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 مقدمـة الرب�مج 

 سعد : " كمن يستيقظ من نومه " من الطارق؟

 جاسم : أ� جاسم � سعد ... مل أكن أعرف من قبل أنك نؤوم الضحى. 

 سعد : أدخل ... 

 جاسم : " حركة فتح الباب " صباح اخلري � عزيزي.

 سعد : صباح اخلري والنور ... قل يل � جاسم : كما الساعة اآلن؟ 

 جاسم : لست أدري ... لكن املهم أن الشمس قد طلعت منذ وقت طويل ...

 سعد : هذه من املرات النادرة اليت أ�ض فيها من فراشي متأخراً . 

 جاسم : ومل هذا اإلستثناء ؟
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 سعد : هل شاهدت مسرحية األمس؟

 مسرحية ؟ جاسم : أية 

 سعد : مسرحية القدر ...

 جاسم : كنت الليلة منصرفاً إىل قضية هامة ... لكن مل تسألين عن هذه املسرحية؟

 سعد : أل�ا هي اليت فرضت علي السهر حىت قبيل الفجر.

 جاسم : مسرحية تفرض عليك السهر حىت هذا الوقت املتأخر؟

 سعد : هذه هي احلقيقة .

 � سعد ؟ جاسم : لكن ... ملاذا 

 سعد : لو رأيت منها ما رأيت أ� شخصياً ألصابك من األرق ما أصابين.

 جاسم : وهل تلعب اخلياالت يف حياتك مثل هذا الدور ؟!

سعد : تصور � جاسم أن املؤلف قد وفق يف طرح ظاهرة الرعب عند اإلنسان كما مل يوفق كاتب من قبل أو هكذا 
 أظن.

 جاسم : الرعب ؟! وما عالقة الرعب ابلقدر ، عنوان املسرحية. 

سعد : وهل يرى أمثال هذه الكاتب يف القدر غري مصدر للرعب الدائم واملستمر؟! لقد رأيت من خالل أبطال 
 املسرحية كيف يبدو كل شيء لإلنسان خميفاً أو مصدراً للقلق على األقل. 

 أثراً ابلعقلية القدمية ...جاسم : ال بد أن يكون هذا الكاتب مت

سعد : األمر هو كذلك ... على أن األمر هو نفسه ابلنسبة للعقلية الغربية احلديثة ... لقد صور لنا اإلنسان وحيداً 
معتزًال ال ينتظر من القدر غري سوء احلظ وال من األكوان غري املفاجآت احملزنة وال من الطبيعة غري الكوارث وال من 
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الغل واحلسد والبغضاء. إن اجملتمع الذي يصوره للقارىء واملشاهد جمتمع بغيض ممل يفقد فيه اإلنسان اإلنسان غري 
 متعة احلياة فهو يغرق نفسه يف العمل ... يتعب ويتعب حىت يسقط من اإلرهاق ...

 ب ؟!. جاسم : أال تذكر � سعد أن العم أاب خالد قد حتدث يوماً عما امساه ثقافة الرعب أو حضارة الرع

سعد : أذكر هذا متاما والعجيب أن الذين يصرون على اعتبار الغربة والالمعقول والعبث عناوين للحياة اإلنسانية مل 
حياولوا تقليب وجوههم قليال يف أبعاد ثقافة أخرى حررت اإلنسان من كل هذه املعاين اليت جاءت هبا ثقافات الرعب 

 أو حضارته ...

 فة اليت حررت اإلنسان من هذه املعاين ؟جاسم : وما هي هذه الثقا

 جرس التليفون 

 سعد : هل تسمح ابلرد على التليفون ...

 جاسم : تفضل ... أرجوك.

سعد : " يرفع السماعة " ألو ... أهًال صباح اخلري � أاب خالد ... جاسم هنا ... أما خالد فلم يتصل يب حىت اآلن 
 ؟! حسن ... أال حتب أن تنضم إلينا أيضاً ؟! أهالً وسهالً ... ... ماذا تقول ... أنه يف الطريق إلينا

 جاسم : حسن جداً ... إذاً سينضم إلينا أبو خالد ؟

 سعد : أما خالد زميلنا فهو يف الطريق ... لقد شغله غيابنا فجاء بنفسه ليفاجئنا يف هذا العرين ... 

