلجتماعية املوفقة هي صمامات أمان حلياتنا 
 النفسية. 

 قة بني اإلميان وظاهرة التآلف مع الناس ؟سعيد : هل تعين هبذا أن هناك عال
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 أبو خالد : طبعاً � سعيد ... 

 سعد : " فرتة صمت " فيم تفكر � سعيد ؟ 

 سعيد : لست أدري ... يف ال شيء. 

 أبو خالد : وهل هناك من يفكر يف ال شيء؟ 

 سعيد : هل تريد احلقيقة � أاب خالد ؟

 أبو خالد : ال شيء غري احلقيقة � بين.

 سعيد : عندي مشكلة أحسب أن األستاذ سعدا يعرفها وقد يساعدين يف عرضها ...

سعد : هذا صحيح � أاب خالد ... واملشكلة فريدة حقاً ... خالصتها : أنه ال يكاد يقابل أخاه حمموداً حىت يصاب 
 بنوع من الرعب اخلفي ينشل معه تفكريه ويشيع اإلضطراب يف أعماقه. 

 يف زنزانة ومهية امسها حممود.  سعيد : لكأين سجني

 أبو خالد : هل حتس مبثل هذا الضيق أو اخلوف أمام غريه من الناس ؟ 

 سعيد : أبداً � أاب خالد ... أبداً ابستثناء حالة ...

 أبو خالد : وما هي هذه احلالة؟

 سعيد : أريد أن أقول ابستثناء حاالت معينة.

 حساسه ابخلوف يتكرر أمام أي شخص فيه تشابه من أخيه حممود ...سعد : أعتقد أنه يريد أن يقول : أبن ا

 فالش بـاك

 حممود : مخسة ضرب مخسة كم تساوي ...



٦ 
 

 سعيد : " يف تلعثـم " عشـرون ...

 حممود : امسع � مغفل ... قلت لك : مخسة ضرب مخسة ... يعين مخسة مخس مرات ... كم تساوي ...

 وعشـرون.سعيد : " يف تلعثم دائماً " مخسة 

 حممود : هل أنت واثق من ذلك ؟ ملاذا ال تكون ثالثني ؟

 سعيد : ُر ُر ُر مبا ... ثالثون ...

حممود : ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ... تصوروا � �س ... لقد بلغ اخلامسة عشرة من عمره وهو ال 
قلك ؟ هذه هي املرة العاشرة اليت امتحنك فيها يعرف كم يساوي مخسة ضرب مخسة ... قل يل: ماذا دهاك ؟ أين ع

 يف جدول الضرب ...

 سعيد : " يف شيء من الوضوح " مخسة وعشرون ... 

 حممود : هل أنت متأكد ؟

 سعيد : " يف تردد " نعم متأكد ...

 حممود : احلمد هلل ...

 نقلـة 

 أبو خالد : أين سرحت � بين ؟ وفيم كنت تفكر؟

 يتوقف عن العمل حني أجدين أمام أخي حممود.سعيد : يف عقلي الذي 

 أبو خالد : حسن � سعيد ... أو لست تؤمن ابهلل � بين؟ 

 سعيد : كل اإلميان � أاب خالد ...

 أبو خالد : أوال تعلم أن هللا غالب على أمره وأنه أكرب من كل كبري وأعظم من كل عظيم؟ 
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 سعيد : " بعد تفكري " طبعاً � أاب خالد ...

عد : واملفروض أنك تعلم أن اإلسالم قد أفرد اخلالق سبحانه وتعاىل ابلقوة واجلربوت واملهابة واجلالل ... وكل ما س
 سواه عبد ضعيف خملوق وأخوك واحد من هؤالء العبيد. 

 أبو خالد : صحيح � سعيد ... إذا كان هناكمن خييف فهو هللا ... وإذا كان هناك عظيم فهو هللا ... واملؤمن
 احلقيقي هو الذي خيشع لذكر هللا " الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم ". 

سعد : على أن تعلم � سعيد أن هللا الذي توجل قلوب املؤمنني منه جتد يف ذكره اهلدوء والطمأنينة " الذين آمنوا 
 وتطمئن قلوهبم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب ". 

  عز وجل : " فمن يؤمن بربه فال خياف خبساً وال رهقاً ". أبو خالد : وهناك قول آخر هلل

 سعيد : � أاب خالد ... لقد طاملا مسعت هذا الكالم ... 

 سعد : وطاملا رددته على مسعه ...

أبو خالد : إن خوفك � سعيد وهم اتصل بك منذ سنوات طويلة ... كل ما حيتاج إليه هو أن تكرر يف نفسك أبنك  
خاك هو مثلك حر يف نفسه عبد لربه . فال ينبغي لبشر من ذلك اخلوف الذي متتلىء به نفسك كائن حر وأن أ

 شيء أبداً ...

سعد : حاول دائمًا أن تقول بينك وبني نفسك : ما دام أن أخي ال ميلك شيئًا على احلقيقة وال قدرة له يف الكون 
 د أحد فلماذا اخلوف منه ومن سواه ؟!.على نفع أو ضرر ... وما دام أن حيايت ومويت بيد هللا ال بي

 سعيد : وهل يكفي هذا � أاب خالد ؟

أبو خالد : التكرار الدائم هلذا النوع من اإلحياء الذايت هو ما حتتاج إليه ... أنه ال معىن ألن يسلب اإلنسان حرية 
 أخيه اإلنسان ما مل يتنازل له أخوه عن حريته ...

 سعيد : سأحاول � أاب خالد ...
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أبو خالد : وأ� واثق أنك ستنجح يف حماولتك ... أنت شاب مؤمن � سعيد ... وأنت متلك كل مقومات احلرية ... 
املهم أن يكون لك من إميانك حافز إىل احلفاظ على هذه احلرية والدفاع عنها ... حاول ... وكرر احملاولة ... فإنك 

 ة خري زاد يتزود به اميانك ويزداد به يقينك ...�جح إن شاء هللا ... وستجد أن جناحك يف احملاول

 موسيقـى �ـاية 

 

 


