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قبل �أن نبد أ�
حكم امل�سرحيات الإ�سالمية
ُسئل فضيلة الشيخ :حممد بن صالح العثيمني  -رمحه اهلل  -هذا السؤال:

ما هو حكم التمثيليات وامل�سرحيات الإ�سالمية؟
فأجاب  -رمحه اهلل بقوله  : -القيام بالتمثيليات اختلف فيه علامء
عرصنا؛ فمنهم من يقول أنه ال جيوز القيام بالتمثيليات إطال ًقا ،وعللوا

قوهلم؛ بأن التمثيلية كذب ألن الرجل يقوم بدور فالن مث ً
ال ليس هو فالنًا ..
ٍ
وحينئذ يكون كاذ ًبا يف دعواه ألن الكذب ما كان خالف احلقيقة.
وقال بعض أهل العلم :إنه ال بأس بالتمثيليات ،وإنه ليس فيها الكذب

وذلك ألن الكذب هو اإلخبار بخالف احلقيقة والواقع ،وهذا الرجل ممثل،
وهو ال يقول إنني فالن نفسه ،ولكنه يقول أنا أمثل فالنًا  ..أي :أفعل فع ً
ال
يشبه فعل فالن ،وهذا واقع وحقيقة.

واحلارضون يعلمون هذا كلهم أنه هذا هو املراد بالتمثيلية ،بخالف

من جاء إليك يف بيتك ودق الباب وقال :أنا فالن وهو يكذب  ..فهذا هو
الكذب.
نفسه.

أما الرجل يقوم بدور إنسان آخر؛ فإنه مل يكذب وليس يدعي أنه هو
فبناء عىل هذا؛ ال تكون املسألة كذب.

ولكن إذا اشتملت املرسحية عىل يشء حمرم؛ كأن يستلزم تنقص ذوي
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الفضل فإهنا ال جتوز ،وعىل هذا فأرى أن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ال
ُيمثلون وال سيام اخللفاء الراشدون منهم.

حمرما كام لو قام فيها الرجل بدور املرأة ،أو
كذلك إذا تضمنت شيئًا ً

املرأة بدور الرجل؛ ألن هذا من باب التشبه ،وقد لعن الرسول ﷺ املتشبهني

من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال.

كذلك إذا اشتملت عىل حماكاة البهائم واحليوان ،فإن هذا مل يرد يف

القرآن والسنة إال يف مقام الذم :قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ (األعراف:

 ،)176 -175فاملقام هنا مقام ذم.
وكقوله تعاىل« :م َث ُل ا َّل ِذين ُلوا التَّورا َة ُثم ي ِم ُلوها كَم َث ِل حِْ
ال اَم ِر
َ حمُ ِّ
ْ َ َّ لمَْ حَْ َ َ
َ
ي ِم ُل َأ ْس َف ًارا» (اجلمعة.)5 :
حَْ
وقول النبي ﷺ« :العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه»(. )1

حراما من هذا الوجه ،ال ألهنـا
فإذا اشتملت التمثيلية عىل حمرم صارت ً

كذب!

واهلل أعلم.

( )أخرجه البخاري عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام . -
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الـمقدمـة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم عىل أرشف

األنبياء واملرسلني ،سيدنا ونبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة

وأزكى التسليم.

ثم أما بعد:
حتتاج اجلامعات املدرسية إىل العديد من املشاهد التمثيلية واملرسحيات

الرتبوية ،إال أن اجلهد الذي يتطلبه إعدادها جيعل من مهة بعض املعلمني

تضعف وبذلك خيرس الطالب اجلانب الرتبوي والثقايف واالجتامعي الذي

يقدمه له املرسح ،واملشهد.

وقد احتوى هذا الكتاب عىل ( )30مرسحية مدرسية ،و()20

مشهدً ا إذاع ًيا ،هتدف كل مرسحية ومشهد إىل زرع فكرة ،ورسم طريق

أمام الطالب.

من هذه املرسحيات واملشاهد ما كتبته ،ومنها ما مجعته من مصادر

خمتلفة ،مع الترصف.

وقبل أن أخوض يف التفاصيل؛ أود أن أفرق بني املرسح املدريس

املعروف ،وبني املشهد اإلذاعي املجهول!!.

وسوف أعرف لكم ك ً
ال من االثنني بالتفصيل  -بإذن اهلل . -
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( )1امل�سرح املدر�سي

()1

من خالل هذه الصفحات ،سأحاول إن شاء اهلل التعريف باملرسح
املدريس كنشاط حيتاج إىل جهد إضايف حتى يتسنى له أن يلعب دوره كامالً،
السيام وأن املرسح املدريس من الدعامات األساسية التي بإمكاهنا تكوين
شخصية املتعلم ،وجعله يكتسب الشجاعة األدبية الالزمة الكتساح ميادين
احلياة املتعددة.

وال تفوتني الفرصة هنا دون توجيه نداء إىل كل الفعاليات التعليمية
التي هتتم باملرسح املدريس كي نجعل مجي ًعا من هذا الركن نافذة مفتوحة من
أجل التطوير واكتساب مزيد من اخلربات والتجارب.

�أو ًال :امل�سرحية الرتبوية:
تأثريا تربو ًيا يف املتلقي
املرسحية الرتبوية هي :نموذج أديب فني حيدث ً
معتمدً ا عىل عدة عنارص أدبية أساسية منها :احلبكة الدرامية ،والشخصيات،
واحل��وار ،وتقنيات مساعدة ومنها :املالبس ،واإلض��اءة ،واملؤثرات،
والديكور.

ثان ًيا :عنا�صر بناء امل�سرحية:

 -1مو�ضوع امل�سرحية و�شكلها:

جيب أن ال يتناىف مع املعايري الدينية أو األخالقية أو اجلاملية ،وال يفصل
موضوع املرسحية عن شكلها؛ فإذا كانت ذات شكل كوميدي كان املوضوع
( )تم اقتباس هذه املقدمة التي تتحدث عن املرسح املدريس من موقع املدرس عىل الشبكة
العنكبوتية( .بترصف).
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كوميديا ذا هدف تربوي سليم.

 -2ال�شخ�صية:
جيب أن تتناسب الشخصيات مع أدوار املرسحية ،فدور القائد مثال

جيب أن يتميز من يقوم به؛ بالقوة اجلسمية ،وحسن الترصف ،والقدرة عىل

الكالم ،واجلرأة.

 -3البناء الدرامي:
وهو أن تسري األحداث بتفاصيلها املختلفة بحيث جتعل الوصول

أمرا واقع ًيا ،ويكون لكل حدث سب ًبا منطق ًيا دون مفاجآت أو
إىل النتيجة ً
مصادفات مفتعلة ،ويعتمد البناء الدرامي السليم عىل اإلثارة والتشويق بعيدً ا

عن التعقيد والغموض.

 -4ال�صراع:
وهو إما رصا ًعا داخل ًيا ،وتعني الدوافع النفسية لدى املمثل ،وإما أن

يكون رصا ًعا خارج ًيا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

وهناك ثالثة أنوع من الرصاع أو ما يسمى (التحريك الدرامي) هي:

احلركة العضوية التي تظهر واضحة عن طريق أعضاء الشخص وحواسه،
واحلركة الفكرية وهي التي يكون فيها الرصاع بني جمموعة من أفكار
الشخص نفسه ،أما احلركة الثالثة فهي :حركة الشخصيات وتعني التداخل

واحلوار بني شخصيات املرسحية.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

15

 -5ال�سيناريو:
وهو علم مستقل يوضح طريقة سري املرسحية مكتوبة بالتفصيل

ويشمل :الشخصيات وأدوارهم واحلوار واحلبكة واملؤثرات والديكور،
ومجيع أحداث املرسحية بكل تفاصيلها األدبية وتقنياهتا ،وكلام كان السيناريو

مرنًا أتصف باجلدية والتميز.

 -6احلوار:
يصور فكرة املرسحية ،وهو «الكالم» الذي جيب أن حيفظه املمثلون

حوار ًا باهتًا يبدو
«الطالب» مع حضور املشاعر وإتقاهنا ،بحيث ال يكون
ً
سخي ًفا من دون ظهور االنفعاالت.

ثال ًثا :تقنيات العمل الدرامي امل�سرحي:

1ـ الديكور:
ويصنع من احلديد واخلشب واملالبس والبالستيك ،وغريها بحيث

تصنع اهليئة العامة ملوقع احلدث ،وتصور القيمة اجلاملية للمكان ،ويعمل عىل

ربط األحداث بالواقع من خالل اختصار احلوار أحيانًا.

 -2املالب�س:
وهنا يراعي الكاتب مناسبة املالبس لألشخاص واحلدث والتاريخ واملكان.

 -3الإ�ضاءة:
األفضل يف مسارح األطفال خاصة املسارح املفتوحة املعتمدة عىل
16
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ضوء الشمس ،ولكن إذا استدعى األمر أضواء معينة فيعد مفيدً ا ومهماً
لنجاح املرسحية.

 -4امل�ؤثرات ال�صوتية:

وتأثريا فاع ً
ال إليصال اهلدف.
جوا
وهي تضفي مع الديكور يف املرسح ً
ً

 -5املاكياج:
وهيدف إىل مساعدة املمثل «الطالب» عىل متثيل الشخصية وتقريبها من

املشاهد ،بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع.

راب ًعا� :أدوار امل�سرح املدر�سي يف الرتبية والتعليم:
 -تثري قدرة الطالب عىل التعبري عن نفسه ،وبالتايل قدرته عىل التعامل

مع املشكالت واملواقف.

 -تعلم الطالب إطاعة األقران يف املواقف ،وتطور مهارات القيادة

واملشاعر اإلنسانية؛ كالشفقة ،واملشاركة ،والتعاون.

الثقة باهلل ثم بالنفس ،وتقوية روابط األخوة يف اهلل.

 -تعزيز القيم والعادات اإلسالمية الرفيعة النبيلة ،وحماربة العادات

السيئة واملخلة بأخالق املسلم.

تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة.

تعريف الطالب باآلخرين ،وتفحص شخصياهتم ،وهي نوع من

الفراسة.

تشعره باملتعة ،وبالتايل اإلقبال عىل التعلم.
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تسهل املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق.

خام�سا� :أهم �أ�شكال امل�سرحية الرتبوية:
ً

1ـ امل�سرحية الكوميدية:
يتم فيها نقد سلوك غري تربوي بأسلوب هزيل مرح ،وفيها شخصيات

طرحا قيماً بعيدً ا عن األساليب اإلعالمية
وأحداث فكاهية مع أمهية أن يكون ً
العامة التي تركز عىل املردود االقتصادي عىل حساب الطرح اهلادئ املتزن.

 -2امل�سرحية الرتاجيكوميديا:
وتعني امللهاة الباكية ،وتتميز بمزج من احلوادث املأساوية واملشاهد

اجلادة ،والبد أن تنتهي  -كسائر أشكال املرسحية الرتبوية  -هناية سعيدة.

3ـ امل�أ�ساة:
وتسمى «مرسحية تراجيدية» التي تتميز باجلدية ،وليس فيها أي نوع

من اهلزل ،وال ترمي إليه.

 -4امل�سرحية الإن�شادية:
وهي التي تعتمد عىل حوار عن طريق األناشيد ،أو احلوار بني احلق

شعرا.
والباطل ً

�ساد�سا :كيف تعد م�سرحية مدر�سية؟:
ً
( )1إعداد النص ،وهنا يمكن أن نستثمر طاقات الطالب اللذين

يمتلكون احلس الكتايب ،وتدريبهم عىل كتابة املرسحية ،وإعطائهم مفاتيح

الكتابة.
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( )2اختيار الطالب الذين يتفق بعدهم اجلسمي والنفيس وميوهلم ،مع

األدوار املرسومة للمرسحية ،ومن املهم أن يتحسس املريب مراحل النمو عند
األطفال والشباب؛ ليستطيع بالتايل تقديم مرسحية مناسبة ألعامرهم ،وقادرة

عىل إحداث األثر املطلوب.

( )3التأكد من محاس الطالب للمرشوع ،وندع هلم املجال لألفكار

واالقرتاحات مهام كانت ظريفة أو غري عملية.

( )4بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلم وطالبه.

( )5إعطاء املرشوع األمهية البالغة ،وذلك بأن توزع بطاقات دعوة

حلضور املرسحية عىل الطالب ،واملعلمني ،وأولياء األمور ،واملسؤولني.

* ويراعى عند احلوار:

يسريا سه ً
ال غري معقد األسلوب.
ـ أن يكون ً

ـ قرص اجلمل ،ومراعاة توزيع احلديث بني الطالب (أبطال املرسحية).
 -أن يكون احلوار فاعالً ،بمعنى تداخل الشخصيات أثناء احلوار،

مما يؤدي إىل استمرار احلركة املرسحية التي هي نمو األحداث وازدياد حدة
الرصاع.

ـ أن يكون احلوار بناء ،بحيث تؤدي كل مجلة إىل تطور األحداث

والسري باملرسحية إىل األمام.

ـ اختيار املالبس والديكورات التي تناسب الزمان واملكان للمرسحية.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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�ساب ًعا :جمهور امل�سرح املدر�سي:
يمكن تقسيم مجهور التالميذ املستفيدين من املرسح املدريس إىل ثالث

فئات هي:

1ـ مرحلة اخليال (من �سن � 12 :6سنة):
وتكون ذات فكرة يسرية ،ويغلب عليها اخليال ،و هناك أمثلة كثرية

ملرسحيات أدبية تربوية مشهورة تعرب عن هذه املرحلة منها :مرسحية حتكي

قصة «األرنب الذي أنقذ ذئ ًبا من املصيدة» وهي تريب يف األطفال احرتام
اآلخرين ،وعدم حتقريهم واالستهزاء بقدراهتم.

2ـ مرحلة املغامرة والبطولة (من �15 :13سنة):
وفيها حكايات البطولة التي متتزج فيها احلقيقة باخليال ،وتنتهي

بانتصار البطل ،وتتصف مرسحيات هذه املرحلة :بمشاهد الشجاعة يف احلق
 -الواقعية  -املعلومات املفيدة والواضحة  -تأكيد القيم الدينية واألخوة

اإلسالمية  -التعاون  -التطوير واالبتكار مثل :املرسحيات التارخيية.

3ـ مرحلة بناء ال�شخ�صية واالجتاهات (�18 :16سنة):
وتعد هذه الفرتة من أهم مراحل حياة الشاب ،وفيها تتبلور الشخصية

وتكتسب خصائصها احلياتية املقبلة ،وهنا ينبغي أن نؤصل فيهم مفهوم

الثقافة بكل مشارهبا ،واالنتقال بتفكري الشاب إىل البحث واملناقشة والوصول

إىل علل األشياء نتيجة للقناعة ال فرض الواقع ،وذلك سينمي ثقته بذاته
واحرتامه لآلخرين.

ويف هذه املرحلة يبدأ إعداد الشاب للحياة العملية ،أو االنتقال إىل
20
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مراحل علمية جديدة «اجلامعة»  ،أو الدخول يف معرتك احلياة العامة ،وبذلك
يرسم لنفسه طريق املستقبل ،لذا يراعى يف املرسح املدريس اهتاممه بتأهيل
التفكري يف املستقبل ،واملهن أو األنشطة التي تتناسب وقدراته ،واملرسحيات

التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة.

واملرسح املدريس علم قائم بذاته ،وحيتاج إىل دراسة متعمقة من

املعلمني لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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( )2امل�شاهد الإذاعية
حتتاج املشاهد التمثيلية يف املدرسة إىل عناية واهتامم من قبل إدارة

املدرسة ،واملعلمني ،وكذلك من قبل الطالب .إال أن هذه العناية ليست
موجود ًة عند الكثريين  -إال ما رحم ريب  -؛ فأنا شخص ًيا ال أذكر أنني قد
شاهدت مشهدً ا متثيل ًيا خالل مسرييت الدراسية إال مر ًة واحدة يف املرحلة
الثانوية ،وأذكر أن موضوع املشهد كان يتحدث عن بر الوالدين.

املهم أنني خالل االثنتي عرشة سنة التي قضيتها يف حماضن العلم مل

أشاهد فيها إال مشهدً ا متثيل ًيا إذاع ًيا واحدً ا.

وأرجوا عدم اخللط بني املشهد التمثييل اإلذاعي الذي تقدمه مجاعة

اإلذاعة املدرسية وبني املرسحيات املدرسية املختلفة التي تقدمها مجاعة

املرسح أو غريها من اجلامعات األخرى.

حيث إن املشهد التمثييل اإلذاعي يعتمد عىل فكرة معينة ،وهدف

واحد ،وموضوع واحد ،كام أن وقته حمدد وقصري يعرض يف فرتة اإلذاعة

الصباحية أمام الطابور ،ويقدمه طالب مجاعة اإلذاعة املدرسية ،أو غريهم
من طالب اجلامعات األخرى  ..هذه هي املشاهد التمثيلية اإلذاعية.

أما املرسحية؛ فهي أضخم وأوسع ألهنا تقدم يف املرسح ،وتتطلب عد ًدا

أكرب من الطالب؛ فض ً
ال عىل أن وقتها الذي تقدم فيه يكون أكرب ..هذه تسمى

املرسحيات املدرسية.

يوجد يف هذا الكتاب  -بحمد اهلل  )20( -مشهدً ا إذاع ًيا ،هيدف كل

مشهد إىل زرع فكرة ،ورسم طريق أمام الطالب.
22
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وقد عمدت إىل البحث والتمحيص بل والعصف الذهني ملحاولة

إجياد طريقة لتسهيل طريقة عرض هذه املشاهد واملرسحيات عىل املعلمني

والطالب عند حماولتهم إخراج هذه املشاهد واملرسحيات.

لذا؛ ملعت يف ذهني طريقة وضع جدول لكل مشهد ومرسحية يسمى

بـ(حمتويات املشهد( ) )1بحيث أذكر فيها اآليت:

 -1أدوات املشهد :حيث أقوم بحرص مجيع ما يتطلبه املشهد من

أدوات ووسائل ،حتى يتسنى ألي شخص جتهيز األدوات املطلوبة يف املشهد
بكل سهولة بدالً من أن يقوم بقراءة املشهد كام ً
ال ومن ثم استخراج أدوات

ومتطلبات املشهد.

 -2الغرض من األداة :ويف هذه اجلملة قمت بإيضاح الغرض من هذه

األداة املطلوبة يف املشهد ،مثالً :إذا كان املشهد يتطلب كتا ًبا أذكر بأن الغرض

من األداة هو :لتمثيل دور قراءة الكتب .ومثال آخر :إذا كان املشهد يتطلب
بالطو طبي أذكر بأن الغرض من األداة هو :لتمثيل شخصية الطبيب ..وهكذا.

كل هذا يف سبيل توضيح وتبيني الغرض من األداة املطلوبة يف املشهد.

 -3قيمة األداة :وهنا أذكر السعر املادي لألداة املطلوبة من املشهد لكي

يكون املرشف عىل علم بقيمتها ،ومستعد لدفع املبلغ ،أو االستعانة باإلدارة

املدرسية.

ويف الكثري من األحيان ال أذكر القيمة يف حال كانت األداة املطلوبة

أيضا للمرسحيات ،لذا  ..كل ما ذكر
( )حمتويات املشهد؛ ليست خاصة باملشاهد بل هي ً
أيضا ينطبق عىل حمتويات املرسحية.
ورشح عن حمتويات املشهد ،هو ً
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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تتوفر يف املنزل مثل( :صحن ،أو إبريق شاي) ،أو يستطيع املعلم توفريها

مثل( :اهلاتف النقال) ،أو تستطيع املدرسة توفريها مثل( :الطاوالت ،أو

الكرايس) ،وهكذا ..بحيث يتم توفري مبالغ من قيمة املشهد أو املرسحية،
من خالل توفريها من قبل املعلمني أو املدرسة أو املنزل بدالً من رشائها من
األسواق وهي متوفرة يف املنازل وباإلمكان استعارهتا وعرضها يف املشهد

ومن ثم إرجاعها.

لذا؛ عىل املرشف عىل املشهد أن حياول قدر اإلمكان أن يقوم بتدبري

وجتميع أدوات املشهد من خالل جهوده الذاتية أو املدرسة ،ويف حاالت
احلاجة إىل الرشاء فعليه املبادرة إىل رشاء ما يتطلبه املشهد ،واهلل  -ع ّز وجل -

خريا يف الدنيا ويف اآلخرة.
هو من يعوضه ً

ويف هذا املقام أود من إدارات املدارس ،ومسؤويل النشاط املدريس يف

مجيع مدارس البنني والبنات رضورة العناية بدعم ما حتتاجه األنشطة املدرسية

خصوصا من مال وأدوات؛ فهذا
عموما ،واملشاهد واملرسحيات املدرسية
ً
ً

واجب عليهم جيب أن يقدموه للطالب.
ٌ

وحتت هذا اجلدول املهم الذي سميته بـ(حمتويات املشهد) ذكرت عدة

أيضا مهمة؛ بل يف غاية األمهية ،وهي مكملة للجدول.
نقاط ً

وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:

�أو ًال :عدد الطالب امل�شاركني يف امل�شهد:
وهنا أذكر مجيع الشخصيات املشاركة يف املشهد بحيث يساعدك عىل

اختيار الطالب ،وإعطائهم الشخصيات مبارشةً ،وبكل سهولة .مثالً :إذا
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كان من بني طالب املشهد (حممد ،وماجد ،وسمري) مبارش ًة بعد قراءتك
للمشهد تقول للطالب الذين اخرتهتم :أنت متثل شخصية حممد يف هذا
املشهد ،وأنت متثل شخصية ماجد يف هذا املشهد ،وهكذا تستطيع ترتيب

الشخصيات مبارشة دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.

ثان ًيا :مدة امل�شهد:

وهنا قمت بحساب الوقت املتوقع أن يستغرقه عرض املشهد؛ طب ًعا

املشاهد مل تطبق ،ولكن نستطيع توقع مدهتا من خالل طول نصها من قرصه،
ومن خالل كمية األدوات املطلوبة ،واخلروج والدخول من وإىل املشهد؛
كل هذه العوامل تساعد وتساهم يف زيادة أو نقصان وقت املشهد؛ لذا

قمت بوضع قاعدة بأن أعترب أن الصفحة الواحدة من نص املرسح جيب

أال يتجاوز تنفيذها وعرضها ثالث دقائق ،يعني إذا كان املشهد يتكون من
بناء عىل قاعدة أن كل صفحة
ثالث صفحات فإن عرضه يتطلب تسع دقائق ً
يستغرق عرضها ثالث دقائق.

بالطبع ..سيكون هلذه القاعدة شواذ كثرية ،فتارة يطول املشهد ،وتارة

ينقص؛ إال أنني أقطع الشك باليقني بأن الفارق سيكون ضئي ً
ال ويف حدود

معقولة؛ املهم أن ضبط الوقت وإمكانية معرفة الوقت املستغرق تتبني وبكل

وضوح من خالل عمل التجارب (الربوفات) للمشهد املراد عرضه  ..عندها
ينكشف الغطاء عن الوقت الذي سيستغرقه املشهد.

وعامل الوقت أرجو أال يمر عىل مسامعكم من دون الشعور بأمهيته؛

حيث إن الوقت املخصص لعرض املشهد هو وقت اإلذاعة املدرسية والذي
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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لن يتجاوز ربع الساعة إال يف حاالت نادرة وشبه مستحلية؛ بل إن حتى ربع

الساعة مستحيل يف بعض املدارس ولألسف الشديد.

لذا؛ حتى ال يتعرض مرشف اإلذاعة وكذلك طالب املشهد لإلحراج

أو التوبيخ من إدارة املدرسة؛ عليهم التقيد بالوقت ،والصرب ،واحتساب

األجر عىل ما يقدمونه من عمل من اهلل تعاىل.

ثال ًثا :عدد �أدوات امل�شهد:
يف هذه النقطة قمت بذكر عدد األدوات املطلوبة يف املشهد من خالل

أيضا عدد األدوات التي
إحصائها يف جدول (حمتويات املشهد) ،وذكرت ً
تتوفر يف املنزل مث ً
ال أو املدرسة وهكذا.

راب ًعا :تكلفة امل�شهد الإجمالية تقري ًبا:

وهنا نبني التكلفة اإلمجالية التي يتطلبها املشهد من خالل حساب سعر

األدوات التي يتطلب رشاؤها من األسواق ،مع العلم بأن هناك العديد من
املشاهد التي ال تتطلب أية تكلفة مالية إطال ًقا ،بل بعض املشاهد ال تتطلب
أدوات مطل ًقا.

وقد تم حساب قيمة األدوات بالريال السعودي ،وبشكل تقريبي

غري دقيق ،مع العلم بأن هناك مشاهد ومرسحيات ال تتجاوز تكلفتها عرشة
رياالت فقط.

خام�سا� :أهداف امل�شهد:
ً

من دون هدف لن نصل إىل نتيجة؛ لذا  ..حرصنا كل احلرص عىل
وضع أهداف ألي مشهد يف هذا الكتاب ،حتى نصل إىل نتائج مرضية مما
26
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نقدمه من مشاهد ومرسحيات.

وال شك بأن أهدافنا نابعة من كون أن املشهد ما هو إىل رسالة توصل
نصيحة ،أو توجيه ،أو فكرة لطالب هو يف أمس احلاجة إليها.
* املالحظات :وهي نقطة قد أضيفها أحيانًا داخل نص املشهد أو
بعضا من اجلوانب التي
خلف جدول املحتويات؛ أبني يف هذه املالحظات ً
جيب أن تعمل لتحقيق هدف ما أو للوصول إىل نتيجة ما .مثالً :أذكر بأن هذا
املقطع من نص املشهد يتطلب أن يسجل يف رشيط لكي يعرض من خالل
جهاز التسجيل يف أثناء تقديم املشهد عرب مكربات الصوت ،وهكذا ..أدون
ما أراه مناس ًبا من هذه املالحظات.
بعد هذا البيان واإليضاح ملا حيتويه الكتاب من طرق وأدوات؛ أود
التذكري بأنني قد ذكرت العديد من األشياء املهمة والرضورية بام يتعلق بواقع
املشاهد املدرسية ،وما ذا ينتظر منها أن تقدمه يف كتايب (الباحث يف اإلذاعة

املدرسية) لذا؛ يستحسن الرجوع إليه.

لكن �أود هنا احلديث ب�إيجاز عن ثالثة �أمور عالقة يف النف�س
�أود التنبيه عليها وهي كالآتي:

 -1التجارب (الربوفات):
وهي عملية عرض املشهد وجتربته من قبل الطالب ومرشف املشهد قبل

عرضه عىل اجلمهور؛ ألن اخلطأ أمام اجلمهور ليس كاخلطأ خلف اجلمهور،

ولسنا معصومني من اخلطأ ،بل إن اخلطأ دافع إىل األمام وليس مدعاة للقلق
أو احلزن الشديد كام يظنه البعض ..لذا؛ عىل مرشف املشهد االهتامم بأمر

متاما ،ومن ثم
التجارب وتكرراها حتى يتأكد من إتقان الطالب للمشهد ً
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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التوكل عىل اهلل ،وتشجيع الطالب؛ بل وحماولة تكريمهم بعد هناية املشهد
ولو بفطور صباحي قد ال يكلف إال عرشة رياالت.

 -2كيف نبد�أ عر�ض امل�شهد:
طب ًعا يف اليوم الذي يعرض فيه املشهد ال يكون هناك برامج لإلذاعة
املدرسية إطال ًقا سوى القرآن واحلديث ومقدمة قصرية جدً ا لكي يتم توفري
الوقت كام ً
ال لعرض املشهد ،ولوال اهلل ثم أمهية االبتداء بالقرآن والسنة

لوفرنا الوقت للمشهد ..لذا؛ عىل مرشف املشهد أال يتنازل عن البدء بالقرآن
ولو من الصور القصار كسورة اإلخالص ،وذكر حديث نبوي ال يتجاوز
سطرا أو سطرين ومن ثم االنطالق يف عرض املشهد.
ً

وقد خصصت مخس مقدمات للمشاهد التمثيلية؛ بحيث يتم اختيار

إحداها كمقدمة للمشهد .وفيها حرصت عىل االختصار واالكتفاء بذكر

برناجمني أال ومها الكتاب والسنة فقط ،ومن ثم التنويه بعنوان املشهد ،وهي

موجودة يف آخر هذا الكتاب.

� -3إعداد امل�شاهد:
لن أتكلم بإسهاب عن كيفية إعدادها ألن هذا املوضوع بحر حيتاج إىل

بواخر لإلبحار يف أمواجه ،وهو يف احلقيقة قد حيتاج إىل كتاب أو كتب ولكن
ألن هذا مل يتم ،أود احلديث بام يتيرس يل عىل عجالة ويف ثالث نقاط فقط:

أوالً :أن لكل مرشف للمشهد طريقة خاصة يف إعداده للمشاهد ،بل

يعترب إعداد املشهد بحد ذاته واإلرشاف عليه سبيل وطريق إلخراج جهود
ٍ
شخص منا مميزات ومواهب جيب
املرشفني ،وإبراز إنجازاهتم؛ فلكل
28
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احرتامها ،وفسح املجال هلا ،ليتسنى لنا إخراجها.

ثان ًيا :إرشاك الطالب يف عملية إعداد املشاهد ،مثالً :إذا كان املشهد
يتطلب إعداد لوحة مكتوبة لتُعرض يف املشهد ،نقوم برشاء لوحة بيضاء
بريال واحد ،ومن ثم توكيل أحد الطالب بكتابة العبارات املطلوب كتابتها
يف اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني:
األول :نكتشف املواهب املوجودة عند الطالب ،ونتيح الفرصة هلم،
وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهم.

الثاين :نوفر هبذه الطريقة الكثري من املبالغ املالية ،فبدالً من أن نذهب
هبذه اللوحة إىل اخلطاط ونطلب منه كتابة العبارات التي نريدها ومن ثم
ندفع له مبلغًا ما ،نستطيع توفري هذا املبلغ من خالل االستعانة بالطالب يف
مثل هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.
ثال ًثا :تساهم عملية إعداد املشهد عىل خلق روح ألفة وحمبة بني الطالب
املشاركني يف املشهد فيام بينهم وكذلك مع املرشف عىل املشهد.
أيضا عىل إظهار التميز املدفون يف كوامن الطالب ،وإتاحة
ويساهم ً
املجال لتطبيق ما يرونه من أفكار وإضافات قد ختدم املشهد ،وتساهم يف

إنجاحه.

ويف النهاية تبقى كل هذه األشياء يف الذاكرة ،حيلو تذكرها بعد فرتة

من الزمان ،ويؤنس هبا ..لذا؛ أود طرح فكرة مهمة تتعلق يف حفظ املشاهد

أال وهي :تصوير املشهد التمثييل من خالل كامريا تعد وجتهز هلذا الغرض،
ويوكل أحد الطالب هبذه املهمة ،أو أحد املعلمني ،وذلك للعديد من الفوائد

منها :للتوثيق واحلفظ؛ فهذا املشهد يمكن عرضه بعد تصويره يف أي مكان،
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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وكذلك ليحفظ يف سجالت املدرسة ويدون يف أنشطتها ،وكذلك كام ذكرت

لغرض الذكرى واسرتجاع الذكريات بعد مرور سنوات عىل عرضه.

* بقي أن أذكر بأن كل مشهد أو مرسحية يتطلب تقييماً ً
خاصا..
ً
لذا؛ قمت بإرفاق استامرة للتقييم يف آخر هذا الكتاب ،يتم إعطاؤها ألحد
املعلمني أو اإلداريني يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية ،ومن ثم يقوم

هو بتعبئتها من خالل تقييم املشهد أو املرسحية ،وحتفظ هذه االستامرة يف

ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات ،بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.

30
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امل�سرحية الأوىل
الإذاعة املدر�سية

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يدخل أربعة طالب إىل املرسح وهم( :سامي ،رامي ،مهند ،عامر) ثم

جيلسون بجانب بعض ينتظرون بدء اإلذاعة الصباحية.

يدخل ستة طالب هم( :حممد ،وليد ،نارص ،عبد اهلل ،عبد املجيد،

سعد).

يقدم هؤالء برناجمًا إذاع ًيا متكام ً
ال عىل النحو التايل:
حممد :يقدم اإلذاعة.

وليد :يقرأ القرآن.

نارص :يقرأ احلديث.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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عبداهلل :يقرأ احلكمة.
عبداملجيد :يقرأ فقرة هل تعلم.

سعد :يقرأ كلمة الصباح.

بعد تقديم اإلذاعة كاملة أمام الطالب األربعة( :سامي ،رامي ،مهند،

عامد) .خيرج طالب اإلذاعة من املرسح ويبقى الطالب األربعة.
يتساءل الطالب األربعة فيام بينهم:

سامي :إذاعة رائعة ومتميزة ،استفدت منها ومتنيت أهنا تطول ،فع ً
ال

خريا.
عمل عظيم جزاهم اهلل ً

رامي :أنا أكثر ما أعجبني وشدين يف اإلذاعة كلمة الصباح ،موضوعها

رائع وإلقاؤها أروع وأظن أن إعداد الكلمة قد أخذ وقتًا وجهدً ا ..وهلذا
السبب ظهرت هبذا املستوى املميز.

مهند :صوت القارئ كان مجي ً
ال وعذ ًبا ،بالتجويد والرتتيل ،بالتأكيد أنه

من طالب حلقات القرآن الكريم ،اللهم وفقه واحفظه.

عامد :أنا أحب الفقرات اجلذابة واملنتقاة بعناية ،مثل :هل تعلم ،فقرة

متميزة وإلقاؤها أكثر من رائع ،وعجائب وغرائب ،وقصص وغريها من
هذه الفقرات التي حتتاج إىل بحث وتنقيب وبرصاحة كانت فقرة هل تعلم
متميزة ،إلقاؤها أكثر من رائع ،وبإذن اهلل سيستمرون عىل هذا التميز.

34
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الف�صل الثاين
يدخل حممد إىل املرسح ويذهب إىل الطالب األربعة ثم يسلم عليهم

ويسأهلم هذا السؤال :برشوا  ..هل استفدتم من اإلذاعة؟
خريا.
يردون مجي ًعا :نعم واهلل؛ استفدنا وجزاكم اهلل ً

يسأل سامي حممد :أنا عندي سؤال؛ لكن أخجل منه.

حممد :قل يا سامي ما عندك.

سامي :برصاحة أريد أن أعرف كيف تتقنون فن اإلذاعة املدرسية

ومتارسونه ،حتى خيرج هبذا املستوى املميز؟

أيضا .فكل ما نقوم
حممد :املسألة يا سامي سهلة ويسرية؛ بل وممتعة ً

بعمله هو أننا نوزع الربنامج ،ونقسمه عىل بعضنا البعض.

يعني؛ واحد يأخذ التقديم ،واآلخر يأخذ القرآن ،والثالث يأخذ

احلديث ،والرابع الكلمة ،واخلامس يأخذ احلكمة ،والسادس فقرة منوعة

وهكذا ..كل طالب يأخذ الفقرة التي تناسبه ،ويقوم بتحضريها واإلعداد

هلا جيدً ا.

مهند :طب ًعا املسالة سهلة وميرسة ويستطيع كل طالب أن يقوم هبا ،يعني

يستطيع كل طالب أن يشارك يف اإلذاعة الصباحية ،وبكل أرحيية بل نرحب

به ،ونحتفل به ،وأص ً
ال اإلذاعة املدرسية ما أنشئت إال من أجلكم.

رامي :برصاحة أنا منذ زمن أفكر يف اإلذاعة ومعجب فيها ،وأرغب يف
ٍ
ٍ
شديد منها.
خجل
املشاركة فيها ،لكن بكل برصاحة أن يف
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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حممد :ختجل من أي يشء يا رامي.

رامي :ال أدري ..لكن أعتقد أن فيها نوع من احلرج،
خصوصا أمام
ً

زمالئي وأساتذيت ..يعني أية غلطة سوف تكون حمرجة جدً ا.

حممد :ال واهلل كالمك خاطئ يا رامي ويف احلقيقة أن هذا املفهوم عن

اإلذاعة خاطئ متا ًما.

اإلذاعة املدرسية فرصة للتواصل بني الطالب وزمالئهم ،وبني الطالب

ومعلميهم فيستمع الطالب واملعلمون إىل ما يقدمون بصدر رحب وفرح
ورسور ،بل يشعر الطالب الذي يقدم اإلذاعة بالفرح والغبطة وهو يقف

أمام معلميه وزمالئه؛ بل هذا املوقف يشجعه وحيمسه ويزيده ثباتًا.

حتى لو أخطأ أو زل كلنا خطاؤون ،وال يوجد أحد بدأ من القمة كلنا

نبدأ بخطوة ..ثم خطوة ..إىل أن نصل إىل القمة  -بإذن اهلل .-

قادرا عىل الوصول
وصدقني يا رامي؛ اإلذاعة توصلك للقمة وجتعلك ً

إىل مجيع املنابر اإلعالمية يف املستقبل بكل شجاعة وثبات  -بإذن اهلل !! -
وجرب وأنت تعرف صدق كالمي وسوف تقول يا ليتني التحقت باإلذاعة

واستفدت من هذه الفرصة العظيمة التي تقدمها يل.

رامي :كالم مجيل يا حممد وفقك اهلل ،واعتربين مسجل من اليوم والتجربة

خري برهان ،وإن شاء اهلل لن أنسى لك هذا اجلميل.

عامد :كالم مجيل وأكثر من رائع؛ لكن يا حممد هل باإلمكان أن توضح
ٍ
بشكل خمترص.
يل أهداف اإلذاعة املدرسية ولو
عيل.
حممد :أكيد يا عامر ،وهذا واجب َّ
36
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أهداف اإلذاعة املدرسية عظيمة وكثرية ولسنا يف غنى عن أي هدف

وعلوا.
منها؛ بل كل هدف يزيدنا رفعة
ً
األهداف هي كالتايل:

أوالً :الدعوة إىل اهلل.

ثان ًيا :زرع الثقة يف نفوس الطالب.

ثال ًثا :تدريب الطالب عىل اخلطابة.

راب ًعا :تدريب الطالب عىل اإللقاء ،ومواجهة اجلمهور.

خامسا :تنمية قدرات الطالب عىل اإلعداد والتنسيق بأنفسهم.
ً

سادسا :املشاركة يف التوعية باملناسبات الوطنية.
ً

ساب ًعا :معاجلة بعض السلوكيات السيئة.

ثامنًا :اإلعالن عن األنشطة املدرسية لكافة اجلامعات املدرسية.

تاس ًعا :تقديم حصيلة معرفية ،وثقافية جيدة ومتميزة للطالب

واملستمعني.

عارشا :تنمية مواهب وقدرات الطالب أمام زمالئهم.
ً

احلادي عرش :ذكر سري السلف الصالح ،والدعوة إىل االقتداء هبم.

الثاين عرش :غرس الوطنية وحب الوطن يف نفوس الطالب.

يتبق
خريا يا حممد .وبرصاحة كفيت ووفيت ومل َ
يقول عامد :جزاك اهلل ً
إال أن أقول لك ..أنا من يوم ٍ
غد سوف أنضم إىل فريق اإلذاعة املدرسية
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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فأفيد وأستفيد  -بإذن اهلل . -

أيضا اعتربين أحد طالب اإلذاعة.
سامي :وأنا ً

مهند :وأنا كذلك أريد أن أشارك يف اإلذاعة اليوم قبل ٍ
غد.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

برنامج إذاعي
متكامل

الغرض من األداة

لتمثيل إلقاء برنامج إذاعي

قيمة األداة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )10هم( :حممد ،وليد ،نارص،

عبد اهلل ،عبد املجيد ،سعد ،سامي ،رامي ،مهند ،عامر).
* مدة املرسحية )10( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -توعية الطالب بأمهية اإلذاعة املدرسية.

 -حث الطالب عىل املشاركة فيها.

 -تعريف الطالب بأهداف اإلذاعة املدرسية.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثانية
اال�ستماع �إىل الغناء
بداية املرسحية...

الف�صل الأول

يدخل شاب إىل املرسح اسمه (سلطان) ثم يقول :ما الذي يطربنا اليوم؟
ماذا نسمع من األغاين؟
خيرج الطالب من جيبه رشيط ومسجل صغري ويضع الرشيط يف املسجل
والسامعات يف إذنيه ويشغل الرشيط.
يظهر الطالب (سلطان) حركات طرب وانفعال؛ فتارة هيز رأسه ،وتارة
حيرك يديه ،وتارة يميش إىل األمام ،وتارة يرجع إىل اخللف.
بعد دقيقتني يدخل أربعة طالب مع شيخ فيجلسون حوله.

يغلق (سلطان) املسجل وخيفيه يف جيبه ،ثم يذهب إىل املجموعة ليستمع.
يبدأ الشيخ باحلديث:

أخي احلبيب:
40
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متى ستفيق من غفلتك؟! امحد اهلل أنك عىل قيد احلياة ،فام زالت الفرصة
أمامك؛ فقد مات شخص عىل األغاين ،وذاك توىف عىل املعايص  ..فامذا تنتظر
حتى اآلن؟!!
فوا هلل إنك تكذب عندما تقول لنفسك :راحتي وسعاديت يف سامع الغناء.

هل تعلم ملاذا؟

ألن راحة القلب وطمأنينته يف سامع ما يصلحه ويرتقي به.

أخي تأمل هذه النصوص يف وصف من يتساهل يف سامع الغناء؛ عن
ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -قال "الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت
املاء الزرع ،وإن الذكر ينبت اإليامن يف القلب كام ينبت املاء الزرع" .وعن ابن
مسعود  -ريض اهلل عنه  -يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ قال :هو واهلل الغناء.
إن الغناء يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ،والعمل بام فيه؛
ألن القرآن والغناء ضدان ال جيتمعان يف القلب أبدً ا.
فالقرآن ينهى عن اتباع اهلوى ،ويأمر بالعفة ،والغناء يأمر بضد ذلك.

وكم من عشاق الغناء من مات وهو يردد كلامت الغناء؛ بل وبعضهم
مات مرشكًا باهلل والعياذ باهلل ،وهكذا هناية من استهان بمعصية اهلل واستجاب
لنداء الشيطان.

فإن من أعظم األمور التي ترس الشيطان؛ هو أن يرى اإلنسان وهو يبتعد
عن طريق ربه ،وبالتايل يكون معه يف جهنم.
ويف يوم القيامة ال ينفع هذا اإلنسان املخدوع االعتذار؛ ألن ..
ح��ب ال��ك��ت��اب وح��ب أحل���ان الغناء

يف ق��ل��ب ع��ب��د ل��ي��س جي��ت��م��ع��ان
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ث��ق��ل ال��ك��ت��اب ع��ل��ي��ه��م مل���ا رأوا

ت���ق���ي���ي���ده ب�����أوام�����ر ال���رمح���ن

وال��ل��ه��و خ���ف ع��ل��ي��ه��م مل���ا رأوا

م��ا ف��ي��ه م��ن ط���رب وم���ن أحل���ان.

أخي هل تريد أن تكون هنايتك مثل هذا املسكني ..قصة واقعية ألحد
مغسيل األموات يف (بريدة) يقول فيها:

"أتى إلينا شاب يف مقتبل العمر ويبدو عىل وجهه ظلمة املعايص ،وبعد
أن أمتمت تغسيله الحظت خروج يشء غريب من األذن؛ إنه ليس د ًما،
ولكنه يشبه الصديد وبكمية هائلة!!.
راعني املوقف مل أر ذلك املنظر يف حيايت  ..توقعت أن خمه خيرج منه!!
كثريا؛ لقد
انتظرت مخس دقائق ..عرش ..ربع ساعة ومل يتوقف ..وجلست ً
كثريا ،سبحان اهلل  ..من أين يأيت كل هذا؟
امتألت املغسلة صديدً ا ً
إن الدماغ لو خرج ما بداخله ملا استغرق ذلك عرش دقائق؛ ولكن
علمت أهنا قدرة العيل الكبري .وعندما يئسنا من إيقاف هذا الصديد؛ كفناه
ومل يتوقف هذا حتى عندما أحلدناه يف القرب!!

مل يرق يل جفن ،ورحت أسأل عن هذا الفتى؛ فأجاب مقربوه أنه كان
صباحا ومسا ًء ،وكان الصاحلون هيدوه بعض أرشطة
يسمع الغناء ليل هنار،
ً
القرآن واملحارضات فيسجل عليها الغناء ،وال حول وال قوة إال باهلل.
واآلن أخي؛ هل ما زلت تريد سامع األغاين؟.
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الف�صل الثاين
خيرج (سلطان) من املجموعة ويذهب إىل مكانه ثم يدخل عليه أصحابه

وهم( :فرحان ،ونارص ،وفارس ،ورائد ،ونايف).
سلطان :مرح ًبا بأهل الطرب.

أطرب من صوتك.
صوت
فرحان :ال يوجد
ُ
ُ
فارس :اليوم أنت مطربنا.

سلطان :يا شباب أنا اليوم سمعت ً
شيخا يقول بأن الغناء حرام.

نايف :ما هذا الكالم؟ هذا طرب  ..طرب  ..هل تعرف معنى الطرب؟

 ..سمعنا.

سلطان :اححح ..مظلوم (يرددون) بعد قلبي .جمروح ..بعد قلبي.

مطعون ..بعد قلبي .مطرود ..بعد قلبي .جمنون ..بعد قلبي ..بعد قلبي.
فرحان :ما أمجل صوتك.

سلطان :موعدنا إن شاء اهلل غدً ا ،ثم خيرجون من املرسح.

يذهب (سلطان) إىل املجموعة التي تستمع إىل كالم الشيخ.
الشيخ:

"واملشاهد أن األغاين ال تدعو إىل مكارم األخالق ،وال تدعو إىل

األخالق الفاضلة؛ وإنام تدعو إىل العشق والغرام ،واحلب واهليام ،وتشتمل

عىل ذكر حماسن النساء والغلامن!
فأي خري فيها؟!!
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قد يدعي أقوام أن املوسيقى اهلادئة تريح األعصاب!

وليس األمر كذلك؛ فقد ثبت طب ًيا أن النفس جتد الراحة يف القرآن وليس

يف الغناء وصدق اهلل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [النساء.]122 :

اذهب إىل القرآن فيه الشفاء والرمحة ملن غمر اإليامن قلوهبم وأرواحهم

فأرشقت وتفتحت وأقبلت يف برش وتفاؤل لتلقى ما يف القرآن من صفاء
وطمأنينة وأمان ،وذاقت من النعيم ما مل تعرفه قلوب وأرواح أغنى ملوك

األرض  ..ولنستمع م ًعا إىل هذه اآليات ،ولنر أثرها عىل أنفسنا كتجربة حية:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ ﭼ

[األعراف].

إنه ح ًقا سد منيع يستطيع اإلنسان أن حيتمي به من خماطر كل اهلجامت

املتتالية عىل نفسه وقلبه ،فيقي القلب من األمراض التي يتعرض هلا ،كام أنه
ينقيه من األمراض التي علقت به؛ كاهلوى ،والطمع ،واحلسد ،ونزعات

ونذيرا ،وشفاء ملا يف الصدور.
الشيطان ،هاد ًيا
ً
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الف�صل الثالث
خيرج سلطان من املجموعة ويذهب إىل مكانه.

خيرج الشيخ وطالبه من املرسح ويدخل أصدقاء (سلطان) ومعهم

عود ،وطبل ،وآالت غناء.

يقولون لسلطان :نريد اليوم طر ًبا ما بعده طرب.

سلطان :لكن أنا عندي رشيط ما رأيكم أن نسمعه.
يردون :نسمع.

يشغل سلطان الرشيط؛ فيستمعون إىل مقطع من القرآن الكريم ملدة

دقيقتني.

ٍ
صوت رشح
يغلق بعدها سلطان املسجل فيقول نايف :اهلل هذا أعظم

صدري.

يقول زايد :منذ زمن وأنا غافل عنه  ..ملاذا يا سلطان؟.

فرحان :ملاذا يا سلطان مل تسمعنا إياه من قبل؟ ملاذا يا سلطان تركتنا يف

جحيم الطرب؟ ملاذا يا سلطان؟.

فارس :هذه هي السعادة احلقيقية يا شباب  ..كالم اهلل ال يعلوه أي كالم.

تقوم املجموعة بتكسري آالت الغناء.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

الغرض من األداة

قيمة األداة

مسجل

لتمثيل دور استامع الغناء

من املنزل

1

رشيط

3

سامعات

2

لتمثيل دور استامع الغناء

لتمثيل دور استامع الغناء

من املنزل

من املنزل

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )11هم( :فرحان ،ونارص،

وفارس ،رائد ،نايف ،واألربعة طالب ،والشيخ ،وسلطان).
* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ثالث أدوات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 بيان حرمة االستامع إىل الغناء. التحذير من عاقبة سامع الغناء. احلث عىل استامع القرآن الكريم كالم اهلل.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثالثة
ال�صحة تاج  ..فحافظ عليها

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يدخل طالب إىل املرسح اسمه (أمحد) ثم جيلس.

يدخل طالب آخر اسمه (ماجد) فيسلم عىل أمحد ثم جيلس.
يقول ماجد :يف األمس مل تستطع عيناي النوم.

أمحد :مِ
ولَ؟.

جالسا عىل التلفاز أكثر من أربع ساعات.
ماجد :باألمس كنت
ً

أمحد :أربع ساعات متواصلة ..هذا خطأ يا ماجد.
ماجد :وماذا تريدين أن أعمل يا أمحد؟

أمحد :البد أن تنتبه يا صالح إىل صحة عينيك ..اعلم بأن النظر إذا أمهلته
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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سوف يسبب لك مضاعفات ومشكالت كثرية ،ويف النهاية قد تلجأ إىل

النظارات ،أو العدسات ،أو ربام عمليات الليزر ودوامة من املشكالت قد

ال تنتهي .لذا ..احرص دائماً عىل عدم اإلكثار من مشاهدة التلفاز لساعات
طويلة ،واحرص عىل أن تكون املسافة بينك وبني التلفاز بعيدة ثالثة أمتار
مثالً ،وال يكن جلوسك أمام التلفاز مبارشة؛ بل انحرف يمينًا أو شامالً حتى
ختفف من وصول األشعة الضارة إىل عينيك.

