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 مقدمة الرب�مـج 

 مؤثـرات

 سعد : " منفعالً " كال � أاب خالد ... أنه ليس الرجل الذي تصورته من قبل. 

 أبو خالد : ومل � سعد ؟ 

 سعد : يبدو أن املركز الكبري الذي بلغه وأن الثقة املطلقة اليت حصل عليها قد غرياه.

 أبو خالد : لكن كيف ؟!

 كل شيء تغري فيه ... نظراته ... طريقة حديثة ... سلوكه مع اآلخرين.  سعد :

أبو خالد : وأخرياً � سعد ... إنك ما تزال حىت اآلن تسجل مالحظاتك وتقول رأيك ... لكنين أ� أريد الوقائع ... 
 أريد شيئاً حيكى يل فعال بعض ما يصدر عنه ...

 سعد : وهل ختفى على مثلي هذه احلقائق ؟! 

أبو خالد : قد تكون � سعد متأثراً مبوقف معني ... قد تكون نسيت مكانك منه بعد أن أصبح رئيساً للجامعة . ال 
 تنسى � سعد أن الناس يصنعون وظائفهم كما أن وظائفهم بدورها تصنعهم ...
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 سعد : كيف ذلك � أاب خالد ؟ 

ك فألنك مل حتاول حىت اليوم أن تضع ما جرى داخل أبو خالد : هذه بدهية من البدهيات ... ولئن غربت عن ابل
 اإلطار اجلديد للعالقات القائمة بينك وبينه. 

 سعد : أال تفصح قليال � أاب خالد ؟

 أبو خالد : على أن تقدم إيل منوذجاً واحداً من النماذج اليت ال ترضيك. 

لقيام بز�رة خاصة له فتوجهت إىل سغد : حسن ... سأحكي لك واحدًا منها ... كان ذلك أمس حني فكرت اب
 مكتبه : 

 عبد الرمحن : " طرق على الباب " أدخل ...

 سعد : " حركة فتح الباب " السالم عليكم. 

 عبد الرمحن : عليكم السالم ورمحة هللا ... اجلس � أستاذ سعد. 

 سعد : شكراً هل علمت ابحلادث الذي حدث يف قسم اللغة العربية أمس. 

 : لقد رفع إيل تقرير مبا حدث فيه.  عبد الرمحن

 سعد : لو أنك � أستاذ عبد الرمحن تبادر إىل قطع دابر الفتنة ... فإن بعض الناس مل يتعودوا االنضباط بعد. 

 عبد الرمحن : ولعلك أتيت تشكوهم. 

سعد : مل آت ألذكر أمساءهم ... بل ألطرح رأ�ً أعتقد أن املصلحة العامة تفرض علّي طرحه ... واألمل كبري يف أن 
 هتتم ابحلادث وأن جتري فيه حتقيقا دقيقا وتوكل عملية التحقيق إىل عنصر أمني حمايد. 

 رأي يف سطور قليلة وحتوهلا إيل ؟!. عبد الرمحن : أال ترى � أستاذ سعد أن األفضل من هذا كله أن تكتب هذا ال
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سعد : صحيح فإن يف اقرتاحك اختصارا للوقت ... أما أ� فقد أتيتك ال هلذا املوضوع وحسب بل لقضاء فرتة من 
 الوقت عندك. 

عبد الرمحن : أتيت أهال وتنزل سهًال � أستاذ سعد لوال أنك مل خترت الوقت املناسب . فلو أنك اتصلت يب هاتفياً 
 لعينت لك موعداً أستطيع فيه أن أابدلك املباسطة واحلديث ... 

 سعد : هل يعين هذا أين أتيتك يف وقت غري مناسب. 

 حال أن نكون على اتصال مسبق قبل أي لقاء يتم يف مكتيب هذا. عبد الرمحن : " يتجاهل ما مسع " األفضل يف كل 

 سعد : إذاً أستأذن ... 

 عبد الرمحن : مع السالمة وإىل لقاء آخر ...

 ضـربة موسيقيـة 

 أبو خالد : " يضحك " أهذا هو الذي يغضبك � سعد ؟!.

