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 مقـدمة الرب�مج

" مؤثرات ...أصوات سيارات تنطلق ... مث يرتدد زمور سيارة وينقطع الضجيج شيئًا فشيئًا يف أثناء احلوار ... 

 أبواب سيارتني تفتح مث تغلق ". 

 جاسم : مرحبا � خليل ...

 خليل : أهًال جاسم ... أهكذا حتفظ الود واألخوة ؟

 جاسم : ال تشك � خليل فأ� وأنت سواء ولعل يل ما يقف عذراً عندك. 

 خليل : وما هو عذرك ؟ أهو التدريس يف اجلامعة ؟ هل تعلم أن مشاغلي يف األعمال املوكلة إيل متأل وقيت كله؟ 

 جاسم : حسن جداً ... أعتقد أننا متساو�ن يف األعذار ... املهم ... أين طريقك؟ 

 حماضرة ...خليل : إىل 

 جاسم : أ� شبعت من احملاضرات؟
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خليل : لعلك نسيت � جاسم أن احملاضرات وما يعقبها من مناقشات هي جزء من عملنا اليومي ؟ ماذا يفعل مثلي 
 إذا مل يستمع كل يوم إىل حماضرة أو مل يشرتك كل يوم يف مناقشة تتناول مادة عمله ؟! 

خفي عليك رغبيت يف التحلل من كل رابط والتحرر من كل التزام ... على جاسم : صدقت � خليل ... لكنين ال أ
 األقل لساعة أو ساعتني. 

خليل : وهللا لتتبعنك اهلموم حيث تكون حىت ولو كنت يف فراشك. إ�ا تلتصق بك يف اليقظة ... وإذا مل جتد 
 طريقها إليك يف أثناء النوم تسللت على صورة أحالم وهواجس.

لك فأ� أفكر يف اهلرب ... اهلرب من الناس ... بل ومن نفسي أيضًا ... أوليس أن النيب عليه جاسم : ومع ذ
الصالة والسالم قد قال لعثمان بن فطعون الذي استهلكت العبادة وقته كله: إن لنفسك عليك حقا وأن ألهلك 

 حقاً ...عليك حقا ؟! وأ� أقول يف ضوء توصيته صلى هللا عليه وسلم : إن ألعصايب علي 

 خليل : أوتريدين أن أهرب معك ؟

 جاسم : ليتك تفعل !

 خليل : واحملاضرة؟! احملاضر � جاسم هو كما يقال من أكرب رجال الفكر الذين يفدون إلينا من بالد بعيدة. 

 جاسم : وفيم سيحاضر؟ 

 خليل : يف إعالن حقوق اإلنسان...

 جاسم : " يضحك"

 خليل : ملاذا تضحك ؟

 يستمر ضاحكا مث ميسك نفسه شيئاً فشيئاً " ألن يف عنوان املوضوع ما يضحك؟جاسم : " 

 خليل : ماذا أصابك � جاسم هل أن اعالن حقوق اإلنسان أمر مضحك يف نظرك؟
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جاسم : " يف جد " امسع � خليل ... تريد مين أن أستمع إىل حديث يتناول حقوق اإلنسان يف حرية اإلعتقاد 
فر ويف عقد احملاورات ويف التجارة ... هذا كالم مل حنفظه وحسب بل أصبح جزءًا من الرتاث والعمل والكالم والس

 الذي هو قطعة من أرواحنا وفلذة من قلوبنا ... إنه موصول إبمياننا ابلوحدانية ... 

 خليل : هذا صحيح ... لكن ما الذي مينع من مساعه؟

يقول : خذوا هذا بعض ما محلته حضارتنا إليكم ... وهنا أحب أن جاسم : حني استمع إليه يبدو يل وكأنه يريد أن 
أقول لك : إنين ال أؤمن مبا حتمله هذه احلضارة الوافدة من فكر إنساين هو يف حقيقته جمموعة من التناقضات اليت 

 تفسر هبا فطرة اإلنسان...

 خليل : لكن هذا الفكر محل إلينا أشياء أخرى ابلغة األمهية. 

م لقد محل إلينا منجزات التكنولوجيا ومن واجبنا أن نقبل عليها إقبال العطاش على املاء البارد ... جاسم : نع
والتكنولوجيا واجهة احلضارة أما اإلنسان املفكر صاحب الرسالة ومصدر املسؤولية واملكافح من أجل السالم 

أتلقى هذه القيم واملعاين من الوافدين لسبب واالزدهار واألخوة فهو جوهر احلضارة ... وأ� أرفض رفضًا اباًت أن 
 بسيط هو أنين حريص على حرييت. 