خريا يا أمحد عىل هذه املعلومات املهمة ،وأعدك إن
ماجد :جزاك اهلل ً

شاء اهلل من اليوم أن أحرص عىل سالمة عيني من هذه األشعة الضارة.

يدخل طالب آخر إىل املرسح اسمه (سعد) ويذهب إىل أمحد وماجد

فيسلم عليهام ،وجيلس معهام.

تعبريا عن األمل.
يبدأ سعد بالسعال الشديد ،ويضع يده عىل صدرهً ،

أمحد :ماذا بك يا سعد؟ ..ما الذي يؤملك؟

سعد :آه ..وهل يوجد يشء ال يؤملني؟ الصدر مكتوم ،واحللق خمنوق،

والصوت مبحوح ،ودع األمر كله عىل اهلل.

أمحد :هذه أعراض التدخني يا سعد ..ملاذا ال تتوقف عن التدخني؟ إىل

متى يا سعد كل هذه املعاناة؟.

صحتك يا سعد يف تدهور ..واهلل أعلم إىل أين تصل يف النهاية ..كل يوم

ونحن نسمع عن أمراض ال حد هلا بسبب التدخني ..ربو  -سل رئوي -
تليف كبد  -ذبحة صدرية  -جلطة  -فشل كلوي  -رسطان الرئة.

سعد :آه يا أمحد لو تعلم ما الغضب الذي يأتيني كل يوم ..أقول آه ..ما
48
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الذي جعلني أقع يف هذا اخلبيث (الدخان)  ..آه كل يوم يأكل يف صحتي وأنا

أرى بعيني وال أقدر عىل فعل يشء.

أمحد :ال تقل هذا يا سعد ..ال يوجد يشء مستحيل ..تستطيع أن حتافظ

عىل صحتك ومن اليوم ،وأن ال تدع للشيطان يا سعد أية فرصة لكي يضحك
عليك ،ويقول لك فات الوقت؛ بل ابدأ من اآلن وقل إن شاء اهلل من هذه

الساعة أقلع عن التدخني.

سعد :إن شاء اهلل من هذه الساعة أقلع عن التدخني.

يدخل طالب آخر إىل املرسح اسمه (حممد) ويذهب إىل أمحد وماجد

وسعد فيسلم عليهم ،وجيلس معهم.

ماجد :أخربين يا حممد؛ كيف حالك مع الرجيم الذي بدأت به لتخفيف

وزنك؟.

حممد :مل ينفع معي الرجيم ،وقطعته من أسبوع ،وعجزت أن أجد ح ً
ال

ملشكلة السمنة هذه ،التي جعلتني وكأنني عجوز عمره ثامنون سنة؛ بل حتى

النوم مل أهنأ فيه.

أمحد :حلك عندي يا حممد ،ويسري  -بإذن اهلل . -

حممد :أعطنا حلك يا أمحد ،واعلم بأن نصائحك عىل العني والرأس.

أمحد :أريد أن أوصيك برياضة مهمة ويسرية؛ أوال وهي رياضة امليش.

فامليش يعترب من أفضل أنواع الرياضة عىل اإلطالق ،والكثري الكثري من

األطباء ينادي برضورة امليش.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

49

إن امليش ينظم ويساعد عىل حتريك الدورة الدموية مما جيعل اإلنسان يف

نشاط وحيوية دائمة ،وهو ينظم رضبات القلب ويساعد عىل التدفق املنتظم

للدم من وإىل القلب فيبقى اإلنسان يف معزل عن أمراض القلب  -بإذن اهلل . -
وكذلك فإن امليش يذيب الدهون وما تراكم من الشحوم مما يمنع انسداد

الرشايني ،وخشونة العظام التي تسببها السمنة املفرطة ..وهذا ما يعاين منه

رشحية كبرية من املجتمع ،والدليل عىل ذلك؛ انتشار مستحرضات النحافة
وشد اجلسم ،وال يدركون أن الرس يكمن يف امليش فهو يضمن هلم الرشاقة

التي طاملا حلموا هبا  -بإذن اهلل . -

بامليش يقي اإلنسان نفسه من الكوليسرتول الذي بدأ ينترش بني اجلميع،

كام يستطيع اإلنسان أن حيافظ عىل نفسه من أمراض الروماتيزم وأمراض

العظام.

بامليش تتجدد اخلاليا وتنمو فتساعد عىل تعويض التالف منها ،كام أنه

يساعد عىل بناء اجلسم والنمو الطبيعي؛ فاإلنسان ال يقدر قيمة الصحة إال

بعد أن يفقدها.

كام أن امليش من أفضل الوصفات التي تساعد املدخن عىل اإلقالع عن

التدخني ومضاره التي ال حرص هلا.

أثرا عىل الصحة النفسية؛ فهو يساعد اإلنسان عىل
وكذلك فإن للميش ً

التخلص من القلق واالكتئاب وجيعل اإلنسان يف جتدد مستمر.

خريا يا أمحد عىل هذه النصيحة ..وبرصاحة أول مرة
حممد :جزاك اهلل ً

أسمع عن هذه الفوائد العظيمة للميش.
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الف�صل الثاين
يدخل طالب آخر إىل املرسح اسمه (نواف) ويذهب إىل املجموعة

فيسلم عليهم ،وجيلس معهم.

نواف :اليوم بصعوبة بالغة استطعت أن أكمل الدوام  ..سهرت ليلة

متأخرا.
أمس ومل أنم إال
ً

أمحد :السهر يا نواف عادة ضارة باجلسم ..السهر يا نواف سم للجسد..

السهر ال يمكنك من مواصلة العمل بجد ونشاط؛ بل يدفعك إىل النعاس
واخلمول والكسل .فاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل وقت النوم هو الليل قال

تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [ النبأ.]١٠ :

نواف :احلمد هلل ..ال يوجد خري إال دلنا القرآن والسنة عليه؛ لكن نحن

من نفرط ونقرص ..وبإذن اهلل؛ أعدك يا أمحد من هذه الليلة برتك السهر
واالبتعاد عنه.

أمحد :يف اخلتام أريد أن أقول:

صحيحا ،وال يكون
ً
إن من حق البدن علينا املحافظة عليه ،وبقاءه سليماً
ذلك إال بالعناية به؛ فالوقاية والرياضة خري من العالج للمحافظة عىل

الصحة (درهم وقاية خري من قنطار عالج) ،والرياضة هي من أفضل الطرق
التي يقي هبا اإلنسان جسمه من العديد من األمراض.

ومهام يمتلك اإلنسان من أموال الدنيا وكنوزها ال يعادل هذا كله

الصحة التي يتمتع هبا.

وال تنسوا بأن :الغذاء املنتظم ،والرياضة اليومية ،يساوي الصحة اجليدة.
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خيرج مجيع الطالب من املشهد.

يدخل أحد الطالب ويضع لوحة أمام الطابور مكتوب فيها:
(الغذاء املنتظم  +الرياضة اليومية = الصحة اجليدة).
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات
لوحة

الغرض من األداة

قيمة األداة

ليكتب عليها عبارة ثم تعرض يف ( )1ر -س

املرسحية

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )5طالب هم( :أمحد ،ماجد،

حممد ،سعد ،نواف).

* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ريال واحد.
* اهلدف من املرسحية:

 -توعية الطالب بأمهية املحافظة عىل الصحة.

 التحذير من العادات الضارة التي تمُ ارس وترض بالصحة. -عرض حلول تفيد يف املحافظة عىل الصحة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الرابعة
الكذب  ..من عالمات املنافقني

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يدخل مخسة شباب إىل املرسح ،وجيتمعون مع بعضهم وهم( :فيصل،

مازن ،ماجد ،خالد ،نواف).

ثم يدخل عليهم شاب سادس اسمه (مهند) ،فيقول :السالم عليكم

ورمحة اهلل وبركاته.

يردون :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
فيصل ..:أه ً
ال مهند  ..كيف حالك؟

مهند :لوين أصفر يف أبيض يعني عسيل.
اجلميع يضحكون.
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نواف :أخربنا يا مهند عن آخر األخبار؟!
مهند :من عندي أم من عند البري؟

نواف :ال من عندك.

مهند :يف ليلة األمس كنت ذاه ًبا يف الطريق ،مرة أركب بالسيارة ،ومرة

أنزل منها ،مرة أركب السيارة ،ومرة أنزل منها ،املهم أنني وصلت إىل املكان

الذي أنوي الوصول إليه ..ففتحت الباب ،ثم نزلت ألجد أمامي سبعة.
فيصل :يا اهلل! سبع  ..يعني أسد.

مهند :سبع ماذا؟ ..دعني أكمل ..سبعة رجال أمامي .ما إن نزلت وإذ

بأحدهم يمسكني من كتفي وهيزين؛ ومع أول هزة حتركت يدي كالصاروخ

ومن دون أن أشعر إىل وجهه وأنفه وأذنيه فلكمته ،من قوة اللكمة وجدت

أنفه وفمه يف يدي ..فقلت نصيبك يا أهيا املجنون.

مازن :اهلل ..اهلل ..هذه تسمى الرضبة القاضية يف عامل املالكمة.
ماجد :ولكن؛ ماذا حدث مع البقية؟

مهند :وضعت يدي يف جيبي ،وأخرجت املحفظة.

خالد :إ ًذا  ..خفت منهم ،وشعرت باجلبن.

مهند :يا أخي أعطني فرصة ..سوف أكمل ..دعوين أركز يف احلديث

قليالً؛ املهم ..وضعت يدي يف جيبي وأخرجت املحفظة ،وأعطيت كل
واحد.

ماجد :بالتأكيد نقو ًدا ..تريد أن خترج نفسك من هذه الورطة ..سبعة
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رجال ما هم برجل واحد.

مهند :إما أن أكمل ،وإما أن أصمت ..املهم؛ أنني أخرجت من املحفظة

رصاص ..نعم رصاص ووزعت عىل كل واحد ..رصاصة  ..رصاصة..
وقلت هلم اآلن سوف أذهب إىل البيت ألحرض املسدس ثم آيت لكي أرمي

كل رصاصة يف جسد صاحبها.
اجلميع يضحكون.
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الف�صل الثاين
يرن هاتف مهند املتنقل فريد قائالً :هال فيك ..أنا اآلن يف السوق أقوم

برشاء األغراض ثم أرجع إىل البيت ..مع السالمة.

مازن :مهند  ..كيف تكذب عىل أبيك؟ تقول له أنت بالسوق وأنت

جالس بيننا.

مهند :يا أخي ال تفكر بعيدً ا  ..كلها كلمتني  ..يعني البد من التدقيق.

مازن :يعني الكذب صار يميش األحوال ،والصدق صار يعقدها.

مهند :يا أخي مل أقل هذا ..كلمة من هنا ..وضحكة من هنا ،وكلها يف

احلديث والضحك والطرائف.

مازن :الكذب يا مهند هو الكذب ،بل إذا كان بقصد إضحاك اآلخرين

يكون أشد وعقوبته أكرب.

مهند :أنا أول مرة أسمع هذا الكالم ..الذي اعتقده هو أن الكذب بني

الزمالء ،واألصحاب ،وتسيري األحوال ،من هنا وهناك هو ليس بخطري.

مازن :ال يا مهند  ..ال  ..كالمك يا صديقي ليس صوا ًبا  ..هل تسمحون

يل بدقائق أقرأ عليكم هاتني الورقتني.
مهند :أكيد واهلل نريد أن نستفيد.

مازن :بسم اهلل الرمحن الرحيم؛؛؛

الكذب هو :خمالفة القول للواقع .وهو من أبشع العيوب واجلرائم،

ومصدر اآلثام والرشور ،وداعية الفضيحة والسقوط .لذلك حرمته الرشيعة
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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اإلسالمية ،ودعت عىل املتصفني به ،وتوعدهتم يف الكتاب والسنة:

قال تعاىل :ﭿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﭾ [غافر] ،وقال تعاىل :ﭿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ [النحل].

وكان عيل بن احلسني يقول لولده :اتقوا الكذب ،الصغري منه والكبري،
يف كل جد وهزل ،فإن الرجل إذا كذب يف الصغري ،اجرتأ عىل الكبري.
بالص ِ
رب َّ
الص َ
دق َّ
وإن
فإن ِّ
وقال رسول اهلل ﷺ« :عليكم ِّ
دق يهَ دي إىل ال ِّ
الر ُ
رب يهَ دي إىل اجلن َِّة وما ُ
الص َ
ُ
كتب
يصدق
جل
دق حتَّى ُي َ
،ويتحرى ِّ
َّ
يزال َّ
ال َّ
ِ
الفجورَّ ،
والكذب َّ
الفجور
وإن
الكذب يهَ دي إىل
فإن
عندَ اهللِ صدِّ ي ًقا وإ َّياكم
َ
َ
َ
يهَ دي إىل الن َِّار ،وما ُ
كتب عندَ اهللِ
ويتحرى
كذب
الكذب حتَّى ُي َ
َ
يزال العبدُ َي ُ
َّ
َّ
كذا ًبا»(. )1
وقال أمري املؤمنني  -ريض اهلل عنه « :-اعتياد الكذب يورث الفقر».

وقال عيسى بن مريم  -عليه السالم « :-من كثر كذبه ذهب هباؤه».

م�ساوئ الكذب:

وإنام حرمت الرشيعة اإلسالمية (الكذب) وأنذرت عليه باهلوان
والعقاب ،ملا ينطوي عليه من أرضار خطرية ،ومساوئ مجة ،فهو:

1ـ باعث عىل سوء السمعة ،وسقوط الكرامة ،وانعدام الثقة ،فال يصدق
الكذاب وإن نطق بالصدق ،وال تقبل شهادته ،وال يوثق بمواعيده وعهوده.
( )الراوي :عبداهلل بن مسعود  -املحدث :األلباين  -املصدر :صحيح الرتمذي  -الصفحة
أو الرقم - )1971( :خالصة حكم املحدث :صحيح.
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ومن خصائصه أنه ينسى أكاذيبه وخيتلق ما خيالفها ،وربام لفق األكاذيب
فاضحا.
ولغوا
ً
هذرا مقيتًاً ،
العديدة املتناقضة ،دعماً لكذبة افرتاها ،فتغدوا أحاديثه ً

2ـ أنه يضعف ثقة الناس بعضهم ببعض ،ويشيع فيهم أحاسيس
التوجس والتناكر.
 -3أنه باعث عىل تضييع الوقت واجلهد الثمينني ،لتمييز الواقع من
املزيف ،والصدق من الكذب.

 -4وله فوق ذلك آثار روحية سيئة ،ومغبة خطرية ،نبهت عليها
النصوص السالفة.
ومن دواعي الكذب وأسبابه بل أمهها:

العادة :قد يعتاد املرء عىل ممارسة الكذب بدافع اجلهل ،أو التأثر باملحيط

املتخلف ،أو لضعف الوازع الديني ،فيشب عىل هذه العادة السيئة ،ومتتد
جذورها يف نفسه ،لذلك قال بعض احلكامء" :من استحىل رضاع الكذب
عرس فطامه".
والكذاب مهان؛ ألنه مكتوب عند اهلل كذا ًبا ،وبئس هذا الوصف ملن
اتصف به ،إن اإلنسان لينفر أن ينعت بني الناس بالكذاب ،فكيف يقر أن
يكتب عند خالقه كذا ًبا؟ أما بني الناس فال يوثق به يف خرب وال معاملة ،وإنه
ملوضع التندر القبيح بعد وفاته ،فهل بعد ذلك من سبيل إىل أن يتخذ املؤمن
منهجا حلياته؟!
الكذب مطية لسلوكه أو
ً
لقد كان الكفار يف كفرهم وأهل اجلاهلية يف جاهليتهم ،ال يرضون
الكذب ويرتفعون عن ارتكابه أي ترفع ،فهذا أبو سفيان :يروي أنه كان قبل

أن يسلم يف ركب من قريش يف جتارة إىل الشام ،فلام سمع هبم هرقل ملك
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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الروم ،بعث إليهم ليسأهلم عن النبي ﷺ  ،قال أبو سفيان :واهلل لوال احلياء
من أن يأثروا عني كذ ًبا ،لكذبت عنه أو عليه.

هكذا أهل اجلاهلية يف جاهليتهم ،يتنزهون عن الكذب ،ويستحيون من
أن يؤثر عنهم ،وينسب إليهم؛ فكيف باملؤمنني وقد كرمهم اهلل تعاىل هبذا الدين
الكامل ،الذي يأمر بالصدق ويرغب فيه ويبني هلم نتائجه وثمراته الطيبة.

والكذاب جبان ذو وجهني ،ال جيرؤ عىل الصدق ،وهو معدود من
املنافقني ،فاملنافق يظهر خالف ما يبطن ،وال ينفك الكذاب عن النفاق حتى
هيجر الكذب ،فإذا عاد إىل الصدق زال عنه اسم النفاق ،عن عبد اهلل بن
عمرو ابن العاص  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي ﷺ قال« :أربع من كن فيه،
خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن ،كانت فيه خصلة من نفاق
كان مناف ًقا
ً
حتى يدعها :إذا اؤمتن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم
فجر» رواه البخاري ومسلم.
فعىل املسلم أن يربأ بنفسه عن مواقف الكذب ملا جتره إليه من النفاق.

مهند :ذكرتني عىل ٍ
أمر أنا يف غفلة عنه ..اهلل يذكرك بالشهادة ..قال

تعاىل :ﭿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭾ (الذاريات .. )٥٥ :وأعدك من
اليوم  -بإذن اهلل  -بأن أقلع عن الكذب سوا ًء يف اجلد أم اهلزل ..احلمد هلل..
الصدق فيه النجاة يف الدنيا واآلخرة.
خيرج مجيع الطالب من املرسح.
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

هاتف نقال

الغرض من األداة

قيمة األداة

لتمثيل (املكاملة اهلاتفية) يف من املعلم

املرسحية

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )6طالب هم( :مهند ،مازن،

فيصل ،ماجد ،نواف ،خالد).

* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من املعلم.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -بيان حرمة وخطورة الكذب.

 -حث الطالب عىل الصدق دائماً .

 -وعظ الطالب من خالل اآليات واألحاديث.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية اخلام�سة
الرتفيه والرتويح  ..ب�ضوابط

الف�صل الأول
بداية املرسحية...
ٍ
ثان.

يوجد طاولة ومعقد جيلس عليها طالب اسمه (عبد اهلل) ،وأمامه مقعد
يدخل طالب آخر اسمه (سعد) فيسلم عىل عبد اهلل ثم يقول :اليوم يا

عبد اهلل عندي لك نزهة ال تعوض.
عبداهلل :وإىل أين إن شاء اهلل؟

ٍ
صحراء حيبها قلبك  ..إهنا النفود صفراء
سعد :عندنا اليوم نزهة برية ،يف

مثل الذهب.

عبداهلل :أنت تعلم يا سعد أنه يف األسبوع القادم اختبارات هنائية والبد

من االستعداد هلا ..يعني ال يوجد وقت للهو واللعب.
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سعد :أية اختبارات يا رجل ..هذا ترفيه عن النفس ،ترى الربيع ،وتشم

النسيم ..قل موافق يا سعد؛ واعلم بأن صحبتك ترشفنا.

عبداهلل :بالتوفيق يا سعد ..وإن شاء اهلل بعد االختبارات أكون أول

واحد خيرج معكم ،أما يف الوقت احلايل؛ فاعذرين يا سعد.

سعد :أنت واختيارك ..عمو ًما أنا سوف أذهب  ..هل تأمرين بيشء آيت

به إليك  ..ضبان  ..قامري  ..غزالن.

عيل بالضب إذا وجدته.
عبداهلل :ال تبخل َّ

سعد :أبرش بالضبان ..والقدر املليان ..مع السالمة.
عبداهلل :يف أمان اهلل ..ترجع بالسالمة يا سعد.
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الف�صل الثاين
بعد دقيقة يرجع سعد ويسلم عىل عبد اهلل ،ويقول له عبداهلل :ما أخبار

الرفيق ،وطلعت الربيع؟

سعد :برصاحة ال أقدر إال أن أقول لك يا سعد بأنك قد أضعت نزهة

العمر التي ربام ال ترى مثلها ..أقول فاتك نصف عمرك؛ لكن أعلم بأنه مل
يفتك يشء ..عندنا نزهة بعد ٍ
غد إن شاء اهلل ،مع أصدقائنا الذين تعرفهم،

وليست بعيدة؛ ألهنا رحلة بحرية  ..رؤية بحر  ..وصيد سمك.

عبداهلل :وملاذا كل هذه النزهات املتكررة؛ أمل خترجوا قبل أقل من أسبوع.

سعد :يا ابن احلالل ..تلك نزهة برية وهذه نزهة بحرية ،يوجد فرق بني

الرب والبحر ..أجواء خمتلفة ،ومناظر صيف.

عبداهلل :إ ًذا ما الداعي لكل هذا؟ يوم بر ،ويوم بحر.

سعد :كام تعلم يا عبد اهلل أن هذا ترفيه ،وترويح ،واستجامم للنفس.

نزهة بر  ..ورمية هم ..ونزهة بحر ..وجلسة مرح.

عبداهلل :ال أعلم ما النهاية معك يا سعد؛ لكن بالتوفيق يا سعد.

سعد :يعني لن خترج معنا.

عبداهلل :يف هذا األسبوع يا سعد عندي ارتباطات اجتامعية ،زيارات،

ودعوات ،وأفراح ،أنت تعلم صلة الرحم وعظم أجرها.
سعد :عىل راحتك  ..السالم عليكم.

عبداهلل :وعليكم السالم.
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الف�صل الثالث
بعد دقيقة يدخل سعد مرتد ًيا بدلة رياضية ،ومعه كرة قدم ويقول:
السالم عليكم.
عبداهلل :وعليكم السالم يا كابتن.

سعد :كيف حالك يا عبد اهلل؟

ذاهب يف هذا اليوم؟
عبداهلل :بخري واحلمد هلل ..إىل أين أنت
ٌ

سعد :ال اليوم ال توجد نية ..قري ًبا ،قري ًبا  -بإذن اهلل . -
عبداهلل :ما شاء اهلل قري ًبا  ..يعني ليست نزهة؟

سعد :ال ليست نزهة؛ هي مباراة يف كرة القدم.
عبداهلل :وفقك اهلل يا سعد.

سعد :أفهم من كالمك أنك لن خترج معي؛ ما األمر؟

عبداهلل :اعذرين يا عبد اهلل اآلن وقت صالة ،أصيل لريب ،وأطهر قلبي.

سعد :وملاذا؟ يعني الرتويح ،والرتفيه حرام؟!!

عبداهلل :يا سعد!! الرتويح يف اإلسالم أمر مرشوع ،بل ومطلوب ،طاملا
أنه يف إطاره الرشعي السليم املنضبط بحدود الرشع التي ال تخُ رجه عن
حجمه الطبيعي يف قائمة حاجات النفس البرشية؛ فاإلسالم دين الفطرة،
وال ُيتصور أن يتصادم مع الفطرة ،أو الغرائز البرشية يف حالتها السوية.

ومن هنا فقد أجاز اإلسالم النشاط الرتوحيي الذي يعني الفرد املسلم عىل
حتمل مشاق احلياة وصعاهبا ،والتخفيف من اجلانب اجلدي فيها ،ومقاومة
رتابتها ،رشيطة أال تتعارض تلك األنشطة مع يشء من رشائع اإلسالم،
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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أو يكون فيها اشتغال عن عبادة مفروضة ،واألصل يف ذلك احلديث الذي
يرويه حنظلة  -ريض اهلل عنه  -أنه قال«:لقيني أبو بكر الصديق  -ريض اهلل
عنه  -فقال :كيف أنت يا حنظلة؟ قال :قلت :نافق حنظلة! قال :سبحان
اهلل! ما تقول؟ قال :قلت :نكون عند رسول اهلل ﷺ يذكرنا بالنار واجلنة
حتى وكأنا رأي عني ،فإذا خرجنا من عند رسول اهلل ﷺ عافسنا األزواج
كثريا ،قال أبو بكر :فو اهلل إنا لنلقى مثل هذا،
واألوالد والضيعات فنسينا ً
فانطلـقت أنا وأبـو بكر الصديق حتى دخلنا علـى رسول اهلل ﷺ ،قلت:
نافق حنظلة يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل ﷺ :وما ذاك؟ قلت :يا رسول
اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة حتى كأنا رأي عني ،فإذا خرجنا من
كثريا .فقال رسول
عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات ،فنسينا ً
اهلل ﷺ :والذي نفيس بيده أن لو تَدُ و ُمون عىل ما تكونون عندي ويف الذكر
لصافحتكم املالئكة عىل ُف ُر ِشكم ويف ُط ِرقكم ،ولكن يا حنظلة ساعة وساعة
ثالث مرات» رواه مسلم.
سعد :يعني ساعة وساعة عىل اإلطالق ،أم فيها ضوابط؟

عبداهلل :بتأكيد هلا ضوابط ..حتفظ حق اهلل أوالً ،ثم حق النفس ثان ًيا.

سعد :أعطني يا عبد اهلل جمموعة من هذه الضوابط؛ ألنني بكل رصاحة
أول مرة أسمعها ،أريد أن أستفيد وأفيد.
عبد اهلل يقول:

أوالً :أن ال يكون الرتويح يف الوقت املخصص حلقوق اهلل ،أو حقوق
الناس ،فال ترويح يف أوقات العمل الرسمي ،إذ فيه اعتداء عىل حقوق
الناس.
ثان ًيا :اخرت مجاعة طيبة يف أثناء خروجك للرتويح ،بام يتفق مع عمرك،
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وثقافتك وميولك ،وابتعد عن رفقة السوء ،فإن أثرها السلبي ال ينكر.

ثال ًثا :مراعاة األخالق العامة ،مثل جتنب الغضب ،والكالم البذيء،
والغش ،ومثريات العداوة.
راب ًعا :االعتناء بأماكن الرتويح ،وعدم إحلاق األذى فيها ،فهذه مرافق
عامة ملك للجميع ،فحافظ عليها ،واحرص عىل عدم مضايقة اآلخرين .

خامسا :مراعاة الصحة العامة ،والنظافة بشكل عام يف مجيع املامرسات
ً
الرتوحيية.
سادسا :عدم اإلفراط يف ختصيص معظم األوقات املباحة للرتويح،
ً
فاالعتدال والتوسط سمة أساسية يف ديننا احلنيف.

سعد :بارك اهلل فيك يا عبداهلل ،اآلن عرفت ضوابط الرتويح ،وإن شاء
اهلل من اليوم أتبعها ،وأسري وفقها.
عبداهلل :احلمد هلل ..هيا بنا يا سعد نذهب لنلعب الكرة.

سعد :من اليوم ..الصالة أوالً ..والرتويح املنضبط مطلوب؛ ولكن
باعتدال ،وبعد إمتام مجيع األعامل الرضورية.
عبداهلل :إ ًذا هيا بنا إىل الصالة.

خيرج سعد وعبد اهلل من املرسح.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

بدلة رياضية

الغرض من األداة

لتمثيل فقرة الذهاب للعب بكرة

القدم

قيمة األداة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية طالبان هم( :عبد اهلل ،سعد).
* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -حث الطالب عىل عدم اإلكثار من الرتفيه.

 -توعية الطالب بأمهية املوازنة بني حقوق اهلل وحقوق النفس.

 -تذكري الطالب بأن الرتفيه ليس كله مباح وال حرام؛ بل هو نوعان:

مباح وغري مباح.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية ال�ساد�سة
قراءة الكتب � ..أين نحن منها؟!!

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثامنية شباب جمتمعون حول بعض يتحدثون هم( :مهند ،مروان ،سمري،

عبدالرمحن ،عبد العزيز ،فارس ،مالك ،عثامن).

مروان :دخلت يا شباب مرة صيدلية من الصيدليات ،وقلت للصيديل

أعطني أقوى مضاد حيوي عندك فقال :أقوى مضاد حيوي عندي هو
البنسلني .قلت :البنسلني عالج قديم وال أظنه قوي؛ فأرص إال أن آخذه وأنا

يف احلقيقة لست مقتن ًعا بكالمه فام رأيكم؟.

عبدالعزيز :البنسلني ليس مضا ًدا حيو ًّيا أصال ،واسمه يوحي بأنه قديم.

رصف الكمية التي عنده  ..تاجر والبد أن يوزع
عثامن :ربام يريد أن ُي ِّ

البضاعة التي عنده.
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مهند :يا إخوان البنسلني مضاد حيوي واسع االستعامل مكتشفة العامل

فلمنج ،وكان الكتشافه بعد اهلل دور كبري يف القضاء عىل الكثري من األمراض
مثل اجلدري قديماً .

وحدي ًثا ما زال يستخدم يف قتل العديد من البكترييا بأنواعها العصوية

والعنقودية وغريها ،فمفعوله املقاوم للبكرتيا فعال لذا؛ يعد من أقوى
املضادات احليوية عىل اإلطالق.

ربا عن سقوط طائرة يف دولة اسمها
سمري :قرأت يا شباب يف األمس خ ً

قواتيامىل ،وراح ضحيتها حوايل مائة شخص؛ هل قرأ هذا اخلرب أحد منكم؟
مالك :أعوذ باهلل  ..ال واهلل مل يقر ُأه أحد  ..كفانا اهلل الرش.

مهند :اخلرب هذا قرأته باجلريدة أمس وكان يف مدينة كواالملبور ،وقع يف

صباح أمس وراح ضحيته أكثر من ثالثامئة شخص هم مجيع ركاب الطائرة،
ويرجع سقوط الطائرة إىل حريق نشب فيها ،ومل يستطع القبطان تفاديه.

فارس :قبل أسبوعني سافرنا أنا والعائلة ونويت أن أمجع الصلوات من

دون قرص ،لكن الذين معي قالوا ال يصح  ..البد وأن جتمع وتقرص م ًعا.

وقال يل أيب ال توجد أية مشكلة بحيث يمكنك أن جتمع من دون قرص يصح
هذا األمر وال بأس به .ويف احلقيقة أنني احرتت يف هذا األمر ..واحد يقول
يل امجع واقرص ،وواحد يقول يل امجع من دون قرص  ..رزقنا اهلل العلم يف هذه

املسألة.

مالك :حتى أنا حريتني.
عبدالعزيز :ليس عندي علم فيها.
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مهند :يا إخوان املسألة يسرية واحلمد هلل ،اجلمع والقرص هو رخصة من

الشارع احلكيم؛ فمن أراد اجلمع دون القرص جاز له واحلمد هلل ما جعل علينا
يف الدين من حرج.

خريا يا مهند  ..اآلن فهمت املسألة ،صحيح؛ اجلاهل
فارس :جزاك اهلل ً

عدو نفسه.

عبدالعزيز :وأنا عندي سؤال عن آية كل يوم أقرؤها وال أعرف تفسريها.

يردون مجي ًعا :وما هذه اآلية؟.

عبدالعزيز :قوله تعاىل يف سورة اإلخالص :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭼ [اإلخالص] .ما املقصود بالصمد يف هذه اآلية؟

سمري :ال حول وال قوة إال باهلل واهلل إننا مفرطون  ..حتى أنا كل يوم

أقرؤها يف صاليت وال أعرف ما هو معناها.

عبدالعزيز :هل يعقل أنه ال يوجد أحد يعرف معنى اآلية  ..طوال عمرنا

نقرؤها وال نعرف معناها  ..إهنا مصيبة.

مهند :معنى (الصمد) يف قوله تعاىل (اهلل الصمد) ،أي :أن اهلل  -عز

وجل  -هو الذي تُطلب منه احلوائج.

خريا يا مهند أفتيتنا ونورتنا ،بارك اهلل فيك ،وزادك
مروان :جزاك اهلل ً

من علمه.

عثامن :باألمس وأنا جالس بالغرفة جاءين أخي الصغري وقال :عندي
واجب يف مادة الرياضيات وأريدك أن حتله ،فقلتٌ :
سهل إن شاء اهلل  ..افتح
يل الواجب ،ففتح الواجب وليته مل يفتح الواجب.
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عبدالرمحن :وملاذا؟! .ما الذي جرى؟
عثامن :وما الذي مل حيصل  ..طلب مني السؤال حساب مساحة وعجزت

عن حساهبا.

أعرص خمي يمني ،وأديره نحو الشامل؛ لكن ال فائدة ،بل إنني شعرت

باحلرج وأنا أمام أخي الصغري.

مهند :املسألة هذه يسرية جدً ا؛ كل ما هو مطلوب منك هو أن تطبق

قاعدة مساحة املستطيل؛ وهي = الطول × العرض ،ثم خترج لك الناتج.

مالك :يا شباب سمعت أمس قصيدة لإلمام الشافعي  -رمحه اهلل ، -

عجيبة ومفيدة وأردت أن أننقلها لكم وهي:

دع األي�������ام ت��ف��ع��ل م����ا ت��ش��اء

ن��ف��س��ا إذا ح��ك��م القضاء
وط���ب
ً
وال جت�����زع حل����ادث����ة ال��ل��ي��ايل
ف�م�ا حل������وادث ال���دن���ي���ا ق��ض��اء

واملعذرة؛ ألنني مل أحفظ الباقي ،وإن كان يوجد أحد يستطيع إمتامها لنا

فليقل.

مهند أنا أكملها  -بإذن اهلل : -

وك���ن رج ً
�ل�ا ع�لى األه����وال ج��ل��دً ا

وش��ي��م��ت��ك ال��س�ماح��ة وال��س��خ��اء

ي��غ��ط��ي ب��ال��س�ماح��ة ك���ل عيب

وك����ل ع��ي��ب ي��غ��ط��ي��ه ال��س��خ��اء
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ٌ
ح�����زن ي�����دوم وال رسور
وال

وال ب����ؤس ع��ل��ي��ك وال رخ���اء

سمري :أحتفتنا وأمتعتنا.

مهند :فقط؛ أريد أن أسألكم سؤاالً وأريدكم أن جتيبوين برسعة.

السؤال :من أول سفري يف اإلسالم؟

بعد نصف دقيقة يقول مهند :ال أحد يعرف ،ال أحد يعرف ،إنه الصحايب

وأيضا..
اجلليل مصعب بن عمري -ريض اهلل عنه -أول سفري يف اإلسالم؛ ً

عندي سؤال آخر وأريدكم أن جتيبوين برسعة.

من الذي سجل هدف السعودية يف مباراهتا مع إنجلرتا؟

يردون مجي ًعا :ماجد عبد اهلل.

مهند :ال تعليق؛ تثقفوا بدينكم وما ينفعكم يف دنياكم أحسن لكم ،ثم

خيرج من املرسح.

مروان :ألستم تالحظون يا إخوان بأن كل سؤال نسأله إالّ ونجد جوابه

عند مهند.

سمري :ما شاء اهلل؛ عنده معلومات وثقافة واسعة.
ٍ
برصاحة أريد أن أكون مثله؛ لكن ال أعلم كيف.
فارس:

عثامن :يا إخوان نحن البد لنا من سؤال مهند عن الرس الذي عنده ..

ثقافته واسعة ،ومتفقه يف دينه ،وقوي علم ًيا.

عبدالعزيز :نحن البد لنا من أن نسأله أول ما يأيت إلينا؛ عن رس ثقافته ومتيزه.
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الف�صل الثاين
بعد دقيقة يدخل مهند ويذهب إىل الشباب املجتمعني فيقول :السالم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يردون :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مروان :يا مهند نحن نريد أن نسألك سؤاالً ولكننا خجلون منك.

مهند :وملاذا كل هذا اخلجل؟!! نحن إخوة وأصدقاء وزمالء فال داعي

للخجل.

مروان :نريد أن نعرف ما هو رس ثقافتك العالية  ..من أين تأيت هبذه

املعلومات والفوائد والنصائح.

جدا؛ كلها من الكتب .أقرأ كتا ًبا وأستفيد منه آالف
مهند :األمر يسري ً

املعلومات التي تفيدين يف جماالت ديني ودنياي.

عثامن :وكيف يستطيع الطالب أن يقرأ الكتب ويعتاد عىل قراءهتا؟
مهند :األمر يسري جدً ا  ..ابدأ كام يقولون :خطوة  ..خطوة.

ابدأ أوالً يف قراءة القصص والروايات ..اخرت رواية أعجبك عنواهنا..

ثم ابدأ بقراءهتا ،قد تشعر يف البداية بملل وفتور وربام نعاس ،وقد تكون
قراءتك بطيئة ،وغري مركزة؛ هذا كله حصل معي يف البداية لكن ما أن تتقدم
كثريا
إىل األمام خطوة إال وجتد نفسك قد تطورت يف القراءة فأصبحت حتفظ ً

وقادرا عىل االستذكار ،فض ً
ال عن الرسعة يف القراءة وجماراة الزمن.
مما تقرأ،
ً
اخلطوة الثانية وهي األهم :اختيار الكتاب :فليس كل كتاب صالح
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للقراءة؛ فقد يكون فوق مستواك ،أو بعيدً ا عن ميولك وأهدافك ،أو قليل
الفائدة فتضيع وقتك فيام ال فائدة فيه.

لذا؛ أوصيك بالعناية بقراءة كتب ابن القيم اجلوزية فهي كنوز ودرر،

وكذلك كتب العلامء األعالم كابن تيمية وابن رجب ،وكذلك من املتأخرين

كتب العالمة ابن باز ،وابن عثيمني ،وغريهم من العلامء األجالء ،فكتبهم
فيها خري عظيم.

اخلطوة الثالثة واألخرية :اجعل الكتاب أنيسك وخليلك وصاحبك يف

سفرك وإقامتك ،فهو خري جليس ،وأبر قريب.

تنس عند وجود أي وقت فراغ أن تستغله بقراءة كتاب فال
يف النهاية :ال َ

فراغ مع الكتاب ،وال ملل مع القراءة.

يقوم مجيع الطالب؛ فيقول مهند :أين أنتم ذاهبون؟!!
يردون مجي ًعا :إىل املكتبة لقراءة الكتب.

مهند :وأنا سوف أذهب معكم.
خيرج مجيع الطالب من املرسح.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )8طالب هم( :مهند ،مروان،

فارس ،عثامن ،سمري ،عبد العزيز ،عبد الرمحن ،مالك).
* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 توعية الطالب بأمهية قراءة الكتب. عرض فوائد قراءة الكتب بأسلوب جذاب. -بيان طريقة اختيار الكتاب املناسب.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية ال�سابعة
خم�س من الفطرة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ستة طالب جمتمعون حول شيخ جالس عىل مقعد يقول:

خم�س من الفطرة:
إنه حديث عظيم لو طبقه البرش لزالت عنهم الكثري من األمراض املزمنة

التي نراها اليوم مثل :األمراض اجللدية واألمراض املعدية ،لنقرأ ونتأمل.

يقول النبي ﷺ« :مخس من الفطرة :اخلتان ،واالستحداد ،ونتف اإلبط،

وتقليم األظافر ،وقص الشارب» رواه البخاري .هذا حديث عظيم ينبغي

عىل كل مؤمن أن يأخذ به ويطبقه يف حياته .وقد ثبت علم ًيا املنافع التي
بعضا من الفوائد
جينيها املؤمن من تطبيقه لتعاليم النبي الكريم .واآلن لنعدد ً

الطبية لكل ما جاء يف احلديث الرشيف.
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 -1اخلتان:

وهو إزالة أو قطع الزائدة من اجللدة التي تغطي العضو املذكر لدى
الرجل .إذا مل يتم إزالة هذا اجللد سوف ترتاكم فيه األوساخ واجلراثيم وتنمو
البكترييا وتتكاثر حتى تسبب العديد من األمراض؛ كالسيالن والزهري.
ومع استمرار تراكم ونمو اجلراثيم قد يصاب الرجل برسطان القضيب ،أو
بعقم كامل .إن اإلنسان الذي مل خيتن سوف ترتاكم حتت هذه اجللدة بقايا
البول وما حيمله من جراثيم وفطريات وقد تنتقل هذه إىل املثانة والكليتني
وتسبب العديد من االلتهابات واآلالم املربحة .وبالنتيجة هنالك خماطر
كثرية ناجتة عن عدم االختتان :لذلك أمرنا الرسول ﷺ أن نختتن وعدَّ هذا
األمر من فطرة اإلنسان التي فطره اهلل عليها.
 -2االستحداد:

وهو يعني إزالة الشعر من حول العضو املذكر ،وبكلمة أخرى؛ حلق
شعر العانة .وقد ثبت علم ًيا أن هذه املنطقة يرتاكم فيها العرق ومفرزات

اجللد بشكل كبري وتكون عرضة للتلوث باألوساخ بسبب قرهبا من مكان
السبيلني .إن إمهال حلق العانة سوف يؤدي إىل املساعدة عىل غزارة الشعر يف
هذه املنطقة وبالتايل جتد اجلراثيم والفطريات مرت ًعا خص ًبا لتنمو فيه.

وهذا يؤدي لإلصابة بالعديد من األمراض اجللدية املزمنة .وبالتايل فإن
عملية إزالة الشعر من هذه املنطقة هي تطهري مستمر ،وتصبح أسهل عند
االغتسال إلزالة التعرقات وامليكروبات.
 -3نتف اإلبط:
لألسباب السابقة نجد أن هذه املنطقة حتت اإلبطني حيث ينمو الشـعر
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ويزداد التعـرق وإفرازات الدهون؛ فإن الفطريات واجلراثيم جتد مكانًا

مالئماً للعيش .وبالتايل إزالة الشعر من حتت اإلبطني يعني إزالة هلذه اجلراثيم
طاهرا.
فيبقى اجلسم نق ًيا
ً
 -4تقليم األظافر:

لقد أثبتت البحوث العلمية أن عدم قص األظافر وإطالتها يكون سب ًبا يف

تراكم اجلراثيم واألوساخ حتتها ،وبالتايل سب ًبا يف العدوى والروائح الكرهية.

إن اجلراثيم املرتاكمة حتت هذه األظافر تنمو برسعة وتتكاثر بسبب وجود
الظروف املناسبة لذلك ،ثم تنتقل لداخل جسم اإلنسان يف أثناء الطعام.
وهكذا فقد هنى نبي الرمحة ﷺ عن إطالة األظافر ملا تسببه من تلوث وتسمم،

كثريا قد تؤدي إىل االلتهابات يف هنايات األصابع ،ونزيف بسبب
وإذا طالت ً

التشققات ،واإلصابات بالرضوض.
 -5قص الشـارب:

أيضا
وهذه املنطقة التي فوق الفم وحتت األنف منطقة الشارب تعترب ً

مكانًا خص ًبا لتجمع اجلراثيم والتي تنتقل بسهولة لداخل الفم يف أثناء الطعام
والرشاب .لذلك جيب حف الشارب لتجنب هذه العدوى.

وهكذا يتبينَّ األثر الطيب لعبادات املؤمن وهذا ما نجد تصدي ًقا له يف قول
احلق  -عز وجل  : -ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭾ [النحل.]97

 -ينتهي الشيخ من احلديث فيخرج من املرسح مع ثالثة من الطالب،

ويبقى ثالثة هم (حسام ،ويارس ،ويوسف).
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الف�صل الثاين
يارس :حسام ملاذا ال تقص أظافرك؟ أنا أالحظ من أسبوع بأن أظافرك

طويلة ومل تقم بقصها إىل اآلن!!

حسام :برصاحة أنا أحب أن تكون أظافري طويلة.

يارس :إ ًذا هل يمكنك أن ختربين بسبب واحد مقنع جيعلك تدع أظافرك

طويلة؟

حسام :برصاحة ال يوجد أي سبب؛ لكن احلقيقة هي أنني قد اعتدت

عىل تطويل األظافر.

يارس :تعرف يا حسام بأن العادات السيئة ال تسمن وال تغني من جوع

 ..فكر يا حسام يف حديث النبي ﷺ« :مخس من الفطرة :ذكر منها وقص
األظافر» وبني كالمك.

صديقي حسام :أهيام أحب إليك كالم النبي ﷺ ،أم عاداتك وتقاليدك؟!

حسام :أكيد كالم النبي ﷺهو أحب عندي ،وهو أخري يل.

يارس :يعني من اليوم يا حسام لن أشاهد أظافرك طويلة  -بإذن اهلل . -
حسام :أعدك يا يارس بأنني سوف أواظب عىل قص أظافري إن شاء اهلل؛

فأكسب األجر من اهلل ،ونظافة يدي من القذارات التي تعلق باألظافر.

يارس :وأنت يا يوسف متى تنوي أن تقص من شاربك ..صار يل مدة

أريد أن أصارحك لكنني خجل منك.

يوسف :املوضوع يسري ،وأنا مل أدعه إال لكي يعطني قلي ً
ال من اهليبة؛
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املهم أن املوضوع يسري.

يارس :مادام أن املوضوع يسري كام تقول ،إ ًذا ملاذا ال تقص شاربك فتطبق

أجرا.
سنة ،وتكسب ً

يوسف :واهلل إنك صادق ،أنا أجامل الناس وأترك سنة نبوية؛ من

اليوم إن شاء اهلل سوف أقص شاريب ،وأعتني به ..ومن اليوم نظرة الناس ال

هتمني ..املهم نظرة ريب يل.

يارس :بارك اهلل فيك يا حسام ،وبارك اهلل فيك يا يوسف واحلمد هلل أن

كرمنا بأن جعلنا من أمة حتافظ عىل النظافة وحتث عليها.
خيرج يارس ،وحسام ،ويوسف من املرسح.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات
ورقة

الغرض من األداة

ليقرأ منها الشيخ

قيمة األداة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )7طالب هم( :الشيخ،

الطالب الثالثة ،يارس ،حسام ،يوسف).
* مدة املرسحية )9( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 تعريف الطالب بخصال الفطرة. ّحث الطالب عىل تطبيقها.

 -بيان فوائد املحافظة عىل خصال الفطرة ،وخماطر إمهاهلا.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثامنة
ال ي�سخر قوم من قوم

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثالثة شباب جالسون عىل املقاعد والطاوالت هم( :رامي ،ووليد،

ومروان).

رامي :نريد يا شباب أن نؤذي كل من يمر من هذا الطريق.
وليد :أنا ال أحب اهلنود؛ بل أترصد هلم كل مرصد.

مروان :أنا منذ زمن وأنا أترصد لكل سوداين ،ولن أضيع فرصتي اليوم.

وليد :يعني ما الذي تنوي فعله يا مروان؟

مروان :أريد أن أجعله كاملصعوق يدور بال شعور.

مجيع الطالب الثالثة يضحكون.
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الف�صل الثاين
يمر عامل هندي (طالب يمثل شخصية هندي من خالل اللباس).
وليد :هذا هندي قد أتى بقدميه ،تعال يا أبا اهلند.
العامل اهلندي يأيت إىل وليد.

رامي يسأل اهلندي :ما اسمك؟
اهلندي :وما شأنك باسمي.
رامي يقوم ويمسك باهلندي من صدره ويقول له :أقول لك يا أبا اهلنود

عنادك هذا لن يفيدك أي يشء؛ أخربين وإال لكمتك لكمتني بال شعور.
اهلندي :كاملوه هبلو آيس.

وليد :ماذا يقصد آيس أم قارة آسيا.

اجلميع يضحك.

رامي يسأل اهلندي :كم عمرك؟
اهلندي :وبامذا يفيدك عمري.

رامي يرضب اهلندي عىل رأسه ويقول له :وما الفائدة أص ً
ال التي يف خمك

يا أبا اهلنود؟ ..أخربين عن عمرك برسعة؟

اهلندي :أربعة وعرشون سنة ونصف.
مروان :نصف أم ربع.
اجلميع يضحك.
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رامي :كم سعر غسيل السيارة؟
اهلندي :عرشة رياالت.

وليد :اغسل كالمك قبل أن تغسل السيارة.
اجلميع يضحك.

رامي يأمر اهلندي بالذهاب ويقول له :إياك واملرور من هذا الطريق مرة

أخرى وإال حصلت عىل بعض اللكامت.
اهلندي يذهب.

وليد يقول :فع ً
ال هندي عجيب!!
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الف�صل الثالث
يمر سوداين معه أغراض يف كيس (طالب يمثل دور السوداين من خالل

لبس عاممة).

مروان :أوه هذا ما أريده وقد حتقق  ..سوداين بشحمه وحلمه.
اجلميع :أخرج لنا قدراتك يا مروان.

مروان يقول :يا زول يا زول اقرتب مني برسعة.
السوداين :أنا مستعجل ،وعندي الليلة مشاغل كثرية.
مروان :أقول لك تعال  ..تعال أريدك يف أمر.

السوداين :أمل أقل لك بأنني يف عجلة من أمري.
مروان يذهب إىل السوداين ويقول له :يظهر أنك ال تفهم الكالم.

السوداين :اتركني يا أخي ودعني أذهب إىل منزيل فأنا يف عجلة من

أمري.

مروان :ملاذا تذهب وأنا أناديك وال جتيب؟
السوداين :دعنا يا أخي أصدقاء وأحباب ومن دون مشكالت.
مروان :ال أنا أريد املشكالت.
السوداين :املشكالت ليست يف مصلحتي وال مصلحتك.
مروان يقوم بخلع عاممة السوداين ،ورمي األغراض التي يف كيس

السوداين فوق رأسه؛ وحياول رضب السوداين.
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يأيت وليد ورامي ويقومان برضب السوداين مع مروان.

السوداين هيرب.

مروان يقول :اهلل أكرب ..سوداين وحياول عنادي.
اجلميع يضحك.

يرجع الثالثة إىل أماكنهم.
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الف�صل الرابع
يمر أفغاين (طالب يمثل شخصية األفغاين من خالل لبس بدلة أفغانية

مع عاممة).