 منه؟  سعد : وملاذا ال يغضبين ؟! أال تعلم � أاب خالد أين هو منا وأين حننه

أبو خالد : طبعًا ... أعلم جيدًا أين حنن منه وأين هو منا ؟ ولكنين أعلم أيضًا أن للوظيفة دورها يف صنع صاحبها 
 ... إن عبد الرمحن الفاضل رئيس اجلامعة ليس عبد الرمحن الذي يستقبل أصحابه يف مكتبه من داره ...

 راز ما تعتربه فرقاً بني املوقفني...سعد : أرجوك � أاب خالد ... إنك تبالغ قليال يف إب

 جاسم : هل تسمح � أاب خالد ؟ 

 أبو خالد : تفضل � جاسم وقل ما عندك ...

 جاسم : يبدو أنين يف هذه املرة أختذ موقف املعارضة من أخي سعد.

 سعد : ومل � جاسم ؟
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بل يوم واحد ... وقد حدثين جاسم : حكاية اجتماعك برئيس اجلامعة أعرفها ... فقد كنت على ميعاد معه ق
 حديثك وأسف ألنه جلأ إىل مثل هذا األسلوب وهو الذي يعرف ما بينك وبينه. 

 سعد : إذاً فقد أعرتف بذنبه !.

جاسم : كال  ليس من املنتظر أن يعرتف لسببني : أوًال أن الوقت الذي أخذته دون موعد مسبق ليس وقتك بل 
ظرون الدخول عليه يف غرفة جماورة . اثنياً أنك حدثته يف موضوع ال عالقة لك به وقت بعض املراجعني الذين كانوا ينت

... فإن االستماع إليك وأنت بعيد عن ظروف احلادث الذي وقع بني الطالب وأستاذهم قد يفسد الصورة احلقيقية 
ت من األساتذة ال للحادث ... مث ال تنسى أن رئيسًا للجامعة ترتبط به مسؤوليات األلوف من الطالب واملئا

 يستطيع أن يعطيك من الوقت يف أثناء الدوام ما يعطيك منه خارجه. 

 سعد : وملاذا أسفه إذاً ؟ 

 جاسم : كان أسفه بسبب من أنه اضطر إىل اختاذ موقف نبهك به إىل ما جيب أن تفعله. 

 أبو خالد : وإذاً فاألليق بك � سعد أن تتصل به وتعتذر منه. 

 احلقيقة � أاب خالد ؟سعد : هل تريد 

 أبو خالد : " يضحك " ليس غري احلقيقة � ابن أخي ...

 سعد : ال أخفي عليك أن ما اقرتحته شديد علي تنفيذه . 

جاسم : ومل � سعد ؟ أرأيت لو أن أحداً بني الناس جاوز حده معك فلم يعر ظروفك أي اهتمام أكنت ترضى منه 
 ؟!.ذلك حىت ولو كان ولداً من أوالدك 

سعد : لست أدري � جاسم ... صحيح أن األستاذ عبد الرمحن يفضلين يف علمه ويتقدمين يف سنه لكن عزة يف 
 النفس حتول دون أن أمحل اعتذاري إليه ... 

 جاسم : لو كنت مكانك ما جعلت هلذه االعتبارات أي نصيب يف نفسي ...
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سلط عليك أخالق اجلاهلية ... وأعيذك أن أتخذك العزة أبو خالد : � سعد ... إين أحذرك � ابن أخي من أن تت
 ابإلمث فتبوء ابخلسران املبني ... " طرق على الباب " افتح الباب � جاسم ...

 خالد : " حركة فتح الباب " سالم هللا عليكـم ...

 اجلميع : وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته ...

 عنك يف األمكنة اليت ترتدد عليها فما وجد�ك ... أبو خالد : أين كنت � خالد ... لقد حبثنا

 خالد : كنت أحبث عن سعد.

 سعد : أ� هنا كما ترى.

 جاسم : كان عليك أن تسأل عنه يف هذا املكان قبل كل شيء. 

 خالد : قيل يل  أنه خرج من اجلامعة مغاضباً ... ولكن أحداً مل خيربين عن سبب غضبه...

 أبو خالد : يبدو � سعد أنك أنسيت ما جرى بينك وبني رئيس اجلامعة. 

 سعد : كال � أاب خالد ... بل قلت فيه ما ال يرضيه.