 لفريسة وبقا� العظام " يضحكان". جاسم : احلقيقة أنه عرين لوال أننا نفتقد فيه فرق حلم ا

 سعد : " فرتة صمت " لنعد إىل املوضوع الذي كنا نتحدث فيه.

 جاسم : لعل األفضل أن ننتظر وصول أيب خالد وولده...

 نقلـة موسيقيـة 
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وحيدة مل أبو خالد : " وكأنه يتابع احلديث " نعم أيها األبناء ... ملاذا تستغربون سؤال ولد� جاسم ... هناك ثقافة 
 تنبع من األسطورة اليت هي يف حقيقتها انعكاسات ساذجة لتجاربنا مع الطبيعة والكون وحريتنا أمام اجملهول ...

 خالد : وهل هناك ثقافات تنبع من األسطورة � أيب ؟ 

من اإلميان  أبو خالد : ابلتأكيد � خالد ... كل الثقافات البشرية نبعت من األسطورة ابستثناء ثقافة وحيدة نبعت
... 

 خالد : وكيف تنبع الثقافة من األسطورة ؟ 

أبو خالد : افتح � خالد أي كتاب يؤرخ الثقافات البشرية فستجد أن املصادر األساسية لكل هذه الثقافات هي 
 األسطورة.

 خالد : نريد أمثاال ووقائع.

 جاسم : صدق خالد ... نريد أمثاال ووقائع ...

 على ذلك الثقافة اليو�نية ... لقد بدأت من أساطري هومريوس وخرافات آهلة جبل األوملب. أبو خالد : لنأخذ مثال
مث تعالوا بنا إيل ثقافة اهلندوس فستجدون أن البداية موصولة مبجموعة من اخلرافات اخلاصة بنظر�ت غريبة يف اخللق 

 والتكوين وأبدوار معينة تقوم هبا آهلة أسطورية.

 افة املستثناة � أاب خالد ؟سعد : وما هي الثق

أبو خالد : إ�ا � سعد ثقافة اإلميان ... أقصد الثقافة اليت ارتكزت منذ البداية إىل الوحدانية أي متيزت ابلفصل التام 
 بني خالق واحد ليس كمثله شيء وبني خملوقات ظهرت إبرادة هذا اخلالق وحده ...

قة بني هذه الثقافة وبني ظاهرة التحرر من الرعب أو من القدر جاسم : حسن � أاب خالد ... لكن ما هي العال
 الصائب ؟ 
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أبو خالد : هذا سؤال منطقي معقول . أول ما يلفت النظر يف الوحدانية اليت تتمثل يف رسالة األنبياء والرسل هو 
بذلك تفقد الكواكب تعرية كل األكوان واملوجودات من كل حول وطول وقدرة واإلعالن أب�ا خاضعة هلل عز وجل. و 

والنجوم والعوامل اجملهولة ومظاهر الطبيعة على اختالفها كل قوة هلا خفية . ويسري عليها قانون الوجود والعدم . إن 
الوحدانية حترر اإلنسان من كل تبعية ألي عامل من العوامل ابستثناء العبودية هلل عز وجل . وبذلك تتساوى املخلوقات  

 م هللا . كلها يف عبوديتها أما

خالد : شكراً � أيب ... وهل يعين هذا يف نظرك أن فكرة احلرية اليت يتمتع هبا اإلنسان املؤمن هي اليت يغذيها القرآن 
 الكرمي ابحلملة على الطغاة والطغيان من كل لون ونوع؟ 

أبو خالد : طبعًا � خالد ... لقد قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ... 
وهذا يعين بصراحة ... أنه ليس من كوكب وال جبل وال حيوان وال انسان وال أية قوة من القوى النفسية والروحية 

جل . وأن على املؤمن أن يرفض اخلضوع ألي مصدر غري هللا نفسه بقادر على أن يفعل شيئاً دون إرادة من هللا عز و 
... فبفضل الوحدانية ميكننا القول : أنه قد تقررت �ائيًا دميقراطية كل األكوان واملوجودات املخلوقة ... واجلدير 