يقوم مروان برمي علبة عصري ناحيته.
األفغاين يقف ويرجع إىل وليد ويقول له :من رمى هذه العلبة؟

مجيع الشباب الثالثة يردون :لسنا نحن.

عيل ،وهذه العلبة ترمى يف القاممة
األفغاين :ال أنا شاهدت أحدكم يرميها َّ

عيل.
وليس َّ

مروان :أص ً
ال أنت شبيه بالقاممة.

األفغاين :أنا شبيه بالقاممة؟!!

األفغاين يقوم برضب مروان عىل بطنه وظهره ورجله.
مروان يسقط عىل األرض يتأمل ويئن .آه ..آه.
عيل ال كالم وال علب.
األفغاين يذهب ويقول :لكي تتأدب وال ترمي َّ

وليد ورامي جيتمعان حول مروان ويقوالن له :كيف حالك يا مروان؟

مروان :أطلبكم طل ًبا عاجالً ..نادوا يل الطبيب؛ رجيل كُرست ،وظهري

ُقصم ،حتى بطني ارجتت.

وليد :يظهر يل أهنا من آثار الرضبات التي وجهها لك األفغاين.
رامي :وليد  ..أحرض الطبيب برسعة.
88

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

وليد يذهب ليحرض الطبيب.

الطبيب يأيت ويفحص وليد (طالب يمثل شخصية الطبيب من خالل

بالطو ،وحقيبة إسعافات أولية).
الطبيب يسأل مروانِ :م َّم تشكو؟

مروان :أشعر أن أجيل قد اقرتب.

الطبيب يقوم بعمل ضامدة حول رجل مروان.

مروان يقوم بعد التضميد ويقول :احلمد هلل حتسنت.

الطبيب يقول ملروان :قم إن شاء اهلل إنك بخري.

مروان يقوم ويشكر الطبيب.

وليد ورامي يقبالن رأس الطبيب ويقوالن له :لوال اهلل ثم جميئك لفقدنا

زميلنا من بني أيدينا.

الطبيب السوداين جيمع أدواته للذهاب.

مروان يسأل زمالءه :يا شباب كأنه السوداين الذي قمنا برضبه.

وليد ورامي يقوالن :نعم؛ هو الذي قمنا برضبه!!

السوداين يسمع الكالم ويقول :معقولة ..أنتم من قمتم برضيب!!

وليد ورامي ومروان خيفضون رؤوسهم ويقولون للسوداين :ساحمنا يا

طبيب.

السوداين :أص ً
ال أنا يف عمري مل أغضب عىل أحد؛ لكن الذي أريد أن
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تفهموه أنتم وكل مسلم يف هذه األرض هو أننا إخوان ،ديننا واحد ،ودمنا
واحد ،نحتاج دائماً إىل مساعدة بعضنا البعض ،وأنا ال يمكن أن أمتنع عن
خدمة أي مسلم بكل ما أستطيع ،وال يمكن أن أستهزئ بأي مسلم مهام
كانت جنسيته أبدً ا.

مروان ووليد ورامي يقومون مجي ًعا ويقولون :نحن من اليوم سنفتح

صفحة جديدة ،ولن نؤذي أي مسلم يف هذه األرض أبدً ا ،ولن نستهزئ به؛

بل نتوب إىل اهلل مما مىض ونسأله أن يقبل توبتنا ،إنه سميع جميب.

الطبيب السوداين يقول :احلمد هلل أنكم عرفتم خطأكم وندمتم عليه

وأذكركم بقول اهلل تعاىل :ﭿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭾ

[احلجرات] .

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

1

ثالثة مقاعد

2

الغرض من األداة

قيمة األداة

جيلس عليها وليد ومروان ورامي من املدرسة
()30

عاممة وثوب سوداين لتمثل شخصية السوداين

ر.س

3

لبس هندي

لتمثيل شخصية اهلندي

()30

4

لبس أفغاين

لتمثيل شخصية األفغاين

()50

5

حقيبة اإلسعافات

لتضميد قدم وليد

()30

6

علبة فارغة

7

األولية

كيس فيه بعض
األدوات

لتمثيل رمي العلبة عىل األفغاين

ر.س
ر.س
ر.س

من املنزل

لتمثيل دور رمي األغراض فوق من املنزل
رأس السوداين

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )6طالب هم( :رامي ،وليد،

مروان ،اهلندي ،السوداين ،األفغاين).
* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :سبع أدوات ،من املنزل اثنتان ،وواحدة من

املدرسة ،ومن السوق أربع أدوات.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

91

* تكلفة املرسحية اإلمجالية )140( :رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املرسحية:

 -توعية الطالب باحرتام كل اجلنسيات.

 -زرع األخوة اإلسالمية يف نفوس الطالب.

 بيان خامتة من يؤذي إخوانه املسلمني.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.

* مالحظة :إذا تم توفري (حقيبة اإلسعافات األولية) من مرسحيات

سابقة تصبح تكلفة هذا املرسحية مائة وعرشة رياالت فقط؛ بسبب خصم
قيمة (حقيبة اإلسعافات األولية).
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امل�سرحية التا�سعة
ورقة التوت
فكرة املرسحية:

هذه املرسحية تعرض:

 -أحداث عنف عاملية.

 -أحداث ( )11سبتمرب.

 -حتقيقات الصحافة.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تعليق "الظل :نحن نعلم جيدً ا تعصبكم لثوابت دينكم ،ولكن ما

تعلمونه أبنائكم يؤثر علينا؛ فالتعدي عىل اآلخرين أمر مرفوض مجلة
وتفصيالً ،ونحن نرى يف مناهجكم تعبئة متطرفة يف كره ورفض اآلخر ،كام
نرى يف مناهجكم إشعال احلامس العدواين ألهنا حتفز عىل ما تسمونه (اجلهاد
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املقدس) الذي يولد فكرة العنف واإلرهاب عند أبنائكم.

لذا؛ جيب أن ُيمنع اجلهاد املقدس متا ًما ،وأن تلغى فكرة اجلهاد من

املقررات الدراسية.

فمدارسكم تصنع اإلرهاب من خالل بث األفكار املتطرفة املعادية

لنا ،وإن كتب الدين اإلسالمي الدراسية يف مدارسكم حتتوي عىل حتذيرات
ألبنائكم من تكوين صداقات معنا.

ونحن نأمركم أن تغريوا مناهجكم ومتحو منها كل املفاهيم التي

تتعارض مع مصاحلنا؛ فمناهجكم تفرخ اإلرهاب ،ومدارسكم ترعاه.
أمحد وخالد يدخالن.

أمحد :قلت لك لن أذهب للمدرسة بعد اليوم.
خالد :ماذا أقول؟هل جننت؟
أمحد :قلت لك لن أذهب أال تفهم.
خالد :وملاذا؟
أمحد :أنا ال أريد أن أصبح إرهاب ًيا.

خالد :إرهايب! ومن قال لك أنك ستصبح إرهاب ًيا بذهابك للمدرسة.
اجلد :ماذا بكام؟ ألن تذهبا للمدرسة؟

خالد :تعال يا جدي واسمع ما يقول أمحد!
اجلد :ماذا بك يا بني؟
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أمحد :ال يشء.

خالد :إنه ال يريد الذهاب للمدرسة!
اجلد :هل أنت متعب يا بني؟

خالد :كال يا جدي ،إنه ال يريد الذهاب للمدرسة لكي ال يصبح إرهاب ًيا.
اجلد :إرهايب! ما هذا الذي تقوله؟

أمحد :نعم إننا نتعلم اإلرهاب يف مدارسنا.

اجلد :تتعلم اإلرهاب! كيف حيدث ذلك؟ ومن قال لك هذا؟

أمحد :هذا ما يردده اآلخرون .أليس تعليمنا مسؤول عام يسمى

اإلرهاب؟

اجلد :ال يا بني إن تعليمنا بريء من هذا االهتام ،فتعليمنا نقي يستقي

أسسه من منهل اإلسالم الصايف.

خالد :أليست هذه املناهج هي التي خترج عليها وزراء وسفراء وأساتذة

وماليني اخلرجيني؛ فام احلصانة التي جعلتهم ال يصبحون إرهابيني.

اجلد :نعم يا بني إن مناهجنا قائمة منذ مئات السنني ،وال يذكروهنا إال

عىل سبيل الزراية هبا ،وصفوها باجلمود والتحجر وعدم القدرة عىل التأثري.

هل أصبحت إرهابية بني يوم وليله.

أمحد :أنا لن أتعلم ولن أذهب للمدرسة بعد اليوم.

اجلد :إن التعليم يا بني مفروض علينا باعتبار أننا أمة ،أمة ذات رسالة

تعلم أبناءها دينها وما يصحح عقيدهتم ،ويضبط سلوكهم.
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أمحد :إن مناهجنا تدعو للعنف.
اجلد :مناهجنا تدعو للعنف؟!!.
أمحد :وملاذا تتهم مناهجنا برعاية اإلرهاب؟

اجلد :قدر بالدنا يا بني أن تكون دائماً يف الصدارة عندما تواجه أمتنا
قضايا مصريية؟
خالد :بكل أسف شوهت صورتنا املضيئة ،ولطخت صورة اإلسالم

املرشفة.

اجلد :ارفعوا رؤوسكم لتعانق كوكب اجلوزاء ،فدينكم دين أمن وسالم،

ودين حمبة وعدل ومساواة.
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الف�صل الثاين
صوت خارجي؛ الظل :إن سبب إرهابكم هو كرهكم لنا ألننا مل ندخل

يف دينكم.

خالد :نكرهكم!؟ كيف نكرهكم؟

تعلمنا أن فاروق األمة الذي مأل الدنيا عدال وأمنًا اقتص للقبطى وهو

غري مسلم من ابن عمرو بن العاص حاكم مرص ،وقال قولته التي سمع هبا
أحرارا).
العامل( :متى استبعدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم
ً

اجلد :وهذا صالح الدين يوم حطني سمع أن (ريتشارد) قد مرض فام

كان منه إال إن بعث إليه طبيبه اخلاص ودواء من عنده وهم يف حالة حرب.

هذه سامحة اإلسالم هذا ما تزرعه مناهجنا يف نفوس أبنائنا كل يوم.

الظل :ال حتدثني عن صالح الدين فيجب أن حتذف كل قصصه من

كتبكم وكل املفاهيم التي تدعو إىل ما يسمى اجلهاد؛ فهو سبب اإلرهاب يف

العامل.

خالد :وهل تعلمينا مسئول عن اإلرهاب يف حربني عامليتني؟!هل

تعليمنا هو من ألقى القنبلة الذرية؟! هل تعلمينا يملك أسلحة الدمار

الشامل التي ترهب العامل؟َ!

هل تعلمينا مسؤول عن كل ما حيدث يف فلسطني؟!

الظل :إن مصلحتكم هتمنا نحن ال نقول لكم كيف تربون أبناءكم؛

ولكن نقول لكم أن هناك اآلالف من أطفالنا من دون أب أو أم.
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خالد :قتل امرئ يف غابة جريمة ال تغفر ،وقتل شعب آمن مسألة فيها

نظر .أليس هذا مبدأ تتعاملون به معنا.

الظل :إن لديكم مشكلة مع شعوبنا حيث أصبحت ختاف من مدارسكم

التي تعلم أبناءكم أنه البد من حتويل العامل لإلسالم أو املواجهة.

اجلد :إنكم ختافوننا ألنكم جتهلوننا .نحن ندعوكم لدراسة اإلسالم

بعقولكم وليس بعواطفكم.

الظل :نريدكم أن تتقبلوا الواقع وتعيشوا يف ظل النظام العاملي اجلديد،

أن تعملوا أوالدكم العمل ضمن هذا النظام كاملخلص مطيعني.

اجلد :إن بدأت تسقط ورقة التوت ،وتتمزق خيوط العنكبوت التي

طاملا وارت الكثري من العورات.

خالد :ما تطلبونه منا هو اإلرهاب بعينه.
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة

ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )4طالب هم( :الظل ،أمحد،

خالد ،اجلد).

* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 توعية الطالب بخطر أعداء األمة. -بيان صفاء مناهجنا وكُتبنا.

 -كشف زيف أعداء األمة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية العا�شرة
تلك القيود
فكرة امل�سرحية:
هذه مرسحية قصرية هادفة بعنوان (تلك القيود) ،تعتمد عىل اللعب

باإلضاءة بشكل كبري.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(أنوار ساطعة واألب خياطب ابنه).

مرارا
وتكرارا ..إياك إياك من مصيدة احلبال،
األب :أي بني ..وأوصيك ً
ً

خداعة هي تلك احلبال تغريك بزينتها لتوقعك يف فخها.
االبن :أنا لك يا أبتاه بار.

األب :كم من إنسان قد غوته ،كم من إنسان قيدته ،ال جتب من دعاك
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هلا ،أو أغراك باالقرتاب منها.

األب :ال ختش عىل ابنك يا أبتاه.

األب :ال تنس ما أوصيك به (يكررها وهو خارج من املرسح).

عيل وصاياه أظن مني ذلك االبن العاق ،أم
االبن :ما بال أيب قد أعاد َّ

بليد الفهم الذي ال يعي ما قد يقال له؟!.
يدخل الصديق:

الصديق :أهال بصديق قد غاب عن األنظار ،وحالت املسافات عن

رؤية حمياه (يتعانقان).

االبن :أي يوم سعيد هذا أن أرى صديق الطفولة ،أهانت عليك العرشة

وأيام الصبا والسعادة.

الصديق :أعامل كثرية قيدتنا هذه األعامل.

االبن :املهم أين رأيتك بعد طول غياب.

الصديق :وغري ذلك ،أنا أدعوك لرؤية ما مل تره عيناك منذ أن أبرصت.

حبال مجيلة ،ملونة ،مزخرفة ،أي متعة يف رؤيتها ،أي لذة يف ملسها

وإمساكها.

االبن :حبال!! كأن أذين قد مر عليها هذا املقال!!

الصديق :بل يشء جديد ..من عاش هبا كان سعيدً ا.

االبن :أوووه ،تذكرت ،أيب وصاين بالبعد عن هذه احلبال.
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االبن :أباك أوصاك!!!وهل ألبيك علم هبذه احلبال؟.
عيل الوصايا عن حال حبال تغري املرء بزينتها.
االبن :كرر َّ

الصديق :يا هذا ،دع عنك ختاريف املسنني وأوهام اخلائفني ،وال حترم

شبابك لذة احلياة.
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الف�صل الثاين
تظهر طاوالت يسار املرسح وعليها حبال متدلية كاملشانق بألوان

وأشكال.

االبن :ما أروعها.

الصديق :واألروع ملسها ،واللذة بالقرب منها.

االبن :لكني أخشى من االقرتاب.

الصديق :اقرتب ال عليك ،كيف ختشى وغريك عرشات؛ بل مئات

حرموا من لذهتا  ..اقرتب  ..يمسك االبن بإحدى احلبال ،يلقيها وهو يظهر

الرسور ثم يضعها يف يده ،فتقيده األنوار سوى نور ضئيل.
االبن :يا وييل ما بال الظالم قد حل.

خيرج شخص مقنع يرتدي السواد بالكامل يمسك احلبل من هنايته،

يطلق ضحكة مرعبه ويقوم بجر االبن والدوران يف حلقة ضيقة.
االبن :أنت!! من أنت ،اتركني اتركني...

املقنع :بضحكة مرعبة؛ أنا سيدك ،فأنت قد غدوت عبدً ا يل.

االبن :عبدٌ لك!! أنا مل أكن عبدً ا ألحد إال هلل.
املقنع :قد غدوت اآلن عبدً ا.

االبن :أهيا الصديق ،فكنى من قيد العبودية.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

103

الف�صل الثالث
ويظهر شخص ثاين مقنع بطرف حبل حييط بالصديق ،ويفضل أن يكون

قد أمسك الصديق من الرقبة.

الصديق :ملاذا تريد اخلروج من لذة احلبال ومتعة األصفاد.
االبن :قد غدوت عبدً ا حلبل ،أسري معه إن سار وأقف معه إن وقف.
الصديق :استمتع بوقتك ،فهناك من يتمنى بعض ما عندك من لذة.

خيرج من املرسح.
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الف�صل الرابع
االبن :يشاهد املقنع الثاين جير صديقه.

وأنت كذلك ،غدوت عبدً ا حلبل ،كيف مل أشاهد قيدك ،ليتني أمعنت

نظري فعرفت ذل من يدعوين إىل ذل ..يعض عىل أصابعه ليتني ما أرخيت

سمعي لعدو ظننته صديقا،آه يا حرسيت وبؤيس آه.

صوت األب :أين أنت يا بني؟ مايل افتقدك بني األنوار.

ٍ
حلبل
االبن :إنه أيب ،واخجلتاه ،من رؤية ابنه العاق قد صار عبدً ا

رخيص ،كيف يل أن أتوارى عن ناظريه.

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

105

الف�صل اخلام�س
يدخل األب:
األب :أي بني ،استبعدتك احلبال.

االبن :وآخجلتاه علم أيب.

األب :أما كُنت لك من الناصحني؟
االبن :منكس رأسه يا أبت ،ذليل هو ابنك ،القيد ما حز معصمه لكنه يا

أبتاه قطع قلبه ،أي أمل يف جسمي يعترص ،أي سم يف كل حلظة منه أرتشف،
غاب ابنك يا أبت عن احلياة ،فال حياة يف حلكة الظلامء يا أبتاه.
األب :عد إىل النور يا بني ،النور إليك يا بني مشتاق.

االبن :تنهيدة :بل الظمآن إىل املاء يشتاق ،آه القيد ،القيد يشدين إىل

سحيق الظلمة ويمنع عنى النور كأين ألفت العتمة.
األب :الندم أوىل خطوات احلرية.

مستبرشا  ..وهل بعد العبودية من حرية؟
االبن:
ً

األب :احلرية هي النور من قبلك ،هي الفضاء الواسع من صدرك.
االبن :والقيد؟!! هل أظل مقيدً ا هكذا مدى السنني.
األب :بل األمر ملك يديك ،وإن أردت فعلت.
االبن :أبتاه ،أرجوك عقيل ال يكاد يستوعب.
األب :إن أردت يا بني ،فرس عىل قيدك  ..كرس أغالل سجنك.
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االبن :أنا؟! إراديت أنا؟ كيف واحلبل يلف معصمي وقوة أكثر تفوقني

تشدين.

األب :خييل إليك قوته ،وتظن يف نفسك جسارته ،بل هو ضعيف،

ضعيف يا بني.

أرضا.
يقوم االبن بشد املقنع فيشده بقوة ليطيح به ً

االبن :بنربة حزينة؛ كنت عىل العيش عبدً ا ٍ
حلبل رخيص.

األب :بل إن عزمت فامض وال تتخاذل ،ما كان حلبل أن يستقوي إال

بعد أن رأى ضعفك ،أريه منك قوة وعزيمة وإرصار ستجده أمامك يتهاوى
حقريا هينًا يركض ال يقوى عىل يشء.
ضعي ًفا
ً
يقوم االبن بشد املقنع بقوة فيتهاوى املقنع ساق ًطا ،فينفك عن االبن

القيد تضاء مجيع األنوار.

ٍ
لضعيف من الضعفاء.
بعضا من عمري
االبن :أمضيت ً

األب :يدعو إليها شيطانًا إنس ًيا كان أم جن ًيا ،يظن منها سيطرة عىل نفسه

وهي الضعف يتجىل يف كلمة الضعيف ،باجلهد األكرب يتغلب املرء عليه.
االبن :كيف مل أعي ما وصيتني به يا أبتاه؟!.

األب :قد أخطأ أبونا يا ُبني من قبل ،ومازلنا يف إثره سائرين ،فيا ليتنا

رسنا عىل خطاه يف توبته ،هي الذنوب يا بني تلك القيود ،فال تدع الذنب

يقيدك.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

جموعة حبال

الغرض من األداة

قيمة األداة

لتمثيل دور اإلغراء بمفاتن الدنيا من املنزل

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )5طالب هم( :األب  -االبن

 -املقنع - 1املقنع 2الصديق).

* مدة املرسحية )15( :دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -وعظ الطالب بخطورة االفتتان بزخارف الدنيا.

 توعية الطالب بأمهية سامع وصايا اآلباء. -احلرص عىل البعد عن رفقاء السوء.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية احلادية ع�شر
وجدتها

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

حامد :أين كنت؟

أنس :بالدكان.

شبحا؟
حامد :ما بك تترصف وكأنك رأيت ً

أنس :حامد إىل الغرفة أريد إخبارك برس.
حامد( :هيمس مع نفسه) اللهم سرتك.

صوت باب يغلق.

حامد :ما بك؟ ماذا هنالك؟

أنس :اقسم باهلل أن ال خترب أحدً ا.
الحاشد للمسرحيات والمشاهد

109

حامد :من دون قسم ،أعدك بأن ال أخرب أحدً ا.

أنس :إن أخربت أحدً ًا ،فلن أعود للكالم معك حتى آخر يو ٍم يف حيايت.
حامد :ماذا هناك؟  ..ماذا ختبئ يف جيبك؟

أنس :وجدت هات ًفا نقاالً أمام الدكان.
حامد :هاتف نقال؟

أنس :اخفض صوتك.
حامد :أرين  ..ما نوعه؟

أنس :انظر شاشته تعمل باللمس.

حامد :أين وجدته؟

أنس :أمام الدكان حتت شجرة السدر.
حامد :هل بحثت عن صاحبه؟
أنس :نعم لقد سألت من كانوا بالدكان ،ثم بحثت خارج الدكان ،فلم

أجد له صاحبه؛ فأخذته يل.

حامد :أقرتح أن حتاول االتصال بآخر شخص تكلم معه صاحب

اهلاتف؛ فقد يساعدنا يف معرفة مالكه.

أنس :لقد حاولت ،لكن قائمة املكاملات الصادرة فارغة وكذلك

القادمة ،حتى دليل اهلاتف فارغ ال يوجد أي أسم خمزن عىل اجلهاز؛ كأن

اهلاتف جديد.
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حامد :هذا يعني أن صاحبه أضاعه بعد ما اشرتاه مبارشة  ..يا لألسف؛

كم هو حزينًا اآلن عىل ضياعه.

حامد :أعطني اجلهاز علني أجد اسماً نستطيع االتصال به.

أنس :كفى لقد حاولت بام فيه الكفاية ،واآلن اهلاتف صار ملكي.
حامد :لكن..

أنس :انتهى األمر  ..إياك أن خترب أيب ،دعني أخربه يف الوقت املناسب.

حامد :أقرتح أن ترتكه لدى بائع الدكان فقد يعود صاحبه إىل الدكان

ليسأل عنه.

أنس :لقد أبلغت البائع أن اهلاتف بحوزيت؛ فإن أتى صاحبه للبحث

عنه ،ما عليه سوى االتصال يب وأنا سأعيده  ..ما رقم هاتفك النقال؟ أريد
االتصال بك من اهلاتف اجلديد حتى نعرف رقمه.

سكوت مع صوت رضبات عىل اهلاتف النقال.

أنس :يبدو أن ال رصيد يف اهلاتف؛ ألنه يرفض االتصال  ..أظن أنه

يستقبل املكاملات الواردة .عندي فكرة سأزيل بطاقة اجلهاز وأضع بطاقتي
املشحونة يف اهلاتف اجلديد.
حامد :ولكن..

أنس :كم كان حظي مجيالً ،وجدت اهلاتف الذي طاملا حلمت به.

حامد :لكن اهلاتف مل يصبح ملكك بعد ،عليك العودة إىل الدكان،

والبحث مرة أخرى عن صاحبه.
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أنس :لقد بحثت وانتهى األمر  ..إنه ملكي اآلن.
حامد :لكن إذا علم والدي باألمر فمن املؤكد أنه سيأمرك بإعادته إىل

الدكان.

أنس :ما بك؟ استيعابك قليل اليوم  ..قلت لك بحثت عن مالكه ومل

أجده.

حامد :قلبي غري مطمئن.
أنس :اخرج من غرفتي  ..لقد أزعجتني.
حامد :أنت حر  ..أنا أنصحك.
أنس( :باستهزاء) أنا أنصحك.
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الف�صل الثاين
صوت سيارة الرشطة.

حامد :ترى ما الذي جيري أمام الدكان؟

أنس :ما األمر؟

حامد :سيارة رشطة ،والكثري من األشخاص.

أنس :دعني أرى ،ربام هناك حادثة دعس.
حامد :ال أعتقد.

أنس :أو حريق.

حامد :مستحيل  ..ال توجد سيارة إطفاء احلرائق.

أنس :عىل مجيع األحوال األمر ال يعنينا.

حامد :أظن أن األمر كله متعلق باهلاتف النقال الذي وجدته.
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الف�صل الثالث
صوت جرس الباب.
حامد :أمل أقل لك أن املوضوع متعلق باجلهاز؟

أنس :ال تفتح.

حامد :من بالباب؟

خالد :أنا خالد من الدكان.
حامد :السالم عليكم.

خالد :وعليكم السالم  ..أريد التحدث مع أنس.

أنس :أه ً
ال  ..تفضل.

خالد :أهال أنس ،هل بإمكانك إعطاء الضابط اهلاتف الذي وجدته ملعاينته.

أنس :ملاذا؟  ..هل حرض صاحبه؟

الضابط :نعم ،منذ أكثر من ثالث ساعات ،وهو لعجوز جتلس أمام باب

الدكان ،وعندما اقرتبنا منها لنرى إن كانت بحاجة ملساعدة وجداهنا تبكي.
أنس :تبكي؟...ملاذا؟

الضابط :ال أعرف ،فالعجوز ال تذكر عنواهنا ،وال هاتف أقربائها،

وال أية معلومة تساعدنا يف الوصول إىل أهلها .ومن خالل هاتفها النقال
سنستطيع  -بإذن اهلل  -مساعدهتا.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

الغرض من األداة

األدوات

قيمة األداة

1

صوت جرس الباب لعرضه يف املرسحية

2

صوت سيارة الرشطة لعرضه يف املرسحية

من

3

لعرضه يف املرسحية

من

صوت باب يغلق

من

الطالب
الطالب
الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )4طالب هم( :أنس ،الضابط،

خالد ،حامد).

* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ثالثة من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 توعية الطالب بخطورة رسقة اهلواتف النقالة. -بيان أمهية اهلواتف النقالة للناس.

 -تعليم الطالب كيفية الترصف يف حال العثور عىل أجهزة نقالة مفقودة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثانية ع�شر
�أ�شكرك يا بني
ملخص املرسحية:

يذهب زياد كل صباح إىل العمل بإحدى اهليئات احلكومية ،ودائماً
يستقل احلافلة ليصل إىل عمله ،ويف أثناء وقوفه مع أصدقائه يف احلافلة؛
حدث احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

زياد :ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
رامي :ماذا بك يا زياد؟

زياد :أمل ينظر أحد من اجلالسني إىل هذا الرجل العجوز؟
رامي :ينظرون إليه مجي ًعا ،وال يشفقون عليه!!
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زياد :إ ًذا ماذا يريدون أن تكون حالته كي يرق قلبهم إليه ،ويقف أحدهم

وجيلسه مكانه؟

رامي :كل الناس اآلن ال يفكرون إال يف أنفسهم فقط  -إال من رحم ريب.

زياد :إ ًذا متى نفيق من هذه الغفلة؟

رامي :عندما يعرف كل منا أن الرسول احلبيب حممد ﷺ أوىص بكل

اخلري واملودة واحلنان.

زياد :إ ًذا متى سيعرفون؟

كريم :سيعرفون عندما حيتاج اإلنسان ألخيه وال جيده يقف بجانبه،

وقتها فقط سوف يقول :يا ليتني فعلت كذا وكذا.

صغارا عىل مثل هذه األعامل.
فارس :نحن شباب وال زلنا
ً

كريم :كان من الواجب عليك يا فارس أن تقول للرجل العجوز الذي

يقف بجانبك؛ أجلس.

فارس :نعم  ..صحيح  ..لقد ضاعت القيم.

زياد :ال لن تضيع أبدً ا ،نحن يف جمتمع حيرتم الكبري ويوقره ،ويعطف

عىل الصغري ،ويقف بجانب املحتاج ،ويزور املريض ،ويقف بجوار أخيه

وقت الشدة.

رامي :أحسنت يا زياد ،هكذا تعلمنا من حبيبنا ورسولنا حممد ﷺ.
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الف�صل الثاين
الرجل العجوز :أشكركم أهيا الشباب الصاحلون ،وأكثر اهلل من أمثالكم،

أمتنى من اهلل أن يصل كالمكم هذا إىل مجيع الشباب.

بعد ذلك توقفت احلافلة يف املحطة ،ونزل منها بعض الناس ،وكان

أيضا شاب يدعى إبراهيم ،وحدث احلوار التايل بعدما أخذ بيد الرجل
هناك ً

العجوز ليجلسه عىل املقعد.

الرجل العجوز :إن قدمي تؤملني وال أحتمل الوقوف أكثر من هذا ،فامذا

أفعل؟

إبراهيم :تعال يا والدي تفضل باجللوس هنا.

الرجل العجوز :أشكرك يا بني ،وأكثر اهلل من أمثالك ،هكذا تكون

أخالق املسلم احلقيقي.

رامي :ما شاء اهلل ،لقد أرسل اهلل إليك هذا الشاب املهذب يف الوقت

املناسب يا والدي.

إبراهيم :من املفروض أن نكون مجي ًعا هكذا ونشعر بآالم اآلخرين.

زياد :نحن مجي ًعا يف هذه احلافلة من وقت ليس بقصري ،ومل ينظر أحد إىل

هذا الرجل بعني الرمحة.

رامي :فع ً
ال يف هذا الوقت مل يعد أحد هيتم بأحد ،وال يفكر يف حالته مهام

كانت  -إال من رحم ريب  ،-بل يقول :ال شأن يل.

كريم :جيب أن يكون عند كل إنسان اهتامم بغريه ،بدالً من حالة الالمباالة
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التي يعيش فيها.

فارس :ماذا تقصد بالالمباالة؟

كريم :أقصد هبذه الكلمة أن الشاب جيلس عىل الكريس يف احلافلة ويرى

رج ً
شخصا
وأيضا يرى بعض الناس
ال أو امرأة
عجوزا وال جيلسه مكانهً ،
ً
ً
غري مبرص يعرب الشارع وال يسال عنه أحد.

إبراهيم :إ ًذا  ..واجب علينا أن ننصح مجي ًعا كل أصدقائنا وأصحابنا

يف كل مكان بأن يطبقوا السلوك القويم الذي يليق بكل مسلم ،وأن هيتموا

باآلخرين؛ لكي نعيش يف رخاء وسالم.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات
مالبس

الغرض من األداة

لتمثيل دور الرجل العجوز

قيمة األداة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )6طالب هم( :زياد ،رامي،

كريم ،فارس ،الرجل العجوز ،إبراهيم).
* مدة املرسحية )9( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة فقط من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 هو اإلحساس باآلخرين وما يشعرون به من أمل. البد أن نخفف عنهم األمل لكي يشعروا بالسعادة. غرس مبدأ أن عمل اخلري ال يقترص عىل فئة معينة ،بل عىل كل الناس.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثالثة ع�شر
�أحب �أبي
ملخص املرسحية:

إبراهيم تلميذ يف الصف األول متوسط ،ويعمل أبوه عامل نظافة يف

مستشفى؛ ولكنه خيجل أن يذكر وظيفة والده ،ويدور احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

إبراهيم :غدً ا يوم اجلمعة ،وهو عطلة رسمية أين ستذهبون؟

مبكرا وأقوم برشاء الفطور ،وبعدها نستعد
عبداهلل :سأستيقظ من نومي ً

ألداء صالة اجلمعة.

عبدالرمحن :أنا سأذهب مع أيب لزيارة جديت؛ ألهنا مريضة.

رامي :أنا سأمكث يف البيت مع أمي ،ألهنا كبرية يف السن وبحاجة إىل

من يساعدها.
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زيد :أما أنا فسأذهب ملكان رائع ،وهو زيارة مستشفى رسطان األطفال
لكي نلعب ونمرح معهم ونخفف عنهم األمل.

هشام :أما أنا فسأذهب مع أيب إىل الرشكة التي يعمل هبا؛ لكي أساعده
هذا اليوم ألنه يشعر باألمل.
إبراهيم :أما أنا فسأذهب إىل نادي الرشطة ،ألن أيب يعمل ضاب ًطا.

عبداهلل :ملاذا تكذب يا إبراهيم وتقول :أن والدك يعمل ضابط رشطة؟!
إبراهيم :ال ،أنا ال أكذب ،فأيب فع ً
ال يعمل ضابط رشطة.

عبداهلل :كيف يا إبراهيم يعمل ضابط رشطة ويف الوقت نفسه يعمل يف
املستشفى التي يعمل فيها أيب؟
إبراهيم :مستشفى!! أي مستشفى؟ أنت الذي يكذب.

عبداهلل :أنا ال أكذب؛ ولكنك تستحي من أبيك الذي يوفر لك كل يشء
يف احلياة من ملبس ومسكن وغذاء فال يصح هذا منك  ..أهذا هو شكرك
له؟
إبراهيم :فعال أنا أستحي أن أقول :إن والدي يعمل هبذه املهنة ،وأستحي
أن يراه زمالئي وهو حيمل أدوات النظافة يف املستشفى.

عبداهلل :لو أن كل إنسان يستحي من أبيه هكذا ما ذهب أحد لعمله وال
مدرسته فعمل أبيك مرشف جدً ا ،إنه يعمل برشف ،ويف هناية الشهر يأخذ

أجره عىل ذلك ،وال يرتكب أي يشء خيالف الدين.
إبراهيم :ماذا تقصد بأي يشء خيالف الدين؟

عبداهلل :أقصد أنه ال يرسق وال يعتدي عىل أحد ،بل يكسب رزقه

باحلالل ،ومن تعبه واجتهاده ألن اهلل سبحانه أمرنا بالعمل.
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الف�صل الثاين
اقتنع إبراهيم بكالم عبد اهلل وفكر فيه جيدً ا وعندما ذهب للبيت قبل يد

والده وذهب معه يوم اجلمعة ملساعدته:
إبراهيم :السالم عليكم يا أيب.

الوالد :وعليكم السالم يا إبراهيم ،كيف حالك؟

إبراهيم :بخري يا والدي ،ولكني أريد أن أذهب معك غدً ا للمستشفى؛

ألنني لن أذهب إىل املدرسة؛ فغدً ا هو يوم اجلمعة.

الوالد :ال عليك يا ولدي ،عليك أن تذاكر دروسك جيدً ا وال حتمل

مهي؛ املهم أن تكون بخري.

كثريا من
إبراهيم :سأذهب معك يا والدي ألساعدك؛ ألنك تعبت ً
أجلنا.
الوالد :أشكرك يا بني.

وبعد أن عاد اجلميع للمدرسة بعد العطلة أخذ كل واحد حيكي ما فعله

يوم اجلمعة وبدأ احلوار التايل:

إبراهيم :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تالميذ الفصل :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
إبراهيم :أريد أن أحدثكم عن جتربة رائعة.

تالميذ الفصل :وما هذه التجربة يا إبراهيم؟

إبراهيم :لقد ذهبت مع أيب للمستشفى ألساعده يف عمله؛ ألنه متعب جدً ا.
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زيد :أحسنت يا إبراهيم.
هشام :إنك عظيم فعالً ،ألنك أدخلت السعادة عىل والدك.
عبداهلل :وما هو شعورك؟

إبراهيم :إنني أشعر بسعادة غامرة؛ ألنني خففت العبء عن والدي ملدة

يوم واحد.

زيد :البد وان نعتز بآبائنا ألهنم رس سعادتنا يف هذه احلياة ،ويقومون

بتوفري كل يشء لنا دون أن نتعب.

رامي :إذن البد عىل كل إنسان أال خيجل من عمل أبيه أو أمه ما دام ليس

فيه ما يغضب اهلل.

زيد :ما رأيكم أن نذهب يف األسبوع القادم لزيارة إخواننا وأخواتنا يف

مستشفى رسطان األطفال؟

مجيع التالميذ :هذا اقرتاح رائع ،فليستأذن كل منا والده ولنذهب إىل

هذا املكان؛ لندخل البهجة والفرحة عىل قلوهبم.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )7طالب هم( :إبراهيم ،عبد

اهلل ،عبد الرمحن ،هشام ،رامي ،زيد ،الوالد).
* مدة املرسحية )8( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -االعتزاز باألب واألم.

 احلرص عىل مساعدة الوالدين يف أعامهلم. -عدم اخلجل من مهنة الوالدين.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الرابعة ع�شر
اتركها �إنها خملوق �ضعيف!!
ملخص املرسحية:

بعد خروج التالميذ من املدرسة كل يوم يذهب لؤي ومهند إىل مكان

جماور به بعض القطط ،فيقوم لؤي بتعذيب القطط بطريقة صعبة جدً ا؛ بأن

يقوم بربط القطط من ذيلها ويقوم بسحبها عىل األرض ،وطب ًعا يستمتع

بذلك ،فرياه سعيد ومازن وإسالم ،ويقومون بنهيه عن هذا العمل املحرم،
وبدأ احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

لؤي :هيا يا مهند تعال معي لنلعب بالقطط.
مهند :أين أين؟ أريد أن أجرب هذه اللعبة هيا بنا برسعة.
لؤي :من فضلك يا مهند امسك هذه احلقيبة إىل أن أنتهي من ربط هذا
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الذيل اجلميل باحلبل.

مهند :حاال ستبقى معي احلقيبة ولكنني أريد أن أفعل مثلك.

سعيد :انظر يا مازن ما هذا؟ أهذا معقول؟ ال حول وال قوة إال باهلل

العيل العظيم.

مازن :ما هذا؟ أحدث ملهند ولؤي يشء من االختالل العقيل؟ ما الذي

يقومان به؟

سعيد :إهنام يقومان بربط ذيل القطط ثم يقومان بجرها عىل األرض

بطريقة فظيعة.

مازن :سأذهب إليهام وسأمنعهم من هذه الفعلة الشنعاء.
سعيد :لن تستطيع أن متنعهام.

مازن :ال ،سأفعل ما أستطيع ألمنعهم.
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الف�صل الثاين
ذهب سعيد ومازن إىل مهند ولؤي ليمنعامها من ممارسة تعذيب القطط

وحدث احلوار التايل:

مازن :ماذا تفعل يا لؤي؟
لؤي :ما شأنك بام أفعله إنني ألعب بالقطط.

مازن :تلعب بالقطط!! أمل تستح من هذا القول وهذا الفعل؟

لؤي :ملاذا أستحي وأنا مل أفعل شي ًئا ألحد ،إهنا قطة ال تتكلم.

سعيد :احلمد هلل أنك تعرف أهنا ال تتكلم؛ أي :ال تستطيع أن تعرب عن

أملها ،وبالرغم من ذلك تقوم بتعذيبها هبذه الطريقة البشعة.
لؤي :إنني ألعب هبا فقط وال أعذهبا.

سعيد :ال ،إنك تعذهبا أمل تر أن ذيلها أوشك أن ينقطع من شدة ربط

احلبل عليه.

أيضا؟
لؤي :يقطع ذيلها أو تقطع أذهنا ما شأنك أنت ً

مهند :فع ً
ال يا لؤي ،إهنا تتعذب وال تستطيع أن تعرب عن أملها فيجب أن

تكف عن ذلك.
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الف�صل الثالث

بعد ذلك جاء إسالم وألقى السالم عليهم ودار احلوار التايل:

إسالم :السالم عليكم  ..يا مجاعة ماذا بكم؟

أيضا؟
مهند :وعليكم السالم!! ماذا تقول أنت ً

إسالم :أقول يف ماذا؟ أنا مل أعرف شي ًئا.

لؤي :احلكاية كلها أنني أحببت أن ألعب قلي ً
ال بالقطط.

إسالم :وهل يصح هذا؟ أليست خملوقات ضعيفة البد من العطف

عليها؟

لؤي :وكيف نعطف عليها إن شاء اهلل.

مازن :نعطف عليها بأن نطعمها ونسقيها وال نعذهبا؛ ألن الرفق باحليوان

أيضا.
مطلوب ،وجيب أن نرمحها ً

سعيد :عندك حق يا مازن خاصة أن الرسول حممدً ا ﷺ قال« :دخ َل ِ
ت
ِ
النار يف ِه َّر ٍة ر َب َطتْها  ،فلم تَط َع ْمها  ،ومل تَدَ ْعها ُ
شاش
تأكل من َخ
امرأ ٌة َ

ِ
األرض»(. )1

فورا ،ولن أفعل هذا مرة أخرى
لؤي :سأقوم بفك هذا احلبل من ذيلها ً

وأسأل اهلل أن يغفر يل.

مهند :وأنا سأذهب حاالً ،وسأحرض هلا اللبن واخلبز لتأكل وترشب،

ولن أعذهبا مرة أخرى.

 :::::هناية املرسحية :::::

( )الراوي :عبداهلل بن عمر  -املحدث :البخاري  -املصدر :صحيح البخاري  -الصفحة
أو الرقم - )3318( :خالصة حكم املحدث[ :صحيح].
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات

جمسم لقطة

الغرض من األداة

لتمثيل دور تعذيب القطة

قيمة األداة
()30
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )5طالب هم( :لؤي ،مهند،

سعيد ،مازن ،إسالم).

* مدة املرسحية )8( :دقائق.
* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية )30( :رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املرسحية:

 بيان جرم تعذيب احليوانات. احلث عىل الرفق باحليوان.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.

* مالحظة :عند عمل جمسم القطة؛ أرجوا عدم عمله كام ً
ال بحيث

يفصل الرأس حتى نخرج من النهي النبوي اخلاص باملصورين.
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امل�سرحية اخلام�سة ع�شر
�س�أ�ضع هذه الورقة يف جيبي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يف هناية اليوم الدرايس وبعد انتهاء األستاذ حمسن من رشح الدرس قال

للتالميذ :غدً ا  -بإذن اهلل  -سأجري لكم اختبار الشهر.

األستاذ حمسن :واآلن هل تريدون شي ًئا قبل أن أنرصف.
شكرا يا أستاذ.
التالميذً :

األستاذ حمسن :إ ًذا السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تالميذ الفصل :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

موجها كالمه لزمالئه...
ثم قال عبد اهلل
ً

عبداهلل :وأنا سأكون عىل أتم استعداد خاصة أنني مل أذاكر شي ًئا.
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عمر :كيف تناقض نفسك هبذا الكالم؟

عبداهلل :أنا مل أناقض نفيس ألنني فع ً
ال سأكون مستعدً ا.

عمر :كيف ستكون مستعدً ا وأنت لن تذاكر شي ًئا؟

عبداهلل :يل أسلوب معني يف االمتحان وسأتبعه غدً ا.

عمر :إنك تتوهم أنك عىل صواب ،ولكنك خمطئ ح ًقا.
عبداهلل :ما اخلطأ يف أنني سأكتب املعلومات يف ورقة صغرية وأضعها

يف جيبي ،وأخرجها ألنقل منها اإلجابة يف ورقة اإلجابة ،وال يشعر يب أحد.
ً
عمر :اخلطأ هنا هو أنك هبذا تكون
غشاشا وإذا كان ال يراك أحد؛ فاهلل

تعاىل يراك ،ألن اهلل يرانا يف كل مكان وزمان.

عبداهلل :إنني يف كل اختبار أقوم هبذا العمل دون أن يشعر يب أحد.

أيضا
سعد :ولألسف حتصل عىل درجة عالية دون تعب ،ولألسف ً

يصبح عقلك خاو ًيا ليس به معلومات.

عبداهلل :معك حق ،إنني ال أعرف شي ًئا عن املنهج ،وال أدري ماذا أفعل

يف آخر العام ،وخاصة أنني رسبت يف العام املايض.

سعد :أعتقد أنك أدركت كالمي ،وعرفت أنك فع ً
ال ال تعرف شي ًئا عن

املنهج.

عبداهلل :فعالً ،ألنني ليس لدي وقت للمذاكرة ألن احلاسوب يأخذ كل

وقتي.

عمر :أليس هذا مضيعة للوقت دون جدوى؟
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عبداهلل :كيف يكون دون جدوى وأنا أستمتع به؟

يارس :فع ً
ال دون جدوى؛ ألنه عبارة عن متعة وقتية فقط ،وال تعود

عليك بأية فائدة يف ذلك الوقت؛ ألنك مل تذاكر دروسك.
عبداهلل :أفهم من ذلك أن احلاسوب ليس مفيدً ا.

يارس :ال ،احلاسوب مفيد جدً ا ،ولكن ليس عىل حساب املذاكرة ،فالبد

أن نقسم الوقت جز ًءا للمذاكرة ،وجزء للحاسوب ،وجزء للقراءة ،وجزء
ملساعدة األهل ،وجزء للعب ،وهكذا.
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الف�صل الثاين
بعد ذلك اجتمع التالميذ عند األستاذ حمسن ،وأخذوا يوجهون النصيحة

إىل عبد اهلل ،لكي ينتبه إىل مذاكرته ،ويقسم وقت الفراغ بطريقة منظمة ،ودار

احلوار التايل:

سعد :أريد أن أنبهك يا عبد اهلل أنه جيب عليك أن تذاكر جيدً ا لكي جتتاز

االختبارات بنجاح وبمجهودك الشخيص.

عبداهلل :كيف وأنا تعودت عىل هذه الطريقة السهلة؟

كبريا
عمر :ال ،البد أن ّ
تكف عن هذه الطريقة الباطلة إنك ترتكب ذن ًبا ً

دون أن تدري ،وإذا كنت قد نجحت مرة فلن تستطيع النجاح كل مرة.

سعد :أنت حمق يا عمر إنه ذنب جسيم ،خاصة أن الرسول ﷺ هنانا عن

ذلك ،وقال« :من غش فليس مني» رواه مسلم.

يارس :عىل كل منا أن يذاكر دروسه أوالً بأول؛ لكي يشعر أنه يؤدي

عمله وواجباته بإخالص ،ويصبح من املتفوقني ،وال يرتكب ذن ًبا يف حق
نفسه وحق أهله وبلده.

األستاذ حمسن :معك حق يا يارس ،لقد قلت ما أردت أن أقوله بالضبط،
وعليك يا عبد اهلل أن تذاكر دروسك أوالً بأول وال تتكاسل ،وتنظم وقتك

لتكون أنت الناجح إن شاء اهلل.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )5طالب هم( :األستاذ حمسن،

سعد ،عبد اهلل ،عمر ،يارس).

* مدة املرسحية )9( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -بيان أمهية املذاكرة اجليدة.

 -غرس احرتام كلمة املعلم يف نفوس الطالب.

 التحذير من االعتامد عىل الغش؛ ألنه حرام.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية ال�ساد�سة ع�شر
()1
القلوب يف الأر�ض
تنويه :حيتوي النص عىل األحداث التارخيية الرئيسة التي أعقبت فتح

سمرقند مع إدخال لبعض التعديالت التي أراها رضورة فنية.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يفتح الستار عىل املنظر األساس( :جملس احلكم) كريس القايض يتصدر
املجلس وبجانبه حشايا ومساند .األثاث عادي وغري مبالغ يف فخامته).
الكاهن وأخوه وابنه يتحاورون يف الطرف األيمن للمجلس.
 -ملاذا تأخروا؟

 املوعد بعد الصالة ،ولعلهم ال يزالون يف الصالة.ٍ
امتحان عظيم.
 يا للتوتر الذي أحس به ،كأين مقبل عىل( )من املرسحيات الفائزة يف مسابقة التأليف املرسحي لعام (1417هـ) التي نظمتها وزارة
املعارف  -تأليف :خالد عبد اهلل الغازي.
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 -وأي امتحان.

 -أما أنا فلدي شعور قوي بأن النتيجة ستكون كام نحب.

 ولكن أمل تفكر يف عواقب الفشل؟ إن فشلنا فسيكون هذا بمثابة إعطاءالرشعية الحتالل املسلمني ألرضنا سمرقند.

 (يميش إىل الطرف اآلخر من املرسح ببطء وهو يتكلم) إذن يا أيباملبجل ما فائدة هذه الرحلة؟ أنقطع كل هذه املسافة من سمرقند إىل الشام
ونتكبد األخطار واملشاق لكي نطلب منهم تأكيد احتالهلم ألرضنا؟

 يا بني احلبيب؛ إنك تقول هذا الكالم ألنك ال حتس بام أحسه .ملحترقك النار التي أحرقتني .مل تتجرع السموم التي جترعتها ،ولو فعلت فربام
عذرتني.

 (يسري إىل منتصف املرسح) كيف هذا يا أخي املبجل؟ لقد كان احتاللسمرقند طعنة يف قلوبنا مجي ًعا.
 (يميش إىل وسط املرسح ببطء ورأسه مطرقة إىل األرض) ليس فقطما آملني ما أن احتل املسلمون أرضنا حتى كان سؤال الناس الوحيد( .. :ماذا
فعل الكاهن األعظم؟ ماذا سيفعل الكاهن األعظم؟ اطمأنوا  ..ال بد أن
الكاهن األعظم بمباركة معبودنا العظيم سيقيض عليهم)؛ ولكن ما إن تبني
هلم أين ال حول يل وال قوة ،وأن احتالل املسلمني ألرضنا أصبح حقيقة؛
حتى حتطمت أحالمهم عىل رأيس وامتألت روحي بشظاياها.
منذ ذلك اليوم وإىل اآلن ،كل نظرة من قومي اهتام صارخ يل ،وكل كلمة
يوجهوهنا إ َّيل حتمل يف طياهتا االحتقار واالزدراء .أفبعد هذا تلومني عىل أن
آيت إىل هنا وأحاول؟!
 -ال لوم عليك يا أخي العظيم ،الغريق يتعلق ولو باألحالم.
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الف�صل الثاين
( -فجأة يدخل القائد ومعه اثنان من اجلند ،وما أن يرى الكاهن حتى

يصاب بالذهول).

 -الكاهن :نعم أهيا القائد  ..سبحان اهلل؛ آيت من سمرقند ألجدك يف

الشام؟.