 خالد : ومع ذلك فإن السيد رئيس اجلامعة قد أرسل إّيل وأعطاين كتاابً خاصاً ألخينا سعد. 

 معني.  سعد : ال أبس ... يبدو أنه ال يريد أن يوقف املسألة عند حد

 أبو خالد : وملاذا ال يكون العكس � سعد ؟

 سعد : ألن كل شيء يف وجهه مل يكن ينطق إال ابملرارة. 

 جاسم : " يضحك " إنك تضخم األشياء وهي صغرية جداً ال تكاد تبني.

 أبو خالد : وملاذا ال نقرأ الرسالة ؟
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 خالد : هل حتب أن نفضها � سعد؟ 

 سعد : افعل ما بدا لك. 

لد : " يفض الرسالة مث يقرأ " بسم هللا الرمحن الرحيم ... إىل األخ األستاذ سعد حفظه هللا . حتية وبعد : فإين خا
أمحد هللا إليك وأنتهز أول فرصة تتاح يل لإلنصراف إىل واحد من أصدقائي وقد كنت أنت هذا الصديق .... فاذا 

نتناول فيه طعام الغداء يف داري ... واقرتح سلفًا أن يكون بلغك كتايب هذا حاول أن تتصل يب لإلتفاق على ميعاد 
 بعد صالة يوم اجلمعة القادم . والسالم عليك ورمحة هللا ... 

 سعد : هذه حماولة لبقة لإلعتذار إيل. 

 أبو خالد : كال � سعد ... بل هي حماولة لبقة جداً يدلك هبا إىل ما جيدر وما ال جيدر بك أن تصنعه ... أمل أقل
 لك إن الرجل يصنع وظيفته كما تصنعه وظيفته أيضاً ؟ 

 خالد : احلقيقة أن غضب أخينا سعد ليس ما يربره حىت ولو صدر عن األستاذ عبد الرمحن ما يغضب. 

 سعد : وملاذا � خالد ؟ 

فه علينا ما حيول خالد : ألن األستاذ عبد الرمحن هو مبثابة األب الروحي لك ولنا مجيعاً ... وإن له من حبه لنا وعط
دون أن ختالط غضبه مرارة احلقد أو الكراهية ... فاذا غضب فلغرض أتدييب تعليمي ... لكنه يبقى يف أعماقه األخ 

 الكبري ... واألب املعلم ... 

 جاسم : وال تنسى أمنا قلته من الكالم الذي ال يرضيه ال يتفق مع ما تلتزم به من أدب اإلسالم ... فإن قلت ما فيه
 حقاً فقد إغتبته ... وإن مل تقل ما فيه وافرتيت عليه فقد هبّته ... 

 سعد : لكن ال تنسى ... 

أبو خالد : " يقاطعه " ال تقل لكن أبدا � سعد ... ولو كنت مكانك حلمدت هللا على أن األستاذ عبد الرمحن قد 
 ا كان من وهم الغضب وكأنه مل يكن ...أاتح يل الفرصة الذهبية إلعادة املياه إىل جماريها ... والعتربت م
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 جاسم : أ� أقرتح أن يستجيب األخ سعد لدعوة األستاذ عبد الرمحن دون تردد ...

 خالد : وأن نكون معه لنسدد خطاه ونشجعه على مواجهة املوقف .

أبو خالد : كال � بين فإن ألبن أخينا سعد من الشجاعة وطهارة الوجدان ما ال حيتاج معهما إىل مساعد . إن 
 األفضل أن يواجه املوقف وحده وأن يستجيب للدعوة وقد وضع كل ظن سيء دبر أذنيه وحتت قدميه ... 

أن نذكر شيئًا مما جرى بني سعد ورئيسه جاسم : صدق العم أبو خالد ... وبعد موعد الغداء متضي بنا األ�م دون 
 يف اجلامعة ... ولعل هذا املطلب أن يكون بعض ما يقضي به اإلميان الصادق القومي. 

أبو خالد : خذ التليفون � سعد ... واطلب رقم األستاذ عبد الرمحن يف داره وحدثه يف موضوع الغداء فإنك لن 
 الناصح الكرمي ... تلبث أن تستعيد فيه الويل احلميم والوالد 

 موسيقـى �ايـة 

 