 ... ابلذكر أن هذه الفكرة فكرة أن ليس من يضر وينفع أو حيي ومييت أو مينح وحيرم غري هللا عز وجل 

سعد : جند هذا فيما روي عن عبد هللا بن العباس رضي هللا عنهما أنه قال رواية عن النيب املصطفى صلى هللا عليه 
وسلم : احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاهك . واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال 

 على أن يضروك بشيء مل يضروك إال مبا كتبه هللا عليك.  مبا كتبه هللا لك ... واعلم أن األمة لو اجتمعوا

جاسم : ومن هنا كان اهتمام الوحي السماوي خبفض اهلامات املستعلية واملتطاولة اليت تفسد احلياة على الناس وتنأى 
 هبم عن طريق الرشاد وتلقي هبم يف مفازات العبودية الزائفة واخلضوع لألوهام واألابطيل ...

أحسنت � جاسم ... ولو شئنا أن نستعرض األحداث والوقائع اليت يقصها علينا كتاب هللا هادفاً هبا إىل  أبو خالد :
 حترير� من اخلوف الذي حياول إحداثه الطغاة واملستبدون لوجد� شيئاً كثرياً ...

 خالد : أال ترى � أيب أن تقدم بعض الشواهد ؟! 

 بعض ما حفظه من كتاب هللا لوجد ضالته ... ولنبدأ بولد� سعد ... أبو خالد : لو حاول كل منكم أن يستعيد
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سعد : لعل مرحلة كبرية من حياة موسى عليه السالم أن تكون اآلية والعالمة يف مواقفه من فرعون . فيقص القرآن 
فرعون إنه  علينا بعض ما جرى بينهما ..." هل أاتك حديث موسى ؟ إذ �داه ربه ابلوادي املقدس طوى. اذهب إىل

طغى فقل : هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك فتخشى ؟ ويقابله موسى عليه السالم فتأخذ فرعون العزة ابإلمث 
ويقول : " أليس يل ملك مصر وهذه األ�ار جتري من حتيت ؟" ويستمر احلوار الذي يبدو من خالله قوم فرعون 

 قوماً فاسقني ".  طائعني خائفني " فاستخف قومه فاطاعوه إ�م كانوا

جاسم : ويف وسعنا أن نكمل هذه الصورة ابلوجه املقابل الذي هو وجه احلرية. حني راح فرعون يهدد السحرة من 
قومه بقطع ايديهم وأرجلهم من خالف وبصلبهم يف جذوع النخل أل�م آمنوا برب هرون وموسى ... لكن هذا 

فضل إميان السحرة الذين أجابوه قائلني : قالوا لن نؤثرك على ما التهديد ال يصنع شيئًا فيسقط دون الغاية منه ب
جاء� من البينات والذي فطر� ، فاقض ما أنت قاض ، إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا ، إ� آمنا بربنا ليغفر لنا خطا�� 

 وما أكرهتنا عليه من السحر وهللا خري وأبقى ". 

 ل هذه القصة ...أبو خالد : أحسنت � جاسم يف تتبع مراح

خالد : ومما يلفت النظر أن إميان القوم قد حررهم من كل خوف فلم يعودوا يهابون جنود فرعون ومل يعودوا يبالون 
 اآلم التعذيب واحلرمان رغم أن فرعون قد قال : " سنقتل أبناءهم  ونستحيي نساءهم وإ� فوقهم قاهـرون ". 

طغيان الفرعوين ابنتصار اإلميان وانتقام السماء من فرعون وأنصاره " فأغرقناهم أبو خالد : وتنتهي ملحمة اإلميان مع ال
يف اليم أب�م كذبوا آب�تنا وكانوا عنها غافلني ". وهنا يبدو لنا دور احلرية يف تغذية اإلميان وفعل اإلميان يف تنمية روح 

 ينه أبداً ...احلرية يف النفوس ... حبيث يكون كل منهما منهالً لآلخر ال ينضب مع

 موسيـقى �ايـة 

 