 -هكذا هي األقدار أهيا القائد.

( -يقرتب منهم ويبقى اجلنديان بجوار الباب) وما الذي جاء بكم إىل

الشام؟.

 أال تدري ما الذي جاء بنا أهيا القائد؟. -كال ،وأنَّى يل أن أعرف؟

 إنه الذي أتى بك إىل الشام أهيا القائد. -مل أفهم! ما الذي أتى بك أهيا القائد؟

 -لقد بعث إ َّيل أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز أن آتيه ،وملا جئته أمرين

أن أتوجه إىل دار القضاء.

 إذن عرفت أهيا القائد ما الذي جاء بك وبنا. (يتعجب) ما هذه األلغاز التي حتدثني هبا أهيا الكاهن؟( -يسري ببطء إىل اجلهة اليمنى من املرسح يف أثناء احلديث) لقد جئنا إىل

هنا لنقاضيك عند اخلليفة.

 (بمزيج من الدهشة والتساؤل) تقاضيني! (مبتسماً ) لقد عهدتك أهيا138
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الكاهن رزينًا عاق ً
ال أبعد ما تكون عن املزاح.

( -غاض ًبا) أنأيت من سمرقند لنمزح أهيا القائد؟

 -إذن عالم ستقاضيني؟

( -يعود إىل وسط املرسح) عىل رسقتك.

 -ما هذا الذي تفرتيه أهيا الكاهن؟ أمل تعلم أن ديني وخلقي يمنعانني

من الرسقة؟

 -العجيب أنك عىل الرغم من دينك وخلقك استوليت عىل أعز ما

نملك وحرمتنا منه.

 -وعالم استوليت؟.

 -أتنسى هبذه الرسعة أهيا القائد؟

 لست أدري ما الذي دهاك أهيا الكاهن حتى أصبح حديثك اليومألغازا؛ ولكن أخربين قبل ذلك  ..ملاذا مل ِ
تأت وترفع شكواك إ َّيل؟.
ً
 -لو علمت أنك تنصفني ألتيتك.

 -أنت تقدح يف عدالتي أهيا الكاهن.

 أنا ال أقدح يف عدالتك عىل وجه العموم؛ ولكن يف هذه القضيةبالذات كنت واث ًقا من أنك لن تنصفني؟ فكيف تكون اجلاين واخلصم ثم

تصبح القايض؟.
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الف�صل الثالث
(يدخل القايض فجأة وبيده كتاب  ..يلقي نظرة عاجلة عىل املوجودين).
 -السالم عليكم.

 -وعليك السالم ورمحة اهلل.

 (يتجه القايض إىل كرسيه ويضع الكتاب بجانبه). ليجلس اجلميع وليأيت اخلصامن.( -جيلس أخو الكاهن وابنه عىل احلشايا ويقف الكاهن والقائد أمام

القايض ،الكاهن عن يساره والقائد عن يمينه).
 -أيكام املدعي؟

 أنا يا قايض. -ومن أنت؟

 أنا كاهن سمرقند األعظم ،وسادن صنمها ،وحاكم أهلها. (ملتفتًا إىل القائد) ومن أنت؟. أنا فاتح سمرقند وأمريها.( -خماط ًبا الكاهن) وما دعواك عليه؟.

 -إين أدعي عليه أهيا القايض أنه رسق مني ومن أهل سمرقند أعز ما

نملك.

 وماذا رسق منكم؟.140
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 (ببطء) لقد استوىل عىل بالدنا.( -يضحك بصوت عال).

( -بحنق) ليس فيام قلته ما يضحك أهيا القائد.

لتدعي
 بل هذه أغرب طرفة سمعتها .أحترضين من سمرقند إىل الشامَّ
عيل هذه الدعوى املضحكة؟!.
َّ
 -نعم ،وهي ليست دعوى مضحكة ،ولعل هذا يبني لك ملاذا مل أرفع

شكواي إليك ،فاخلصم ال يكون حكماً .

 -أحسنت صن ًعا ،إذ لو فعلت جلعلتها طرفة يتندر هبا أفراد حاشيتي.

 -يبدو أنكام نسيتام أنني القايض.

 -املعذرة.

 -احلق أن دعواك عجيبة أهيا الكاهن ،وألول مرة أسمع هبا .إن ما قام

به القائد ليس رسقة وال استيالء ،إنام هو فتح.

( -بذهول وغضب) فتح؟ أتسمي االستيالء عىل أرضنا واغتصاب

فتحا؟!.
أموالنا وحتطيم صنمنا العظيم ً ..

 -نعم ،هو فتح وإعالء لدين اهلل  -عز وجل . -

( -بغضب) أنا ال أعرف له اسماً سوى الرسقة.

 -إن كان احلال ما تقول فدعواك مرفوضة( .يأخذ الكتاب ويستعد

لالنرصاف).

 مه ًال أهيا القايض (يتجه إىل مقدمة املرسح ببطء ويتحدث هبدوء)
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ما دمتم ترفضون مفهومي فسأحاكمك إىل مفاهيمكم .أليس من مبادئكم
أهيا القايض قبل أن حتاربوا الناس أن ختريوهم وتنذروهم ،فإن رفضوا

قاتلتموهم؟.
 -بىل.

( -بصوت يتدرج يف االرتفاع) إذن فاسأل القائد العظيم كيف استوىل

عىل أرضنا.

 (ينظر للقائد بتساؤل).( -يبدو عليه احلرج ويطرق برأسه) أ  ..أ  ..احلق يا قايض  ..أ  ..احلق

أنّا اعتمدنا عىل مباغته القوم.

 -ماذا تعني أهيا القائد؟.

( -يعود إىل مكانه برسعة وهو يتكلم) أي :أننا مل نشعر إال وجيشه

يقتحم أسوارنا ،ويأرس جنودنا ،وحيتل أرضنا.

 -أ  ...احلق يا قايض أننا باغتنا القوم (يرفع رأسه ويتكلم برسعة) ولكننا

معذورون يف هذا الفعل.

 معذورون؟! وأي عذر لكم؟. -لقد أرسلت العيون قبل الفتح فتفحصوا موقع املدينة وحصانتها،

واستعدادات أهلها.

وأخربوين أن املدينة شديدة احلصانة متينة األسوار .ليس هذا فحسب؛

بل لدى أهلها من املأونة واملياه ما يمكنهم من مقاومة احلصار مهام طال زمنه.
142
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وهلذا باغتّهم باهلجوم دون إنذار؟.

 -نعم.

 -إنّا هلل وإنا إليه راجعون .واهلل ما كنت أظن أهيا القائد أن مثلك يفعل

ما فعلت.

 -ولكني أخربتك أن املدينة حصينة ،فلو دعوناهم إىل اإلسالم أو اجلزية

فلن يقبلوا ،وسيطلبون احلرب ،وسيتحصنون بمدينتهم.
 -ثم؟.

 -سنحارصهم مدة طويلة.

 -ثم؟.

 -ثم لن جيدي احلصار شي ًئا ،وسنضطر للرجوع عن سمرقند.

 -ثم؟.

 -ثم ماذا أهيا القايض؟ أرض جديدة حترم منها دولة اإلسالم.

 -يبدو أهيا القائد أن محاستك للفتوح أنستك مهمتك النبيلة األوىل.

 -ماذا تقصد أهيا القايض؟.

( -ينهض من كرسيه ويسري إىل مقدمة املرسح ببطء وهو يتكلم) الرسول

ﷺ وأصحابه الكرام ملا محلوا السيوف وانطلقوا يف أرجاء األرض مل يكن

مطمحهم أي عرض من أعراض الدنيا ،حتى توسيع رقعة اإلسالم مل يريدوا

أن يتحصلوا عليه بالسيوف .إنام محلوا السيوف ليسقطوا الطواغيت الذين
كانوا حيولون بني الناس وبني اإلسالم ،ثم يقولون للناس :اختاروا ،ولكم
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كامل احلرية ،ولسنا نجربكم عىل اعتناق اإلسالم ،ومل يعد أحد يمنعكم عنه.
حي عن بينة ،ولذا كان الناس يدخلون
ليهلك من هلك عن بينة ،وحييى من ّ
أفواجا عن اقتناع ( يعود إىل كرسيه).
يف دين اهلل
ً

 واآلن استمعا إىل احلكم .تعود من فورك إىل سمرقند أهيا القائد،وتبنون ما هدمتم من دور ،وتصلحون ما خربتم من أموال ،وتطلقون
من أرستم من الناس ،وترجعون ألهل سمرقند كل ما أخذمتوه منهم .ثم
خترج جنودك كلهم دون أن تأخذوا شي ًئا .خترجون كام دخلتم بأسلحتكم
وخيولكم ،وتبتعد عن سمرقند .ثم تبعث إليهم رسوالً يدعوهم إىل

اإلسالم ،فإن أجابوا فبها ونعمت ،ويصبحون إخواننا هلم ما لنا وعليهم ما
علينا ،وإن أبوا فدعوهم إىل دفع اجلزية ،فتبقى هلم أمواهلم وأرضهم ونلتزم
بحاميتهم من أعدائهم ،فإن أبوا فأعلمهم أنك ستحارهبم ،وأمهلهم ثالثة
أيام ثم رس إليهم .هذا هو احلكم.
( -مذهوالً) يا إهلي!.

أخريا
( -األخ واالبن يعانقون بعضهم فرحني مبتهجني) مرحى يا أبتاهً .

يا أخي.

( -الكاهن يظهر عليه الذهول وعدم التصديق).

 (بغضب)؛ ولكن أهيا القايض أنت تضيع هبذا احلكم كل جهودناومجيع ما بذلناه لفتح سمرقند!!.

فتحا
 ليكن  ..تذكر دائماً أهيا القائد أن اإلسالم فتح للقلوب وليس ًللبلدان.

 أهيا القايض العظيم :إين أحس أن هذا املوقف العجيب جعلني حريانمذهوالً .منذ أن دخل املسلمون أرضنا وخالطناهم وعارشناهم وأنا يف
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رصاع بني عقيل وقلبي .أما قلبي فمعجب بمبادئ دينهم وأخالقهم وحسن
تعاملهم ،وأما عقيل فكاره الحتالهلم أرضنا.

وهبذا احلكم الذي ما كنت أختيل أنك ستحكم به؛ ثبت يل أن هذا الدين
أخريا النور الذي
هو دين العدل والوفاء وحسن األخالق ،وأين قد وجدت ً
كنت أبحث عنه ،بعد أن عشت عمري يف ظالم الوثنية.
اهلل.

( -يلتفت إىل مجيع النظارة) أشهد أال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا رسول

 اهلل أكرب ،احلمد هلل  ..احلمد هلل (يقوم ويعانق الكاهن) احلمد هلل الذيهداك لنعمة اإلسالم يا أخي.

(متجها إىل أخيه وابنه) وأما أنتام فإين عىل ثقة من أنكام أقرب إىل
ً
اإلسالم مني ،وما أظنكام ستتأخران عنه.
 صدقت يا أخي .إن هذا هلو الدين احلق .أشهد أال إله إال اهلل وأشهدأن حممدً ا رسول اهلل.
 أما أنت أهيا القائد فلست يف حاجة لتنفيذ احلكم .سأعود إىل قوميوأحكي هلم ما حدث وأعلمهم بإسالمي ،وأدعوهم إىل اإلسالم ،وأنا واثق
من أهنم لن يتأخروا عنه ،إذ هبذا احلكم سقط آخر حاجز بينهم وبني اإلسالم.
 -احلمد هلل.

فتحا للبلدان.
 -أرأيت أهيا القائد؛ اإلسالم فتح للقلوب وليس ً

 -صدقت.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة

ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )5طالب هم( :كاهن سمرقند

األعظم ،شقيقه ،ابن الكاهن ،فاتح سمرقند وأمريها ،القايض).
* مدة املرسحية )22( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 بيان لعظمة اإلسالم وعدله. عرض لصورة مرشقة من التاريخ اإلسالمي. -التذكري باألخالق اإلسالمية العظيمة ،ورضورة التمسك هبا يف كل

حال.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية ال�سابعة ع�شر
()1
املحاكمة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثم أ ّما بعد ،نفتتح قضيتنا
القايض :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ّ
األلف بعد الالهناية من قضايانا املصريية املهمة  ..فتحت اجللسة  ..يتفضل
املدعي العام.
املدعي العام :سيادة القايض  ..أهيا احلضور الكرام :إن قضيتنا اليوم هي
قضية الساعة  ..كيف ال؟! والقضية هلا ارتباط بكل فرد من أفراد املجتمع
 ..كيف ال؟! ونحن نرى فسا ًدا قد تفشى وانترش انتشار النار يف اهلشيم  ..ال
أطيل أهيا القايض؛ فإن هذا املجرم املاثل أمامكم قد عاث يف األرض فسا ًدا
حتى ال جتد بيتًا إال وقد انتهك حرمته لي ً
هنارا ال يبايل .سلب األمة
ال كان أو ً

أهم مقومات حضارهتا؛ إنه وقت اإلنسان ،فض ً
ال عن اإلنسان نفسه يف قيمه
( )هذه املرسحية مأخوذ من حفل جوالة البرتول واملعادن (1417هـ) مع االختصار.
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وأخالقه وتقاليده.

أفسد شباب وفتيات األمة ،أضاع األوقات  ..ممّا أدى إىل إمهال كثري من

الطاقات.

شوه صورة اإلسالم وحما هوية األ ّمة  ..جلب إلينا املحرمات بتصويرها
ّ
بأهبى صورة وع ّلم اجلريمة ،وما خفي كان أعظم أهيا القايض.
لذا يا أهيا القايض؛ أنا من هذا املكان أطالب بإيقاع أقوى وأقىص وأنكى

وأبشع وأعنف وأخوف عقوبة عىل هذا املتهم املاثل أمامكم وعدم التهاون

وشكرا لك
تسول له نفسه العبث بمقدرات األ ّمة،
يف هذا ،ليكون عربة ملن ّ
ً

شكرا لك.
أهيا القايض ً ..

شكرا املدعي العام  ..وليتفضل الدفاع.
القايضً :

شكرا أهيا القايض َ ..لكَم أتعجب من سوء الفهم لكل ترصف
الدفاعً :

ُيقدم عليه موكيل.

أهيا القايض؛ إن ذنب موكيل الوحيد أنه سعى جاهدً ا غري ٍ
مبال يف خدمة

جمتمعه ووطنه ،إن ذنبه أنه يريد أن خيرج جمتمعه من قوقعة التقاليد املتحجرة

الناشفة.

أهيا القايض؛ إن من األمور التي تستثريين أن أرى املعروف الذي يقدمه

موكيل ُيقابل بسيل من الكفوف!!.

أهيا القايض؛ اسمح يل بأن أرشع يف ذكر بل إيضاح مجيع التهم التي يرشقنا

هبا زمييل املدعي العام ،ولدي سؤال أوجهه إليه؛ فلتسمح أهيا القايض.
القايض :تفضل.
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الدفاع :زمييل املدعي العام  ..أريد أن أسألك سؤاالً  ..ما هي األخبار

يف سرياليون؟

املدعي العام :سرياليون  ..أظن أهنا دولة إفريقية تشتهر بصناعة األملاس،

وأظن أن هناك مشكالت فيها يف أسعار وصناعة األملاس.

الدفاع :ها ها ها ها  ..يقول  :مشكالت  ..أهيا القايض؛ ولتسمح يل أن
أوجه ألحد احلضور سؤاالً.
القايض :تفضل.

الدفاع :أخي حممد  ..أريد أن أسألك السؤال نفسه  ..ما هي األخبار يف

سرياليون؟

حممد :سرياليون  ..قام انقالب عسكري عىل احلكومة املدنية ،وقامت

األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية باجلهد إلعادة احلكومة املدنية.

شكرا زمييل  ..أرأيت أهيا القايض :إنه يعيش احلدث حلظة
الدفاع:
ً
بلحظة  ..سيادة القايض إنه يعيش احلدث وكل ما يتعلق به  ..أهيا القايض:

إن هذا أكرب دليل عىل براءة موكيل من التهم التي رشقنا هبا املدعي العام،

شكرا لك.
وشكرا أهيا القايض ً ..
ً

يقاطعه املدعي العام :أعرتض أهيا القايض؛ إهنا كلمة حق أريد هبا باطل.
القايض :اعرتاضك مرفوض ،وإذا أردت الكالم فاستأذن.

الدفاع :زمييل املدعي العام  ..ال تغضب؛ فإن اخلرب جديد وال يعلم به

إالّ أولئك الذين يتصلون بالعامل اخلارجي بشكل دائم ومتصل  ..إهنم الذين
يستخدمون الطبق الفضائي  ..إنني أظن أنه واضح اآلن براءة موكيل من
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وشكرا أهيا القايض.
مجيع التهم املنسوبة إليه ..
ً

شكرا للدفاع  ..تفضل أهيا املدعي العام.
القايضً :

شكرا أهيا القايض ،وأعتذر عن انفعايل قبل قليل.
املدعي العامً :

قد أتفق معك يا زمييل الدفاع عىل أمهية وصول اخلرب إلينا أوال بأول،

ولكني أتساءل يف خضم هذه األخبار التي تأتينا أوال بأول مع تعليقات ال

متت إلينا بأدنى صلة.

تساؤل آخر :هل ينكر الدفاع أن كل هذه األخبار تصاغ من قبل أعدائنا؟
يقاطعه الدفاع :أعداء  ..أية أعداء يا رجل نحن نعيش يف سالم  ..العامل

كله يعيش يف سالم.

القايض :يا حرضة الدفاع نرجو عدم املقاطعة.

املدعي العام :يقول سالم  ..أي سالم هذا الذي تدعيه؟!  ..نعم أهيا

القايض  ..كام ذكرت آنفا أهنا تصاغ تب ًعا آلراء أولئك الذين يبثوهنا غال ًبا،
كام أين أتساءل أهيا القايض سؤاالً طاملا حريين؛ هل أصبح مجيعنا صناع قرار
حتى هنتم برسعة وصول اخلرب إلينا؟!

أهيا القايض؛ وإن كانت املسألة هي األخبار فهناك وسائل أخرى نستطيع

أن نأخذ منها األخبار مثل :املذياع (الراديو) ،واجلرائد.

أهيا القايض؛ أظن بل أعتقد أن رسعة وصول اخلرب إلينا كاملية ،نتحمل

فقدها يف سبيل ما هو أهم.
الدفاع :وما هو أهم؟
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املدعي العام :ديننا  ..قيمنا  ..أخالقنا  ..وحدة هدفنا  ..نعم وحدة

هدفنا.

شكرا للمدعي العام  ..تفضل أهيا الدفاع.
القايضً :

الدفاع :أهيا القايض  ..دعونا من قضية األخبار  ..إذا كان هناك أناس ال

يتابعون األخبار.

أهيا القايض؛ أريد أن أوجه هلذا احلضور الكريم سؤاالً فهل تسمح يل؟

القايض :تفضل.

الدفاع :أهيا احلضور الكريم  ..أريد أن أسألكم سؤاالً :هل حتتاجون إىل

الرتفيه أم ال؟

احلضور :نعم.

الدفاع :أرأيت أهيا القايض  ..كم نحن بحاجة إىل الرتفيه؟! كم من

مريض أهيا القايض اشرتيت ابتسامته بأغىل األثامن وكان موكيل هو الوحيد

الذي يصنعها عىل شفتيه .وكم من غريب يعيش يف غربته ال يعرف عن بالده
ٍ
وحيد يف
شي ًئا وكان موكيل هو الوحيد الذي يأتيه بأخبار بالده .وكم من
أنيسا إال موكيل أهيا القايضّ .
إن هذا هلو أكرب دليل  ..وكم
عزلته ال جيد له من ً

 ..وكم.

املدعي العام :وكم من شاب يافع أغواه موكلك  ..وكم من فتاة عفيفة

فقدت عفتها والسبب هو موكلك  ..وكم من بيت حتطم وأصبح ركا ًما

والسبب هو الرتفيه الذي يقدمه موكلك  ..وكم من طالب فشل يف دراسته
والسبب معروف  ..وهو الرتفيه الذي يقدمه موكلك.
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الدفاع :أهيا القايض  ..أعرتض عىل هذا األسلوب الذي يعتمد عىل

املشاعر واألحاسيس ،وال يقويه أي دليل أو شاهد  ..صديقي املدعي العام
 ..نحن يف قاعة املحكمة  ..وأية حماكمة تقام هنا ال بد من دليل أو شاهد
يساندها؛ فإن مل يكن أي منهام فإهنا جريمة  ..نعم جريمة يعاقب عليها

القانون.

املدعي العام :حسنًا  ..حسنًا يا زمييل الدفاع  ..إذا كنت تطلب الدليل

فأنا لدي الدليل وهو شاهد أحب أن يديل بدلوه  ..يف هذه القضية وهو

األستاذ :عبداهلل  ..بعد إذنكم عدالة املحكمة.
القايض :األستاذ عبد اهلل تفضل.

152

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

الف�صل الثاين
عبداهلل :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ..اسمي عبد اهلل أعمل مرش ًفا

اجتامع ًيا.

أنا من واقعي كمرشف اجتامعي الحظت التدين الشديد يف مستوى

الطالب سوا ًء األخالقي أم السلوكي  ..يعني مث ً
ال  ..تالحظون أن الطالب
بدأ ينترش بينهم املالبس غري الالئقة الظاهر فيها التشبه بالغرب  ..والكلمة
النابية كذلك أصبحت جتري عىل لسان الطالب كام جيري املاء  ..حتى
وأيضا أصبح الطالب ينجرون وراء املوضة
املدرسني مل يسلموا من هذا ً ..
يف املالبس والقصات  ..وأنا أهيا القايض من موقعي كمرشف اجتامعي
أردت أن أبحث عن السبب فذهبت ألسأل أحد الطالب ففاجأين بسؤال
مل أتوقعه  ..تتصور ماذا قال؟! قال  :يا أستاذ ملاذا ال يكون لدينا مراقص؟!
ملاذا ال يكون لدينا مالهي؟! ملاذا ال خيرج الواحد منّا مع حبيبته من دون أن
يكلمه أحد  ..فصدمت من هذا وعلمت أن املشكلة هلا سبب واحد فقط؛
أال وهو الدش.

الدفاع :أهيا القايض أنا مازلت أكرر السؤال نفسه  ..ما هي العالقة
كثريا من احلاالت
بني ما يقوله األستاذ عبد اهلل وبني موكيل  ..وال س ّيام أن ً
ظهرت قبل أن يظهر موكيل عىل الساحة.
عبداهلل :تريث قليال  ..لقد أجريت بح ًثا يف هذه املشكلة ،وأعطيته
للمدعي العام.
املدعي العام :نعم إنه عندي  ..وإذا أردت أهيا القايض أن أذكر لك

بعض النسب واألرقام.
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القايض :نعم.

شكرا أهيا القايض  ..دلت إحدى الدراسات يف أحد الدول
املدعي العامً :

أن ( )%39من أحداث املنحرفني اقتبسوا أفكارهم من الدش  ..دراسة
أخرى أجريت عن حتصيل الطالب وهي أن ( )%64ممن شملتهم الدراسة

قد تأثر مستوى حتصيلهم العلمي بسبب الدش واشتغاهلم به  ..واألدهى

واألمر أهيا القايض؛ أن إحدى الدراسات أظهرت أن الطالب عندما يتخرج
ّ

من الثانوية يكون قىض ( )15000ساعة أمام الدش ،أي )625( :يو ًما ..

بينام يكون قىض يف فصول الدراسة ( )10000ساعة!!.

أهيا القايض  ..القائمة طويلة وإذا أردت أن أذكر لك أرقا ًما تذهل أكثر

فأنا جاهز.

شكرا  ..أهيا املدعي العام؛ سيضاف هذا إىل ملف القضية
القايض :ال ً ..

وسننظر فيها.

شكرا أهيا القايض.
املدعي العامً :

شكرا أستاذ عبد اهلل  ..تفضل مكانك  ..تفضل يا سيادة الدفاع
القايضً :

إذا كان لديك إضافة أو تعليق.

الدفاع :أهيا القايض  ..ملاذا ينسى أو يتناسى زمييل املدعي العام أن

الرتفيه ليس كل أوقاتنا إن هناك حضارات وثقافات نستفيد منها  ..إن
هناك خمرتعات وفلسفات ال نعلمها  ..إن العامل اليوم أصبح قرية صغرية
يستفيد بعضها من بعض  ..وكان موكيل هو الوحيد الذي يأيت هبذه الثقافات

واألخبار إىل كل من يشاهده يف منزله دون تعب أو جهد يبذله.
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لدي دلي ً
ال حيسم القضية
أهيا القايض؛ حسماً هلذا اجلدال الذي طال ،إن ّ
لصالح موكيل وهو شاهد أريد استجوابه؛ أال وهو األخ /خالد.
القايض :خالد تفضل.

خالد :أنا خالد عيل ( )40سنة  ..رجل أعامل.

القايض :ليتفضل الدفاع باالستجواب.

الدفاع :منذ متى وأنت تستخدم الدش.

خالد :منذ حوايل ( )5سنوات.

الدفاع :حسنًا  ..أجبني برصاحة هل الحظت أ ّيام تغري يف ترصفات

أطفالك بعد استخدام الدش.

خالد :ال  ..مل أالحظ أي تغري.

أناسا كثريين يستخدمون
الدفاع :مجيل  ..أسمعت أهيا القايض  ..إن هناك ً

الدش ومل يتغريوا ،وهذا هو أكرب دليل عىل براءة موكيل من مجيع التهم التي

يقذفها به زمييل املدعي العام  ..وشكرا أهيا القايض.

شكرا للدفاع  ..و ُيفتح للمدعي إذا أراد استجواب الشاهد.
القايضً :

املدعي العام :بعد إذن العدالة  ..يا أخ /خالد  ..إين أحيي فيك هذه
الشجاعة؛ لكن لدي سؤال :هل أنت م ّطلع عىل كل ما يشاهد أهل بيتك عن
طريق الدش.

خالد :اعتقد أن هذا اليشء ليس رضور ًيا.

املدعي العام :إذن  ..اسمح يل أخ /خالد أن أقول لك؛ بأنك إنسان

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

155

متناقض  ..إذ كيف ال تسمح البنتك الصغرية أن تنظر لصور ال تليق يف

جملة ،وأنت تسمح هلا طول يومها أن تنظر إىل صور ح ّية ال تليق عن طريق
الدش.

الدفاع :أعرتض أهيا القايض عىل إظهار السلبيات وإخفاء اإلجيابيات.
املدعي العام :مجيل  ..مجيل يا زمييل الدفاع  ..والسؤال موجه لك يا

أخ /خالد  ..اذكر يل بعض اإلجيابيات  ..قارن يل بني نسبة هذه اإلجيابيات

وتلك السلبيات.

خالد ( :صامت ال يتكلم).

املدعي العام :هاه  ..ال أجد إجابة  ..هل ترى أن برامج عرض األزياء

 ..أقصد عرض األجساد إجيابية؟ أم ترى أن اإلجيابية هي اتصال الثقافة من
املسلسالت املدبلجة الفاضحة؟ أم ترى مسابقات اختيار ملكات اجلامل هي

اإلجيابية؟

أهيا القايض؛ أرى اآلن أن القضية قد اتضحت ومل يبق إالّ حكمكم

وشكرا لك أهيا القايض.
العادل يف هذه القضية،
ً

شكرا أخ /خالد تفضل مكانك.
شكرا للمدعي العام ..
القايض:
ً
ً
حرضة الدفاع؛ هل هناك إضافة؟
الدفاع :ال أهيا القايض.

القايض :بعد االستامع لألدلة ،ترفع اجللسة للمداولة.
القايض :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بعد االستامع ملرافعة كل من املدعي

ونظرا العتبارات
العام والدفاع وبعد كل ما قدماه من شهود ،وبعد املداولة
ً
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أخرى حكمنا بام هو آت:

يؤجل احلكم يف القضية األلف بعد الالهناية من قضايانا املصريية املهمة

إىل أجل غري مسمى.
ُرفعت اجللسة.

املدعي العام :يؤجل احلكم  ..ونحن  ..وأبناؤنا  ..وأجيالنا القادمة ..

وديننا  ..وقيمنا  ..وأخالقنا  ..أكل هذا حيتمل التأجيل؟! وإىل أجل غري

مسمى!!  ..متى؟ متى؟.

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة

ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )11طال ًبا هم( :املدعي العام،

الدفاع ،القايض ،حممد ،خالد ،األستاذ عبد اهلل ،مخس حضور).
* مدة املرسحية )24( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 بيان خطورة الطبق الفضائي (الدش). احلث عىل التخلص منه. -عرض أرضار الطبق الفضائي (الدش).

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثامنة ع�شر
جائزة التقليد

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يفتح الستار عىل إعالن حتت عنوان "جائزة ألحسن املقلدين" فيدخل

عدد من الشخصيات لقراءة العنوان.

أحدهم( :وهو يقرأ بصوت عال) أنا طب ًعا الفائز يف هذه املسابقة.

الثاين :بل أنا سأفوز عليك.

الثالث :ال أنت وال هو  ..أنا الذي سأفوز كعاديت يف املسابقات (وهنا

يقول اآلخرون بل أنا  ..بل أنا ،ويعلو الصوت وينرصف اجلميع).
(تغلق الستارة).
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الف�صل الثاين
يدخل مقدم الربامج ليقول:
املقدم :أهيا السادة املشاهدون ،السالم عليكم ،وبعد ،فقد جاء موعد

املسابقة ،والليلة إن شاء اهلل ،سيكون معنا يف املسابقة أعضاء جلنة التحكيم

وهم ثالثة :عضو اليمني وهو الضمري اإلنساين اليقظ ،وعضو اليسار وهو

الذوق السليم ،ورئيس اللجنة وهو العقل الراجع ،ونحب أن ننبه عىل أن

كل متسابق سوف يقوم ويكافأ يف احلال من جلنة التحكيم ،وسرتون طريقة
املكافأة ،واآلن فليدخل املتسابق األول.

املتسابق األول( :ثالثة أفراد عىل شاكلة :ما يكل جاكسون يدخلون

مغنني راقصني يقولون):

نحن فرقة الساكسون
قدوتنا مايكل جاكسون
أحببناه فقلدناه
والفائز قط ًعا نحن

(ويكررون هذا املقطع عدة مرات).

مقدم الربنامج( :هات ًفا) قرار جلنة التحكيم.
جلنة التحكيم :قررت جلنة التحكيم باإلمجاع بعضوية الضمري اإلنساين

اليقظ ،وعضوية الذوق السليم ،ورئاسة العقل الراجح  ..قررت فشل
املتسابقني ،وعدم نجاحهم  ..فهم خرجوا عن القدوة احلقيقية عن اإلسالم،
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وقلدوا الكفار ،من تشبه بقوم فهو منهم ،وبنا ًء عليه ستكون املكافأة كاآليت:
(ويدخل عليهم جمموعة من األقوياء بالعيص ،ومعهم شخص يقول

هلم :أحسنتم سينفعكم مايكل جاكسون ،ويرضبوهنم حتى خيرجوهم من

املرسح).

مقدم الربنامج( :هات ًفا) املتسابق الثاين.

املتسابق الثاين( :جمموعة عىل شكل رونالدو يمسكون الكرة ويغنون)

لعب وفن وهندسة
رونالدو يا مدرسة

من قدوتكم؟ رونالدو

أحببناه فقلدناه والفائز قط ًعا نحن

مقدم الربنامج( :هاتف ًا) قرار جلنة التحكيم.

جلنة التحكيم( :نفس القرار السابق).

(يدخل عليهم نفسها املجموعة من األقوياء ،ومعهم شخص كرونالدو

يقولون للمقلدين :هذا رونالدو احلقيقي قدوتكم فيجرون نحوه ويرصخون

باسمه يسلمون عليه؛ فينهال عليهم الرجال بالعيص واأليدي رض ًبا
ويقولون) :واآلن نفعكم رونالدو.

مقدم الربنامج( :هات ًفا) املتسابق الثالث.

املتسابق الثالث( :مفتول العضالت ،يف صورة ستيف أوستن ،يدخل

احللبة بالطريقة نفسها ستيف ،ويسمك امليكروفون ويقول:
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أنا ستيف أوستن ،بطل العامل يف مصارعة املحرتفني ،مل ينتزع أحد مني

حزام البطولة ،واآلن سرتون ماذا أفعل بخصمي ..سأهزمه يف أول دقيقة أنا

ستيف أوستن).

(وهنا يدخل املصارع اآلخر فيرضبه ستيف بعض الرضبات ثم يوقعه
ويعد احلكم ثال ًثا فيفوز ستيف).
ويدخل طالب ثالث (يغني):

وان تــو ثـرى ستيـف قـــدوتـي

		

إيت ناين تــني ستــيــف أوستـن

		

أحببناه فقلدناه والفائز قط ًعا نحن

		

مقدم الربنامج( :هات ًفا) قرار جلنة التحكيم.

جلنة التحكيم( :القرار نفسه).

(تدخل عليهم املجموعة نفسها من األقوياء ،ومعهم شخص كستيف
يقول له :هذا ستيف احلقيقي قدوتكم فيجري املقلد نحوه هات ًفا ستيف

ليسلم عليه؛ فينهال عليهام األقوياء رض ًبا حتى خيرجوهم قائلني واآلن
نفعكم ستيف أوستن).
مقدم الربنامج( :هات ًفا) املتسابق الرابع.

(يدخل وشعره طويل جدً ا ،يمسك بيده اسطوانة طويلة عىل صورة

رتا
سيجارة ،ويف اليد األخرى حقنة كبرية عىل أهنا خمدرات ،ويدخل متبخ ً

ويقول :أنا املتسابق الرابع ،أفضل متسابق ،فقدويت كل صاحب سيجارة،
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وكل مدمن هل عرفتم؟ وأنا بالطبع الفائز  ..أنا بالطبع الفائز.
مقدم الربنامج( :هات ًفا) قرار جلنة التحكيم.

جلنة التحكيم :القرار نفسه السابق.

وخيرج مجاعة الرجال ومعهم اسطوانات ورقية عىل صورة سجائر،

ويرضبونه هبا حتى خيرج من املرسح ،ويقولون فلتنفعك السجائر واحلقن

والسالسل).

مقدم الربنامج( :هات ًفا) املتسابقة اخلامس واألخري.

أبيضا،
املتسابق اخلامس( :أربعة أفراد) يدخل كل منهم وقد ارتدى ثو ًبا ً

ويف يد كل منهم مصحف.

(مشريا للقرآن راف ًعا
الفرد األول :السالم عليكم ،أما أنا فهذا قدويت
ً

إياه) تأيت خلفية صوتية :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸﭼ [اإلرساء.]١٠ - ٩ :

الفرد الثاين :الرسول حممد ﷺ هو كذلك قدويت فأنا أصيل هلل ،أصوم هلل،

أعبد اهلل أبدأ عميل باسم اهلل ،أهني عميل باحلمد هلل ،أخرج من بيتي متوك ً
ال

عىل اهلل ،أنا  ..أحب كل الناس (للجمهور) ال أمحل حقدً ا ألحد.

الفرد الثالث .. :أهتم باملسلمني يف العامل يف الشيشان ،يف العراق ،يف

فلسطني أرض األنبياء .أنا املسلم أعتز بإسالمي وديني.

كل ما رأيتم قبيل؛ هراء ،وكل ما رأيتم قبيل؛ برش ممسوخ اهلوية ،معدوم

الشخصية ،أما أنا (يأيت صوت من اخللف؛ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [األنعام].

صحيحا شامالً،ألعب ولكن بأخالق
ً
الفرد الرابع :أنا أفهم اإلسالم فهماً
املسلم ،أعمل ولكن بسلوك املسلم ،أبيع وأشرتي ولكن بأخالق املسلم.
املسابقون :تربأنا من قدوتنا السابقة ،واختذنا القرآن قدوة لنا ،ويأيت من

خلف املرسح قوله تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﭼ [الزمر] ثم نشيد:
ش����ب����اب اإلل�������ه ه�������داة ال���ش���ب���اب

ت���ع���ال���وا ت���ع���ال���وا ل��ف��ص��ل اخل��ط��اب

أه������اب ال���ن���ب���ي ون�������ادي ال��ك��ت��اب
ف���ط���وب���ى ل��ع��ب��د دع�����ا واس���ت���ج���اب

إىل اهلل ن����دع����و إل����ي����ه امل������آب.
 :::::هناية املرسحية :::::

164

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

1

مالبس متعددة

2

عصا

3

الغرض من األداة

لتمثيل األدوار

لتمثيل مشهد الرضب

قيمة األداة
من

الطالب
()20
ر.س

()10

أسطوانة طويلة عىل لتمثيل دور املتسابق الرابع

ر.س

صورة سيجارة حقنة

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )22طال ًبا هم( :املقدم،
التحكيم ،املتسابقون ،املتسابق األول " "3أفراد"  ،املتسابق الثاين " 3أفراد"
 ،املتسابق الثالث " 3أفراد"  ،املتسابق الرابع "فرد واحد"  ،املتسابق اخلامس
" 4أفراد"  ،جمموعة العيص والرضب " "5أفراد).
* مدة املرسحية )15( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ثالث أدوات ،واحدة من الطالب ،واثنتان
من السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية )30( :رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املرسحية:

 -عرض لعدد من النامذج املختلفة وصورها.

 -حث الطالب عىل النموذج الصحيح ودعوهتم إىل االقتداء به.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية التا�سعة ع�شر
غرفة العمليات
بداية املرسحية...

الف�صل الأول

مريضا
املنظر( :دوي صوت إسعاف يدخل اثنان من املمرضني حيمالن ً

عىل رسيره ويضعان املريض يف منتصف املرسح).

الطبيب :يدخل مرتد ًيا املعطف األبيض اخلاص بالعمليات ويلبس

القفاز ويمثل أنه يغسل يديه ويعقمهام ثم يلبس الكاممة.

(يدخل املمرض والطبيب ويلتفان حول رسير املريض).

الطبيب .. :يقوم بتجهيز حقنة املخدر  ..يقوم بمخاطبة املريض ليكشف

ذراعيه كي يعطيه احلقنة  ..ثم يقوم بتحريك ذراع املريض  ..يطلب من

املريض النوم ثم يعد واحد  ..اثنان  ..ثالثة.
املريض :يبقى مستيق ًظا وينام الطبيب عىل الكريس.

املمرض :يكون مشغوالً يف ترتيب الغرفة والطاوالت فيجد الطبيب نائماً
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واملريض هرب حتت الطاولة ،فيوقظ الطبيب ويبحثان عن املريض يبحثان
عنه (بطريقة مضحكة) فيجده الطبيب ثم يمسكه املمرض فيحمله ويضعه
عىل الرسير.
الطبيب :حياول تنويم املريض رغماً عنه؛ ولكن دون فائدة "يتكرر مرتني"

ويف الثالثة يطلب من املمرض مساعدته.
املمرض :يقوم بالوقوف عند رأس املريض ويضع يده عىل صدره
واألخرى عىل رأسه؛ فيدوي صوت جهاز متابعة قلب املريض.
(تغلق الستارة ويتم إبدال املريض بدمية ثم تفتح الستارة)
الطبيب :يقوم بنزع البطانية من فوق املريض ثم ينزع املالبس من عىل
بطنه وصدره ويظهر بطنه للمشاهدين ثم يبدأ بالعملية  ..فتح البطن باملرشط
وتوسيع الفتح وجتسيمه بيديه ثم يقص الطبقة الداخلية باملقص ثم ينظر
بدهشة ويتعجب داخل بطن املريض ويبدأ بالتعرف عىل أمعائه ،ثم يسحب
جز ًءا منها فتقاومه فيقوم بقطعها وسحبها ثم يضعها عىل خشبة املرسح ،و
يف أثناء السحب يتوقف نتيجة وجود عائق ،فيطلب من املمرض مساعدته
فيقومان بسحب األمعاء بالقوة فتنقطع ويقعا عىل األرض.
الطبيب :يتحسس هناية األمعاء ،ويعاود النظر يف بطن املريض وتظهر
عليه عالمات السعادة والبهجة كأنه وجد مكان اإلصابة ويطلب من
املمرض أن ينظر إىل جزء يف بطن املريض وكأنه يقول وجدهتا .ثم يمد يده
هو واملمرض ويسحبان بالونات طويلة منفوخة ومتصلة مكتوب عليها
(املعاين السيئة) مثل :املخدرات ،اجلهل ،املعصية ،اخلمر ،النفاق ،الكذب،
الغش ،ويف أثناء سحب هذه األشياء هتدأ حركة املريض رويدً ا رويدً ا حتى
يسكت هنائ ًيا وعند اجلزء األخري يعلن اجلهاز أن املريض عىل وشك املوت.
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الف�صل الثاين
الطبيب واملمرض يبدو عليهام عالمات القلق واخلوف؛ ولكن رسعان

ما يتامسك الطبيب ويطمئن املمرض أن لديه فكرة إلنقاذ حياة املريض

فيخرج بالونات.

(بطاقات) مكتوب عليها املعاين اإلجيابية مثل (نعم لإليامن ،العلم،

الطاعة ،الوفاء ،اإلخالص ،الصدق ،األمانة) يف بطن املريض وعند دخول

أول بالونة يتحرك املريض حركة بطيئة فتبدو عالمات السعادة عىل وجهيهام
ثم يدخالن الباقي فتزداد حركته ونشاطه حتى آخر يشء فيقفز املريض من

عىل الرسير ويسلم عىل الدكتور بسعادة وقوة حيمله عىل كتفه وخيرج.
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

معطف طبي ( ،)2لتمثيل دور الطبيب واملمرض
وقفاز ،وحقنة

2

دمية

3

بالونات مكتوب

4

الغرض من األداة

عليها املعاين احلسنة،
واملعاين السيئة

صوت إسعاف،
وصوت جهاز

قيمة األداة
()65
ر.س

لتمثيل مشهد إجراء العملية من املدرسة

اجلراحية

لعرضها يف املرسحية

لعرضها يف املرسحية

رضبات القلب

من

الطالب
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )3طالب هم( :طبيب،

مريض ،ممرض).

* مدة املرسحية )10( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :أربعة أدوات؛ واحدة من املدرسة ،وواحدة

من السوق ،واثنتان من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية )65( :رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املرسحية:
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 -ترغيب الطالب باملعاين اجلميلة بأسلوب جديد.

 -تنفري الطالب من املعاين القبيحة بأسلوب جديد.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الع�شرون
�أنا موجود

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

املنظر( :طابور الصباح بإحدى املدارس).

طالب ( :)1أنا موجود.

أتسمعون؟

أنا موجود.

أنا أنادي بأعىل صويت  ..أنا موجود  ..أرفع صويت يف الفصل  ..يف البيت

 ..مع زمييل  ..مع املدرس  ..مع أيب  ..مع أمي  ..مع أخي وأختي  ..أنا

أضحك بملء فمي ليسمع أهل الدار وليسمع اجلار؛ فأنا موجود.

طالب ( :)2أنا يف الشارع ألعب بحريتي  ..أفحط بالسيارة  ..وأزاحم

السيارات ،وأسابقها ،وال أبايل  ..ليكن ما يكون  ..تتهشم سياريت أو سيارة
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غريي  ..أهتشم أنا أو يتهشم غريي؛ فأنا موجود  ..موجود.

طالب ( :)3أنا يف املدرسة مشاكس ألنني موجود  ..أشاكس الطالب،

أشاكس املدرسني ،والطاوالت ،أشاكس األبواب والشبابيك ،أشاكس أي

يشء حتى احلوائط؛ فأنا موجود  ..موجود.

طالب ( :)4أنا حر يف نفيس ،ألبس أي يشء ،وأعمل أي يشء ،أعمل

شعري ضفرية ،أو ذيل عنزة ،أو "كابوريا"  ..إنه شعري ،وأنا حر فيه،

وأظافري الطويلة ،أو لساين الطويل إهنا نفيس وأنا حر يف نفيس؛ ألنني

موجود  ..أنا موجود.

طالب ( :)5أصيل أو ال أصيل  ..ليس مهماً أن أصيل ،وليس مهماً أن
أصوم ،ليس مهماً أن أمارس اإلسالم مثل أمي أو مثل أيب أو مثل املدرس ..

أنا حر  ..أنا موجود  ..أنا موجود.

طالب ( :)6ريااليت  ..دوالرايت  ..جنيهايت أنفقها كام أريد  ..أرشب

السجائر  ..ألعب القامر  ..أعطيها ملن أريد  ..آكل أي يشء  ..أرشب أي

يشء إنه مايل وأنا حر فيه  ..أنا حر فيه؛ ألنني موجود  ..أنا موجود.

طالب ( :)7أنا موجود  ..أنا موجود  ..أنا موجود (يتحرك يمينًا وشامالً

وينظر إىل إخوانه الواقفني أمامه يف الطابور  ..ثم يقول) من يأيت معنا ليعيش

هذا الوجود؟ من منكم حيب أن يكون له مثل هذا الوجود؟
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الف�صل الثاين
(خيرج ( )5من الطالب من بني الصفوف مهرولني ناحيته يقولون يف

صوت واحد).

ليس هذا هو الوجود  ..ال نحب هذا الوجود  ..إنه ليس الوجود  ..إنه

الضياع  ..إنه الدمار  ..إنه اخليبة  ..إنه العار.

طالب (( :)1يتقدم نحو املجموعة الثانية وعىل وجهه تعجب ودهشة

ثم يقول) :ليس هذا الوجود؟ ال حتبون هذا الوجود؟ أهذا هو الضياع؟ هل

هو الدمار واخليبة والعار؟ فيكف يكون وجودي؟ أجيبوين أجيبوين؟.

طالب من املجموعة الثانية :وجودك أن جتد نفسك ،أن جتد عقلك ،أن

حتس برشدك.

طالب ثان من املجموعة الثانية :وجودك أن تعيش مثل أرستك مثل

إخوتك ،مثل إخوانك ،يف بيتك ،أو يف مدرستك ،أو يف الشارع ،أو يف
املسجد ،أو يف أي مكان ،ويف كل زمان.

طالب ثالث من املجموعة الثانية :وجودك أن حتيا بدينك ،وحييا دينك

بك ،حتيا حياة إنسانية راقية ،بأخالقك ومعامالتك ،بذوقك وإحساسك ..

هل عرفت معنى الوجود؟ إن هذا هو الوجود.

(الطالب املتحرر السائل يتلف حوله ويتأمل يف أفراد املجموعة الثانية

متحركًا بينهم ،ثم يقول) :خذوا بيدي  ..خذوا بيدي  ..خذوا بيدي.

املجموعة الثانية يف صوت واحد :تعال معنا  ..تعال معنا  ..تعال معنا.
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املجموعة األوىل :ونحن معكم  ..ونحن معكم.

ويصطحب كل طالب من املجموعة الثانية واحدً ا من املجموعة األوىل،

ويمضون خارج املرسح ،واآلية ترتل خلف املجموعتني :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [فصلت.]٣٠ :

وعن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ قال" :مفاتح الغيب

مخس :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

[لقامن.]٣٤ :

ال يعلم ما يف األرحام إال اهلل تعاىل ،أما ما خيربون به يف الوقت احلارض

فكثريا ما خيربون بخالف الواقع
عن طريق األشعة فليس عىل سبيل اليقني،
ً
أذكرا
ثم إهنم قبل أن خيلق اهلل تعاىل عضو الذكورة أو األنوثة ال يعلمون ً

أم أنثى ،ومثل ذلك عالمات يوم القيامة كطلوع الشمس من مغرهبا عالمة
عىل قرب القيامة ،وكعالمات مرض املوت فيعلم الطبيب أنه عىل وشك

وأيضا مثل
املوت مع أنه ال يعلم األجل والقيامة إال اهلل تعاىل وقد ال يموتً ،

مطرا وقد ال
عالمات نزول الغيث من غيوم ورعد وبرق فتعلم أنه سينزل ً

ينزل ثم إن اهلل تعاىل قال :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ [لقامن ]٣٤ :فهو علم يف

كل يشء :يف رزقه وأجله وشكله ،وهل هو شقي أو سعيد ،طويل أو قصري،
ذكرا أم أنثى فقط.
وغري ذلك وليس
حمصورا يف كونه ً
ً

األفراد األربعة :اهلل ريب ،واإلسالم ديني ،والقرآن كتايب ،والشيطان

عدوي.
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(ويشبكون أيدهيم رافعي إياها عالية واملصحف يتوسطهم).
مقدم الربنامج( :هات ًفا) قرار جلنة التحكيم.

جلنة التحكيم :قررت جلنة التحكيم بعضوية الضمري اإلنساين اليقظ

وعضوية الذوق السليم ورئاسة العقل  ..بنجاح املجموعة الثانية ومنحها

درجة امتياز مع مرتبة الرشف األوىل  ..وهنيب بشباب األمة أن يكونوا
مثلهم يف االتباع واالقتداء والتقليد  ..وبناء عليه ستكون املكافأة كاآليت:

(تدخل جمموعة فيها ( )5من الرجال األقوياء حيملون صورة كبرية

للقرآن والسنة مكتوب حتتها :طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد

الناس ،ثم يسلمون عليهم ،وتسلم جلنة التحكيم عليهم كذلك ،وهنا خيرج

املتسابقون السابقون).

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1
2

األدوات
مسجل

الغرض من األداة

لتسجيل

اآلية

وعرضهام يف املرسحية

قيمة األداة

واحلديث من املدرسة

جمسم كبري ملصحف لعرضه أمام الطالب يف هناية
املرسحية

()100
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )17طال ًبا هم( :املجموعة
األوىل " "7طالب  ،واملجموعة الثانية " "5طالب  ،واملجموعة األخرية

التي حتمل جمسم املصحف " "5طالب).
* مدة املرسحية )10( :دقائق.

* عدد أدوات املرسحية :اثنتان ،واحدة من املدرسة ،وواحدة من

السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :مئة ٍ
ريال سعودي.
* اهلدف من املرسحية:

ٍ
هلدف سام.
 توعية الطالب بأن وجودنا يف هذه الدنيا هو -ربط الطالب بالقرآن الكريم.