 خليل : وما الذي مينعك من احلفاظ على حريتك يف الوقت الذي تستقبل فيه هذه األفكار الوافدة؟

محلها  جاسم : " وكأنه يتذكر " ماذا فعلت يب � خليل ... أطلب منك أن هترب معي من مهوم التفكري فرتغمين على
 يف الطريق ...تعال معي ... مث أاتبع احلوار معك بعد أن نبلغ مكا� يصلح للنزهة...

 خليل : تصعد معي ... أم أصعد معك ؟

 جاسم : بل ترتك سيارتك هنا وتصعد معي ...

 خليل : حسن كما تشاء ... ونلغي وجهتنا إىل احملاضرة اكراما لك ...

 تنطلق السيارة مث تتوقف بع قليل 
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 جاسم : " فرتة صمت " أرأيت أن هذا النسيم العليل جدير بتجديد صحتك وإنعاش روحك ...

 خليل : احلقيقة أن هذه املنطقة نظيفة جداً ...

 جاسم : أنظر هذا هوالعم أبو خالد ...

 خليل : ومن هو أبو خالد ؟ 

 جاسم : هل صحيح أنك ال تعرفه؟

 فيها عليه.  خليل : هذه هي املرة األوىل اليت يقع نظري

 جاسم : قد فاتك وهللا خري كثري.

 خليل : أهو هبذه املثابة ؟ 

 جاسم : � عزيزي هذا معلم اجليل.

 خليل : حسن قدمين إليه ...

 جاسم وخليل : السالم عليكم ورمحة هللا ...

 أصوات : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ...

 لدراسة اإلبتدائية مث حيل بيين وبينه حىت وقت قريب . إنه خليل العابد.جاسم : هذا صديق يل قدمي زاملته يف أثناء ا

 أبو خالد : أهال بك � ابن أخي ... أما أ� فأدعى أبو خالد وهذا ولدي خالد وابن أخي سعد...

 خليل : مرحباً بكم ...

 جاسم : هذه مصادفة خري من ميعاد.

 أبو خالد : بل كانت ميعاداً غري منظور.
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 لقد نسي جاسم أنه أعرب أمس عن رغبته يف القيام بنزهة هذا اليوم ...سعد : 

 خالد : وانتهز� الفرصة فقلنا نلتقيك حيث تتنزه يف العادة . وكان ظننا يف حمله.

 أبو خالد : وكان من حسن حظنا أننا تعرفنا لصديقك وأخينا خليل.

 فيك ما حيسن بكل منا معه أن جيعل منك قدوة له ...خليل : ا�ا متعة مشرتكة ... ال سيما وأن جامساً قد قال 

أبو خالد : عافاك هللا � أخ خليل ... أماجاسم فشهادته جمروحة فهو يتحدث حديث القلب احملب ... واحملب � 
 ابن أخي ال يرى عورات احلبيب.

 جاسم : أنت ختجلنا بتواضعك � أاب خالد ...

 ال أقل من متابعة ما كنا فيه ...خليل : ما دام أن االجتماع قد انعقد ف

 أبو خالد : حسن ... فما الذي كنتما فيه ؟

 خليل : أال تتوىل تلخيص حوار� � جاسم؟

 جاسم : لقد تناول قدس أقداس ما نؤمن به.

 سعد : وإذاً فاألمر خطري جداً. 

 خالد : ملاذا ال نسمعه ابلتفصيل؟ 

مات : أخي جاسم يرى أن حماضرة يلقيها مفكر أجنيب حول " خليل : احلوار طويل ... لكن ميكن تلخيصه بكل
إعالن حقوق اإلنسان " ال تستحق اإلهتمام بل هو يعارض اإلستماع إليها ألن فيه اعرتافًا بتقدمية هذا اإلعالن 

 والنظرة املستقبلية ألصحابه ... " يلتفت إىل جاسم " هل خلصت احلوار � جاسم ؟

 بدقة ...جاسم : بلى ... لقد خلصته 
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خليل : العجيب � أاب خالد أن جامسًا يعتقد أبن احلفاظ على احلرية عند� مينعه من اإلهتمام ابإلعالن عن حقوق 
 اإلنسان. 

 أبو خالد : ملاذا ال نستمع أوًال إيل رأي كل من سعد وخالد ؟ 

ضتها احلديثة أن تستوعب األبعاد سعد : لعل جامسًا يقصد إىل القول أبن أجيالنا املثقفة مل تستطع منذ بداية �
 احلقيقية لرتاثنا اإلسالمي...