 -نسف العديد من األفكار اخلاطئة التي يعتقدها بعض الشباب عن

احلياة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية احلادية والع�شرون
م�ست�شفي الرازي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

اخلليفة املعتضد جالس عىل أريكة ،وعىل رأسه عاممة محراء ،وقد صفت

أمامه أصناف الفواكه ،وإىل جانبه يقف احلاجبان ممسكان بالرمح جيلس مع
اخلليفة أربعة من الوزراء.

األول :إنه لعمل جليل يا موالي املعتضد.

الثاين :اليشء من معدنه ال يستغرب.

املعتضد :إن إقامة مستشفى كبري يف بغداد أمر يف غاية األمهية؛ فهناك

الكثري من املرىض بحاجة إىل العناية التامة هبم حتت إرشاف ثلة من األطباء

املتمرسني.

الثالث :أدام اهلل عزك يا أمري املؤمنني.
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الرابع :الشك أن معرفة الناس هلذا اخلرب سوف جيعلهم يلهجون بالدعاء

لكم يا موالي أن يوفقك اهلل يف كل يشء.

خملصا هلا.
املعتضد :اللهم اجعلني خاد ًما لرعيتي ً

اجلميع :آمني.

املعتضد :إال أن ما يشغلني اآلن هو املكان املناسب لبناء املستشفى

عيل.
فلعلكم تشريون َّ

الرابع :ملا ذا ال يكون يف وسط بغداد بجانب قرصكم املنيف ،وليكون
متوس ًطا لكل أحياء بغداد.
األول :أعتقد أنه كلام ابتعد عن وسط بغداد كان ذلك أفضل ،وأظن أن

الطرف الغريب أفضل.

الثاين :إن اجلهة اجلنوبية مليئة بالبساتني ،وأعتقد أن اجلو سيكون طر ًبا

نق ًيا.

الثالث :ال تنسوا أن اجلهة الشاملية دائماً هي أول من يستقبل ريح الشامل
وغالب السنة تكون الرياح شاملية عىل بغداد.
املعتضد( :يبتسم) كام توقعت متا ًما ،لقد اعتقدت أن السؤال يسري جدً ا،

ولذلك قام كل واحد منكم باختيار موقع ما .إن اختيار املوقع للمستشفى
ليس هبذه السهولة ،جيب ّ
أن اختيار املكان عىل أسس عملية.
الرابع :صدقت يا موالي ،البد من سؤال خبري يف هذا املجال.
ٍ
طبيب يف بغداد.
املعتضد :هلذا فقد استدعيت خري
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األول :أبو بكر الرازي.

املعتضد :ومن غريه (ينادى احلاجب) أهيا احلاجب.

احلاجب :أمرك يا موالي.

املعتضد :أمل حيرض الرازي بعد؟!

احلاجب :إنه ينتظر اإلذن بالدخول يا موالي.
املعتضد :أدخله.

(يدخل أبو بكر الرازي).

الرازي :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع :وعليكم السالم ورمحه اهلل وبركاته.

املعتضد :أهال بطبيب بغداد (يشري بيده إىل الرازي ليجلس عىل أحد

املقاعد).

الرازي( :جيلس) أدام اهلل عزك يا موالي.

املعتضد :كنا يف جميئك نتناقش يف أمر من أمور الطب فاختلفت اآلراء

متخصصا يدلنا عىل اإلجابة الصحيحة خري منك.
ولن نجد
ً
الرازي :أنا رهن إشارتك يا موالي.

املعتضد :لقد عقدت العزم بعون اهلل عىل بناء مستشفى يف بغداد.

الرازي :نعم العزم يا موالي.

كثريا  ..فام رأيك يا رازي؟!
املعتضد :إال أن قضية اختيار املكان تشغل بايل ً
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الرازي( :يفكر) لعلك متهلني بعض من الوقت يا موالي.
املعتضد :ال بأس أمامك يوم كامل القرتاح املكان املناسب واملربرات

العلمية الختياره.

الرازي :يا موالي  ..ال أظن أن يو ًما واحدً ا يكفي الختيار مكان مناسب

إلقامة املستشفى  ..قد حيتاج األمر عدة أيام من العمل املتواصل الختيار

أنسب مكان؛ فهل أطمع يف فسحة من الوقت يا موالي.
املعتضد :كم يوم حتتاج.

الرازي :أحتاج أربعة من الفتيان األذكياء األقوياء.

املعتضد :لك ذلك (هيب واق ًفا ويقف معه اآلخرون) أهيا الوزير األول:

أمرك يا موالي.

املعتضد :ابق مع الرازي ِ
ولب له مجيع طلباته  ..أما نحن فسنذهب

لتفقد أحوال الرعية.

األول :أمرك يا موالي.
املعتضد( :خيرج) السالم عليكم.

الرازي والوزير :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

الوزير :اجلس أهيا الطبيب األملعي ( ..جيلسان) وقل يل ما هي طلباتك.
الرازي :أريد أربعة من الفتيان األذكياء واألقوياء وأربع قطع من اللحم

الطازج.

الوزير :طلبك جماب أهيا الطبيب ( ..ينادي) أهيا احلاجب.
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احلاجب :أمر ك يا موالي.

الوزير :اذهب واستدع ك ً
ال من أسامة وأسيد وسامر و( يفكر) سعيد.
احلاجب :أمرك موالي.

الوزير :قم أحرض أرب ًعا من قطع اللحم الطازج.
احلاجب :اآلن!!

الوزير :نعم اآلن.

احلاجب :أمرك يا موالي (خيرج).

الوزير( :مستغر ًبا) ما عالقة املستشفى بقطع اللحم؟ وهل يا ترى

سيكون أعلم باملكان املناسب للمستشفى من الوزارة؟
الرازي :ال تسبق األحداث أهيا الوزير.

الوزير( :هيز رأسه) كام ترى.

احلاجب( :يدخل) موالي الوزير  ..الفتيان باخلارج.

الوزير :أدخلهم.

الفتيان( :يدخلون) السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الرازي والوزير :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

الوزير :اسرتحيوا ( ..جيلسون).

سعيد :هل أرسلت يف طلبنا أهيا الوزير؟

الوزير :أنتم اآلن يف حرضة طبيب ماهر.
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الرازي :أريد أن أتعرف عليكم.
أسامة :أنا اسمي أسامة.
سامر :وأنا سامر.

سعيد :وأنا سعيد.
أسيد :وأنا أسيد.
الرازي :حياكم اهلل يا أبنائي  ..إن أمامكم عمل دقيق كام قال الوزير،

وحيتاج منكم احلرص واالهتامم حتى نضمن نجاح التجربة إن شاء اهلل.
سامر :وما هي التجربة؟!

الرازي :التجربة يا أبنائي الغرض منها اختيار مكان مناسب للمستشفى

الذي يريد موالنا املعتضد إقامته.

أسيد :وما املطلوب منا بالتحديد؟
احلاجب( :يدخل ويف يده أربع قطع من اللحم) اللحم يا وزير.
الوزير :ضعه أمام الطبيب (يضعه).
سامر :ربام سنأكله.
الرازي :كال  ..سأدل كل واحد منكم عىل مكان يذهب إليه ويعلق

قطعة اللحم وحيرسها ،وسأجزئ لكم مكافأة إن قمتم بام طلبت منكم.
أسامة :سننفذ ما تريد ال ح ًبا يف املال؛ ولكن خلدمة العلم.
سعيد :وخلدمة بغداد وأهلها.
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الوزير :بوركتم.

الرازي( :حيادث أسامة) ستذهب أنت إىل شامل بغداد ،وأنت (حيادث

سعيد) إىل رشقها ،وأنت (حيادث أسيد) إىل جنوهبا ،وأنت (حيادث سامر)

إىل غرهبا  ..وليأخذ كل واحد منكم قطعه اللحم ويعلقها يف املكان املحدد

وحيرسها.

الفتيان( :يقولون) بكل رسور  ..سنقوم بالواجب عىل أكمل وجه.

الرازي :سيكون موعدنا هنا بعد مخسة أيام  ..كل واحد حيرض ومعه

قطعة اللحم ولنرى ما سيكون.

الوزير :اذهبوا عىل بركة اهلل.
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الف�صل الثاين
املنظر السابق نفسه.
الرازي :ها قد حان وقت حضور الفتيان.

الوزير :أرجو أال يتأخروا حيث ان أمري املؤمنني سيحرض بعد قليل.

الرازي :إن حضور أمري املؤمنني مناسب جدً ا حتى يقف عىل نتائج

التجربة.

احلاجب( :يصيح) أمري املؤمنني اخلليفة املعتضد.

(يقف الوزير األول الرازي  ..يدخل اخلليفة ومعه الوزراء الثالثة).
اخلليفة :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الرازي والوزير :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
(جيلس اخلليفة  ..يشري للجميع باجللوس  ..جيلسون).

اخلليفة( :حيادث الرازي) ها قد جاء اليوم اخلامس يا طبيب بغداد.

الرازي :لن حيل هذا املجلس حتى حيدد املكان املناسب  -بإذن اهلل . -
احلاجب( :يدخل) موالي أمري املؤمنني.
اخلليفة :ما وراءك يا هذا؟!

احلاجب :الفتيان األربعة الذين كلفهم الطبيب الرازي ينتظرون اإلذن

بالدخول.

املعتضد :أدخلهم.
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احلاجب :أمرك موالي.

(خيرج  ..يدخل الفتيان األربعة بيد كل واحد منهم قطعة اللحم التي

أخذها من الرازي  ..سامر ،وأسيد ،يضع كل منهام يده عىل أنفة).
الفتيان :السالم عليكم.

اجلميع :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعتضد :ما لكام تضعان أيديكام عىل أنفيكام!!

أسيد :إن رائحة اللحم ال تطاق.

الوزير الثاين :وحيكام ُأخرجا حتى ال تُفسد هذه الراحة اخلبيثة جملس

أمري املؤمنني.

املعتضد( :خياطب الوزير) وحيك يا (نادر) إننا يف جملس علم ومعرفة
فال حترمنا من الفائدة ( ..خياطب الرازي) الشك أن لديك ما تريد قوله يا
رازي؟
الرازي( :يقف ويتجه إىل الفتيان) أكرب منك يا أمري املؤمنني تشجيعك
للعلم ولطلبة العلم  ..نعم إن لدي ما أريد رشحه إذا سمحت يل.
املعتضد :تفضل.

الرازي :قل يل يا أسيد  ..أين وضعت قطعة اللحم؟

أسيد :وضعتها يف جنوب بغداد.
الرازي :ويبدو أهنا تعفنت.

أسيد :من اليوم األول.

شكرا لك  ( ..يتجه لسامر) ..وأنت يا سامر؛ أين وضعت
الرازي:
ً
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قطعة اللحم؟

سامر :وضعتها يف غرب بغداد.
الرازي :وكيف وجدهتا؟

سامر :فظيعة  ..فظيعة  ( ..يضع يده عىل أنفه).
الرازي :ومتى بدأ هذا العفن.

سامر :يف اليوم الثاين.

الرازي:
شكرا لك يا سامر ( ..يتجه إىل سعيد) وأنت يا سعيد أين
ً

وضعت قطعة اللحم؟!

سعيد :وضعتها يف رشق بغداد كام كلفتني.
الرازي( :يأخذها ويشمها) إنا هبا رائحة كرهية بعض اليشء.

سعيد :حتى األمس مل يكن هبا رائحة تذكر؛ ولكن يبدو أن العفن بدأها

اليوم (يعطيه قطعة اللحم).

شكرا يا سعيد (حيادث أسامة) وأنت يا أسامة.
الرازيً :

أسامة :نعم.

الرازي :أين وضعت اللحمة؟

أسامة :شامل بغداد.
الرازي :دعني أشاهدها ( ..يأخذ قطعه اللحم ويشمها  ..يتجه إىل

اخلليفة املعتضد) هل تريد أن تشم يا أمري املؤمنني؟
املعتضد( :يشمها) ال رائحة فيها تذكر.
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شكرا لك يا أسامة  ..لقد فازت حلمتك.
الرازي( :يعيدها إىل أسامة) ً

أسامة :ماذا تقصد؟

الرازي :لو أذنت يل يا أمري املؤمنني فإين أرغب أن جيلس هؤالء الفتيان

ليتعرفوا عىل نتائج التجربة؛ فهم الذين قاموا هبا من البداية إىل النهاية.
املعتضد :من حقهم هذا.

الرازي :أمجع اللحم يا أسامة وأخرجه  ..وأنتم اجلسوا.

(أسامة جيمع اللحم وخيرج  ..جيلس الفتيان) موالي أمري املؤمنني  ..لقد

كلفتني باختيار مكان املستشفى .اختيار املكان املناسب هو الذي يتوفر فيه

اهلواء النقي ،وتقل فيه اجلراثيم ومسببات األمراض من حرشات وغريها.
(يدخل أسامه من جديد وجيلس) وحينام ُطلب مني اختيار املكان الصحي
املناسب؛ مل أكن ألعرف أي اجلهات أفضل ،فام كان مني إال أن طلبت أرب ًعا
من قطع اللحم ،وأربعة من الرجال ثم وجهتهم إىل اجلهة املخصصة ليعلقوا

اللحم وينتظروا  ..وكام الحظت يا موالي ففي اجلهتني اجلنوبية والغربية

تعفنت القطعتان برسعة.

املعتضد :وهذا يدل عىل أن هواء هاتني املنطقتني ملوث باجلراثيم

واحلرشات.

الرازي :بالضبط يا موالي  ..أما اجلهة الرشقية فكان التعفن بطي ًئا  ..أما

اجلهة الشاملية فكام رأيت يا موالي كانت قطعة اللحم عىل طبيعتها تقري ًبا.

املعتضد :هل يل أن أستنتج بأن اجلهة الشاملية هي املكان املناسب إلقامة

املستشفى؟
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الرازي :نعم يا موالي استنتاجك يف حمله  ..املكان املناسب لعالج

املرىض هو شامل بغداد ألن اهلواء نقي ،واجلراثيم واحلرشات قليلة إذا

قورنت باجلهات األخرى.

الوزير األول :يا هلا من فكرة يسرية ورائعة.
شكرا لك.
كبريا ً ..
املعتضد :لقد بذلت جهدً ا ً

الرازي :أنا مل أبذل جهدً ا يذكر يا موالي  ..الذي بذل اجلهد (يشري

للفتيان) هؤالء.

املعتضد :سنكرمك ونكرمهم  ..أهيا الوزير.

الوزير األول :أمرك موالي.

املعتضد :أعط كل فتى من هؤالء الفتيان مائة دينار جلده واجتهاده أما

أبو بكر الرازي فأعطه ألف دينار ،وسيكون املرشف عىل عالج املرىض
باملستشفى.

الرازي :أكرمك اهلل يا موالي.
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1
2

األدوات

أربع قطع حلم
رمح

الغرض من األداة

قيمة األداة

ليحمله احلاجب بجانب اخلليفة

من

ليحملها أربعة طالب
املعتضد

من املنزل
الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )12ط ًبا هم( :اخلليفة املعتضد،

أبو بكر الرازي ،أربعة وزراء ،أربعة فتيان ،احلاجبان).
* مدة املرسحية )25( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداتان ،واحدة من املنزل ،وواحدة من

الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 -توعية الطالب بأمهية إعامل العقل يف كل مسألة.

 -إظهار قدرة عقل اإلنسان عىل اختصار اجلهد والوقت.

 تذكري الطالب بقصة من تارخينا اإلسالمي املرشق.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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امل�سرحية الثانية والع�شرون
()1
الر�ضا

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(حجرة الطعام ذات أثاث فخم ينم عن ثراء أهل املنزل " ..سليم" األخ

الكبري ـ وهو شاب يف السابعة والعرشين من العمر ـ جالس يتناول إفطاره

بمفرده ..يوجد باب آخر ناحية اليسار ..الوقت قبل الظهر بقليل).
أخريا استيقظت حرضتك؟ هل تعلم كم الساعة اآلن؟
سمريً :

سليم :يا أخي ألق السالم أوالً ثم قل :صباح اخلري.

سمري :صباح اخلري  ( ..يسحب أحد الكرايس وجيلس عليه).
سليم :أين السالم؟ أين حتية اإلسالم؟

سمري :يا ستري عىل التعقيد والرجعية التي تغرق فيها ،يعني ما الفرق بني
( )كتبها :فيصل يوسف غمري  -من السعودية.
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صباح اخلري والسالم عليكم؟ كلها حتية ( .يقوهلا بسخرية).

سليم :ال ،طب ًعا هناك فرق بينهام ،ثم أنا حذرتك مرارا من السخرية

باألمور الدينية والنظرة إليها بعني السخرية وإن كانت صغرية يف نظرك.
سمري :هل يل أن اعرف متى سوف تنتهي هذه املحارضة؟

سليم :لن تنتهي حتى تتعلم أمور دينك.

سمري :أمور ديني؟ مبارشة سميت هذه التوافه أمور ديني؟ هل أنا مفرط

يف ديني ملجرد أين مل ألق السالم عىل حرضتك؟

سليم :أوالً هذه ليست توافه ،إن من ال هيتم بصغائر أمور الدين لن هيتم

بكبريها.

سمري :كل هذه املواعظ ألين سألتك ملاذا تأخرت يف االستيقاظ اليوم؟

طيب يا سيدي ال أريد أن أعرف( .هيم باخلروج من الغرفة).

سليم :انتظر قلي ً
ال وال تغضب ..تأخرت يف االستيقاظ ألين كنت سهرانًا

إىل ساعة متأخرة من الليل.

سمري :ما شاء اهلل ..يعني حرضتك سهران طوال الليل ،وعندما يكلمك

أحد جتيبه باملواعظ! أين كنت يا أستاذ مواعظ وحكم؟

سليم( :بحزم) يا سمري ال تنس أين أخوك الكبري ،وينبغي لك أن ال

تكلمني هبذه اللهجة.

سمري( :بضيق مع سخرية) حارض ،أين كنت يا أخي الكبري يا قرة عيني؟

سليم( :جييب مبارشة وكأنه مل يفطن ألسلوب السخرية) كنت يف املطار.
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سمري :يف املطار؟ وملاذا؟
سليم :كنت يف وداع أبينا .فهو مل يسافر إال يف ساعة متأخرة.
سمري :ماذا؟ أيب سافر؟ أين؟

سليم :طب ًعا ،وكيف لك أن تعلم وأنت طول الليل والنهار خارج املنزل.

عىل أية حال أيب سافر ليتمم صفقة جتارية خاصة بالرشكة.

جالسا يف البيت ال أغادره ،وأراقب كل
سمري :يعني املفروض أن أظل
ً

فرد يف البيت :من الذي سافر ،ومن الذي مل يسافر ،أليس كذلك؟

سليم :مل أقل ذلك .لكن ينبغي أن ال تظل أكثر أوقاتك خارج املنزل

خاصة مع هذه الصحبة السيئة.

قارصا ،ولست بحاجة إىل
سمري ( :بغضب وحده) أعتقد أين لست
ً

النصح من أحد.

سليم :أنا لست أحدً ا ..أنا أخوك الكبري ،وهيمني مصلحتك.

سمري( :بتذمر) أف ..أخي الكبري ..أخي الكبري!!

(ممازحا) ماذا تفعل؟! هذا قدرك أن تولد بعدي بعامني.
سليم:
ً

سمري ( :يبدو مستغر ًقا) القدر ..هذه الكلمة ..لو أن يل تغيري القدر.

سليم :أستغفر اهلل العظيم ،ما هذا الكالم الذي تقوله؟
سمري :هه ..ال يشء ..ال يشء.
(يسيطر الصمت هنيهة من الوقت عىل املكان).
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سمري :هل يستطيع اإلنسان أن يغري من جمرى حياته؟

سليم :ال أفهم! ماذا تقصد؟

سمري :أقصد هل أستطيع أن أصنع شيئ ًا جيعلني شخصا آخر ..سمري..

لكن بشكل آخر.

سليم :ال أفهم!!

سمري( :بعصبية) أنت ال تعرف سوى كلمة ال أفهم؟

أخريا أنك كنت خمط ًئا يف طريقة حياتك
سليم :هل تقصد أنك اكتشفت ً

ويف اختياراتك ألصدقائك ،وتريد أن ترجع إىل الطريق الصحيح؟ واهلل

لنعم الرأي هو.

مرارا :ليس لك شأن بحيايت
سمري( :ينظر إليه وكأنه يتهمه بالغباء) قلت ً

عيل .أنا مل أقصد هذه باملرة،
اخلاصة وترصفايت الشخصية ،فأنت لست وص ًيا َّ
وإذا أردت أن أفعل ما قلت فلن آخذ منك املشورة.

سليم :حريتني معك ..ماذا تريد أن تقول إذن؟
سمري :اسمع ..ألسنا إخوة أشقاء؟

سليم :أعتقد هذا!

سمري :بدون سخرية لو سمحت ..أجبني ألسنا أشقاء؟

سليم :نعم.

سمري :مجيل جدً ا ..هل نحن متشاهبان؟

سليم :أعتقد هذا.
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سمري :ثانية!!
سليم :أقصد نعم ،بيننا شبه كبري.

بعضا  ..تعال وانظر بنفسك
سمري( :هيب واق ًفا) ال .نحن ال نشبه ً

(يأخذ أخاه ويقفان أمام املرآة) صحيح أن بيننا مالمح مشرتكة ولكن انظر

للون برشتك..

سليم :بيضاء.

سمري :وأنا؟

سليم :قمحية.
سمري :وأنت شعرك بني ،وأنا شعري أسود فاحم ،وليس بجودة ومجال

شعرك.

سليم ..( :كاملشدوه من كالم أخيه ال يعرف كيف يرد عليه!!).

سمري :هل بإمكانك أن ختربين ما سبب ذلك؟!

سليم( :ينظر إىل أخيه والدهشة ما زالت مستقرة عىل وجهه) أعتقد

أنه من الطبيعي جدً ا أن يكون هناك أخوان؛ أحدمها قمحي واآلخر أبيض

خاصة إذا كان الوالدان كذلك ،فأنت كنت قمحي ألنك أخذت لون الوالد.
سمري :وملاذا مل حيدث العكس؟

سليم :ماذا تقصد؟
سمري( :بسخرية) ماذا أقصد  ..ملاذا مل تكن أنت صاحب البرشة القمحية

وأنا صاحب البرشة البيضاء؟ أي ملاذا مل تكن أنت أنا وأنا أنت؟!!
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سليم :ألن اهلل  -عز وجل  -أراد ذلك .ثم قل :منذ متى والرجل يقيم

بلونه أو بشكله؟ الرجولة تقاس باخللق الفاضل والشخصية القوية املتزنة،
واألهم من هذا وذاك؛ تقواه وخوفه من اهلل  -عز وجل  . -ثم إن مسألة
األلوان واألشكال هذه بيد اهلل وحده ،ليس لنا فيها أي ترصف أو حماولة

لالعرتاض.

سمري :كالم ..كالم ..ال آخذ منك سوى الكالم والنصائح فقط.

سليم :ماذا تريدين أن أقول لك إذن؟

سمري :قل يل إين أستطيع أن أغري لون جلدي إىل البياض مثالً.

سليم( :يضحك) ال أدري ملاذا أنت مهتم هبذا املوضوع كل هذا

االهتامم؟!

سمري :ملاذا تضحك هبذا الشكل؟ هل يف كالمي ما يضحك؟

سليم :ال؛ ولكن رش البلية ما يضحك.

سمري :ال ،ولكن البلية هي طريقة تفكريك.

سليم :غدً ا سوف ترى أن طريقة تفكريي هذه والتي تسميها أنت بالء،

ما هي إال التفكري املالئم للعرص احلديث ،عرص العلم ،غدً ا سوف ترى أن
اإلنسان بالتقدم العلمي سوف يغري الكثري من املفاهيم التي ورثتها وترددها

بال عقل ،غدً ا لن يقف أي يشء أمام العلم والتقدم.

سليم( :غاض ًبا) أستغفر اهلل العظيم ،سمري هل جننت؟ ما هذا اهلذيان؟

إن العلم والتقدم من دون إرادة اهلل لن يفيد اإلنسان بأي يشء ،والعلم لن

يكون له أية قيمة إذا جترد من الدين واألخالق ،وعندها سوف يكون نقمة
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عىل بني آدم ال نعمة.

سمري( :بامتعاض) عدنا للكالم مرة أخرى ..واهلل ال أدري من منا الذي

هيذي.

سليم :أستغفر اهلل العظيم.
سمري :استغفر أنت كام تشاء ،وأنا سأفعل ما أشاء.
سليم :أستغفر اهلل العظيم.
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الف�صل الثاين
(عيادة طبيب أمراض جلدية ،الدكتور املعتز باهلل أمحد ،سمري نائم

عىل الرسير والدكتور (معتز) يكشف عليه خلف الساتر القاميش ،وتوجد

لوحة معلقة عىل احلائط مكتوب عليها اآلية الكريمة ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﱪ [الشعراء.]٨٠ :

متجها نحو مكتبه) تفضل يا سمري
د .معتز( :يظهر من خلف الساتر
ً

تستطيع أن تأيت إىل هنا.

سمري ( :يظهر من خلف الساتر كذلك وهو يصلح من هندامه).

د .معتز :ما شاء اهلل صحتك يف حالة جيدة ،وكذلك جلد برشتك يف

أحسن ما يكون.

سمري :لكن يا دكتور أنا أشكو من جلدي.

د .معتز :تشكو؟ تشكو من ماذا؟ هل حتس أنك ترغب يف هرش جلدك

باستمرار؟

سمري :ال.

د .معتز :هل عندك حساسية من طعام معني؟
سمري :ال.

د .معتز :من رائحة معينة؟
سمري :ال.

د .معتز( :يبتسم) إذن ما الذي جاء بك إىل هنا؟
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سمري( :ينظر برهة وهو صامت)  ..دكتور ألست صدي ًقا لوالدي منذ

زمن؟

عيل ،جزاك اهلل كل خري ،لكنك
د .معتز :هه ..فهمت ،أنت هنا كي تسلم َّ

لو أخربتني من قبل لكنت وفرت عليك مشقة الصعود إىل رسير الكشف
أيضا (يضحك).
والنهوض عنه ،ولكنت أرحتني أنا ً

سمري :طب ًعا يرسين رؤيتك والسالم عليك ،لكني جئت إليك اليوم

لسبب آخر غري السالم فقط.

خريا إن شاء اهلل.
د .معتزً :

سمري :مل ترد عىل سؤايل ..ألست صدي ًقا لوالدي منذ زمن؟

د .معتز :منذ مدة ليست بالقصرية وأنا أعرف والدك ،واحلق هي معرفة

خري يفخر اإلنسان هبا.

سمري :إذن تعرف عنه كل يشء تقري ًبا ،أليس كذلك؟!

د .معتز :انظر يا سمري ،مهام كنت صدي ًقا محيماً لشخص ما البد أن يكون
هناك أشياء ال حيب هذا الشخص أن يظهرها لك .فال يوجد إنسان يفضل

مفتوحا للجميع.
أن يكون كتا ًبا
ً

سمري :أنا أعرف هذا بالطبع ،ولكن أقصد أنك تعرف أنه تاجر ناجح،

ويمتلك ثروة كبرية .أليس كذلك؟!

د .معتز :نعم ،ما شاء اهلل تبارك اهلل.
سمري :اإلنسان يستطيع رشاء أي يشء باملال ..صحيح؟!
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د .معتز :ليس كل يشء ..هناك أشياء ال تشرتى باملال؛ كالسعادة مثالً،

ال يستطيع اإلنسان احلصول عليها باملال ،ولكنها تتحقق بالرضا.
سمري( :يتمتم) يا ستري! إنه يتكلم مثل سليم.

د .معتز :ماذا؟

سمري :ال يشء ..ال يشء( .دقائق صمت يبدو فيها سمري مطر ًقا يفكر).
سمري :أنت طبيب أمراض جلدية؛ أليس كذلك؟

د .معتز ( :مبتسماً ) ما رأيك أنت؟

سمري :أقصد بام أنك طبيب أمراض جلدية أريد أن أستشريك يف أمر

بخصوص اجللد البرشي.
د .معتز :تفضل.

سمري :هل يستطيع اإلنسان أن يغري لون جلده؟

د .معتز( :يبدو كأنه مل يستوعب السؤال) ماذا؟

أبيضا ،واألبيض قمح ًيا؟
سمري :أعني هل يستطيع القمحي أن يصبح ً

د .معتز :يف احلقيقة ..مع التقدم العلمي والتقني املذهل يف جمال الطب

أصبح ذلك ممكن علم ًيا؛ لكنه أمر مكلف ماد ًيا.

سمري :وإذا وجدت السيولة املادية الكافية؟

د .معتز :يأيت هنا دور الضمري واألخالق.

(ساخرا) ما دخل الضمري واألخالق بلون جلدي؟
سمري:
ً
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مستنكرا عىل الطريقة التي تكلم هبا) كيف تقول
د .معتز( :ينظر إليه
ً

ذلك؟ إن اجلسد ما هو إال أمانة أعطانا اهلل  -عز وجل  -إياها فينبغي علينا

املحافظة عليها وعدم العبث هبا ،واإلنسان الذي يغري يف جسده بال رضورة
يعترب قد خان األمانة.

قادرا عىل فعل
سمري :أمل تقل منذ قليل :إن العلم تقدم وأصبح اإلنسان ً
ما مل يستطع فعله ساب ًقا.
د .معتز :هذا صحيح.

سمري :وإن املشكلة يف التكلفة املادية.

د .معتز :ال ،أنا مل أقل هذا ،أنا قلت :إننا حتى لو استطعنا جتاوز عقبة

املال فلن نستطيع جتاوز الضمري احلي الذي هو املحرك والقائد لكل شؤوننا،
فالعلم مهام تقدم ومهام بلغت براعة اإلنسان سيظل مرتب ًطا بالضمري
واألخالق .وأما إذا انفصل عنها فيكون قد وصل إىل قمة اجلهل والضالل.

سمري( :يبتسم بخبث) إذن احلل أن ينسى الشخص ضمريه .أو يقتله

ويرتاح ،املهم أن يصل إىل مبتغاه.

ً
(مندهشا من الكالم الذي يسمعه) هذه قضية أخرى؛ فإذا
د .معتز:

انعدم الضمري فقل :عىل الدنيا السالم!.

سمري( :ال يبدو عليه االقتناع بام يسمع)..؟

د .معتز :لكن ملاذا أنت مهتم هكذا هبذا املوضوع؟

سمري( :متلعثماً ) ال ..ال يشء ..ال يشء( .صمت).
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كبريا من املال
سمري :لكن يا دكتور :لو عرض عليك شخص ما مبل ًغا ً

مقابل أن تقوم بتغيري لون جلده من دون أي سبب من األسباب التي تسميها

حتمية ..فقط ألنه يريد تغيري لونه ،هل تقوم بذلك؟

د .معتز :بالطبع ال ،فانا لو قمت بذلك أكون قد خنت ديني ورسالتي

الطبية ،وكام قلت لك :اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال ومنه الضامئر

احلية.

مفكرا ولكن ما زالت عالمات عدم االقتناع مرسومة
سمري( :يطرق
ً

عىل وجهه) لكن العلم يف خدمة اإلنسان وحتت ترصفه.

د .معتز :نعم ،لكن العلوم واإلنسانية كلها حتت ترصف الضمري واملبادئ

اإلسالمية التي حترم العبث يف خلق اهلل.
سمري( :يبتسم) يعني ال فائدة..؟

د .معتز :ال فائدة من ماذا؟

سمري :ال يشء ..أعتقد أين مضطر للسفر للخارج للرتويح عن النفس!

د .معتز :متى؟

سمري :ال أدري ..ربام غدً ا أو بعد غد.

د .معتز :تسافر وتعود بالسالمة إن شاء اهلل.
سمري :مع السالمة ( ..يودعه وخيرج).

د .معتز ( :يفكر بصوت مسموع) غريب جدً ا أمر سمري هذا ،إنه يفكر

بطريقة تدعو إىل القلق.
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(يظلم املرسح متا ًما ثم بعد قليل ييضء نور خافت ويظهر سليم
ود.املعتز باهلل ..ال يوجد أي أثاث عىل املرسح؛ فقط خلفية سوداء مظلمة).
سليم :لقد مات..
د .معتز :كان عنيدً ا يف آرائه ال يستمع لكلمة ناصح.
سليم :لقد مات..

د .معتز :مل حيتمل جسده رسطان اجللد.
سليم :لقد مات..

د .معتز :لقد أخربته أن اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال؛ فلم

يستمع يل.

سليم :لقد مات..

د .معتز :لن يفيد الكالم اآلن  ..رمحه اهلل وغفر له.
سليم :لقد مات ..يرتفع صوته يف البكاء وهو يردد) مات ..مات..

مات..

(صمت ..ويظلم املرسح متا ًما).

صوت قارئ للقرآن يرتل اآلية الكريمة :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [البقرة.]٢١١ :

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

1

مرآة

2

ساتر من القامش

قيمة األداة

الغرض من األداة

من املنزل

لتتم املقارنة بني األخوان

لتستخدم عند كشف الطبيب من املنزل

عىل سمري

3

لوح فلني

لتكتب عليها اآلية.

()10

4

بالطو طبي

لتمثيل شخصية الطبيب

()30

ر.س
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )3طالب هم( :سليم ،سمري،

الطبيب املعتز باهلل).

* مدة املرسحية )28( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أربع أدوات ،اثنتان من املنزل ،واثنتان من السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية :أربعون رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املرسحية:

 -إحياء عقيدة الرضاء بالقضاء والقدر يف قلوب الطالب.

 -بيان عاقبة عدم الرضا بالقضاء والقدر.

 -بيان حقيقة أننا ال نستطيع تغيري القدر  ..لذا؛ علينا التسليم واإليامن

به خريه ورشه.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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امل�سرحية الثالثة والع�شرون
()1
الغالم ال�صدوق

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(منظر الوالد مع ولده يف غرفة متواضعة).

الوالد :هل أحرضت كتبك وأمتعتك يا بني؟ أسأل اهلل لك التوفيق
والسداد .ال تنس يا بني أن تأخذ معك هذه اآلية التي كتبتها بخطي.
الغالم :اهلل ما أروعها ( !!..يقرأ اآلية) ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [طه،]١١٤:

(ينشد):

رب زدين منك علمـًا

وارزقني فض ً
ال وفهم

الوالد :وال تنس ذكر اهلل أينام كنت ،ففي ذكره أمان لروحك واطمئنان
لقلبك (يتلو اآلية) :ﭽ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓﭼ [الرعد.]٢٨ :
( )كتبها :حيدر مصطفى  -من سوريا.
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الغالم :سيكون ذلك يا أيب إن شاء اهلل يا أبت( ،ينشد):
وك��م��ا ع��ل��م��ت��ن��ي م���ن���ذ ال��ص��غ��ر

ع���ن إهل����ي خ��ال��ق��ي رب ال��ب�شر

س����وف أدع������وه ب��ق��ل��ب خ��اش��ع

دام����ع ال��ل��ي��ل إذا ال��ل��ي��ل اعتكر

الوالد :هذا عهدي بك يا بني (ينشد):
ي��������ا

وق������������اك

ورع�������������اك

اهلل

ريب

يف ال����ن����وى م����ن ك����ل ك���رب
اهلل

دو ًم���������ا

س�����ا ًمل�����ا م�����ن ك�����ل خ��ط��ب

دينارا ،لتستعني هبا يف حلك وارحتالك.
(ويتابع) هذه أربعون ً
الغالم:

ش�����ك�����را ع��ل��ى م�����ا ق���دم���ت
ً

يل يف ال������زم������ان ي����داك����ا

الوالد( :يف ساعة الوداع ،وحلظة الفراق) سافر يف أمان اهلل يا بني،

وعاهدين أال تعمل عم ً
ال يفسد عليك دينك ودنياك ،وإياك والكذب فإنه

بئس اخلُلق (ينشد):

اح�����������ذر م�������ن ال�����ك�����ذب

وال������ل������ه������و وال����ل����ع����ب

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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واص����������دق ب����ق����ول����ك ،ك��م

يف ال������ص������دق م������ن أدب

وان������ب������ذ ه�������وى ال���دن���ي���ا

وم���������رات���������ع ال�����ط�����رب

ف���������زخ���������ارف ال����دن����ي����ا
ت�����ف��ض��ي

إىل

هت�����ف�����و

إىل

وك�����������������ذاك أن����ف����س����ن����ا

ال���ع���ط���ب
ال�����ري�����ب

الغالم ( :يعاهد أباه ويشد عىل يده) سأكون عند ظنك يا أبت( ،وينشد):
ك����ي����ف ال أح����ف����ظ ع����ه����دً ا

ك���ي���ف ال أص������دق وع������دً ا؟

خ����ي���را ع��م��ي�ًمً
ك�����ي أرى
ً
وأرى اإلي����م����ان
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الف�صل الثاين
(ينطلق الغالم مع إحدى القوافل املسافرة إىل البلدة التي سيتعلم فيها.

القافلة يف الصحراء .صوت رياح هتب عاصفة من كل جانب).

أحد املسافرين :رأيتك بيننا منذ بداية رحلتنا ،فإىل أين تزمع السفر يا

بني؟.

الغالم :أطلب العلم يف مظانه يا عم.
املسافر :أنت ال زلت صغري ًا!.

الغالم :صحيح ،ولكن؛

ال�����ع�����ل�����م يف ال����ص����غ����ر

ك����ال����ن����ق����ش يف احل���ج���ر

وال������ع������ل������م يف ال����ك��ب�ر

ك�����ال�����رق�����م يف ال���ن���ه���ر

ال�������ع�������ل�������م أن�������������وار

حت������ي������ا هب���������ا ال�����ب��ش��ر

واجل��������ه��������ل ال ي���ب���ق���ي
ش������ي������ ًئ������ا

وال

ي������ذر

ثم إن اإلنسان يا عم ال يقاس بجسمه ،أليس كذلك؟.

املسافر :آه ..ح ًقا ح ًقا  ..إنام املرء بأصغريه لسانه وقلبه؛ ولكن قل يل :ما

العلم الذي تطلبه؟.
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الغالم :حديث رسول اهلل ﷺ.
املسافر :نعم ما طلبت (يتجه بنظره إىل السامء) اللهم وفق هذا الغالم.

الغالم :أشكرك يا عم ،وحفظ اهلل لك أوالدك وجعلهم من الصاحلني.
صياحا وجلبة) ما هذا؟ ماذا جرى؟.
(يسمعان
ً

املسافر :إهنم لصوص ..حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
ن����ح����ن ن���ح���ي���ا يف زم������ان

م�����ا رأت ع���ي���ن���اي م��ث��ل��ه

ع���ص��رن������ا ع���ص���ر غ����ري����ب

أي������ن ع��ص�ر ال���ط���ه���ر ق��ب��ل��ه

ي���������وم ك�����ن�����ا يف أم�������ان

ن����ل����ب����س اإلي������م�����ان ح��ل��ه

(اللصوص حييطون هبم من كل جانب ويف أيدهيم السالح).

أحد اللصوص :قفوا ،وإال أتينا عليكم مجي ًعا ،ال أحد يتحرك!.
أحد املسافرين:

أهي��������ا ال������ق������وم روي����������دً ا

ق�����د رأي��������ت األم��������ر ج���دا

ع����ص����ب����ة ل�����ل��ش��ر ج�������اءت

ت���ب���ت���غ���ي هن���� ًب����ا وك����ي����دً ا

وب�����ن�����اه�����ا ق������د أح����اط����ت

رضب�������ت ب���ال���ظ���ل���م س�����دً ا
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أح�����دق�����ت ف���ي���ن���ا وإن مل

ن���ح���ك���م األم��������ر س����ن����ردى

اللص( :ويتقدم قليالً) ،ماذا لديكم من مال ومتاع؟ هاتوا كل ما عندكم.
املسافر :ليس لدينا يشء تأخذونه!!.

اللص:

أهي���������ا امل�����س�����ك��ي��ن الت����ن����ـ

ط����ق ب������ذا ال����ي����وم ج���زاف���ا

ف����ت����ب��ص�ر ن�����ح�����ن ل���س���ن���ا

أغ�����ب�����ي�����اء أو ع���ج���اف���ا

ه�������ات م�����ا ع�����ن�����دك ع��ج��ل
إن

أردت

اإلن��ص��راف�����ا

مستصغرا شأنه وسنه) ويقول :وأنت
(ويقرتب من الولد ،ويشري إليه
ً

أهيا الغالم ما معك؟.

دينارا.
الغالم :معي أربعون ً

دينارا  ..يا للعجب!..
اللص :هيه! طفل صغري عنده أربعون ً
أن�������ت ال ت����ع����رف م�����ا جي��ـ

ـ�������ري ي���م���ي���نً���ا وش���م���االً

رب����م���ا ذق��������ت ع���ل��ى األي������ـ

ـ�������دي وب����������االً ون����ك����االً

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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(وينرصف وهو هيزأ بالولد).

دينارا؟.
لص آخر :أصحيح أن معك أربعني ً
دينارا.
الغالم :نعم ،معي أربعون ً

اللص :تعال معي إىل زعيمنا( ..خياطب الولد).
ك�������دت خت����ف����ي احل�������ق ل��ك��ن

أن����ط����ق اخل��������وف ل���س���ان���ك

إن يف ق�����ول�����ك م�����ا ي��غ��ـ

ـ������ري ف�������زدين م����ن ب��ي��ان��ك

الغالم( :يميش معه مرفوع الرأس وهو ينشد):
ال������رؤى ك���ان���ت ل��ع��ي��ن��ي ت��ل��وح

وب��ق��اي��ا ال��ع��ط��ر م��ا زال���ت تفوح

أن����ا ي���ا رب�����اه ط��ف��ل وف�����ؤادي

ب��ع��ظ��ي��م ال���ك���رب ي���ا رب ي��ب��وح

دينارا
دينارا ً
اللص( :خماط ًبا زعيم العصابة) إن هذا الغالم يملك أربعني ً

(وينشد):

أت�����������رى ج�����������اوز ح�������دً ا

ح����ص���را وع�������دً ا
زاع�����ًم����اً
ً
ف������ادع������ى م���������االً
ك����ث��ي�را
ً
واف����ت����رى إف�����كً�����ا م���ع���دً ا
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زعيم العصابة :يا غالم! أتقول ح ًقا؟

الغالم( :يف جرأة):

أن��������ا ال أك���������ذب ي����و ًم����ا

أو أخ�������اف ال����ن����اس ظ��ل�ما

ل����س����ت أخ�����ش�����ى يف إهل����ي
وأيب

م����ن م���ق���ال ال����ن����اس ل���و ًم���ا

ع������اه������دت

ق���ب ً
�ل�ا

أن أق��������ول احل������ق دو ًم������ا

(ويتوجه إىل زعيم العصابة خاصة منشدً ا):

ه���������������ددوين أره�������ب�������وين

أط����ف����ئ����وا ن������ور ال���ع���ي���ون

ازرع����������وا ال����رع����ب ف��أن��ت��م
ف�����م�����ع�����ي

دون
إن

رب

أخ�����ل����اق
ذا

ق����دي����ر
رب

ودي������ن
ي��ق��ي��ن��ي

زعيم العصابة( :ينظر إىل صاحبه) عجيب أمر هذا الغالم( ،ويشري إىل
ساخرا) :فأين هي الدنانري إ ًذا؟.
الغالم
ً
الغالم :هذه هي يف جيبي (خيرجها من جيبه ويمسكها بحزم ،ويبدي

عدم ارتياح للسؤال):
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أهي����������ا ال������ل������ص ت����دب����ر
رب

إن

ب�����ال�����ذي ت���ن���وي���ه واح������ذر

ال�����ك�����ون

أق�����وى

م����ن����ك ي������ا ل������ص وأك���ب��ر

(يندهش احلارضون بام فيهم زعيم العصابة ،ويتهامسون فيام بينهم) يا

له من غالم شجاع !..يا له من غالم شجاع!..

زعيم العصابة :أيكون معك هذا املال وختربنا به؟ ما الذي محلك عىل

هذا؟! أما كان بوسعك أن تكذب لتنجو؟!
الغالم:

إن��م��ا ال����ص����دق ن���ج���اة ل���ل���ورى

وب����ه ن��ع��ل��و ع�ل�ى ه����ام ال����ذرا

ف��ل��ن��ق��ل ص���د ًق���ا ن��ف��ز يف جنة

ه��ك��ذا رب ال�����ورى ق���د أخ�ب�را

ولقد عاهدت أيب أال أكذب أبدً ا:

إن�����م�����ا أخ�������ش�������ى إهل������ي

ف���ه���و ع������وين وه������و ج��اه��ي

وه��������و ع������ن������وان خ��ل�ايص

يف ال����دن����ا رغ�����م ال����دواه����ي

(هيتز زعيم العصابة لكلامت الولد ويقشعر جلده هلا ،ويظهر عىل وجهه

التأثر ،وعالمات الندم ،ومتأل الدموع عينيه)..
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(يتابع الغالم) أهيا الرجل:

ال ت��ك��ن م��ث��ل ال��ط��غ��اة اجل��ائ��ري��ن

أو ت��ك��ن م��ث��ل ال��ع��ص��اة الغافلني

واح����ذر امل���وىل ت��ك��ن يف الصاحلني
زعيم اللصوص:

أوغ���ي��ر اهلل رب ال���ع���امل�ي�ن؟

أهي��������ا ال����ط����ف����ل أج���ب���ن���ي

وم��������ن ال�������ق�������رآن زدين

اس����ق����ن����ي ال�����ك�����أس م���ل��� ًي���ا
(يقبل إليه تائ ًبا):

وإىل

ظ������ل������ك

خ������ذين

آه ل������و ت����ع����ل����م م������ا ع��ا

ن���ي���ت يف دريب ال���ط���وي���ل

آه ل�������و خ����ف����ف����ت مح�ل�ي
(ويتابع):

ذل�������ك احل�����م�����ل ال���ث���ق���ي���ل

يف ح������ي������ايت ص���ف���ح���ات

م�����ن ح����ك����اي����ات ال���ش���ق���اء

ل���ي���ت���ن���ي ي�����ا ط����ف����ل أغ�����دو

يف ع����������داد ال����س����ع����داء
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(ويكمل منشدً ا):

ي�������ا هل�������ا رح������ل������ة ع���م���ر

ق����رح����ت ج���ف���ن���ي ط���وي���ل���ة

ت���ع���س���ت ت����ل����ك ال����دن����اي����ا

واألم�����������������اين اهل����زي����ل����ة
ّ

الغالم( :وعىل ثغره ابتسامة الفرح):

أهي��ا ال��ع��ائ��د إن اهلل أوىل أن يطاعا

اهزم اليأس تقرب لرتى ذاك الشعاعا

(ويتابع):

وات������������ق
إن

اهلل

وأق�����ب�����ل

ن�����������ور

ريب

جت�������د

اهلل

ال�������ك�������ون

رواء

أي������ن���م��ا ك�����ن�����ت أض�������اء

زعيم اللصوص( :وهو ينظر إىل عصابته):

إن ه�������ذا ال����ط����ف����ل ح��� ًق���ا

مل خي����ن يف ال���غ���ي���ب ع��ه��ده

وأن��������ا م�����ن أخ����ل����ف اآلب�����ا

ء واألج���������������داد وع������ده

وم����ش����ى يف ال���������درب ح��ت��ى

أب����ص���ر ال�����ت�����ي�����ار ض����ده
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(يبكي وينشد):

رب واش���م���ل���ن���ي ب��ع��ف��وك

وت������دارك������ن������ي ب��ل��ط��ف��ك

صوت يتلو :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﭼ [الزمر.]٥٣ :
زعيم العصابة:

ي���ا هل���ا م���ن س���اع���ة ن����ال قلبي

يف ث����ن����اي����اه����ا م��������راده

ذاق ف��ي��ه��ا ك���ل ط��ع��م مستطاب
الغالم:

س����ي��م�ا ط����ع����م ال����س����ع����ادة

ذل����ك ال��ف��ض��ل م���ن اهلل علينا

وع���ل���ى ال������ن������اس مج���ي��� ًع���ا

ف�����از واهلل ب���ج���ن���ات خ��ل��ود
زعيم العصابة:

م�����ن أت�������ى اهلل م���ط���ي��� ًع���ا

ل���ي���ت ش����ع����ري ك���ي���ف ع��ش��ت

ال����ده����ر يف ب���ح���ر ال��ض��ي��اع

ت��������اه يف جل������ة ه��������ذا ال����ـ

ع���م���ر ي����ا ص���ح���ب���ي رشاع����ي
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أن����������ا

ل����������وال

اهلل

ريب

م����ا اه����ت����دى ل���ل���ن���ور ق��ل��ب��ي

ث����م ه�����ذا ال���ط���ف���ل م����ن ب��ي��ـ

ن مج���ي���ع اخل����ل����ق ص��ح��ب��ي

(يلتفت اجلميع حول الغالم):
أن

ذاك

ال���ط���ف���ل

ص�����ادق

مل ي�����داه�����ن أو ي���ن���اف���ق

أو خي�����ف م�����ن ل������وم الئ���م
الغالم:

ل����و ه�����وى م����ن ف�����وق ش��اه��ق

أمح�����د اهلل ت���ع���اىل أن ه����داين

اجلميع:

ل��ط��ري��ق اخل�ي�ر دو ًم�����ا يف زم���اين

ول���������ك ال�����ل�����ه�����م مح�������دً ا
ً
��ل�ا وب����ع����دً ا
خ����ال����ص����ا ق����ب
ً
ً
��ل�ا وب����ع����دً ا
خ����ال����ص����ا ق����ب
ً
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

الغرض من األداة

قيمة األداة
()10

1

لوح فلني

لتكتب عليها اآلية

2

مسجل

لتسجل فيه اآلية ،وتعرض يف من املدرسة

ر.س

املرسحية

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )7طالب هم( :الولد (الغالم)،

الوالد ،املسافر ،زعيم العصابة ،ثالثة لصوص).
* مدة املرسحية )24( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :اثنتان ،واحدة من السوق ،وواحدة من

املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :عرشة رياالت سعودية.
* اهلدف من املرسحية:

 -تعميق الصدق يف نفوس الطالب.

 -بيان عاقبة الصدق.

 التذكري بالصدق يف كل حال ،ومع كل األشخاص.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الرابعة والع�شرون
ال�سعادة  ..وبائع الوهم

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(يف دوامة السباقات العلمية املحمومة ،هل تتفوق املادة عىل الروح؟

وهل سيقنع اإلنسان عند وصول نقطة معينة؟ أم أنه سيكون كالذي يرشب

من ماء مالح فام يزيده ذلك إال ظمأ؟!).

املنظر( :بقالة "كل اإلنسان" لبيع قطع غيار اإلنسان ..املكان يعج

أناسا يدخلون وخيرجون طوال
بالزبائن يقبلون يف البضائع دون كالم ..نرى ً

العرض دون كالم ..يف ركن من املرسح نجد حمص ً
ال جلس خلف مكتبه
وأمامه حاسبة النقود ،ليحاسب املشرتين .نرى أحد البائعني أمسك (الق ًطا)
وأخذ يف عرض ما لديه من البضائع).

البائع :اقرتب  ..اقرتب ،تعال هنا عندي ..اقرتب  ..اقرتب ،تعال ،ال
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تفكر وال حتتار ،عندي أروع تشكيلة وصل إليها العلم احلديث يف تكنولوجيا

صناعة اإلنسان ،بأرخص األسعار ،قرب ،قرب ،كل ما تريد ستجده عندي،

عقل يف إصبع ،كف يف ذراع ،ركبة ..إلينا وصلت أمجل تشكيلة من العيون
العسلية والعيون اخلرضاء ،والعيون السوداء ،والعيون امللونة ،وعيون القطة

مشمشة .وصلت إلينا جمموعة ألسن حديثة ومجيلة يستطيع صاحبها أن يقلد
الزرافة ،أو القطة ،أو الفأرة ،أو السحلية ،كل ذلك يف عبوة "الولد أبو لسان

ونصف".

(يدخل رجل عادي يف ثياب رقيقة احلال).

الرجل :أعطني قطعتي غيار سعادة أصلية يا بائع الوهم (يضحك ملء

رئتيه).

البائع( :ينهره) اخرج من هنا  ،اخرج ..املكان معقم وليس ألمثالك

ارتياده (خيرج الرجل).

البائع :قرب ،قرب ..خصم خاص عىل مجيع املعروضات ..شعارنا

األمانة ،هدفنا خدمة اإلنسان ..لو كان أنفك مزكوم فغريه ،لو أن عينك فيها
قرص نظر؛ استبدهلا وال تقلق.

بقالة "كل الناس" تقدم لك كل ما حتتاج إليه األمس واليوم ،والغد

وبأرخص األسعار ،وأحسن "املوديالت"  ،اشرت يدً ا واحصل عىل األخرى

جمانًا.

متوجها نحو البائع).
(يدخل أحد الزبائن
ً

الزبون :أنت يا أخ ..أنت أهيا النصاب!
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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البائع :قرب ،قرب ..نعم؛ أية خدمة؟
الزبون :اشرتيت من عندكم يدً ا ولكنها ..لكنها..
البائع :لكنها ماذا  ..تفضل.

الزبون :لكنها سارقة  ..ترسق ،يعني ..كل ما أذهب إىل مكان متتد رغماً
حرجا شديدً ا.
عني وترسق وتسبب يل ً
البائع :يا سالم  ..كفاءة عالية جدً ا  ..وهذا يرحيك جدً ا ..

الزبون :أبدً ا ،أبدً ا ،أنا رجل حمرتم ،ومل يسبق يل أن مددت يدي حلرام،

أتصدق أهنا رسقت ذهب زوجتي؟!! أرجوك ساعدين يف تعديلها.

البائع :لألسف ال نستطيع ،إال إذا كنت تريد أن تعيش دون يد.

الزبون :كيف؟!

البائع( :متأكد) تعيش دون يد ..أظن هذه مسألة واضحة.

الزبون :وهل يمكن ذلك؟
البائع :إذا كانت يدك ال تعجبك فأنت حر.

الزبون( :يشري لليد الصناعية) يدي!! تقصد أن هذه يدي؟!! ال ليست

يدي ..أرجوك خلصني منها ومن رشها.
البائع :البضاعة ال ترد وال تستبدل.

الزبون :وما العمل إ ًذا؟!

البائع :اشرتي واحدة ،واحصل عىل األخرى جمانًا.
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الزبون :هل ترى أن ذلك أفضل؟
البائع :هذا هو احلل الوحيد.

الزبون( :يشري لليد الصناعية) وهذه املصيبة ماذا سنفعل هبا؟
البائع :اتركها لنبيعها لك مستقب ً
ال عىل أهنا مستعملة.

الزبون :لكني أخاف أن تؤذي أحدً ا بأفعاهلا.

البائع :سنجد من يشرتهيا ،فهي مطلوبة جدً ا.

الزبون :أشكرك ..أعطني واحدة جديدة.

كيسا به يدان) خذ هذه واحدة ،واألخرى جمانًا ..هبا
البائع( :يسحب ً

"دليل" يرشح كيفية استعامهلا وتركيبها؛ لكن البد من الرتفق هبا بادئ األمر،

فهذه اليد كانت ألديب عاملي.

الزبون" :أديب عاملي!!" إ ًذا فالسارقة ملن؟

أيضا ..نحن ال نتعامل وال نتاجر إال يف العاملي.
البائع :للص عاملي ً

الزبون :وكيف بعتموين إياها مع أنكم تعلمون أهنا سارقة؟
البائع :ألنك طلبت أكفأ يد.

الزبون :ال حاجة يل هبا من اليوم ..سأرسلها لك بعد فكها وتركيب اليد

اجلديدة.

البائع :نحن يف خدمتك.

شكرا (خيرج).
الزبونً :
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الرجل( :يدخل) أعطني قطع غيار سعادة أصلية يا بائع الوهم (يضحك

ثم خيرج).

البائع :قلت :أخرج أهيا املجنون ،نحن ال نتاجر يف األشياء التافهة،

و(ينادي) قرب ،قرب ..أرسع قبل نفاذ الكمية ،لدينا أرقى وأحدث األنوف

احلساسة ،واآلذان املرهفة التي تسمع الصوت البعيد ..قرب ،قرب كن معنا
الرجل املثايل ،نحن نوفر لك مجيع قطع الغيار من أظفار قدميك حتى شعر

رأسك ،ال مشكلة بعد اليوم ،نحن نسعى لسعادتك.
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الف�صل الثاين
(يدخل أحد الزبائن ويبدو حزينًا مهمو ًما).

البائع( :يستقبله يف حفاوة) أية خدمة ،تفضل ،تفضل  ..عني ،يد ،رجل،

أنف ،أذن ،كل يشء حتت أمرك.

الزبون :أنا عميل لكم منذ مدة ،وقد أنفقت الكثري من أموايل ،واشرتيت

كل ما هو معروض عندكم.
البائع :املحل حملك.

الزبون :أنا أثق فيكم ويف حملكم ،ولكنني بحاجة إىل قطعة غيار مهمة مل

أعثر عليها  ..فهال ساعدتني؟

البائع :نحن نوفر لك كل ما حتتاج إليه من؛ أظفار القدمني ،حتى شعر

الرأس!!.

الزبون :كل ذلك اشرتيته من عندكم ،ولكني بحاجة إىل سلعة مهمة.
البائع :ما هي؟ نحن يف اخلدمة.

الزبون :أريد السعادة.

البائع :ألست سعيدً ا بكل ما لديك من أعضاء حديثة؟

الزبون :مل أحس بالسعادة ولو للحظة واحدة  ..أرجوك  ..أعطني

السعادة وخذ ما شئت ،كل أموايل ملك لك.

البائع :ليتني أملكها ،إنني أشكو مما تشكو منه ،لكننا عىل استعداد ،أن

نوفر لك كل ما يلزمك من األعضاء البرشية.
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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الرجل( :يدخل) أعطني قطعتي غيار سعادة يا بائع الوهم (يضحك

ملء رئتيه).

البائع :اخرج من هنا أهيا احلقري  ..ال توسخ املكان.
الرجل :انظر لنفسك لرتى أهنا أوسخ من أي شخص آخر ،تعال ننزع

قرشتك الرباقة ،وقرشيت العادية ،ثم انظر لنفسك وانظر إ ّيل ،ستجد نفسك

مقربة ترعى فيها الديدان ،أما أنا فستجدين أحيا وأنعم يف بستان سعاديت ..ما
رأيك لو أين بعتك قطعة غيار سعادة ،لكنك ال تستحق ،ابق كام أنت لتبيع

الوهم للناس (يضحك يف طريقه للخروج).
الزبون( :يف هلفة) انتظر يا هذا!!

البائع :دعك منه  ..إنه رجل جمنون.

الزبون :نحن واهلل املجانني  ..ما اسمك يا رجل؟
الرجل :ماذا تريد؟
الزبون :أريد أن أسمع منك ما قلته منذ قليل.

الرجل :تريدين أن أحدثك عن مقربة الديدان هذه؟! (يشري للبائع).

الزبون :بل أريدك أن حتدثني عن السعادة  ..لقد أنفقت كل ما لدي بح ًثا

عن السعادة ،ولكنني مل أجدها؛ فأين السبيل إليها؟!

الرجل :السعادة ال يدركها إال الراضون املتوكلون عىل اهلل ،السعادة أن

ترىض بام رزقك اهلل ،وأن تسلم قلبك هلل اخلالق ،وأن تطهر نفسك وتزكيها،
وأن جتاهد نفسك ما استطعت ،إن السعادة يف خمالفة اهلوى ،واعلم أن منتهى
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سعادتك يوم انتصارك عىل نفسك ،وجتردك هلل (هيم باخلروج ..عند ذلك

جيتمع الزبائن من كل مكان يف املحل عىل صوته).
الزبائن :انتظر ..انتظر يا هذا.

الرجل :ماذا تريدون؟

الزبائن :نريد أن نعرف سبب سعادتك.

الرجل :سبب سعاديت يسري  ..يسري جدً ا ،إنني ال أمحل هم رزق كفله يل

ريب ،وال أجل آت يف ميعاده ،أنام ملء جفوين  ..راض ًيا عن ريب  ..راض ًيا عن
نفيس وعن الناس ،أحب اخلري لكل اخلالئق.
الزبائن :وإذا الحقتك اهلموم؟

عيل بالصرب والصالة ومناجاة اهلل يف الرس والعلن (خيرج).
الرجلَّ :
الزبائن :انتظر  ..خذنا معك  ..خذنا معك (خيرجون خلفه).

البائع( :يبقى وحده) ال عليكم منهم ،إهنم خيرفون  ..قرب ،قرب ..

وصلتنا أروع تشكيلة من األرجل اليابانية و( ..تنزل الستارة والبائع ما زال

يعرض ما لديه).

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1
2

الغرض من األداة

األدوات

قيمة األداة

آلة حاسبة ،والقط ليحاسب املشرتين ،وينادي من املدرسة
عليهم

عدد ( )2جمسم ليد لعرضها يف املرسحية للبيع

()100
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )8طالب هم( :البائع ،الزبون،

الرجل ،مخسة زبائن).

* مدة املرسحية )15( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :اثنتان ،واحدة من املدرسة ،وواحدة من

السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :مائة ٍ
ريال سعودي.
* اهلدف من املرسحية:

 -عمل مقارنة بني السعادة املوهومة والسعادة احلقيقية.

 حتريك عقل الطالب ليختار السعادة احلقيقية ال املوهومة. بيان طريق السعادة احلقيقية.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية اخلام�سة والع�شرون
()1
املكاف�أة
بداية املرسحية...

الف�صل الأول

(يرفع الستار عن سجن ببغداد ..يف عهد اخلليفة املأمون  ..نرى رج ً
ال

مقيدً ا بالسالسل ،ويبدو عليه التعب واإلرهاق ..يدخل املأمون ومعه

العباس صاحب الرشطة وبعض اجلنود).

املأمون( :ألحد اجلنود) هل قدمتم له طعا ًما؟
اجلندي :أطعمناه.

املأمون( :ينادي) :عباس.

العباس :أمرك يا أمري املؤمنني.

املأمون( :يشري للرجل املقيد) خذ هذا فاستوثق منه ،واحتفظ به ،وبكر

به إ َّيل يف الغد ،وخذ حيطتك وحذرك.
( )كتبها :عيل حممد الغريب  -مرص.
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العباس :أمرك موالي ..اجلنود يقومون بحراسته ،فال هيمنك أمره.
املأمون :ال ..أريدك أن تستوثق منه بنفسك ،فهذا جمرم خطري ..هل

سمعت؟

العباس :كام ترى يا موالي( .خيرج املأمون).

العباس( :للجنود) اسمعوا ..ال تبيتوا خارج السجن الليلة ..تناوبوا

حراسته حتى الصباح.

اجلندي :لن يستطيع اهلروب ،فقواه خائرة.

العباس :نفذ ما سمعت دون كالم.

اجلندي :أمرك يا موالي؛ ولكن يعني..

العباس :قلت :تناوبوا حراسته ..اثنان بعدمها اثنان (بعد تفكري) اسمع،

سأمحله معي إىل داري ليكون حتت نظري.
اجلندي :ستحرسه بنفسك يا موالي!

العباس :أمل تسمع ما قاله أمري املؤمنني ..هيا امحلوه إىل داري ..هيا

(اجلنود يقودون الرجل وهو مكبل يف قيوده ثم خيرجون ..يظلم املرسح
جيا ..ظالم).
تدر ً
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الف�صل الثاين
(حجرة يف دار العباس صاحب الرشطة).

الرجل( :مازال مقيدً ا) هل تسمح يل بامء؟
العباس :هل ترشب؟

الرجل :سأتوضأ.

العباس :انتظر (ينادي) يا مهام ..يا مهام (يدخل اجلندي مهام).

مهام :أمرك يا موالي.

العباس :هات طستًا وماء ،حتى يتوضأ الرجل.

مهام( :خيرج ثم يعود بطست به ماء فيتوضأ الرجل من خالل قيوده يف

صعوبة).

العباس :سنرتكك لتصيل.

عيل من صالة ،ولكن أحببت أن أتوضأ
الرجل :أشكرك ..لقد أديت ما َّ

إزعاجا.
ألختفف من مهومي ..آسف إذا كنت قد سببت لكم
ً
العباس :هذا حقك ..خذ الطست يا مهام.

مهام :أمرك يا موالي (خيرج بالطست).
العباس :هل أنت بغدادي؟

الرجل :ال ..دمشقي.

العباس( :يف هلفة) أح ًقا من دمشق؟
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الرجل :نعم.

خريا ..فمن أنت من أهلها؟
العباس :جزى اهلل دمشق وأهلها ً

الرجل :عمن تسأل؟

العباس :هل تعرف عل ًيا الدمشقي؟

الرجل :من أين تعرف ذلك الرجل؟
العباس :وقعت يل معه قضية.

الرجل :ما كنت بالذي خيربك عنه حتى تعرفني قضيتك معه.
الرجل :لو أخربتني هبا؛ ألخربتك عنه.

العباس :كنت مع بعض الوالة ،بدمشق فبغى أهلها ،وخرجوا علينا،

حتى أن الوايل تدىل يف ونبيل من قرص احلجاج وهرب هو وأصحابه ،أما أنا..

(يظلم املرسح تدرجي ًيا ثم ينتقل املشهد إىل دمشق آنئذ ..نرى "عيل

جالسا أمام داره يقيض بعض شؤونه ..خيرج العباس مضطر ًبا،
الدمشقي"
ً

باد ًيا عليه اإلرهاق واخلوف).

العباس :أغثني أغاثك اهلل.

عيل :ماذا هناك؟ ال روعك اهلل يا رجل!!

العباس( :وهو يتلفت حوله) إهنم يبحثون عني ..يبحثون عني!!

عيل :من هم؟!

العباس :خبئني قبل أن يدركوين.

ً
عيل( :يشري بيده إىل داره ،وما زال
مندهشا) ادخل هنا وال ختف (يرفع

صوته مناد ًيا) مكان الضيوف يا أم الرباء.
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(يدخل رجالن ..يبدو أهنام يبحثان عن العباس).

األول :مل يربح هذا احلي ..لكني ال أعرف كيف اختفى؟!

الثاين :إنه رأيك الذي أفسد علينا القبض عليه (لعيل) أمل يمر عليك

رجل من هنا؟

عيل :ال ،مل يمر أحد.

األول :بل مر من هنا.

الثاين :هيا ..ال تضع الوقت علينا.

األول :قلت لك ،إنه هبذا احلي ،وإين ألقسم إنه عند هذا الرجل (يشري

لعيل).

عيل :وما شأين به ،فتشا داري إذا شئتام!!

األول :أجل فلنفتشها (لصاحبه) تعال من خلفي.

الثاين :أف ..يا لك من عنيد.

األول :تعال وال تتكلم (يدخالن الدار ..يسمع صوت امرأة الدمشقي

من الداخل).

()1
عيل الدار دون مراعاة حرمتها؟!
املرأة  :قبحكم اهلل ..أو تدخالن َّ
إليكام عني وإال شكوتكام ألمري املؤمنني( .خيرج الرجالن).

األول( :لعيل يف إرصار) ومع ذلك فأنا مرص أنه عندك.

( )دور املرأة يتم عرضه من خالل الصوت خارج املرسح؛ ألنه حيرم التشبه يف املرأة يف
اللباس.
الحاشد للمسرحيات والمشاهد

231

الثاين( :يتقدم صاحبه وهو جيري) هيا ..هيا ال تفوت علينا الفرصة

(خيرجان).

(عو ًدا إىل دار العباس ..يبدو العباس وهو يتكلم وعيناه شاخصتان كأنه

يرى ما يرويه).

العباس :خرج الرجالن ومها يتميزان غي ًظا من الدمشقي وامرأته التي
هنرهتام ،وراحا جيوبان الدروب بح ًثا عني (يتوقف ثم ينظر للدمشقي) يبدو

أنك تعبت من كثرة الكالم.

الرجل :الال ..أكمل أكمل.
العباس :إن كان ذلك يزعجك فليس يل عليك سلطان ،إنام حقي هو أن

أحتفظ عليك فقط.

عيل ما أنا فيه..
الرجل :أنا الذي أحب أن أسمع ،أكمل فلعلك هتون َّ

أكمل أرجوك.

العباس :أين توقفنا؟

الرجل :عندما خرج الرجالن ومها يتميزان غي ًظا من الدمشقي وامرأته.

العباس :آه ..بعدما خرج الرجالن دخل إىل صاحب الدار ،ثم أمنني

قائالً :ال ختف ،لقد رصف اهلل عنك رشهم ،وما زال حيسن إ َّيل ،وأفرد يل

مكانًا يف داره ،ومل يسألني عن اسمي ،وما كان يناديني إال بالكنية ،وذلك

ملدة أربعة أشهر ،وبعدما هدأت الفتنة عزمت عىل التوجه إىل بغداد ،فجهزين
كأحسن ما جيهز املسافر ،ثم انرصفت إىل بغداد ،وأنا أتتبع خربه أليف بعهدي

له وأكافئه ،فانشغلت بأمري املؤمنني ومل أتفرغ ،وهلذا أنا أسألك عنه.
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الرجل :لقد مكنك اهلل تعاىل من الوفاء ،ومكافأة الرجل عىل ما فعله

وجمازاته عىل صنيعه وال كلفة عليك.
العباس :كيف ذلك؟

الرجل :أنا ذلك الرجل ،وإنام الرض الذي أنا فيه ،هو الذي بدل حايل

وغري شكيل.

ً
(مندهشا) أنت هو هو؟
العباس:

الرجل :نعم.

ً
مندهشا) يا اهلل ..أعطني عالمة أعرفك هبا!
العباس( :وما زال

عيل :أو تذكر ليلة أن أتيتك يف السحر ،وقلت لك :استعد فإن القافلة

ستتحرك بعد قليل؟

العباس :أعطني عالمة أخرى!

عيل :أو تذكر عندما جئتك وامرأيت (ببقجة) من املالبس وخفني وسيف،

ومنطقة شددهتا يف وسطك؟

العباس( :يبكي من شدة الفرح واألمل م ًعا) يا سبحان اهلل (ينهال عليه

تقبي ً
ال ثم يفك قيوده ويأخذه إىل داخل الدار ،ثم يعود معه وقد أهداه ثيا ًبا
جديدة) أصدقني القول يا موالي ،ما الذي صريك إىل ما أرى؟

عيل( :يتنهد يف أمل) هاجت بدمشق فتنة كالتي كانت يف أيامك ،فنسبت

إ َّيل ،وبعث أمري املؤمنني بجيوش فأصلحوا البلد ،وأخذت أنا وضرُ بت إىل

أن أرشفت عىل املوت ،وقيدت وبعث يب أمري املؤمنني ،وهو قاتيل ال حمالة،
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فإن رأيت أن جتعل من مكافأتك يل أن ترسل من حيرض غال ًما يل خرج من
خلفي وهو نازل عند أحد الوراقني ،حتى ينرصف إىل أهيل بخربي ،فإن أنت
فعلت فقد جاوزت حد املكافأة ،وقمت يل بوفاء عهدك.
خريا (ينادي) يا مهام.
العباس :يصنع اهلل ً
مهام ( :يدخل) أمرك يا موالي.

العباس :جهز الفرس ،وبغلني ،وامحلوا عليهام أربعة صناديق ،واملؤوها

باهلدايا ،ثم خذ الرجل ورافقه حتى خيرج من حدود املدينة.

عيل :إن ذنبي عند أمري املؤمنني عظيم ،وخطبي جسيم ،وإن أنت

احتججت بأين هربت ،بعث أمري املؤمنني يف طلبي ثم قتلني وآذاك.
العباس :انج بنفسك ،ودعني أدبر أمري.

عيل :واهلل ما أبرح بغداد حتى أعلم ما يكون من أمرك.

العباس :اسمع يا مهام ،اذهب معه إىل حدود املدينة ،فإن سلمت يف
غداة غد أعلمته ،وإن أنا ُقتلت ،فقد وقيته بنفيس كام وقاين بنفسه ،وأنشدك
اهلل أن ال يذهب من ماله درهم ،واجتهد يف إخراجه من بغداد سا ًملا.
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الف�صل الثالث
(جملس أمري املؤمنني ..يدخل العباس حام ً
ال كفنه عىل يديه).

العباس :السالم عليكم يا أمري املؤمنني.

ً
(مندهشا) وعليكم السالم ..ما هذا الذي بني يديك ..ثم أين
املأمون:

الرجل الذي استودعتك إياه أمس؟
العباس :ال يتكلم.

املأمون :وحيك ..أين الرجل؟

عيل عهد ،لئن ذكرت أنه هرب ألرضبن عنقك.
املأمون :هلل َّ

العباس :ال واهلل ما هرب يا أمري املؤمنني ،ولكن اسمع حديثي ثم افعل

ما تريد أن تفعله يف أمري.
املأمون :قل.

العباس :يا أمري املؤمنني ..هل تذكر الفتنة التي كنت سأروح ضحيتها يف

دمشق من قبل سنوات مضت؟
املأمون :نعم أذكرها جيدً ا.

العباس :وهل تذكر الرجل الذي حدثتك أنه أنقذين؟

املأمون :نعم أذكره.

العباس :هو نفسه الرجل الذي استودعتني إياه أمس ،وهلذا الرجل

دين يف عنقي ،وأردت أن أكافئه عىل ما فعله معي ،فقلت :أنا وموالي أمري
املؤمنني بني أمرين ،إما أن يصفح عني فأكون قد وفيت وكافأت ،وإما أن
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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يقتلني فأقيه بنفيس ..وقد حتنطت ،وها هو ذا كفني يا أمري املؤمنني ،فاألمر

لك.

خريا ،إنه فعل معك ما فعل
املأمون :ويلك ..ال جزاك اهلل عن نفسك ً

من غري معرفة ،وتكافئه بعد املعرفة والعهد هبذا ال غريه؟! ..هال عرفتنا

خربه لنكافئه عنك .وال نقرص يف وفائك له.

العباس :يا أمري املؤمنني ،إنه ها هنا قريب ،وقد أقسم أال يربح حتى

يطمئن إىل سالمتي؛ فإن احتجت عىل حضوره حرض.

املأمون :وهذه منه أعظم من األوىل ..اذهب إليه اآلن فطيب نفسه

وسكن روعه وائتني به حتى أتوىل مكافأته.

العباس( :ال يعرف ماذا يفعل من شدة الفرح ،فيرتك كفنه عىل األرض

وينطلق ..ثم يعود بعيل الدمشقي).

املأمون( :لعيل) واهلل إنك ملن خري العباد ،وقد رأيت أن أستعملك عىل

دمشق.

عيل :حفظ اهلل أمري املؤمنني ..أرجو أن تعفيني.
املأمون :نريد أن نوفيك ونكافئك.

عيل :عفوك عني هو أعظم مكافأة.

املأمون( :للعباس) جهزوا عرشة أفراس برسوجها وجلمها ،وعرشة

أبغال بآالهتا ،وعرشة آالف دينار ،وعرشة مماليك بدواهبم ،لريافقوا الدمشقي
حتى يصل إىل دمشق آمنًا مطمئنًا  -بإذن اهلل . -

 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

*

األدوات
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )4طالب هم( :املأمون،

العباس ،اجلندي ،عيل الدمشقي).

* مدة املرسحية )20( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 تعريف الطالب بتارخينا اإلسالمي املرشق. زرع الوفاء والتضحية يف نفوس الطالب. -درس يف رد اجلميل وعدم نسيانه.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية ال�ساد�سة والع�شرون
�أيام ي�ضيئها الإ�سالم

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

املدخل :السالجقة:
يفتح الستار عىل القائد السلجوقي (ألب أرسالن) وحاشيته وهم يف

كامل عتادهم ولباسهم احلريب يف ذلك الزمن.

املكان :آسيا الصغرى (نيقية) ،املعركة( :مالذ كرد).

الزمن436( :هـ).
الرجل األول :اهلل أكرب ،أهيا القائد.

الرجل الثاين :إهنا معركة قوية ،تلك التي خضناها مع الروم البيزنطيني.
القائد :نعم ..إهنا األوىل ..احلمد هلل ..أهيا الرجال لنكن عىل حذر من
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األعداء ،ألن شيمتهم الغدر!

الرجل الثالث :إن فضل اهلل عظيم علينا ..أحلقنا هبم هزائم وخسائر

فادحة!

القائد :أحسنتم ..أحسنتم يا رجال ..بارك اهلل فيكم ..ووفقكم إىل

النرص املستمر.

الرجل الثاين :اهلل أكرب ..نحن اآلن قرب عاصمتهم أهيا القائد!

القائد :لقد متكنا اآلن بحامية اهلل ورعايته أن نتقدم بجيوشنا السلجوقية

إىل عمق األرايض البيزنطية.

الرجل األول :لقد طاردناهم ..ومتكنا منهم!

القائد :صحيح ..إال أن هزيمتهم ،جعلتهم يرسلون إلينا أن هنادهنم

وقبلنا اهلدنة!

الرجل الثاين :بارك اهلل يف اجلهود النبيلة املسلمة.

القائد :علينا أهيا الرجال أن نرعى ما أخذناه من أرض ،ونحافظ عىل

كل شرب منها ،وأن نكون حذرين من الفاطميني يف مرص ،حيث حتالفوا مع
أعدائنا النصارى ضدنا.

الرجل األول :اهلل أكرب! كان اهلل يف عوننا مجي ًعا!

(خيرجون ثم يعودون).

الرجل الثالث :أهيا القائد ..إن البيزنطيني يظنون أننا ضعفاء ،بسبب

اهلدنة التي رضينا هبا.
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الرجل الثاين :هم الذين طلبوها وهيددوننا؟! ماذا قالوا؟!
املراسل( :مع احلاشية) ومعه رسالة يقرأ منها:
أهيا القائد يقول اإلمرباطور البيزنطي" :ال هدنة إال بالري".

القائد( :بعصبية) أو يقول هذا؟! أي لن يتوقف إال يف مدينة الري أهيا

الرجال.

اجلميع :فلنكن عىل حذر ..وعىل استعداد دائم!

القائد :لنكن مستعدين مجي ًعا ..فالقتال القتال ..وعىل بركة اهلل.

الرجل األول :فلتبدأ املعركة ..ولنتقدم.

(تطفأ األنوار ..وبدأت املعركة )..مؤثرات صوتية.
الرجل األول :اهلل أكرب ..اهلل أكرب.

الرجل الثاين :لقد متكن اجليش السلجوقي من أرس اإلمرباطور

رومانوس الرابع ..ديوجنيس.

الرجل الثالث :يا اهلل ..إن البيزنطيني يتقهقرون!

الرجل األول :إهنم ينهزمون ..اهلل اكرب ..يقتلون ..قضينا عىل معاقلهم..

استولينا عىل عديد من مدهنم.

الرجل الثاين :لقد أصبحت (نيقية) يف يدنا!! اهلل أكرب ..اهلل أكرب ،لقد

انترصنا عىل بيزنطة.

اجلميع :اهلل أكرب ..انترصنا عىل بيزنطة!!
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(خيرجون).

(يدخل راويان ،يسلط عىل كل واحد منهام اإلضاءة).

األول :فتحت هذه املعركة أبواب آسيا الصغرى للسالجقة.

الثاين :أخذوا يوسعون ممتلكاهتم عىل حساب األرايض البيزنطية.
األول :استوىل (سليامن بن قتلمش) عىل الكثري منها.

الثاين :وتوج ذلك باستيالئه عىل أنطاكية عام (477هـ).

األول :ناهيك عن األرايض التي استوىل عليها األمراء األقل شأنًا من

سليامن.

الثاين :ومن بينها قالع ومدن مهمة ،ومن بني أولئك (الدانشمند)،

و(شاكا).

األول :و(خوشك) وغريهم ..فكان البد أن يعمد اإلمرباطور البيزنطي

(ألكيس كومنينوس) عىل االستنجاد بالغرب النرصاين.

األول :فرفع النصارى شعار نجدة البيزنطيني األرثوذكس ضد

املسلمني.

الثاين :فاحتني بذلك حرو ًبا ،وعرفت فيام بعد باحلروب الصليبية،

ودامت مائتي عام.
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الف�صل الثاين
(يدخل أحد املقدمني :واآلن أهيا األخوة الكرام ،نتابع مشاهد أيام

يضيئها اإلسالم ،املشهد الثاين عنوانه :الصليبيون).

صوت من داخل اجلمهور( :يرصخ) قف ..قف!
املقدم( :يتساءل) من هناك؟!

شخص بجانبه :من الذي يزعج هدوء مرسحنا؟

األول :فالتقى اجلميع يف القسطنطينية ،ووجدوا درهبم
مفتوحا أمامهم
ً

فتغلغلوا فيام مل يكونوا حيلمون به.
الثاين :فعربوا آسيا الصغرى.

الثالث :اعرتضهم اجليش السلجوقي ..وجرت معارك كربى.

األول :تقدم من خالهلا النصارى ..متجهني إىل أنطاكية وحارصوها

ثامنية أشهر واستولوا عليها.

شهرا ..ثم ..سقط بأيدهيم.
الثاين :ساروا إىل بيت املقدس ..حارصوه ً
الثالث :فعلوا ما تأباه األديان ..من فظاعة ،وشناعة ،وانتهاك!

األول :بلغ عدد القتىل يف ذاك الوقت ،ما يزيد عن سبعني أل ًفا.

أهنارا يف املسجد األقىص ،ويف احلارات والدور.
الثاين :سالت الدماء ً

الثالث :سبوا النساء وقتلوا األوالد.

األول :هنبوا األموال ،وحرقوا الدور.
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الثاين :هتكوا األعراض كام حيلو هلم ..وحولوا املساجد إىل كنائس!

ودور العلم إىل مخارات!

الثالث :استقر الصليبيون يف البالد الشامية ،وأسسوا إمارات عديدة.

األول :امتدت هذه اإلمارات :من خليج اإلسكندرونة ،إىل عسقالن..
الرها ..رشق تركيا!
ومن خليج العقبة ،إىل شامل ُ

(يف هذه األثناء يدخل شاعر من شعراء العرص املعروفني ..ويلقي أبياته
املصورة لوحشية الصليبيني):
أح����ل ال��ك��ف��ر ب���اإلس�ل�ام ض��ي�ًمً

ال��ن��ح��ي��ب
ي��ط��ول ع��ل��ي��ه ل��ل��دي��ن
ُ
ف���ح���ق ض����ائ����ع ومح�����ى م��ب��اح
ص��ب��ي��ب
وس���ي���ف ق���اط���ع ودم
ُ
وك���م م���ن م��س��ل��م أم��س��ى سلي ًبا

س��ل��ي��ب
وم��س��ل��م��ة هل���ا ح����رم
ُ
دي���را
وك���م م���ن م��س��ج��د ج��ع��ل��وه
ً
ال��ص��ل��ي��ب
ع�ل�ى حم���راب���ه نُ��ص��ب
ُ
أت��س��ب��ي امل���س���ل�م�ات ب��ك��ل ثغر
ي��ط��ي��ب؟!
وع��ي��ش املسلمني إذن
ُ

أم������ا هلل واإلس�����ل�����ام ج��ن��د

وش��ي��ب
ت���داف���ع ع��ن��ه ش���ب���ان
ُ
فقل ل���ذوي البصائر حيث كانوا
أج��ي��ب��وا اهلل وحي���ك���م أج��ي��ب��وا
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(ويشيع احلزن والقهر يف هذه األمة ومتيض مئتا عام يف ذل وخنوع
واستبداد إىل أن هيأ اهلل رجاالً صادقني يرفعون راية اجلهاد مدافعني عن

دينه ..أمثال عامد الدين زنكي ،وابنه نور الدين حممود ،والقائد امللهم صالح
الدين األيويب الذي حرر بالد املسلمني من رجس الصليبيني.)..
اجلميع :اهلل أكرب ..اهلل أكرب..
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الف�صل الثالث
(يفتح الستار عىل صالح الدين األيويب ،والقايض هباء بن شداد ،وابن أخ

صالح الدين /تقي الدين عمر ،والقائد العسكري /مظفر الدين كوكربي.

مع رجاالت آخرين ..بمالبس حربية).

صالح الدين :احلمد هلل  ..لقد أسس عامد الدين زنكي حركة اجلهاد

اإلسالمي ضد اإلفرنج يف وقت عصيب!.

القايض :بحق ،فقد متكن من توحيد سورية وآسيا الغربية.

تقي الدين :لقد سخر كافة موارده وقوته يف خدمة اجلهاد يف سبيل اهلل

ضد اإلفرنج.

دروسا عظيمة حيث أنشأ مدارس الدعوة اإلسالمية
مظفر :لقد علمنا
ً

التي افتقدناها.

(الرها) من الصليبيني
صالح الدين :احلمد هلل ..لقد متكن من حترير مملكة ُ

بعد حصارها ثامنية وعرشين يو ًما ..وكانت رضبة عنيفة وموجعة ..وألول
مرة يقوم للمسلمني قوة ضد النصارى.

اجلميع :احلمد هلل والشكر هلل ..اهلل أكرب.

صالح الدين :لكن ..استشهد عند أسوار (قلعة جعرب) دون أن حيقق ما

أراد ضد النصارى.

القايض :احلمد هلل أن ابنه نور الدين تابع خطاه.

صالح الدين :نعم ،ولقد متكن من توحيد العامل اإلسالمي يف اجلزيرة
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وبالد الشام.

القايض :لقد ضم دمشق هنائ ًيا إىل حكمه.

صالح الدين :متكنت مع عمي أسد الدين عندما استنجد به (شاور

السعدي) ،وكنت معه سندً ا له ..وضممت مرص بعد ما تسلمت وزارة عمي

أسد الدين بعد وفاته.

مظفر :محدً ا هلل أنك متكنت بتوفيق من اهلل أن تضم مرص بعد وفاة اخلليفة

الفاطمي العاضد.

صالح الدين :نعم ..كان ضعي ًفا ،ومل يقاومني أحد ..رحم اهلل نور

الدين حممود! يا رجال!! إننا اآلن نتابع املهمة امللقاة عىل عاتقنا ..أدعوا اهلل

أن يوفقنا بنرصه.

تقي الدين :يا عامه!! أهيا القائد!! بارك اهلل لك فيام حتكم ..فقد متكنت

اآلن من ضم :مرص ،وبالد النوبة ،وشامل إفريقيا ،واحلجاز ،واليمن،

وسورية.

كثريا من
صالح الدين :احلمد هلل ..كونوا متيقظني مجي ًعا ..لقد خضنا ً

املعارك ..لكن اآلن..

القايض :أهيا القائد :لقد مكثت ست سنوات وأنت ترتب األوضاع

الداخلية يف مرص والشام ..من أجل معركة فاصلة مع النصارى املعتدين.

صالح الدين :هو استيالء هؤالء الكفرة عىل بيت املقدس قبلة املسلمني

األوىل وثالث املسجدين الرشيفني ..أهيا القايض هباء ..يتحرشون بنا..

ونصرب عىل مضض!
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مظفر الدين :نحن طوع أمرك أهيا األمري ..لقد حاول (إرناط) حاكم

الكرك الصليبي أن يعرب البحر األمحر ليسيطر عىل مكة واملدينة ويتحكم
بطريق التجارة واحلجيج عىل الرغم من اهلدنة التي بيننا؟!!

أيضا
صالح الدين :أعلم يا مظفر لقد اعتدى عىل قافلتنا ..وقد استهرت ً

بديننا ونبينا ،وأقسم باهلل ألقتله ..يا ابن أخي!!
تقي الدين :أمرك أهيا األمري.

صالح الدين :لقد استكملنا استعداداتنا ..وعلينا اآلن أن نعلن النفري

العام! وهنيئ الكتائب املجاهدة ..ونعلن اجلهاد يف كل مكان!
اجلميع :ليكن ذلك.

صالح الدين :يا مظفر! إن الرسية التي قدهتا بالقرب من صفورية

واشتباكك مع اإلفرنج وانتصارك عليهم فتح يل الطريق إىل حطني!
القايض :اهلل أكرب! أهيا األمري بارك اهلل يف جهودك.

صالح الدين :يا ابن أخ ،ستكون قائد للجناح األيمن ،وأنت يا مظفر

الدين ستكون قائدً ا للجناح األيرس ،وسأكون قائدً ا لقلب اجليش .وأنت أهيا

القايض هباء ستكون مرافقي وصاحبي.
القايض :عىل بركة اهلل ..يا رجال.

اهلل.

تقي الدين :إذن ليعرب جيشنا هنر األردن ونتحرك إىل طربيا ..وعىل بركة
(خيرجون ..تطفأ األنوار ..ثم تضاء ..إيذانًا بمرور وقت املعركة)!

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

247

(يدخل الرجال.)...:
الرجل األول :اهلل أكرب ..لقد انترص جيشنا يف معركة حطني ضد

الصليبيني!

الرجل الثاين :استعصت القلعة علينا ..إال أهنا سقطت بعد ذلك..

وتساقطت معها كل املناطق املجاورة.

الرجل الثالث :لقد متكن صالح الدين بعد معركة حطني أن يسقط عكا

وتبنني ..وصيدا ..وجبيل ..وبريوت ..وعسقالن ..والداروم ..وغزة..

وبيت حلم..

الرجل األول :وبعد ثالثة أشهر متكن من حترير بيت املقدس بعد حصاره

صلحا!
أسبو ًعا وقد تسلمه
ً

الرجل الثاين :اهلل أكرب! لقد ارتفعت معنويات املسلمني ..وهللوا

مكربين ساجدين هلل العظيم ..اهلل أكرب!

الرجل الثالث :لقد ولول الصليبيون وصعقوا بانتصارات املسلمني..

إهنا رضبة قوية عىل وجودهم.

الرجل األول :أما سمعتم؟

الرجال :ماذا؟
الرجل األول :عندما علم البابا أوربان الثامن بسقوط القدس يف أيدي

املسلمني.

الرجال :ماذا فعل؟
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األول :سقط قلبه!

اجلميع :ماذا؟!

األول :نعم ..وقع ميتًا من هول الصدمة!

اجلميع :اهلل أكرب ..اهلل أكرب وهلل احلمد!!

الرجل الثاين :إن خليفة البابا غريغوريوس الثامن الكاثوليكي.
اجلميع :ما به؟

الرجل :بدأ يف محلة صليبية ثالثة جديدة.
الرجال :اهلل أكرب.

الرجل الثاين :طلب هذا البابا من النصارى.

أوالً :الصيام يوم اجلمعة كل أسبوع ملدة مخس سنوات.
ثان ًيا :االمتناع عن أكل اللحم مرتني يف األسبوع.

ثال ًثا :نذر الكارديناالت بالتجول مش ًيا عىل األقدام يف فرنسا وإنجلرتا

وأملانيا للدعوة إىل تلك احلملة الصليبية اللئيمة.
الرجال :اهلل أكرب!

الرجل األول :لكن يا رجال!

اجلميع :ماذا؟!

الرجل الثاين :هذه احلملة مل يعد هلا هدف ديني كاحلمالت السابقة؛ ألن

النصارى بدأت ترجم اجلباة باحلجارة لفشلها الديني ،ومكاسبها التجارية.
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اجلميع :اهلل أكرب!!
(يدخل صالح الدين ورجال احلاشية!).
القايض :أعزك اهلل أهيا األمري!

تقي الدين :وبارك اهلل باجلهود التي قمت هبا ..لقد خضت أرب ًعا وسبعني

معركة وكنت فيها القائد امللهم الذي يرفع راية اهلل مرفرفة خفاقة.

(يدخل مع الركب الشاعر أبو احلسن بن عيل اجلويني ،يرحبون به

ويطلبون منه اإلنشاد ..فينشد):

ت��س��ع��ون ع��ا ًم��ا ب�ل�اد اهلل يف كمد

ول��ي��س ل��ل��دي��ن واإلس��ل�ام أع���وان

ف���اآلن لبى ص�لاح ال��دي��ن دعوهتم
اجلميع :احلمد هلل!!

ب��أم��ر م��ن ه��و ل��ل��م��ع��وان م��ع��وان

(خيرجون ويكون صالح الدين آخر اخلارجني ..وإذ بصوت من داخل

املرسح جيعل صالح الدين يتوقف ليجيب عىل ما يسأل عنه).
صوت من مجهور املرسح :صالح الدين األيويب ،قف!
ناظرا للجمهور)..
(صالح الدين يقف يف املرسح ً
يتقدم السائل :صالح الدين األيويب من أنت؟
صالح الدين :مسلم من مسلمي هذه األمة.
السائل :والدك؟!
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صالح الدين :والدي نجم الدين أيوب بن شاذي جاء من قرية تدعى

(دوين) ،من إقليم (آران يف أذربيجان) مع أخيه أسد الدين شرييكوه.
السائل :نسبك؟

صالح الدين :أنتسب إىل أرسة كردية من أكراد الداوية.

السائل :والدتك؟

صالح الدين :شاء اهلل أن أولد يف قلعة تسمى (تكريت) قرب بغداد عام

(532هـ) ،ثم ترعرت يف املوصل ..وقضيت فرتة شبايب يف بعلبك ..تدربت
فيها عىل الفروسية ومقاتلة الرجال ،وممارسة السياسة.
السائل :عملك يف دمشق؟

صالح الدين :أسندت إ َّيل رئاسة الرشطة فيها؛ فطهرت املدينة من عبث

اللصوص والقتلة ،وجعلت األمن واالستقرار مستت ًبا.
السائل :ويف مرص؟

صالح الدين :خرجت مع عمي أسد الدين رشيكوه لنجدة (شاور

السعدي) الذي ثار ضد اخلليفة الفاطمي العاضد ..ومتكنت مع عمي من

ضم مرص إىل حكم نور الدين حممود سنة (564هـ).
السائل :صالح الدين األيويب ما علمك؟

صالح الدين :حفظت القرآن الكريم ..فهمت قواعد اللغة ..عرفت

مبادئ النحو ..تفقهت بالدين ..ولزمت املسجد األموي يف دمشق ..أجلس

إىل العامل عبد اهلل بن عرصون ..فاقتبست الكثري من علمه ،وتوجيهاته،
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وخلقه.

السائل :صالح الدين األيويب ..أهيا القائد املظفر! ما الذي جعل القائد

الفرنيس (غورو) عند دخوله دمشق واحتالله خياطب قربك بقوله :ها قد
عدنا يا صالح الدين؟!

صالح الدين :يفرحون بانحسار الدين اإلسالمي ،وضعف املسلمني؛

ألهنم خيافون من انتشار عدله ،وسيطرة حكمه!
السائل :كيف انترصت عىل أعدائك؟

صالح الدين :باإليامن واتباع السلف الصالح ..قال تعاىل:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [احلج].

(خيطو عدة خطوات عىل الوراء وقبل مغادرته املرسح ..يظهر راويان،

متجها نحو املخرج).
يضع صالح الدين يده عىل بطنه ووجهه
ً

األول :غشيت صالح الدين محى صفراوية ،واشتد عليه املرض ،ومات

فجر األربعاء السابع والعرشين من صفر سنة (589هـ).

الثاين :مات وعمره سبع ومخسون سنة ،مل خيلف يف خزانته من الذهب

مها نارص ًيا.
والفضة إال سبعة وأربعني در ً

عقارا وال بستانًا وال مزرعة..
األول:
ودينارا واحدً ا ،ومل خيلف ماالً وال ً
ً

وال شي ًئا من األمالك.

الثاين :يا صالح الدين ..نم هني ًئا يف قربك ..رمحك اهلل وغفر لك،
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وأدخلك فسيح جناته!!

يبدأ إغالق الستار وصوت القارئ يرتل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الفجر].
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

1

مؤثرات صوتية

2

مسجل

3

( )3بدل عسكرية

الغرض من األداة

لعرضها يف مشاهد معينة من

املرسحية

لعرض اآليات من خالله

للبسها يف املرسحية ليكون التأثري
أكرب

قيمة األداة
من

الطالب

من املدرسة
()600
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )20( :طال ًبا.

يف الفصل األول ( )7طالب هم( :القائد /ألب أرسالن ،والرجل

األول ،والثاين ،والثالث ،واملراسل ،الراوي األول ،والراوي الثاين).

ويف الفصل الثاين ( )5طالب هم( :املقدم ،الرجل الذي بجانبه،

واألول ،والثاين ،والثالث).

ويف الفصل الثالث ( )8طالب هم( :صالح الدين األيويب ،والقايض

هباء بن شداد ،وابن أخ صالح الدين /تقي الدين عمر ،والقائد العسكري/
مظفر الدين كوكربي ،ثالث رجال بمالبس حربية ،السائل).
* مدة املرسحية )28( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :ثالث أدوات ،واحدة من الطالب ،وواحدة

من السوق ،وواحدة من املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية )600( :ريال سعودي.
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* اهلدف من املرسحية:

 -تعريف الطالب بالقائد العظيم /صالح الدين  -رمحه اهلل . -

 -إحياء العزة يف نفوس طالبنا.

 تذكري وتعريف الطالب بقصص تارخيهم اإلسالمي املرشق.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.

* مالحظة :املؤثرات الصوتية يتم تسجيلها من الشبكة العنكبوتية.
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امل�سرحية ال�سابعة والع�شرون
حتى ال تخ�سر يا �أبي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(يقسم املرسح إىل قسمني ،كل منهام يمثل حم ً
ال لبيع اخلرضاوات ،يقف

صاحب كل حمل أمام حمله ،ويدور هذا احلوار).
أبو حممد :كيف أصبحت يا أبا عبد اهلل؟

أبو عبداهلل :احلمد هلل يا أبا حممد.

أبو حممد :املحل عندك عامر ما شاء اهلل!

أبو عبداهلل :وأنت كذلك.
أبو حممد :املستوردون مل يعد يكفيهم ما حيصلون عليه من ربح ،ويريدون

أن يملؤوا جيوهبم من عرقنا نحن التجار الصغار.
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أبو عبداهلل .. :ال بأس .ونحن كذلك نعرف كيف نمأل جيوبنا.
أبو حممد :لكن وسيلتنا سيئة نو ًعا ما.

أبو عبداهلل ( :يرفع يديه ثم خيفضها) أي سوء يا رجل ونحن نتعب

طوال الليل!.

أبو حممد :نتعب يف الغش يا أبا عبد اهلل؟

أبو عبداهلل :أتسمي ذلك ً
غشا؟

أبو حممد :ماذا يمكن أن نسميه يا صاحبي؟

أبو عبداهلل :نسميه جتارة ،جتارة!
(مستنكرا) جتارة؟
أبو حممد:
ً

أبو عبداهلل( :حيرك يديه) نعم جتارة ،واسأل من شئت ،فسيقول لك

هذا.

أبو حممد :هداك اهلل يا أخي.

أبو عبداهلل :أتريدنا أن نخرس ،ونحن وراءنا عائالت ،اسمعني..
أبو حممد :أنا سامع يا أبا عبد اهلل.

خضارا وفاكهة ..إال ويدفع
أبو عبداهلل :أي تاجر مثيل ومثلك يشرتي
ً

ثمنه كامالً؟

أبو حممد :هل يأخذها جمانًا؟

أبو عبداهلل :حيدث أن يفسد بعض هذه الفاكهة أو اخلضار ونحن قد
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دفعنا ثمنها كامالً.

أبو حممد :صحيح.

أبو عبداهلل :هل نتحمل نحن ثمن هذه األشياء؟ أم يشاركنا الناس

فيها؟

أبو حممد :لكننا نخدعهم ،فنضع اليشء الفاسد داخل الصندوق ،ثم

نضع غري الفاسد يف أعىل الصندوق فيظن املشرتي أن الصندوق كله سليم.
أبو عبداهلل :هذا غري صحيح.
أبو حممد :بل ..صحيح.