 خالد : فإذا قصد إىل هذا فهو على حق ...

 أبو خالد : حسن ... أال تقول لنا � سعد ماذا تقصد ابستيعاب األبعاد احلقيقية لرتاثنا اإلسالمي؟ 

يدو التأثر ابلشعارات والقيم اليت أتتينا مع سعد : حنن � أاب خالد وال سيما جيلنا وجيل من بعد� من طالبنا شد
املطبوعات الوافدة حىت ابت اهتمامنا ابجلانب الفكري والقيم اإلنسانية النابعة من إمياننا ورسالتنا على هامش القضا� 

 األساسية اليت تشغلنا...

احلرية والعدالة واحلق خالد : ولذلك فأ� أقرتح يف ضوء هذا التصوير أن نضاعف جهود� حبيث نطرح مفهومات 
 واملساواة واإلجتاهات العاملية يف تفكري� على حنو مكثف جداً حىت ننتزع املبادرة من اإلعالم األجنيب. 

أبو خالد : حيسن يب وقد بلغت احملاورة هذا املبلغ : أن أقول كلمات ... أيها األبناء إن النهضات احلضارية يف اتريخ 
عني وقوة عقيدته وعزمه على مواجهة كل التحد�ت وإميانه ابلنصر وإصراره على الشعوب مشروطة بيقظة شعب م

مواجهة كل املعضالت اإلجتماعية والنفسية والرتبوية بصيغة �بعة من الرسالة اليت حيملها ... حبيث يصبح كل شيء 
 حصيلة األرضية الفكرية والدينية اليت ينطلق منها ...

 ب مل يسرتد املباردة يف هذا امليدان فهو ال ميلك حريته وال قدرته على احلوار ... سعد : وما دام أن الشعب أي شع

 خالد : أعتقد أن هذا ما قصد إليه أخو� جاسم.

 جاسم : صدقت � خالد ... هذا هو ما قصدت إليه ...
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واألبعاد ...  خليل : أما وقد أعرب كل منكم عن وجهة نظره فإنين أجدين أمام مدرسة فكرية متكاملة اجلوانب
 ويسرين أن أخلص ما فهمت.

 أبو خالد : ال أبس � أخ خليل إذا شئت ذلك.

خليل : لقد فهمت شيئني : الشيء األول أن مدرستكم الفكرية النابعة من اإلسالم تعترب القرآن الكرمي والرتاث النابع 
ا اإلنساين اخلالص . أما الشيء الثاين فهو أن منه جتربة حافلة بكل ما حنتاج إليه ملتابعة مسريتنا احلضارية يف جانبه

مدرستكم نفسها تطالب ابقتباس كل املنجزات العلمية النظرية والتطبيقية اليت جاءت هبا احلضارة الوافدة يف كل ميدان 
 ابستثناء امليدان السابق. 

ع إىل حماضرة الدكتور أبو خالد : ومن أجل ذلك قال لك ولد� جاسم : إن حرصه على حريته مينعه من االستما 
 احملاضر عن إعالن حقوق اإلنسان.

 خليل : هل يقصد املعىن احلريف للكلمة؟

أبو خالد : كال � أخ خليل بل هو يرمز هبذا املوقف إىل تقرير حقيقة أساسية : إذا أردت احملاورة واملقارنة بني 
عقيدتني بني عقيدة تؤمن وعقيدة تقابلها فإن املشروط عليك أوًال أن تكون مستوعبًا ألبعاد عقيدتك وأن تكون 

 ثقافتك موصولة هبا. 

لعم أبو خالد : إن معضلة بعضنا هنا يف العامل اإلسالمي هي أنه يعطي القيم جاسم : وأضيف إيل ما تفضل به ا
واحلقائق اليت �دى هبا اإلسالم عناوين ووجهات غري إسالمية بسبب من ضعف ثقافته اإلسالمية أو ضعف والئه 

ان املعاصر للرتاث اإلسالمي. إن حرصي شديد على أن تكون القيم اخلرية ذات الفاعلية يف صوغ مواقف اإلنس
موصولة أبصوهلا األساسية وهي جمموعة ما جاء� يف تراثنا اإلسالمي العظيم ...وهو الرتاث النابع من عقيدة 
الوحدانية. ويوم تصبح هذه الفكرة قضية مسلمة يف عقول املثقفني املسلمني وقلوهبم فليكن ابب احلوار مفتوحًا على 

 يف العامل كلـه. مصراعيه أمام تيارات األفكار من كل مكان 

 موسيقـى �اية

 