أبو عبداهلل :كل من يشرتي صندو ًقا من الفاكهة أو اخلضار يفرتض أن

بعضه فاسد.

أبو حممد :لكنه ال يفرتض أننا نسهر طول الليل ،كي نعبئ الصناديق

هبذه الصورة املخادعة.

أبو عبداهلل :لو أنك تقلل من ألفاظك اجلارحة التي تيسء إىل جتارتنا مثل

الغش واخلداع.

أبو حممد :هذه هي أسامء ما نفعله يا أخي.

أبو عبداهلل :هداك اهلل يا أخي! قلت لك :إننا نقسم اخلسارة بيننا وبني

املشرتي.

أبو حممد :لكننا نبيعها له بسعر السليم وليس بسعر الفاسد.
أبو عبداهلل :نحن كذلك اشرتيناها بسعر السليم.
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أبو حممد :الفساد الذي يطرأ عىل البضاعة التي نشرتهيا ليس مقصو ًدا

كثريا ،أما الفساد الذي حدث عندنا ونحمله للمشرتي نحن سببه
وال ً
ونتعمد إخفاءه عن عينه.
أبو عبداهلل :حتى ال تبور جتارتنا.

أبو حممد( :حيرك رأسه ويديه) ال يا أبا عبد اهلل ،هذا واهلل غش وخداع.

أبو عبداهلل :يا أبا حممد ،إذا كنت متأكدً ا من ذلك ،فلامذا متارسه؟ ملاذا يا

أخي متارس الغش واخلداع؟! افرز بضاعتك ،ويكفي أن تبيع السليم.
أبو حممد :أخاف أن أخرس.

أبو عبداهلل :بالتأكيد سوف خترس ،ثم تغلق املحل وتبحث لك عن عمل

آخر ،ولن جتد  ..يا أخي كفاك فلسفة ،وادخل إىل دكانك فإين أرى الزبائن
بدؤوا يف الوصول.

(جمموعة من املشرتين يقلبون أبصارهم يف الصناديق .بعضهم يفتح

جان ًبا من الصندوق ،وينظر فيه ،أحد املشرتين حياول أن يضع يده داخل

الصندوق).

أبو عبداهلل( :مبتسماً بحزم) غري مسموح يا أخي.
املشرتي :أي يشء هو؟

أبو عبداهلل :هذا الذي تفعله.

املشرتي :لقد فعلت أشياء كثرية ،فأنا ال أعرف ما هو غري املسموح منها.
أبو عبداهلل( :بغضب) .غري مسموح أن تقلب يف حمتويات الصندوق بيدك.
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املشرتي :أال أطمئن عىل ما سوف أطعمه ألرسيت؟
أبو عبداهلل :قد فعلت.
املشرتي :كيف؟

أبو عبداهلل :قد نظرت إليها ،ولكن كثرة التقليب يف الفواكه يفسدها.
املشرتي :لكن جمرد النظر إىل السطح ال يكفي.
أبو عبداهلل :أرحني وأرح نفسك ،إما أن تدفع وحتمل الصندوق وأما أن

تبحث عن حمل آخر يبيع لك ،والبائعون كثريون.

املشرتي( :يدفع وحيمل الصندوق) أمري إىل اهلل.

(يتكرر هذا احلوار يف داخل حمل أيب حممد وداخل حمل أيب عبد اهلل ،ويف

آخر مرة دار احلوار فيها داخل حمل أيب عبد اهلل  ..حيمل ثالثة من املشرتين

صناديقهم ،ويف أثناء خروجهم يصطدم أحدهم بأحد الداخلني فيسقط
صندوق التفاح من يده ،فإذا كل الصفوف األخرية فاسدة ،ينظر املشرتون

عىل حمتويات الصندوق بدهشة.)...

املشرتي( :ينحني فيمسك بعض الثامر الفاسدة ويقول) :هذه بضاعتك؟

أبو عبداهلل :وهل كنت داخل الصندوق؟
املشرتي :لكنك تعرفه باحلبة الواحدة.
صحيحا.
أبو عبداهلل :ليس
ً

املشرتي :بل صحيح وأنت تكذب.

أبو عبداهلل :أقسم بـ..
260

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

املشرتي( :غضب) إياك أن تقسم أهيا الغشاش املخادع.

أبو عبداهلل :أنت هتينني ،وتيسء إىل كرامتي هبذه الشتائم!!

املشرتي :أنت مل حتفظ لنفسك كرامة حني رضيت أن ختدع الناس.

أبو عبداهلل :أنا لست خماد ًعا ،وإن مل تسكت!..
املشرتي( :مقاط ًعا) ماذا ستفعل؟

أبو عبداهلل( :يسكت).

املشرتي :إذا أنا أفرغت حمتويات هذه الصناديق فسوف جتدها كلها

فاسدة.

(يتقدم نحو الصناديق).

أبو عبداهلل( :يعرتضه) إياك أن تقرتب من الصناديق.
املشرتي( :يتقدم) سأكشف أنك غشاش.

أبو عبداهلل( :يمسكه) أبعد يدك.
املشرتي :ختاف يا لص؟!.

أبو عبداهلل( :يمسكه من ثوبه).

املشرتي :يمسكه هو اآلخر ،وجيتمع عدد من املشرتين وجيرون أبا عبد

اهلل إىل الداخل ،وأصوات رضب ،ورصاخ).

أبو حممد( :يخُ رج الزبائن) اخرجوا ،اخرجوا لن أبيع اليوم ،اذهبوا،

فانظروا ماذا حدث للرجل( ..رسي ًعا يغلق حمله).
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الف�صل الثاين
(أبو حممد يف دكانه ينظم الصناديق ويرصها ،يدخل عليه ثالثة من

أوالده حيملون أطعمة مغطاة باألوراق املفضضة).

يوسف :متى تشرتي يل القطار الكهربائي يا أيب.
أبو حممد :هذا هو الكالم الذي ال يفيد.

صالح :أنت وعدتني بالدراجة البخارية ،وحتى اآلن مل حترضها يل.

أبو حممد( :يتجه إىل إبراهيم) وأنت ماذا تطلب؟

إبراهيم( :بحياء) ال يشء غري أن توافق عىل أن أصحب رفقائي يف رحلة

إىل مكة كام كنت وعدتني.

أبو حممد( :يبتسم ويضع يده عىل كتف إبراهيم) هذا فقط؟
وحتسسا لألشياء).
(صالح ويوسف يلهوان يف املحل ،جر ًيا
ً

إبراهيم :ال أرغب إال يف هذا (يستدرك كأنه تذكر شي ًئا) .بقي يشء.

أبو حممد :تذكرت؟

خاصا يب ،وإنام بمحمد.
إبراهيم :ليس ً

أبو حممد :هل أرسل معك يطلب شي ًئا؟

إبراهيم :ال ،مل يرسل ،وإنام سمعته حيدث والديت عن رغبته يف سيارة.
أبو حممد( :يف دهشة) سيارة؟
إبراهيم :قال :إهنا وعدته بأن تشرتي له سيارة.
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أبو حممد( :يوضح لنفسه) يعني أمه وعدته أن اشرتي أنا (يشري إىل

صدره) له سيارة؟

إبراهيم :قالت أمي :إهنا تذكرت هذا الوعد ،وسوف تتباحث معك

بشأنه بعد أن تفرغ من عملك الذي انقطعت له أيا ًما طويلة.
يوسف( :يقرتب) مل تعد حتب البيت يا أيب.
أبو حممد( :متعج ًبا) أنا؟

يوسف :إنك تقيض وقتك كله يف املحل.
أبو حممد :كان حيتاج إىل إعادة ترتيب.

يوسف :ملاذا مل تطلب مني مساعدتك؟

أبو حممد :لقد قام بذلك حممد وإبراهيم ،وعندما تكرب ربام تستطيع

املساعدة.

صالح( :مقب ً
ال وهو جيري) أنا كذلك أستطيع املساعدة.
أبو حممد( :يربت عىل كتفه) إن شاء اهلل.

أبو حممد( :يكلم إبراهيم) ما رأيك يف رحلة إىل الطائف؟
إبراهيم( :يف توجس) ورحلة مكة.

أبو حممد :لن أنسى ذلك.

إبراهيم :ولكنك وعدت...

أبو حممد( :مقاط ًعا) هناك وعود يمكن أن يرتكها اإلنسان من أجل
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وعود أفضل منها.

إبراهيم( :مستغر ًبا) أية وعود؟

أبو حممد( :يقرتب منه) التي سأعدك هبا اآلن
إبراهيم :اآلن؟!

أبو حممد :إن مل تعجبك ال تلتزم هبا.
إبراهيم :موافق.
صالح :وأنا موافق.

(يضحك أبو حممد وإبراهيم).

أبو حممد( :حيدث إبراهيم) تقري ًبا لن يوجد عندك وقت لرحلة مكة هذا

العام.

إبراهيم :الصيف طويل يا أيب.
أبو حممد :لكنه قصري بالنسبة ملا أعددته لك.
إبراهيم( :باهتامم) هل أعددت يل شي ًئا؟

كبريا.
أبو حممد( :مداع ًبا) أعددت لك ً
قطارا كهربائ ًيا ً

يوسف( :يتلفت حوله) ال أراه.

أبو حممد :سوف تراه حني نذهب إىل احلديقة.
يوسف :هل تركت القطار هناك؟
أبو حممد :هو موجود هناك دائماً .
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يوسف( :يتصنع البكاء) أين القطار؟ أين القطار؟

أبو حممد :عندما تذهب إىل احلديقة فسوف نجعلك تركب هذا القطار،

فذلك أكرب من القطار الذي تريد أن أشرتيه لك.
يوسف :أريد القطار.

إبراهيم :أبوك يريد أن يتحدث معي ..أال ترتكنا قليالً؟

يوسف( :يبتعد قلي ً
ال ناحية صالح) تريد أن تسافر إىل مكة.
إبراهيم :ال مكة وال غريها.

أبو حممد :أريد أن أسجلك يف دورة حاسب آيل صباحية.
(فرحا) هذا يشء أحبه.
إبراهيم:
ً

أبو حممد :أرجو أن ترتدد إىل مركز لتحفيظ القرآن مسا ًء.
إبراهيم( :يصمت).

أبو حممد :أال تروق لك الفكرة؟
إبراهيم :لقد فاجأتني.

يوسف :أصحايب كلهم يف مراكز حتفيظ القرآن ،فهل تسمح يل أن أذهب

معهم.

أبو حممد :ولك مكافأة عىل كل جزء حتفظه.

يوسف :الدراجة الكهربائية؟

أبو حممد :الدراجة الكهربائية حني تنتهي من حفظ القرآن كله.
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صالح :وأنا سأحفظ.

أبو حممد :إ ًذا أحبك.
إبراهيم :فكرة طيبة.

أبو حممد :أول املكافآت رحلة مكة ،وعندما تتحسن األمور فلن تتوقف

إن شاء اهلل.

إبراهيم :وسيارة حممد؟

أبو حممد :تكفي سيارة واحدة ،وإذا أراد أن يأخذها فلن أمانع برشط أن

يوصلني إىل ما أريد.

صالح( :جيري يف اجتاه أبيه) أريد القطار.

أبو حممد( :يمد يده ليمسكه) تعال هنا.
صالح( :يرسع مبتعدً ا) لن تستطيع أن متسك يب فأنا أرسع منك.

أبو حممد ( :يتصنع الوقوف) انتظر وسوف ترى.
صالح( :يزيد من رسعته) لن تستطيع.

(ويصطدم إبراهيم ببعض الصناديق فيسقط من التفاح حبات كلها

طازجة)( .يرسع يوسف وصالح فيتحسسان حبات التفاح ويتعجبان).
صالح :ال أجد حبة لينة أعبث هبا.

أبو حممد( :يتنهد) ولن جتد بعد اآلن ،فقد كنت أسهر الليايل كي ال أدع

شي ًئا لينًا.
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إبراهيم( :بجدية) أيب!!

أبو حممد :نعم يا إبراهيم.

إبراهيم :لن أفعل إال ما يرسك.

(أبو حممد يضم رأس إبراهيم إىل صدره).
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الف�صل الثالث
( منظر الفصل األول نفسه ،أبو عبد اهلل وأبو حممد يقفان أمام حمليهام).
أبو حممد :رشفت حملك يا أبا عبد اهلل!

شكرا...
أبو عبداهللً :

أبو حممد :كنت ال أجد أحدً ا أتكلم معه.

مرتاحا مني ومن حرييت.
أبو عبداهلل :وكنت
ً
أبو حممد( :متعج ًبا) ماذا تقول يا رجل؟!

أبو عبداهلل :كان السوق خال ًيا لك ،فليس لك منافس يبيع بجانبك.

أبو حممد :يا أخي ،األرزاق بيد اهلل ،وكل واحد يأتيه رزقه كامالً ،ثم

إنني مل أنظر إليك أبدً ا عىل أنك تنافسني يف رزقي.

أبو عبداهلل :إ ًذا أنت ال تفكر ،فإذا كان يف املكان حمالن وجاء اثنان من

املشرتين ،فإن كل حمل سيدخله واحد ،أما إذا كان املفتوح حم ً
ال واحدً ا فإنه

سيبيع الثنني وليس لواحد.

أبو حممد :حسابك خاطئ يا صاحبي.
أبو عبداهلل :الكل يعرف أنني أحسبها بالفلس الواحد ،فكيف تزعم

أنني أحسبها خطأ.

أبو حممد :صحيح أنت أحسن من حيسبها بالفلس ،لكن حساهبا بالرزق

يشء خمتلف.

(ساخرا) علمني!
أبو عبداهلل:
ً
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أبو حممد :إن كنت ال تعرف ذلك ،فأنت فع ً
ال يف حاجة إىل تعليم ،ذلك

أن الرزق عطا ٌء من اهلل تعاىل ،وليس حسا ًبا مثل حسابك.
أبو عبداهلل( :بال اهتامم) مل أفهم.

أبو حممد :البد أن تفهم يا صديقي أن املحلني يمكن أن يكونا مفتوحني،

والبضاعة واحدة فيهام ،والسعر واحد ،ويدخل املشرتون واحدً ا منهام

ويرتكون اآلخر ،ألن اهلل أراد أن يرزق أحدمها يف هذا اليوم أكثر من صاحبه.
أبو عبداهلل :تقصد أنك مل تكن سعيدً ا بغيبة صاحب املحل الذي

جياورك.

أبو حممد :إنني سعيد جدً ا بعودتك إىل عملك ،وأكون سعيدً ا أكثر لو

درسا مما حدث لك.
أنك تعلمت وأخذت ً

أبو عبداهلل( :يرفع صوته) تظهر الشامتة يب وأنت صديقي؟!

أبو حممد( :بغضب) أستغفر اهلل ،أنا أشمت بك ،وأنا الذي مل أفارقك

لي ً
مريضا ،وأنا
هنارا ،وكنت أسأل عن أهلك طوال املدة التي كنت فيها ً
ال وال ً
الذي سعيت بالصلح حتى ال توضع بالسجن ،وعرضت أن أدفع الغرامة

بدالً منك.

أبو عبداهلل :تعريين بام فعلت ومل أكن يف حاجة إليك.
أبو حممد( :يرفع صوته) سبحان اهلل ،كل كلمة أقوهلا لك تفهمها خطأ،

ومع ذلك فقد كنت يف حاجة شديدة إ َّيل ،ولكنك إنسان جحود ينسى اجلميل
الذي يقدم إليه.
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أبو عبداهلل :هانت عليك العرشة حتى تتهمني باجلحود كأنني مل أساعدك

أبدً ا.

أبو حممد( :هيدئ من غضبه) يا صديقي العزيز ،منذ عرشين سنة وأنت

عيل ،فأنت الذي علمتني التجارة ،وأنت الذي اخرتت يل
صاحب الفضل َّ
أن أكون بجوارك ،ولكنك أخطأت يف حقي ،وأخطأت يف حق نفسك.
أبو عبداهلل :ختتمها باخلطأ.

أبو حممد :اسمعني من دون انفعال حتى أكمل كالمي.
أبو عبداهلل :تكلم :دعنا نتسىل ،ونضيع الوقت.

أبو حممد :أول قانون علمته يل يف التجارة كان
صحيحا مائة يف املائة،
ً

وهو احلديث الرشيف (تسعة أعشار الرزق يف التجارة) (. )1
صحيحا.
أبو عبداهلل :احلمد هلل ذكرت يل شي ًئا
ً

أبو حممد :ولكن لألسف رشحت يل احلديث الرشيف
رشحا غري
ً

رشيف.

أبو عبداهلل :رجعنا للخطأ مرة أخرى.
أبو حممد :اصرب حتى أقول ما عندي.

أبو عبداهلل :أخاف أال أستطيع التحمل.
أبو حممد :حاول.

كثريا.
أبو عبداهلل :سأحاول؛ لكن ليس ً

أبو حممد :املهم أنك أومهتني أن التجارة ذكاء وشطارة وغش حتى
( )ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع  -حديث رقم.)2434( :
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يكون مكسبك أكثر وحتصل عىل تسعة أعشار الرزق.

عيل يا أبا حممد؛ ألن التجارة ذكاء ولكنني مل
أبو عبداهلل :أنت تفرتي َّ

أتكلم عن الغش.

أبو حممد :ما رأيك فيمن يضع ثلث الصندوق ً
قشا وور ًقا ،والثلث الثاين

فاكهة أو خرضاوات ال تصلح لألكل ،والثلث األعىل الذي يظهر للعني

حب صحيح سليم.

أبو عبداهلل :قلت لك من قبل :هي معاملة باملثل ،فنحن نشرتهيا شبيهة

بذلك ،وهذا هو العدل.

أبو حممد :الذي تعتربه عدالً هو الغش يا أبا عبد اهلل ،ويمكن أن يتسبب

يف مشكالت كثرية ،هذا باإلضافة للذنوب ،والعاقل يا صديقي هو من يتعظ

بغريه ،ولكن األكثر عق ً
ال هو من يستفيد من جتاربه.
درسا من حمنتي.
أبو عبداهلل :يعني إنك أخذت ً

أخريا.
أبو حممد :تستطيع أن تقول :إنك علمتني أوالً وعلمتني ً

أبو عبداهلل :أشكرك عىل املجاملة التي ختفي شامتة.
أبو حممد :ال واهلل ،ولكنني أريدك أن تستفيد مثيل.

أبو عبداهلل :وماذا استفدت مني يا أهيا الذكي؟!

أبو حممد :أال أبيع إال البضاعة اجليدة ،وبالسعر الذي جيعلني ال أخرس

فيها ،ولكن ال أبالغ يف الربح.

أبو عبداهلل :سيقل دخلك الذي تعودت عليه.
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أبو حممد :بالتأكيد؛ ولكن بغري خسارة.
أبو عبداهلل :والتزاماتك ،وسعادة أبنائك؟!
أبو حممد :سوف تؤمن مع اختصار بعض املرصوفات الزائدة التي ال

تؤثر يف سعادة األبناء.

أبو عبداهلل :مثل ماذا؟
أبو حممد :الرحالت الدورية وغريها ،مثل مالحقة السيارات اجلديدة

وكذلك املبالغة يف عدد اخلدم.

أبو عبداهلل :ماذا أبقيت لك لتتمتع بحياتك.

أبو حممد :بقي الطيب من الطعام وامللبس ،واملعتدل من الرتفيه والسفر،

والرضوري من اخلدم والسيارات ،وبقي أهم يشء يف املوضوع.
أبو عبداهلل :علمني علمك اهلل.

أبو حممد :بقيت راحة الضمري؛ بأن اإلنسان يتعامل مع ربه ومع غريه

بأمانة ،وهذه سعادة تفوق سعادة التمتع بكل ما نحسب أنه جيلب السعادة.
أبو عبداهلل :أنا اآلن فهمت شي ًئا مل أكن أفهمه من قبل.
خريا.
أبو حممد :لعله ً

أبو عبداهلل :لقد ألقيت جراثيمك يف بيتي ،فإذا ابني عبد اهلل يردد أمامي

مثل هذا الكالم ،وأنا أجتاهله حتى سمعته منك فعرفت اآلن أنك سبب ما

أصابه.

أبو حممد :أنا مل أحدثه يف أي يشء وأقسم لك.
272

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

أبو عبداهلل( :مهد ًدا بيده) ال تقسم ،فإنك كاذب ،ألن هذا الكالم مل يكن

يرتدد يف بيتي أبدً ا ،ومل يكن يعرفه أحد من أوالدي.
أبو حممد :تتهمني بالكذب يا صديقي.

عبداهلل :كنت أسري مع حممد فسمعنا صوتًا مرتف ًعا.
حممد :هل يمكن يا عمي أن أعرف السبب.

أبو عبداهلل :املوضوع أن أباك يريد أن يعلمني األمانة.
كبريا عىل التعليم.
أبو حممد :لست ً

أبو عبداهلل( :متجاهالً) ويتفق مع ابني الذي من صلبي كي تبور جتاريت،

وأخرس أرباحي ،وأنت أال تعرف هذا.

حممد :أؤكد لك أننا كنا نسري من غري اتفاق عىل يشء.

أبو عبداهلل :ال أصدقك.

أبو حممد :أنت ال تصدق أحدً ا يا صاحبي.

أبو عبداهلل :أنت فقط ال أصدقك.

عبداهلل :ومن غرينا يمكن أن تصدقه يا أيب؟

عيل!
أبو عبداهلل :أنتم تتآمرون َّ
حممد :نحن نحبك يا عمي.

أبو عبداهلل :أبوك حيسدين عىل مكاسبي الكثرية ،وكان يكسب مثيل أو ما

يقرب مني ،وعندما حدث يل حادث صغري أصابه اجلبن ،وأراد أن جيني عىل
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نفسه وعليكم ،ويريد أن أصبح مثله.

عبداهلل :ونحن أبناؤك نريدك كذلك.
أبو عبداهلل :تريد أن أخرس.
حممد :بل تكسب يا عمي.

عبداهلل :تكسب الكرامة والربكة.

أبو حممد :اسمع كالم ابنك.

عبداهلل :نريد لك اخلري يا أيب.

أبو عبداهلل :ورحلتك إىل لندن.

عبداهلل :سأستبدل هبا رحلة إىل العمرة.
أبو عبداهلل :ومصاريف حفالتك!!

عبداهلل :مراجعة الدروس ،وقراءة الكتب لن ترتك يل وقت فراغ.

أبو عبداهلل :والسيارات اجلديدة.
عبداهلل :سأكتفي بام عندي.

أبو عبداهلل :ومطالب أمك.

عبداهلل :أنت زوجها ،ومن حقك أن ترفض ما ليس رضور ًيا.

أبو حممد :أحسنت يا عبد اهلل.

عيل ولدي.
أبو عبداهلل :أفسدتم َّ

حممد :بل عرف الصواب واقتنع به.

أبو حممد :افتح قلبك يا صاحبي ،لن تندم بعد ذلك.
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أبو عبداهلل :وإن غضبت زوجتي ومترد أبنائي.
ٍ
حينئذ أعداءك ومن حقك أن ال ختضع لعدوك.
عبداهلل :يكونون
أبو عبداهلل :ما الذي غريك هكذا يا ولدي؟!
حممد :اهلل سبحانه هيدي من يشاء.

أبو عبداهلل :صحبتك له هي التي غريته.

ٍ
راض عن هذا التغيري يا أيب.
عبداهلل :وهل أنت

أبو عبداهلل( :يف حرية) لست أدري.

أبو عبداهلل :بل أنت تدري ،ولكن حب املال ما زال يسيطر عليك.
أبو عبداهلل :بل حب األوالد ،وخشية التضييق عليهم.
حممد :ارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس.

عبداهلل :إذا متسكت برأيك يا أيب فلن تراين يف البيت أبدً ا.

أبو حممد( :بدهشة) ماذا تقول يا عبد اهلل؟!.

عبداهلل :لن آكل من حرام بعد أن عرفته ،والغش من أكرب احلرام .فعن

مر عىل ُصبرْ َ ة طعام ،فأدخل
أبى هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل ﷺ ّ
يده فيها فنالت أصابعه بلالً ،فقال( :ما هذا يا صاحب الطعام؟) ،قال:

"أصابته السامء يا رسول اهلل" ،قال( :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟
من ّ
غش فليس مني) رواه مسلم.

ويف رواية أخرى للحديث عند مسلم( :من غشنا فليس منا) .

أبو عبداهلل :أنت كذلك تسميه ً
غشا.

حممد :يف احلقيقة يا عمي ليس له اسم آخر.
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أبو عبداهلل( :منفعالً) اذهب حيث تشاء فلن هيمني أمرك.

أبو حممد :أنا لن أرىض أن يرتك عبد اهلل بيت أبيه ،من أجل ذلك سأعمل

ما جيعله ال يرتك بيته.

عبداهلل :ماذا ستفعل يا عمي وأيب ال يريد أن يقتنع.

أبو حممد :سأحذر من يدخل عنده ،وإذا استمر يف ضالله فأنا الذي

سأبلغ عنه الرشطة.

أبو عبداهلل( :بحدة) حتاربني يف أكل عييش ،سأريك قبل أن تبلغ عني

(يرفع العصا) ليرضب أبا حممد( ،ولكن عبد اهلل يرسع فيتلقى الرضبة عىل

رأسه ،يقع عىل األرض ويرصخ ...يرسع إليه اجلميع).
أبو عبداهلل :ابني!

أبو حممد :ولدي!

حممد :أخي العزيز!

عبداهلل( :وهو ممد عىل األرض) سأترك لك البيت.

أبو عبداهلل( :يبكي) ،قم يا ولدي سا ًملا ،ولن يكون إال ما تريد ،سأذهب

بك إىل العمرة ،ولن أغش ما حييت ،أنا ال أريد أن أخرسك يا بني.
عبداهلل :وأنا ال أريد أن خترس آخرتك يا أيب.

(يعتذر عبد اهلل فيحتضنه حممد ،وينهض أبو عبد اهلل فيصافح أبا حممد).
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

األدوات

صناديق فاكهة

قيمة األداة

الغرض من األداة

()100

لتمثيل عمليات البيع والرشاء

ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )12طال ًبا هم( :أبو حممد ،أبو

عبد اهلل ،يوسف ،صالح ،إبراهيم ،حممد ،املشرتي ،جمموعة من املشرتين
عددهم ".)"5

* مدة املرسحية )36( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :مائة ريال سعودي.
* اهلدف من املرسحية:

 -تعظيم خطر الغش يف نفوس الطالب.

 -إظهار أن الربكة يف الرزق احلالل ال احلرام.

صغريا.
 عدم االغرتار والتهاون بالغش حتى وإن كانً

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثامنة والع�شرون
على �أ�سوار الق�سطنطينية

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

صوت من خارج املرسح:

ضموا اجلموع فلست أره��ب مجعكم

اخل���وار
رص���وا ال��ص��ف��وف ف�ما أن���ا
ُ
ه��ل تقلع ال��ط��ود األش���م عواصف
ج���دار
أو ي��وق��ف ال��ب��ح��ر اخل��ض��م
ُ
يل ع��زم��ة ت��غ��زو ال��ن��ج��وم ومه��ة

ش��م�اء ت���ره���ب ب��أس��ه��ا اخلُ���ط���ار
ولتعلمن غ���دً ا إذا اح��ت��دم الوغي
م�����اذا خي��ب��ئ ص���ارم���ي ال��ب��ت��ار

278

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

الراوي :ومرت الشهور واألعوام.

واحللم القديم يسكن قلب الفارس العظيم...

مل تنسه األيام...

مل تثنه عن دربه املصاعب اجلسام...

وال تآمر الطغام...
عزائم األبطال...

ال تعرف املحال...

حتى إذا ما شاءه اإلله...
تدفق التيار...

وسطر التاريخ عن فاحتنا غرائب األخبار...

(الفاتح وقد جاوز العرشين من عمره ،وحوله وزراؤه يتشاورون يف

فتح القسطنطينية).
خليل باشا:

م��������والي مت����ه����ل ال ت��ع��ج��ل

ف�����األم�����ر ع���ظ���ي���م وج��ل��ي��ل

ال���ق���س���ط���ن���ط���ي���ن���ي���ة ش���اخم���ة

ل���ي���س هل����ا يف األرض م��ث��ي��ل

ك����م ج���ي���ش ج�����اء ل��ي��ف��ت��ح��ه��ا

ف����ارت����د أس�����ى وه�����و ك��ل��ي��ل
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أنظر أنظر ( ..يذهب إىل اخلريطة):

ه������ذي األس���������وار ب��ل�ا ع���دد

وال���ب���ح���ر ال�����زخ�����ار م��ه��ول

وال�����ق�����رن ال����ذه����ب����ي حم���اط
زغنوس:

ب��س�لاس��ل ال ..ل��ي��س ت���زول

ن���ي��ران اإلغ����ري����ق س��ي��ط��ف��ئ��ه��ا

ق����ل����ب ب����اهل����م����ة جم���ب���ول

ل����ن ي������درك جم������دً ا يف ال��دن��ي��ا

رع����دي����د يف احل������رب ذل��ي��ل

ط���ل���ق أوه�����ام�����ك ي�����ا ه���ذا
خليل باشا:

ف������اهلل ع��ل�ى ال���ك���ف���ر ي��دي��ل

م���ه�ل�ا ي�����ا ق����ائ����د زغ���ن���وس

ف���ك���ر يف األم������ر ب��ل�ا ش��ط��ط

ل����ن ت���غ���ن���ي ع���ن���ا ال���ك���ل�م�ات
زغنوس:

ل����ن ت���غ���ن���ي آالف اخل��ط��ط

أخ���ل���ي���ل ت����وق����ف ع����ن ك��ي��د

ف�����ي�����ه ل���ل��أم������ة خت����ذي����ل
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م������ا ت���ف���ت���أ ت����ك��س�ر مه��ت��ن��ا

وال�����ن��ص��ر ق����ري����ب م���أم���ول

م���ا ب��ي��ن��ك وال��������روم؟ أج��ب��ن��ي

ف���أن���ت م���ن ال������روم رس�����ول؟!

خليل( :فز ًعا كمن كشف له رس بغته):

أن���������ا ل�������ل�������روم رس�������ول

(بينه وبني نفسه)

وي��ل��ي أو ق����د ك���ش���ف ال�س�ر

(بصوت عال يتظاهر بالثقة)

ك��ل�ا ف����أن����ا ال���ب���اش���ا خ��ل��ي��ل

زغنوس:

ع���ب���د ال���س���ل���ط���ان وال ف��خ��ر

م���������والي ت�����ق�����دم يف ث��ق��ة

ال ي���وق���ف م���س���ع���اك خ��ل��ي��ل

الفاتح :سأسري لتحقيق منايا.

خليل باشا :واألسوار أيا مواليا؟

الفاتح:

ل���ن ت���وق���ف ي���ا ص����اح خ��ط��اي��ا

ل���ن ت���وق���ف ي���ا ص����اح خ��ط��اي��ا
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إي����م���اين ع����زم����ي وه����داي����ا

م����ا أب���ق���ت ل���ل���خ���وف ب��ق��اي��ا

فلتعصفي ي��ا ري���اح ال�ش�ر إن لنا

ع���زائ�ًم�اً ك��اجل��ب��ال ال��ش��م ال هتن
لسنا األىل تضعف األح��داث عزمتهم
أو ي��س�تري��ح ع�لى أك��ت��اف��ه��م وه��ن

يف قلبنا م��ن ط��م��وح امل��ج��د أغنية

م��ا زال يطرب م��ن أنغامها الزمن

سلنا ع��ن امل��ج��د تسمع م��ن روائ��ع��ه

ق��ص��ائ��دً ا م��ا وع���ت أم��ث��اهل��ا أذن

فلرتفعوا ك��ل ع��ال م��ن حصونكم

إذا وث��ب��ن��ا فليست تنفع احلصن

ضمي مجوعك أم ال���روم واحتشدي

واس��ت��ك�بري ال ت��رد امل��ق��دم املحن

ميعادنا النرص أو م��وت ع�لى رشف

ه��ذا ل��وائ��ي وه���ذا يف ي��دي الكفن

ي��ا أم���ة امل��رس��ل امل��خ��ت��ار ه��ا أن���اذا

ح��س��ام ع��ز ع�لى اإلس��ل�ام مؤمتن

أن���ا ال��ب��راء ،أن���ا س��ع��د ،أن���ا عمر

أن���ا امل��ث��ن��ى ،إذا م��ا أج��ل��ب��ت فتن
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ف��ي��م ال��ت��خ��اذل وال���ق���رآن رائ��دن��ا؟

فيم ال��رك��وع وح���ادي ركبنا السنن

الب���د للمجد وال��ت��م��ك�ين م��ن ثمن

واف ،وليس س��وى أرواح��ن��ا ثمن
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الف�صل الثاين
(خترج إىل املرسح جمموعة من اجلنود بكامل سالحها كأهنا جاءت

استجابة لنداء الفاتح ،وتنشد بلحن محايس قوي):
ل����ب����ي����ك أي�������ا ف����ات����ح إن����ا

ل����ل����دي����ن ول��ل��أم�����ة ج��ن��د

م������ا زل�����ن�����ا ل���ل���ح���ق مح����اة

وحل��������رب األع�����������داء ن��ع��د

ل���ب���ي���ن���ا ص����وت����ك إذ ن�����ادى

وم���ض���ي���ن���ا حي����دون����ا امل��ج��د

ف��ل��ت��ل��ق ال��������روم ب���ن���ا ف��ل��ن��ا

ع����زم����ات ت���ره���ب���ه���ا األس����د

يف دم����ن����ا ي���س���ك���ن ت���اري���خ

ل��ل��ن�صر ،وم����ا أح��ل�ى ال��ن�صرا

إن��������ا أح������ف������اد ع�م�ال���ق���ة

ق����د ك���ت���ب���وا ل���ل���ع���زة س��ف��را

ه���م ن��ش�روا ال���ن���ور ع�ل�ى ال��دن��ي��ا

ف���أف���اق���ت ت��س��ت��ق��ب��ل ف��ج��را

أب��ص��رن�����ا ت����ب��ص�ر أب����ط����االً

ع��م��را
وت����رى س���ع���دً ا ،وت����رى
ً
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

1

الغرض من األداة

األدوات

قيمة األداة

مخس بدل عسكرية الرتدائها يف املرسحية يف أثناء ()1000
ر.س

أداء نشيد محايس

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )13طال ًبا هم( :الفاتح ،مخسة

من الوزراء ،خليل باشا ،زغنوس ،جمموعة من اجلنود عددهم ".)"5
* مدة املرسحية )12( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداة واحدة فقط من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ألف ريال سعودي.
* اهلدف من املرسحية:

 تذكري الطالب بيشء من أجمادنا وبطوالتنا التارخيية اإلسالمية. -زرع روح األمل والتفاؤل.

 -جتديد اهلمم والعزائم للمعايل والعظائم.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية التا�سعة والع�شرون
()1
كونوا �أمامي هذه املرة
"م�سرحية جت�سد م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني"

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

(أب وابنه يف غرفة بيتهام يدور بينهام هذا احلوار).

االبن :أتذكر يا أيب كيف كنا عندما كان إخويت يعيشون معنا هنا ،كانت

لنا قوة ،وشوكة؟!

األب :يا والدي .واليوم رصنا مطم ًعا للطامعني .ولكن ال( ،يقف) جيب

أال نخضع وال نستكني .نحن أقوياء .أقوياء بإيامننا ،بإرصارنا عىل بقائنا يف

أرضنا ،مهام تكن الظروف.

االبن :إىل متى سنظل هكذا يا أيب! إىل متى؟

( )كتبها :نزار سامل بامحيد  -اليمن.
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األب :سيكون الفرج قري ًبا  -بإذن اهلل  ، -نعم  ..سيكون الفرج قريبا

 -بإذن اهلل . -

(طرق شديد عىل الباب ،يقرتب االبن من أبيه خائ ًفا).

األب :ال ختف يا ولدي  ..من؟
من باخلارج :افتح!

األب :من أنت؟

من باخلارج :افتح وستعرف من أنا!

االبن :ال تفتح يا أيب.

األب :كن شجا ًعا يا ولدي (يقرتب من الباب وهو يفتح وهو يقول)

اسرت يا رب.

(يقتحم البيت جنود مسلحون).
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الف�صل الثاين
األب :من أنتم؟ وماذا تريدون؟.
الضابط :أال تعرف من نحن! نحن أصحاب هذا املنزل ..هيا ،هيا

اخرجوا.

األب( :مستغر ًبا) نخرج! كيف نخرج؟ بل أنتم اخرجوا.

الضابط( :بسخرية) عجيب امرك( .بحدة) كيف جترؤ عىل كال ٍم كهذا؟
األب :نعم هذا بيتنا ،منزلنا ،وليس ألحد أن يسكنه غرينا.
الضابط :قلت لك :أخرج وإال قتلتك.
األب :لن تستطيع.

الضابط( :يطلق رصاصة يف اجلو هتديدً ا).

األب :ال ختف يا ولدي( ..للجنود) جيب عليكم أن خترجوا من هنا ويف

احلال.

الضابط :هه..
األب :أنتم جبناء.

الضابط :الزم أدبك وال تتجاوز حدك.
درسا لن تنساه.
األب :إن مل تأتني بمفردك ،كنت لقنتك ً

الضابط( :ضاحكًا) أنت ..هه هه  ..لست أنت وال أمثالك  ..كم كررتم

مثل هذا اهلراء!
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األب :هذا ليس هراء؛ ولكنها احلقيقة ،احلقيقة التي جيب أن تدركوها.

الضابط :كف عن هذا واستعد للرحيل.

األب( :بقوة) لن أرحل  ..لن أرحل ،وافعلوا ما بدا لكم.

االبن( :خماط ًبا نفسه) أين أنتم يا إخويت؟ ليتكم تدركون ما جيري لنا.
الضابط :إهنم يعلمون؛ ولكنهم لن يأتوا!

االبن :أنت كاذب.

الضابط :لقد قمنا بإسكاهتم ،واليوم هم يف صفنا!

األب :أنت أنت واهم  ..إهنم أبنائي ،وما جيري يف عروقهم دم من دمي،

وسرتى!

الضابط :وأين هم اآلن؟
األب :إهنم قادمون.

الضابط :هذا حلم  ..ولن يتحقق.

األب :إهنم يتحاورون مع أسيادك.

الضابط( :يضحك بسخرية) هذه مرسحية نحن وزعنا أدوارها.
األب :سرتحلون ،سرتحلون  ..إين أشعر بذلك.

الضابط :شعور مجيل؛ ولكنه سيبقى جمرد شعور.

االبن :ال ..ال ..أنت كاذب  ..أنت حاقد  ..أنت..

الضابط( :مقاط ًعا) دعه يسكت ،وإال سأسكته إىل األبد.
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فورا ارحل!
االبن :اخرج اخرج يا حمتل  ..عن بيتي ً
الضابط :لقد جتاوز هذا االبن حده؛ خذ (ويقتله).
األب :يرصخ ال..

(خيرج الضابط ورفاقه ويبقى األب وحيدً ا يندب ابنه).

االبن( :وهو يموت) ال حتزن  ..أخرب إخويت أين لن أساحمهم ،لن

أساحمهم حتى يلتفوا حولك ،ويمنعوا عنك هذا الظلم وهذا الصلف  ..ال

تستسلم يا أيب فال معنى للحياة من دون وطن  ..ال تستسلم ولو كان الثمن
هو احلياة..

ودا ًعا يا أيب وداعا يا وطني  ..أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا

رسول اهلل (ويستشهد).

ومدو) ولدي..
األب( :بصوت قوي
ٍّ

األبناء( :يأتون من أماكن خمتلفة) :لبيك يا أيب ،لبيك يا أيب ،لبيك يا أيب.

األب( :يقف) جيب أن نثأر ألخيكم قبل كل يشء.
األكرب :تقدم يا أيب  ..تقدم ونحن من خلفك.
األب :ال  ..ولكن ،كونوا أمامي هذه املرة!
(يأخذ األبناء أخاهم وخيرجون وأبوهم من خلفهم).
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

الغرض من األداة

األدوات

1

مسدس غري حقيقي لتمثيل عملية القتل

2

لتمثيل مشهد اجلنود

عدد ( )4بدل
عسكرية

قيمة األداة
()10
ر.س

()800
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )11طال ًبا هم( :األب ،االبن،

الضابط ،جمموعة من اجلنود عددهم " ، "3األبناء وعددهم ".)"5
* مدة املرسحية ) ( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية )810( :رياالت سعودية.
* اهلدف من املرسحية:

 -إحياء روح القضية الفلسطينية يف قلوب طالبنا.

 -التذكري بواجبنا جتاههم.

 -التفاعل مع قضية األقىص وعدم نسياهنا.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�سرحية الثالثون
()1
الهميان

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

غزيرا  ..والساعة متأخرة من الليل وإىل
(حي يف قرية  ..املطر ينهمر ً

جانب الطريق انكب رجل يف أوسط العمر فوق إناء قد حتطم شظايا ،وانكفأ
ما فيه من لبن عىل األرض ،وكان الرجل يتأمل اللبن املسفوح بوجه كاسف

حزين ،وهو حيوقل ويرجع).

الرجل( :وهو يشري بيديه كأنه مذهول) ال حول وال قوة إال باهلل ..ال

حول وال قوة إال باهلل ،يا رب  ..يا اهلل  ..ماذا أصنع اآلن من أجل العجوز

املريض؟ من أين أحرض له ما يتقوى به؟ ليس يف جيبي قرش واحد ،اشرتيت

له بجميع ما ادخرته اليوم  ..هذا اللبن الذي أسفح عىل األرض( ..تفتح
( )كتبها :د .وليد قصاب  -سورية.
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فجأة نافذة صغرية من أحد البيوت املطلة عىل الطريق ويبدو منها رجل
وقور ،سمع اجللبة يف هذا الليل الساكن ،فأطل يستطلع اخلرب ..فرأى الرجل

عىل وضعه الغريب ،وهو يغمغم بحرسة).

الرجل :اللهم ،قضاؤك ال يرد ..ساعد عبدك الفقري وهيئ له من األمر

رشدً ا.

صاحب املنزل (من النافذة وقد استبان له الرجل) :وحيك أهيا الرجل!

ما بك؟ من أنت؟ وما هذه الضجة بعد منتصف الليل؟

مذعورا إىل الصوت ،فريفع رأسه باجتاهه) :من أنت؟
الرجل (ينتبه
ً

صاحب املنزل :أنا صاحب هذا البيت الذي أقلقت راحة أصحابه..

الرجل :إين آسف أهيا الرجل الكريم ال تؤاخذين ،سأنرصف يف احلال

(ينهض ،وهيم باالنرصاف).

صاحب املنزل :ولكن ما بك يا أخي؟ ما قصتك؟ إن أمرك مريب ،هل

أصابك مكروه؟

الرجل :دعك اآلن مما أصابني ،وادخل بيتك لتنعم بالراحة واهلدوء،

بعدما سببت لك ما سببت من اإلزعاج.

صاحب املنزل :ح ًقا ..إن أمرك غريب أهيا الرجل ..أخربين يا أخا

اإلسالم :ماذا جرى لك ..لعيل أصنع لك شي ًئا.

الرجل (وهو يتطلع إىل صاحب املنزل يف نافذته) :تصنع يل؟ ماذا تصنع

إلنسان حزين؟
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صاحب املنزل :أهيا الرجل! لقد شغلت بايل ،وأثرت فضويل ،وإين أقسم

عليك لتخربين ما قصتك؟

الرجل( :يطرق وال جييب).
صاحب املنزل :إين نازل إليك( .خيتفي من النافذة ،ثم يظهر بعد قليل

أمام باب بيته) :تعال يا أخي ..كيف أطقت اخلروج يف هذا اجلو البارد

أمرا ذا بال محلك عىل ذلك ،تفضل يا أخي..
املمطر ،البد أن ً

(يرتدد الرجل قليالً؛ ولكن صاحب املنزل يسحبه من ذراعه ،فيدخل).

(صاحب املنزل والرجل يف غرفة واسعة ذات فرش وثري توحي بيسار

احلال ،وقد جلس الرجالن متقابلني).

صاحب املنزل :أهال بك يا أخا اإلسالم ..أرجو أن يكون روعك قد

هدأ..

الرجل( :عىل استحياء) أشكرك أهيا الرجل الطيب ..وأعتذر إليك مرة

أخرى عن كل ما أحدثته لك من إقالق يف هذا الليل..

صاحب املنزل :ال تقل هذا يا رجل ..الناس للناس ..واآلن أرح نفسك،

وانفض عنها بعض ما يقلقك من الكرب..

الرجل( :وقد انرشح صدره بحفاوة صاحبه) أشكرك ،واآلن دعني

أنرصف ،فقد تركت من ورائي رج ً
عجوزا ينتظر عوديت عىل أحر من
ال
ً
اجلمر..

صاحب املنزل( :بدهشة) رجل عجوز؟
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الرجل :نعم؛ إنه أيب ،خرجت ألتمس هلا شي ًئا يتبلغ به بعد أن نفذ ما

عندنا.

صاحب املنزل( :مقاط ًعا) ها ..وما ذا حصل؟

الرجل :خرجت بدانق ونصف ،ما عندي غريمها ألتمس له شي ًئا من لبن

بعد أن ساءت حاله واحتاج إىل الغذاء ..ورحت أخبط يف الظلمة واملطر حتى
بعضا من اللبن ..وأعارين إناء
عيل ،وأعطاين بتلك القطع ً
وافيت بائ ًعا أشفق َّ

من الفخار جعلت ذلك فيه ،ورحت أنطلق نحو أيب والدنيا ال تكاد تسعني
من الفرحة ..وما إن وصلت إىل قرب منزلك حتى انزلقت قدمي ووقعت

عىل األرض ،فانكرس اإلناء ..وانكفأ مجيع ما فيه.

صاحب املنزل :ما أعجب الدنيا ح ًقا  ..أكل هذا احلزن الذي يطل من

عينيك بسبب بعض اللبن؟

الرجل :أجل ،بعض اللبن أمحله أليب املريض هو يف أمس احلاجة إليه،

فقد أصابه الرض واجلوع ..وأنا ال املك من النقود إال ما اشرتيت به هذا

اللبن ،بل أنا اآلن مدين للبائع بثمن اإلناء الذي انكرس..

صاحب املنزل :حسنًا يا أخي ..هون عليك ..سيحدث اهلل من بعد عرس

يرسا ..واآلن قل يل ..كأنك غريب عن هذه القرية!
ً

عيل
الرجل :أجل ،أنا غريب عنها ..لقد تركت بلديت بعد عام تتابعت َّ
املحن فيها..
صاحب املنزل :وما هي املحن!..

تاجرا من التجار الكبار ،ذا
الرجل :نعم واهلل ،لقد كنت
مورسا ،كنت ً
ً
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أموال كثرية ،وبضاعة عظيمة ،فقصدت يف بعض األعوام احلج ،وكان معي

يف رحلتي تلك مهيان ( )1فيه دنانري كثرية ،وجواهر وفرية تساوي ثالثة آالف

دينار أو أكثر( ..يتوقف الرجل عن الكالم).

صاحب املنزل( :مستح ًثا وقد بدأ العجب يأخذ منه) هيه ..ثم ماذا أهيا

الرجل؟

الرجل :فلام كنت يف بعض الطريق نزلت ألقيض حاجة من حاجايت

فانحل احلزام الذي كنت أربط به اهلميان إىل وسطي ،وسقط مني من غري أن

أشعر به ،ومل أتنبه إىل سقوطه إال بعد أن قطعت بنا القافلة مسافة بعيدة جدً ا.
صاحب املنزل( :وهو ما يزال يف دهشته) أكمل أهيا الرجل ..ثم ماذا؟

الرجل :مل أبال بثالثة آالف دينار ضاعت مني عىل ضخامة هذا املبلغ

مورسا وعندي من ذلك الكثري ،ومل أفكر يف الرجوع
وعظمه؛ ألنني كنت
ً

للبحث عن اهلميان خشية أن أتأخر يف الطريق فيفوتني احلج.

صاحب املنزل( :يف استغراب ودهشة) مهيان فيه ثالثة آالف دينار؟ إن

ذا واهلل من العجب.

الرجل :أجل ،مل أبال هبذا اهلميان يوم ذاك ،فقد كان عندي مال كثري

وجتارة عريضة ..استدنت بعض املال من رفقائي يف الرحلة ،فقضيت حجي

وعدت إىل بلدي ..وأمر اهلميان أهون األمور عندي.

صاحب املنزل :أهون األمور عج ًبا ..تقول كان فيه ثروة تقدر بثالثة

آالف دينار؟

(ِ )
اهل ْم َي ُ
ايني( .املعجم الوسيط).
كيس للنَّفقة ُي َشدُّ يف الوسط .واجلمع :همَ ِاي ُن ،وهمَ ُ
انٌ :

296

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

الرجل :نعم ،كأنك ال تصدقني ..كأنك ال تصدق أن هذا الرجل البائس

الذي رأيته يبكي منذ حلظات عىل إناء لبن انكفأ منه كان يملك يف يوم من

األيام مثل هذه الثروة؟!!

صاحب املنزل( :يف استغراقه) أنت صاحب اهلميان إذن؟

الرجل :أجل يا أخي ..وإنك ملعذور إذ مل تصدق.

صاحب املنزل :وما صفة هذا اهلميان؟ هل تتذكر؟

الرجل( :باستغراب) نعم ،ما زلت أتذكر ..كان مهيانًا من ديباج أسود..
صاحب املنزل( :يصيح بدهشة) ،مهيان (من ديباج أسود)؟ يا إهلي..

الرجل :عج ًبا لك يا أخي ..ما زلت تأبى أن تصدقني.

صاحب املنزل :أبدً ا ..أبدً ا ..ولكنني مستغرب من أمر هذا اهلميان..

واآلن قل يل :ماذا حصل لك بعد ذلك؟

عيل بعد عوديت إىل بلدي سنوات فيها حمن  ..كسدت
الرجل :تتابعت َّ

التجارة ،وتالحقت اخلسارة ،ورحت أفقد ثرويت شي ًئا فشيئا ،وكنت كلام
وخريا؛ ولكن
عضتني الشدة يف بلدة حتولت إىل أخرى لعلها تكون أكثر بركة
ً
من غري فائدة ،فقدر اهلل ال مهرب منه ،وهو يالحقني من مكان إىل مكان..

مرضا
كثريا ،مرض أيب ً
وأخريا رصت إىل هذه القرية ..وقد ساءت أحوالنا ً
ً
شديدً ا ،ومل أعد أملك من حطام الدنيا شي ًئا إال دان ًقا أو دانقني أكسبهام يف

اليوم الواحد أحيانًا.

صاحب املنزل( :مبتسماً ) واهلميان ..أما زلت تفكر فيه؟
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الرجل :مل أعد أفكر إال يف مرض امرأيت ..وأدعو اهلل هلا بالشفاء ..واآلن

أستودعك اهلل  ..لقد أزعجتك بصخبي يف الليل ،ثم باحلديث عن مهومي

وأحزاين (يتحرك للنهوض).

صاحب املنزل( :يوقفه) انتظرين قلي ً
ال أهيا الرجل (ينسل إىل داخل
املنزل تاركًا الرجل وحده مطر ًقا بحزن ،ثم يعود بعد حلظات حام ً
ال بيده

رصة) خذ يا أخي فتدبر به نفسك..
الرجل :ما هذا؟

صاحب املنزل :إنه بعض من دين قديم.

الرجل ( :باستغراب) دين!

صاحب املنزل :أعني أنه دين ترده عندما تتيرس أمورك ..خذ يا رجل،

وال ترتدد.

الرجل( :يمد يده باستحياء) شكر اهلل لك ..وأكثر من أمثالك..

صاحب املنزل :ال تشكرين يا رجل ..واآلن ..هيا بنا نحرض أباك إىل هنا

لتعتني به.

(خيرج الرجالن إلحضار األب املريض).
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الف�صل الثاين
(الرجل وصاحب املنزل يف الغرفة نفسها بعد مرور ثالث سنوات عىل

تلك احلادثة).

صاحب املنزل :واآلن يا أخي ..نحن صديقان ،منذ ثالث سنوات..

وأنت اليوم تاجر كبري كام كنت يف صدر حياتك ..ولت أيام الشدة وفرج
اهلل عنك ..فأجرى اهلل اخلري يف يديك ..وقد رأيت أنه آن األوان لنتحدث يف

الدين القديم..

الرجل ( :مستغر ًبا) الدين القديم؟ ..ماذا تعني؟

صاحب املنزل :عد بالذاكرة يا أخي إىل أيام زمان ..وحاول أن تسرتجع

بعض األحداث.

الرجل :أي أحداث تعني؟
صاحب املنزل :اهلميان..

الرجل :اهلميان!

صاحب املنزل :أجل ..كنت يف رحلة إىل احلج ،وكان معك مهيان فيه

دنانريك وجواهرك الثمينة ..أليس كذلك؟
الرجل( :يف حالة استغراب) بىل..

صاحب املنزل :وكان اهلميان من ديباج أسود ..أليس كذلك؟

الرجل :بىل ..بىل ..ولكن.

صاحب املنزل( :مقاط ًعا) ضاع منك اهلميان يف تلك الرحلة؟
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الرجل :أجل ..أجل ..ولكن ما لنا وهذا احلديث ..وما عالقته بدين

سويناه منذ مدة؟

صاحب املنزل :اهلميان دين مل نسوه.
الرجل :اهلميان ..اهلميان ..إنك ال تفتأ تتحدث عنه بني احلني واآلخر.
صاحب املنزل :كان من ديباج أسود.

الرجل :ذلك عهد مىض ..ما الذي ذكرك به اآلن؟

صاحب املنزل ( :يمد يده إىل صدره فيخرج شي ًئا) أنا مل أنسه يو ًما ،خذ

هذا وانظر إليه ،أليس هو مهيانك القديم املفقود؟..

الرجل( :يتأمل مذهوالً يف مهيان دفعه إليه صاحب املنزل) بىل واهلل!

إنه هو ..أهدتنيه أمي ذات يوم ،وهذا أول حرف من اسمي عليه ..يا إهلي..
أهذا معقول؟ أيكون هذا مهياين الذي فقدته منذ سنني؟

صاحب املنزل :إنه مهيانك يا أخي ..عثرت عليه منذ سنوات بعيدة ،ومل

أقرص يف البحث عن صاحبه؛ ولكن من غري جدوى ..فاحتفظت بقسم مما
فيه عندي ،واستثمرت القسم اآلخر يف التجارة حتى ربا ونام وصار بربكة

اهلل ثروة طائلة...

الرجل( :غري مصدق) ماذا تقول؟
صاحب املنزل :حتى كانت تلك الليلة التي التقينا هبا ..وحدثتني ما

حدثتني من أمر اهلميان وصفته فعرفت أنه مهيانك ،وعرفت أنك الرجل

الذي أبحث عنه منذ سنني كي أدفع إليه حقه..
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الرجل( :وهو مأخوذ من الدهشة) وملاذا مل حتدثني بذلك عندما التقينا

منذ ثالث سنني؟

صاحب املنزل :كدت أفعل ..بل مهمت أن أدفع إليك مالك وقد رأيت

ما رأيت من سوء حالك ،ولكني خشيت أن تقتلك الفرحة الزائدة وأنت يف

هذا الكرب ،كام خشيت أن يكون سوء الطالع ما يزال مالز ًما لك ،فيذهب

املال بد ًدا ..فآثرت أن أدفع إليك شي ًئا وراء يشء حتى عرفت أن وجه الدهر

بدأ يبتسم لك ،وأن فرج اهلل قد عاد يغمرك من جديد ..واآلن يا أخي! هذا

مهيانك بارك اهلل لك فيه ..ولك يف جتاريت حظ كبري أقسمه لك..
الرجل( :مذهوالً) اللهم لك احلمد ..أهذا معقول؟

صاحب املنزل :كل يشء معقول ..أمحد اهلل أن رد عليك ما ضاع منك،

وأمحد اهلل أن أعانني عىل حفظ احلق ورده إىل صاحبه..
 :::::هناية املرسحية :::::
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حمتويات امل�سرحية
م

األدوات

الغرض من األداة

قيمة األداة

1

كوب لبن

لتمثيل عملية انكسار اإلناء ،من املنزل

2

مهيان أسود

من املنزل

وانسكاب اللبن

لتمثيل تسليمه إىل صاحبه

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية ( )3طالب هم( :الرجل،

صاحب املنزل ،األب املريض).

* مدة املرسحية )14( :دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية :أداتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املرسحية:

 إحياء األمانة يف قلوب الطالب. التذكري بواجبنا جتاه ما نجده ضائ ًعا؛ برده إىل أصحابه وحفظه. -التذكري بالصرب وعاقبته احلميدة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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ً
م�شهدا �إذاع ًيا

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

303

304

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

امل�شهد الأول
من ف�ضلك خذ بيدي
بداية املشهد...

استيقظ يوسف يف الصباح الباكر ليذهب إىل مدرسته ،ويف أثناء سريه يف
عجوزا حيمل حقيب ًة ثقيل ًة ،وال يستطيع السري هبا ،ودار احلوار
الطريق وجد
ً
التايل:

العجوز :آه ،يا ريب كم هي ثقيلة هذه احلقيبة!!

يوسف :ماذا بك يا عم؟.
العجوز :ال يشء يا بني.

يوسف :ملاذا قلت آه؟

العجوز :ألن قدمي تؤملني وال أستطيع السري.

يوسف :هل تسمح يل أن أمحل هذه احلقيبة بدالً منك؟
العجوز :أشكرك يا ُبني.
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يوسف :ال شكر عىل واجب.

العجوز :ملاذا فكرت أنت يف مساعديت يا ُبني؟

يوسف :ألنه البد لكل إنسان أن يفكر يف اآلخرين ويشعر بمشكالهتم.

عيل يف هذا الطريق عدد كبري من الناس ومل يساعدين
العجوز :لقد مر َّ

أحد.

عيل أن أساعدك.
يوسف :ال حتزن  ..لقد قدر اهلل َّ
خريا عىل صنيعك يا ُبني.
العجوز :جزاك اهلل ً

رن جرس احلصة األوىل ،ولكن يوسف تأخر يف الوصول إىل الفصل

حوايل مخس دقائق ،ودار بينه وبني (أ /عامر) احلوار التايل:
األستاذ عامر :ملاذا تأخرت يا يوسف؟
يوسف :لقد قمت بعمل ٍ
نبيل هذا الصباح.

األستاذ عامر :وما هو العمل النبيل يا يوسف؟

عجوزا يعرب الطريق ،وبيده حقيبة ثقيلة ،وقمت
يوسف :لقد وجدت
ً

بمساعدته.

األستاذ عامر :أحسنت يا يوسف ،ولكن ما الذي دفعك هلذا؟

يوسف :ألنني أطبق حديث الرسول ﷺ«:واهلل يف عون العبد ما كان

العبد يف عون أخيه» رواه مسلم.

األستاذ عامر :ما شاء اهلل ،ومن الذي علمك هذا احلديث يا يوسف؟

يوسف :لقد قام أيب برشحه يل أنا وإخويت ،ومنذ هذه اللحظة وأنا أطبقه.
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1
2

أدوات املشهد

الغرض من األداة

عىص

لتمثيل شخصية الرجل العجوز

صوت جرس

لتمثيل دخول احلصة األوىل

قيمة األداة

من املدرسة
من املنزل

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )3طالب هم( :يوسف ،األستاذ

عامر ،العجوز).

* مدة املشهد )5( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداتان ،واحدة من املدرسة ،وواحدة من املنزل.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -هو التوعية باالهتامم باآلخرين خاصة إذا كانوا من كبار السن،

وحيتاجون للمساعدة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الثاين
االبت�سامة الغائبة
بداية املشهد...

الطالب األول :ابتسم!! ما لكم ال تبتسمون؟
الطالب الثاين:

ف���ه���م���م���ت أن أت���ب���س�م�ا
فتسعرت

الطالب األول :ابتسم!! ابتسم..

ك��ب��دي

فأطبقت

الفام

الطالب الثاين:

ف�س�رت بقلبي بسمة ث��م اختفت

مل���ا ت���ذك���رت أن احل���ي���اة م��ري��رة

الطالب األول :انسها.

الطالب الثاين :نسيتها؛ فنسيت أن أتبسام.
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الطالب األول:

اط�������رح ع���ن���ك ال�����ت�����أمل إن���ه

الطالب الثاين:

رس ال��ض��ن��ى ف���ح���ذار أن تتأملا

ي��ا ن��اص��ح��ي أرأي����ت أرض����ك م��رة

ب��ع��د ال��ف��خ��ار ل���دى ع���دوك مغنام

أرأي����ت����ه خي���ت���ال يف ج��ن��ب��اهت��ا

ت��ي��ه��ا وش��ع��ب��ك ينحني مستسلام
ً

ي��ا ن��اص��ح��ي ل��و ك���ان قلبي صخرة

لتحطمت أع��ج��ب��ت أن يتحطام

الطالب األول :ال أجد يف ذلك مان ًعا من البسمة.

الطالب الثاين:

كيف وق��د استبيحت كل ذرة نخوة

		
الطالب األول:

يف أرضنا فبكت عىل األرض السام

األرض واس��ع��ة امل���دى حسبي و

		
الطالب الثاين:

ح���س���ب���ك أن ن���ف���ر ف��ن��س��ل�ما

س�����ادرا فلربام
ل���و ك��ن��ت م��ث��ل��ك
ً

ول���رب�م�ا ل���و ك��ن��ت أع��م��ى أب��ك�ما
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ول���رب�م�ا ل���و مل ي����رق دم مسلم

وال س��ح��ق ال���ش���ق���اء امل��س��ل�ما

الطالب األول :التجلد ..عليك بالتجلد.
الطالب الثاين:

م��ت��ب��ط��را
ل���ي���س ب�����أن ت�����رى
ً

وجي��������ود غ���ي���رك ب����ال����د َّم����ا

إن ال��ت��ب��س��م واحل����رائ����ر تُستبى
		
الطالب األول:

ع����ار ورش ال���ع���ار أن تتنعام

ك�ل�ام ط��ي��ب واق��ت��ن��ع��ت ب���ه ح�� ًق��ا

		
الطالب الثاين:

ول�����ك�����ن م���������اذا أف����ع����ل؟

ن���ب���ذل روح����ن����ا يف ك����ل وق���ت

ل���رف���ع احل�����ق خ���ف���ا ًق���ا م��ب��ي��ن��ا

ف����إن ع��ش��ن��ا ف���ق���د ع��ش��ن��ا حلق

ن����دك ب���ه ع�����روش امل��ج��رم��ي��ن��ا

وإن م��ت��ن��ا ف��ف��ي ج���ن���ات ع��دن

ل��ن��ل��ق��ى إخ�����وة يف ال��س��اب��ق��ي��ن��ا

الطالب األول :وما الطريق لذلك ومن أين السبيل؟
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الطالب الثاين:

ت����س����ل����ك
وإذا

م�����ا

الطالب األول:

درب

وإن

رست

اإلل�������ه

ي���ك���ن

درب

ف���اح���ذر

ط��وي�لا

أن ت����ع����ود ول�������و ق��ل��ي�لا

أغامر يف هذا الطريق وحدي؟

الطالب الثاين:

أنا يا أخي واملسلمون بكل أرض معك.

أنا يا أخي أدعوك؛ فاجعل يميني يف يمينك.
الطالب األول :وما دوري أنا إذن؟

الطالب الثاين:

ان�ش�ر ال��ت��وح��ي��د يف ال��دن��ي��ا ووح��د

ف���اخل�ي�ر ف��ي��م��ن دع�����ا ووح����د

الطالب األول :ولكن دربكم طويل عسري؟

الطالب الثاين:

ن���ع���م إن دريب ط���وي���ل ع��س�ير

وي����أم����ر دي���ن���ي أن أص���م���دا
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ي����رون يب ال��ش��وك م��ن ك��ل جنب

ول��ك��ن أرى ال�����ورد وامل�����وردا

ول��ك��ن م��ن ي��س��ل��ك ه���ذا ال��ط��ري��ق

جيب أن تتوافر فيه بعض الصفات

الطالب األول :وما هي هذه الصفات؟

الطالب الثاين:

الب��د أن يكون شعا ًعا بقلب الظالم

وح��ص��نً��ا م��ن��ي�� ًع��ا إذا استنجدا
ورشب�����ة م����اء ل����دى ال��ع��ط��اش��ى
ٍ
ض�����وء إذا اس�ت�رش���دا
وش��ع��ل��ة

ون���ف���ح���ة ظ����ل ب��ق��ل��ب اهل��ج�ير

ودف���� ًئ����ا إذا اجل����و م���ا أب����ردا

ي���ك���ون ك���س���ا ًء ل��ك��ل ال��ع��راي��ا

وأق����وى ع�لى اجل����وع ك��ي أرف���دا

 : : : : :هناية املشهد : : : : :

312

الحاشد للمسرحيات والمشاهد
www.alukah.net

حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )2طالب هم( :الطالب األول،

الطالب الثاين).

* مدة املشهد )8( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد
* اهلدف من املشهد:

 -رفع اهلمم والعزائم.

 زرع الصرب وحتمل املشقة يف نفوس وعقول الطالب. -عدم اليأس واالستسالم.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الثالث
البخيل
بداية املشهد...

كان هناك رجل بخيل
جالسا بالقرب من مطعم ينظر إىل الطعام ويقول:
ً

ما ألذ هذا الطعام وما أطيبه ،ويا ليتني أأكل منه .فرأى رجل وعىل مظهره

آثار الغنى فخطر يف باله أن حيتال عىل هذا الغني.
البخيل :أه ً
ال بك يا أبا حممد.

الغني :أنا لست أبا حممد أنا أبا خالد.

البخيل :نسيت ماذا كنت تُكنى؛ ولكني أعرفك  ..أمل تعرفني؟!

الغني :مل أذكرك.

البخيل :لقد مرت سنون طويلة  ..لقد كنت معك يف االبتدائية!..
الغني :مدرسة األقىص.
البخيل :نعم نعم تذكرت  ..األطفال ومشاغل الدنيا تنيس الشخص
314
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أمجل األيام.

الغني :نعم صدقت إنني مل أسأل عن أصدقائي بعدما غادرت املدينة.

(تبني البخيل أنه أحسن االختيار عندما اخترب هذا الغني قليل الفطنة).

البخيل :ما رأيك يا أبا حممد أن نتناول وجبة الغداء يف هذا املطعم ،نأكل

ما لذ وطاب ،آه  ..إين أتضور جو ًعا وماذا عنك؟!
الغني :وأنا كذلك.

البخيل :إ ًذا لنذهب إىل املطعم.

البخيل :أهيا النادا قدم أشهى الطعام ألين جائع.

(امتألت املائدة بالطعام؛ فبدأ باألكل برشاهة ،ثم نظر البخيل إىل املحل

الذي يقابل املطعم).

البخيل :أنظر يا أبا حممد ما أمجل هذا الثوب ،منذ مدة وأنا أريد أن

عذرا أن أذهب إىل هذا املحل.
أشرتي يل ثو ًبا جديد ،أستبيحك ً

النادل( :)1أهيا الرجل أال تريد أن تدفع احلساب بعد أن أكلت الطعام.

الغني :ماذا؟! ولكن صديقي هو الذي طلبه.
النادل :ما اسم صديقك؟!

الغني :ال أعلم.

النادل :إذن من هو أبا حممد؟!

( )الن ِ
َّاد ُل :من يقوم عىل خدمة القوم يف األكل أو الرشاب .واجلمع :نُدُ ل( .املعجم الوسيط).
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الغني :أنا أبا حممد!
النادل :الطعام باسم أبا حممد فعليك دفع احلساب.
(دفع الغني احلساب وهو يقول :خدعني ذلك املحتال).

حكمة:

 ..إن مل تكن ذئ ًبا؛ أكلتك الذئاب.
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد

سفرة فيها طعام

قيمة األداة

الغرض من األداة

()30

لتمثيل مشهد األكل يف املطعم

ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )3طالب هم( :الغني ،البخيل،

النادل).

* مدة املشهد )5( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداة واحدة فقط.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ثالثون رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املشهد:

 -توعية الطالب باحلذر من عمليات النصب واالحتيال.

 -عدم الثقة بأي أحد.

 -التأكد والتثبت قبل اإلقدام عىل اليشء.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الرابع
اللغة العربية
بداية املشهد...

جمموعة من الطالب واقفون ،يدخل أمحد عىل الطالب ويسلم.

أمحد :السلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
املجموعة :وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
أمحد :كيف حالك يا فارس؟
فارس :أنا بخري واحلمد هلل.
رساج :هاي بوي.
فارس :رساج!! ما بالك ال حتيينا بتحية اإلسالم؟

رساج :ألنني أفضل اللغة اإلنجليزية عىل سائر اللغات.
أمحد :ولكن يا رساج اللغة العربية هي أفضل اللغات.
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رساج :وما يثبت ذلك؟

نادر :يكفينا أهنا لغة القرآن العظيم.

أنور :فقد قال تعاىل :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱸ

[يوسف].

غالب :وقد قال عمر  -ريض اهلل عنه " -تعلموا العربية فهي من دينكم".
هادي :وهي اللغة الوحيدة التي حتوي حرف الضاد.
رساج :هل يعني أن ال أتعلم لغتي املفضلة؟

أمحد :كال يا رساج؛ البد أن نتعلم اللغات األخرى حتى ندعو غري

املسلمني إىل اإلسالم بلغاهتم اخلاصة هبم.

فيصل :وكذلك الرسول ﷺ أوصانا عىل تعلم لغات األعداء.

شكرا لكم يا أصدقائي.
رساج :لقد فهمت واقتنعت ً ..

فارس :واآلن ما رأيكم أن نتعرف عىل بعض مصطلحات اللغة العربية؟

صورا عىل صدورهم)
(يدخل جمموعة من الطالب حيملون
ً

مشاري :أنا جهاز التواصل ،وقد سميتموين (التليفون) ،ويل اسم باللغة

العربية فام هو؟ (هاتف).

أجمد :أنا جهاز نرش األخبار ،وقد سميتموين (الراديو) ،ويل اسم باللغة

العربية فام هو؟ (مذياع).

كثريا يف املنازل واملكاتب ،وقد سميتموين
رائد :أنا تستخدموين
ً
(كمبيوتر) ،ويل اسم باللغة العربية فام هو؟ (حاسب آيل).
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غانم :أنا مثل شبكة العنكبوت ،أربط العامل كله ،وقد سميتموين

(إنرتنت) ،ويل اسم باللغة العربية فام هو؟ (الشبكة العنكبوتية).

فارس :وأنت يا معلمي ال حترمنا من لغتنا احلبيبة ،وخاطبنا هبا؛ فمنك

نتعلم.

(أمحد ،فارس ،رساج ،نادر ،أنور ،غالب ،هادي ،فيصل ،مشاري ،أجمد،

رائد ،غانم).

واآلن يا أصدقائي؛ ما رأيكم أن ننشد نشيد  ..لغتي:
أي ل����غ����ات ال�����ع�����امل أح�ل�ى

أي ل����غ����ات ال����ع����امل أغ��ن��ى

أي ل����غ����ات ال�����ع�����امل أح�ل�ى

أي ل����غ����ات ال����ع����امل أغ��ن��ى

أح��ل��اه�����ا ل���غ���ت���ي ال���ع���رب���ي���ة

أح���ـ�ل�اه���ـ���ا ل��غ��ـ��ة ال���ق���ـ���رآن

أح��ل��اه�����ا ل���غ���ت���ي ال���ع���رب���ي���ة

أح���ـ�ل�اه���ـ���ا ل��غ��ـ��ة ال���ق���ـ���رآن

ل��غ��ت��ي ال��ف��ص��ح��ى أمج����ل ع��ن��دي

ح���ت���ى م����ن أل�������وان ال�����ورد

ل��غ��ت��ي ال��ف��ص��ح��ى أمج����ل ع��ن��دي

ح���ت���ى م����ن أل�������وان ال�����ورد
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ِ
ال��ش��ه��ـ��د
أط��ي��ب يف ال��ث��غ��ر م���ن

وه�����ي األح���ل��ى وه�����ي األغ��ل�ى
ِ
ال��ش��ه��ـ��د
أط��ي��ب يف ال��ث��غ��ر م���ن
وه�����ي األح���ل��ى وه�����ي األغ��ل�ى

وهـي األحــلـى وهــي األغـلـى
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
لوح فلني

الغرض من األداة

ليقص عىل شكل مربعات،
ويكتب عليه كلامت عربية

قيمة األداة
()10
ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )12طالب هم( :أمحد ،فارس،

رساج ،نادر ،أنور ،غالب ،هادي ،فيصل ،مشاري ،أجمد ،رائد ،غانم).
* مدة املشهد )7( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :عرشة رياالت سعودية.
* اهلدف من املشهد:

 التوعية بأمهية اللغة العربية. احلذر من تداول املصطلحات الغري عربية. -حب اللغة العربية والدفاع عنها ال يتعارض مع تعلم اللغات األخرى.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد اخلام�س
()1
فدا�ؤك �أيها احلبيب
بداية املشهد...

سامل يقول :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم عىل أرشف
املرسلني ،حممد بن عبداهلل  ..بعد أن جترأت بعض الصحف الدانمركية
وغريها من الدول األوربية عىل نرش رسوم تيسء إىل الرسول حممد ﷺ،
مما آذانا وجعل األمة اإلسالمية مجيعها تنتفض مشاعرها معربة عن استيائها
من الرسوم ،ومعربة عن حبها العظيم لرسول اهلل نبي األمة ،مما أوجب عىل
كل مسلم ومسلمة أن يفعل ما بوسعه للدفاع عن رمز األمة األول ومعلمها
العظيم ،ومنقذها من النار.

هو ذا حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه ،وعىل آله وصحبه إىل
يوم الدين.
واآلن أقدم لكم إخواين مشهد (فداؤك أهيا احلبيب).

( )كتبها األديب /ريان الشققي "بترصف".
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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يقف سامل وحده أوالً أمام اجلمهور ،وخلفه مخسة من الطالب ،يرفع

يده اليمنى ويقول:

 -هو ذا حممد ،إنه أفضل خلق اهلل أمجعني ،إنه املصطفى املختار ،ناداه اهلل

من فوق سبع ساموات حني قال :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ (القلم.)4:
يدخل نارص ويقف إىل جانب سامل ويقول :السالم عليك يا سامل.

سامل :وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته.

نارص :بوركت يا سامل ،ما أعظم هذه اآلية وما أروعها.

سامل :نعم يا نارص ،وأنا أقوهلا بملء فمي ألسمع الدنيا كلها.
نارص :إنه رسول اهلل نبينا حممد ﷺ ،اإلنسان الذي اصطفاه اهلل عىل

العاملني ،قال تعاىل :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ (الرشح.)4:

سامل :أجل وهو يسكن يف قلوبنا ،ونحن فداؤك أهيا احلبيب.

نارص :الدفاع عن رسول اهلل واجب عىل كل مسلم ومسلمة.

سامل :علينا أن نقاطع كل من يشتم نبي األمة اإلسالمية إىل األبد.
نارص :كام جيب علينا إطاعة الرسول الكريم ،كام أمرنا ربنا  -عز وجل -

حني قال :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ (األحزاب.)71:
سامل :وعلينا أن نتبعه ونحبه من قلوبنا.

نارص :ونصيل عليه ونسلم عليه ونثني عليه اخلري كله.

سامل :وال ننسى أن نتأدب مع رسول اهلل بالكالم والفعل.
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اهلل.

ٍ
بصوت واحد :صىل اهلل عليك يا رسول اهلل ،حممد بن عبد
سامل ونارص
اجلميع :صىل اهلل عليك يا رسول اهلل ،حممد بن عبد اهلل.
ينشد مجيع الطالب اخلمسة مع سامل ونارص:
أنت األمني عىل الورى

النبي مـحـمــــدُ
أنت ُّ
ِ
كــر يـطيب ويـخلدُ
ذ ٌ

أنت الـرســول األمحدُ

حـيــــاك ربـــي قائماً	

أو ساجدً ا تـتــهـجـدُ

صـلـى عـلـيــك إهلُنا

وعبا ُد ُه والصــاحلـون

أنـت الرســول األمحد

أنـت الـنـــبي مـحمد

رب واحـــــــــدٌ
اهلل ٌّ

مـا قــد مىض له والغدُ

أنت األمني عىل الورى

ذكــر يـطيــب وخيلـد

وله الـمـراد كمـا يرى

واألمر يـنـزل يـصـعدُ

يا صــاحــب احلوض

الرشيف قـلـوبنا تتودد

يا رائــد اخل ُلق العظيم

أنت الرســول األمحد

أنت األمني عىل الورى

نـفــوســنا تــتــوقـد
أنـت الـنبــي مـحمـد

ذكـر يـطيــب ويـخلد

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )7طالب هم( :نارص ،سامل،

الطالب اخلمسة).

* مدة املشهد )8( :دقائق.
* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 الدفاع عن احلبيب ﷺ. إحياء املقاطعة ضد من سبوا نبينا ﷺ.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد ال�ساد�س
�أهمية املهارات
بداية املشهد...

يدخل معلم املهارات احلياتية ،ويلقي السالم عليهم ،وبعدها جيلس

الطالب ويبدأ املعلم رشح درس (التعامل األرسي) ،ويف نفسه الوقت

جيلس يف هناية الصف طالبان (وليد ،وفريد) فهام مل هيتام بحضور املعلم،
ورشح الدرس؛ بل كل منهام يوزع الضحكات يف أرجاء الصف ،وما زاد

املوقف شدة؛ هو عندما قال املعلم :افتحوا صفحة ( ،)57فلم يكن (وليد،
وفريد) قد أحرضا كتاب (املهارات احلياتية) أصالً.

بعد ذالك انتبه هلام املعلم ،وقال :يا وليد ويا فريد  ..قفا  ..أين كتاب

املهارات؟

وليد :أستاذ أنا أنا أنا نسيت الكتاب يف البيت.

املعلم :وأنت يا فريد  ..ملاذا مل حترض كتات املهارات؟!
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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فريد :برصاحة  ..حصة املهارات مملة ،وال درجات فيها.
املعلم :مل أتوقع منكام هذا الكالم؛ ألن كتاب املهارات يعترب من أهم

املواد التي تفيدنا يف حياتنا.

وليد :ولكن كلها معلومات عامة ،وأغلب الصف يعرفها.

املعلم :ال أتوقع أن مجيع الطالب يعرف كل هذه املعلومات؛ فال يعرف

الطالب كيف يتعامل مع املصاب بحادث مثالً ،وكذالك كيف يدير حياته يف
املستقبل ،وكيف يريب األبناء تربية صحيحة.

فريد :لكن هذه املادة درجاهتا غري مهمة.
املعلم :هذا غري صحيح يكفي تلك املعلومات املفيدة التي تعترب املحرك

األسايس يف احلياة.

وليد :معظم الطالب يعتربون هذه احلصة للضحك واألكل.
املعلم :سيعرف هؤالء الطالب قيمة مادة (املهارات احلياتية) بعد أن

يتخرج كل منهم إىل سوق العمل ،أو يف إطار األرسة؛ ألن هذه املعلومات ال
توجد إال يف مادة املهارات احلياتية.

فريد :ال أعرف ملاذا أشعر بالنعاس عندما تبدأ هذه احلصة؟
املعلم :ألنك تكونت عندك فكرة سلبية حول حصة املهارات احلياتية،

فلو انتبهت للحصة وركزت؛ لعرفت أهنا من أهم املواد التي تدرسها،

وستشعر بنشاط كبري.

وليد :يف أحد األيام غرق ابن عمي الصغري يف بركة السباحة؛ ولكن مل
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أستطع إنقاذه ألين ال أعرف طريقة اإلنقاذ الصحيحة.

املعلم :هذا دليل كبري عىل أنك مهمل يف مادة املهارات احلياتية؛ فلو أنك

انتبهت لرشح درس (طرق اإلنقاذ) ألنقذت ابن عمك بكل سهولة  -بإذن

اهلل  -واحلمد هلل عىل كل حال.

وليد :يا اهلل  ..احلمد هلل عىل كل حال  ..تعلم املهارات ينقذ األرواح.

املعلم :نعم كل هذا يتم رشحه يف مادة املهارات احلياتية.

فريد :وأنا كذالك يا معلم؛ كان صديقي مدمن خمدرات ،ولكن مل أهتم

به ألين ال أعرف كيف أتعامل مع املدمن.

املعلم :كل هذه األشياء التي حتدث يف احلياة يتم دراستها من خالل هذا

الكتاب اليسري الذي ال يكرتث له بعض الطالب؛ ولكن أمتنى أن تتغري هذه

النظرة السلبية التي تكونت هلم خالل الدراسة.
ٍ
ٍ
واحد" :نحن نعتذر يا معلمنا
بصوت
 -يعتذر (وليد ،وفريد) ويقوال

كثريا هبذه املادة".
العزيز ،ونعدك أن نحرض الكتاب بشكل يومي ،وهنتم ً
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد

الغرض من األداة

طاوالت ،ومقاعد ،لتمثيل فصل مدريس
وكتب

قيمة األداة

من املدرسة
والطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )8طالب هم( :املعلم ،وليد،

فريد ،طالب الفصل اخلمسة).
* مدة املشهد )8( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداة واحدة من املدرسة والطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -بيان أمهية املهارات عمو ًما يف احلياة.

 التنبيه عىل أمهية مادة "املهارات احلياتية".* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.

* مالحظة :بعض دول اخلليج العريب تبدأ تدريس مادة (املهارات

احلياتية) يف املرحلة املتوسطة وبعضها يف املرحلة الثانوية  ..لذا؛ كررت
هذا املشهد يف كتاب املرسحيات اخلاص بطالب املرحلة املتوسطة ،وكذلك

الثانوية.
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امل�شهد ال�سابع
حوار بني ال�سواك وال�سيجارة
فكرة املشهد:

هذا املشهد هو مشهد حواري يعتمد عىل احلوار بني طالبني بحيث يؤدي كل

طالب دور معني؛ لذا  ..أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سوا ًء حركة اليدين،
أم حركة امليش والتجول أمام الطالب حتى يكون هناك تأثري أكرب للمشهد.
بداية املشهد...

السواك :السالم عليكم

السيجارة :أه ً
ال وسهالً.

السواك :كيف احلال يا سيجارة؟.
السيجارة :ال بأس ،وأنت؟

السواك :بخري وهلل احلمد  ..هل تسمحي يل يا سيجارة بالكالم والنقاش

ِ
معك؟.
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السيجارة :حسنًا ال بأس.
السواك :أبدأ حواري بسؤال صغري؛ ما فائدة وجودك يف هذه احلياة؟.
السيجارة :ألنعش وأزيد من يتعاطاين حيوي ًة ونشا ًطا وتسلي ًة.

السواك :لكن ا ُملالحظ يا سيجارة أن الواقع هو عكس ما تقولني!!
السيجارة :هكذا أنتم تسيئون الظن باآلخرين.
السواك :مل نسئ الظن ِ
بك؛ بل هذا الواقع واملشاهد.

السيجارة :عىل العموم أنا مقتنعة برأيي وهديف يف احلياة عىل الرغم

من قرص حيايت التي ال تتعدى دقائق أو أقل ،إال أنني سعيدة عندما حيرقني
اآلخرين ويتمتعوا باهلدوء واالسرتخاء؛ فأنا أقيض حيايت يف سبيل متعة

اآلخرين وإنعاشهم.

السواك :بئس احلياة يا سيجارة!! أقل من دقيقة أو دقيقتني وحترقي

نفسك من أجل دمار صحة اآلخرين وذهاب أمواهلم وتقويل؛ مقتنعة هبدفك

يف احلياة؟!.

السيجارة :إ ًذا باهلل عليك يا عود ما فائدتك باحلياة أنت؟.
السواك :أشكرك عىل سؤالك  ..وفائديت يف احلياة عظيمة لو مل يكن فيها

إال رضاء الرب سبحانه وتعاىل عن كل من استعملني لكفى؛ فقد صح عن
النبي ﷺ أنه قال« :عليكم بالسواك ،فإنه مطيبة للفم ،مرضاة للرب» رواه
اإلمام أمحد .وأية فائدة أعظم من رضا الرب سبحانه عىل من استعملني؟!!
إين من نبتة طيبة فكان لزا ًما أن أكون طي ًبا ،وذا رائحة طيبة؛ فأنا أسعى لتطهري

الفم ،وإزالة ما علق به من أوساخ ،ودائماً رطب يستعملني الكبري والصغري
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ويف أماكن طيبة كاملساجد ،ويف أوقات طيبة مثل ما بني األذانني؛ فهي نعمة

من اهلل  -عز وجل  -أن أكون طي ًبا ،ويستخدمني الطيبون.

فخالصة هديف يف احلياة أن يستخدمني الناس ،وأزيل ما علق يف أفواههم

من أوساخ ،واألهم هو أن يرىض ريب عليهم.

ولو قارنا بني حياتك يا سيجارة وحيايت لرأيت العجب العجاب!!.
السيجارة :هات ما عندك.

السواك :أنا طيب كام ذكرت لك ،ورائحتي طيبة ،وحيايت أطول من
ِ
ناهيك عن أن استخدامي
حياتك ،ويضعني الناس يف الغالب يف جيب الصدر،

مطهرة للفم مرضاة للرب ،وحتى سعري زهيد جدً ا ،واستخدامايت يف أماكن
طيبة ،وأوقات طيبة؛ فكل مواصفات الطيب والكرم يف داخيل.
أما أنتي يا سيجارة والعياذ باهلل ِ
منك؛ فال أرى من يستخدمك إال من

هم ضعاف اإليامن والعقول  ..رائحة كرهية ،ونبات سوء ،وتحُ َرقني بالنار ثم
تدايس باألقدام؛ هكذا يفعل ِ
بك من أفنيتي عمرك القصري من أجل سعادته

املوهومة!!

السيجارة :مقاطعة غاضبة؛ نعم أنا قلت ِ
لك بأن هديف هو إسعاد من

يستخدمني وهذا كان هديف الظاهر ،أما هديف املخفي فهو حرقه من داخله

كي يتقطع إر ًبا إر ًبا ،فال تظن أنني غافلة عن إهانتهم يل بعد تضحيتي هلم.
السواك :أمل أقل ِ
لك أنك خبيثة؟ ثم تتهمينني أين أسيئ الظن بك؟!

لكن؛ يا ليت قومي يعلمون  ..خسارة مال ،وقبل ذلك دين وعقل.
ِ
ِ
أسأل اهلل أن يعايف كل من ابتيل ِ
برشك ،أنه
أصبته
بك ،وليثق كل من
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ِ
خريا منك ..
إن تركك بعدما عرف سوء نواياك؛ بأن اهلل سبحانه سيعوضه ً
صنعك ،وتاجر ِ
ِ
بك ،وأسأل اهلل أن يعايف
فاذهبي بال رجعة ال بارك اهلل فيمن

كل مبتىل ِ
بك.

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )2طالبان مها( :السواك،

والسيجارة).

* مدة املشهد )7( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 توعية الطالب بخطر التدخني ،وبيان ملضاره بأسلوب حواري شيق. -التذكري بفوائد السواك ،والتوصية به.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الثامن
طفل من حجر
بداية املشهد...

يدخل جنديان هيوديان يدفعان طف ً
ال أمامهام ويلقونه أمام الضابط.
الضابط :ما أسم هذا الفتى؟

الطفل :بني صهيون إنني ٌ
طفل من حجر.
الضابط :من أبوك؟

الطفل :أنا ابن صالح الدين من نسل عمر.
الضابط :أين كنتم قبل بدء املعركة؟
الطفل :كنت أهلو وسط بيتي  ..وسط أمي وأيب  ..وأصيل الفجر يف

األقىص الرشيف ،ثم أهلو بني أغصان الشجر.
الضابط :ثم ماذا؟
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الطفل :ثم جئتم كاملنايا وقتلتم أرسيت  ..وأخذتم كل يشء  ..ولقد شاء

حجرا يف يده) إنه هذا احلجر.
اهلل أن ينسيكم بقايا من سقر ( ُيظهر
ً
الضابط :أعطنيه.

الطفل :لن يكون.

الضابط :سنحاربكم باألسلحة نفسها.

الطفل :لن يكون.

الضابط :كيف هذا.

الطفل :إن أتيتم باحلجر؛ فكيف تأتون بطفل من حجر؟

الضابط :أنت مأجور حقري  ..من حباكم كل هذه الفصاحة؟

الطفل :إنه هذا الكتاب (خيرج من جيبه مصح ًفا).
الضابط :أعطنيه.

الطفل :لن يكون.

الضابط :خذوه  ..وارضبوه.

اجلنود يرضبونه.

الطفل (باك ًيا) :أفعلوا ما شئتم؛ فسيبقى النور ح ًيا يف الصدور.

الضابط (يفكر قليالً) :إنني معجب بك  ..أنت طفل شجاع  ..ال هتاب

املوت  ..ال ختشى أحدً ا  ..إنني مستعد أن أفرج عنك إن أخربتني عن مكان

اجلند  ..عن كل العتاد  ..أخربين  ..أين اجلنود؟
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الطفل :إهنم يف كل بيت.
الضابط :والعتاد؟
الطفل :إنه يف كل مكان.

الضابط :أين السالح؟.

الطفل :إنه يف الصدر دقات القلوب  ..إنه هذا احلجر.
الضابط :خذوه وارضبوه ،وخذوا منه احلجر.

اجلنود يندفعون ليأخذوا منه احلجر؛ إال أنه يتخلص منهم ،ويواجه

الضابط.

الطفل :خذه مني يا عدو اهلل  ..خذه يف قلب صهيون حقود أرش.
الطفل يلقي احلجر؛ فيصيب قلب الضابط ،فيسقط رصي ًعا.

الطفل :اهلل أكرب اهلل أكرب  ..مات صهيون وقد عاش احلجر  ..مات

صهيون وقد عاش احلجر.

صوت من اخلارج :ارضب حتجرت القلوب فامهلا إال احلجر  ..ارضب

فمن كفيك ينهمر املطر  ..يف القدس قد نطق احلجر  ..أنا ال أريد سوى عمر

 ..أنا ال أريد سوى عمر  ..يف القدس قد نطق احلجر.

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1
2

الغرض من األداة

أدوات املشهد

أربعة بدل عسكرية لتمثيل شخصية الضابط واجلنود
مصف ،وحجر

الثالثة

لتأدية أدوار الطفل

قيمة األداة
()800
ر.س

من البيت

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )5طالب هم( :الطفل ،الضابط،

ثالثة جنود).

* مدة املشهد )7( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداتان من السوق والبيت.

* تكلفة املشهد اإلمجالية )800( :ريال سعودي.
* اهلدف من املشهد:

 -تعميق جذور قضية األقىص يف قلوب الطالب.

 -تعظيم صمود الشعب الفلسطيني.

 بيان قوة اإلرادة ،وعدم االستسالم يف وجه الطغيان.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.

* مالحظة :يمكن توفري قيمة البدل العسكرية من مشاهد سابقة.
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امل�شهد التا�سع
حوار مع الطابور
بداية املشهد...

يقف طالب ويتحدث أمام الطابور الصباحي وهو يشري بيده إىل الطابور.
الطالب:

أق���ب���ل ال���ط���اب���ور ي��ب��ك��ي أس�� ًف��ا

وي���ن���ادي ه���ل أالق�����ي م��ن��ص�� ًف��ا

ي����ا ط����اب����ور م������اذا ق����د ج���رى

ي����ا ط����اب����ور م������اذا ق����د ج���رى

قل  ..فقد عكرت أنيس والصفا.
الطابور:

ُب��ن��ي ق��د أدي����س أن��ف��ي يف ال��ث��رى

وأح���ي���ل���ت ك�ب�ري���ائ���ي صفصفا
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الطالب:

ق����ل يل ب���رب���ك م����ن خ��ص��م��ك

ي���ا ط���اب���ورن���ا؟ وأن����ا ل���ه موبخا

الطابور :خصمي  ..هم طالبكم دون خفا.
الطالب:

ً
��ل�ا ف��ل��ا ت���ك���ن جم�ت�رئً���ا
م����ه

إن���م��ا ط�ل�اب���ن���ا رم������ز وف���ا

ث���م ق���ل يل م���ا ج��ن��وا يف حقكم
الطابور:

وع��ل�ام ال��ب��غ��ض ه���ذا واجل��ف��ا؟

ع����ذرا ال تلمني
إهن���م رشذم�����ة!!
ً
الطالب:

إن ل�����س�����اين ق������د ه���ف���ا.

ال ب���أس أك��م��ل؛ إين ل��ك مستم ًعا
الطابور:

واب�����ن ل��ل��ن��اس م��ن��ه��م خ�ب�را.

طالبكم أقصد أغلبهم وليس الكل

ف���أن���ا ل��ل��ح��ق ل���س���ت جم��ح�� ًف��ا
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ه���م ق����وم إذا م���ا ب�����دأت ف�ترة

ال����ط����اب����ور ك�����ان�����وا ظ���رف���ا

ف��ت��رى ال���ب���ع���ض ي�����ويل م�سرع��ا

ي��ن��ه��ب األرض ي��ري��د املقصفا

وت������رى ال����ث����اين ي���ن���اج���ي خ��ل��ه

وع��ل��ى ج���ب���ن وب���ي���ض ع��ك��ف��ا

وت�����رى ق���س�ًم�اً ث����وى يف فصله
ع��ن ح���ض���وري ،ع��ن��وة ق��د عزما

وت�������رى احل�������ارض يف ه��ي��ئ��ت��ه

ن����اش����زا ع���ن ص��ح��ب��ه خمتلفا
ً

ف������إذا ق����ام����وا ت������راه ق���اع���دً ا

وإذا ق���ي���ل ج���ل���وس وق��ف��ا

وإذا ق��ي��ل اس���ت���دي���روا يمنة

دار ل��ل��ي�سرى ك��ش��ي��خ خ��رف��ا

وإذا ق��ي��ل اس���ت���ع���دوا واث��ب��ت��وا
الطالب:

ح�����ار م����ن غ��ف��ل��ت��ه ف��ان�صرف��ا

ي��ك��ف��ي أهي�����ا ال���ش���اك���ي ف��ق��د

أض���ح���ك���وين ه�����ؤالء ال��ظ��رف��ا

ل��س��ت أدري ه��ل ه��و اجل��ه��ل هبم

أم ت���رى ال��س��م��ع ل��دهي��م تلفا؟
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الطابور:

ك����ل���ا والك��������ن��������ي أرى

الطالب:

ال م����ب����االة ب����أم����ري وك��ف��ى

مح�������دً ا ل��ل�إل����ه ف���ل���ق���د ُع����رف

الطابور:

ال������داء ف��ق��ل يل م���ا ال��ش��ف��ا؟

ن���ص���ح ث����م هت����دي����دُ هل����م ث��م
ُ

الطالب:

رضب ل���ل���ن���وايص وال���ق���ف���ا

أن���ص���ف���ت ،ول���ك���ن ي����ا أخ���ي

رح����م ال���رمح���ن ريب م���ن عفا

ف��ل��ت��ك��ن ش���ه�ًم�اً  ،ف����إن س��احم��ت��ه��م
الطابور:
ال

وع���ف���وت ال���ي���وم ن��ل��ت ال�شرف��ا

ض������ي������ر،

ال

ض��ي�ر

وع���ن اخل���د دم���و ًع���ا سأمنعها

ه��������ذي ص����ف����ح����ة م�ش�رق���ة

وع���ف���ا ال����رمح����ن ع��م�ا س��ل��ف��ا

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد طالبان مها( :الطالب ،الطابور).
* مدة املشهد )6( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:
 لفت األنظار إىل الطابور الصباحي. -التذكري بأمهية الطابور الصباحي.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد العا�شر
ظاهرة الت�سول
بداية املشهد...

يدخل املتسول ثم يدخل حممد وخالد فيقوم املتسول باستعطافهام.

املتسول :يا قوم قدر اهلل عىل أرسيت أن قتل أحد إخويت شا ًبا باخلطأ،

وطلب منا مبلغ الدية وهو ( )300ألف ريال  ..أرجوا من اهلل ثم منكم
مساعديت  ..وجزاكم اهلل خريا ..

حممد :اآلن ليس معي نقود؛ لكن إن تبعتني إىل منزيل فسأعطيك نقو ًدا

 -بإذن اهلل . -

خالد :ملاذا مل تتأكد يا حممد من صحة كالم الرجل قبل أن تعده باملساعدة.
حممد :أعانه اهلل  ..هذه مصيبة  ..وال أحب التدقيق باألمر.

خالد :لكن يا حممد أمل تقرأ ما يكتب يف الصحف عام ينرش عن هؤالء

املتسولني واستغالهلم هلذه األموال يف أغراض مشبوهة تفسد الدين والوطن.
حممد :يا رجل املبلغ الذي سأعطيه صغري؛ فال داعي للقلق.

خالد :أنت تعطي وغريك يعطي ،ويصبح عند ذاك الرجل ٌ
جبل من
الرياالت واخلمسات والعرشات  ..ولو كان مستح ًقا فع ً
ال الجته بأوراقه
الرسمية إىل اجلمعيات اخلريية ،واملؤسسات االجتامعية.
حممد :دعني أحلق باملتسول ألعطيه  ..دعني ..

ٍ
متسول مجع هذه األموال
خالد :ال حول وال قوة إال باهلل  ..كم من
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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ٍ
سالح حيارب به الوطن ،ولدعم األعداء  ..أفال
ملحاربة الدين ،ولرشاء

نستيقظ ألمثال هؤالء.

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )3طالب هم( :حممد ،خالد،

املتسول).

* مدة املشهد )4( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -التحذير من املتسولني والتربع هلم.

 -بيان خطر املتسولني عىل الدين والوطن.

 -التذكري باجلهات اخلاصة بجمع التربعات؛ وهي اجلمعيات اخلريية.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد احلادي ع�شر
حلظة ندم
بداية املشهد...

يدخل سامل وعيل إىل املشهد.

سامل :اليوم هو آخر يو ٍم يف األسبوع وال داعي للذهاب إىل املدرسة.
عيل :سنذهب إىل السوق ونشرتي ما نحب من األشياء.
سامل :أجل يا عيل وسنجد هناك مجيع أصدقائنا.

عيل :إذن هيا بنا.

"يدخل إىل املرسح جمموعة من البائعني يعرضون بضاعتهم عىل بساط

والطالب يتجولون بينهم".

عيل :ها هو راشد ومخيس  ..أه ً
ال أهال ..

راشد :السالم عليكم  ..إ ًذا التقينا حسب االتفاق.
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سامل :ولكن أين بقية املجموعة؟

مخيس :لقد تقابلت مع سعيد وجمموعته  ..كانوا يف ذلك االجتاه.

راشد :اجلميع ينوون عدم الذهاب إىل املدرسة اليوم  ..يا هلا من أخبار

حلوة.

سامل :ولكن أنا سأحرض ومعي عدد من الطالب.

مخيس :هل أنت مريض أو جمنون؟! نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصرب.

عيل :ولكن ملاذا تريدون التغيب عن املدرسة؟!

راشد :نريد أن نفارق تلك املقاعد املزعجة ،والكتب الكئيبة.

سامل :ولكن هكذا ستفوتكم دروس كثرية ،وربام تأيت يف االمتحان.
مخيس :وليكن؛ نحن أذكياء سنذاكر ولن هنتم بام يرشحه املعلمون.

عيل :وكيف ستفهمون يشء مل يرشحه لكم املعلم؟!
راشد :العقل يف الرأس ،وليس يف لسان األستاذ.

سامل :يا إخوان إين ناصح لكم  ..ال تغيبوا.

مخيس :لقد أغضبتني يا هذا  ..لن أذهب اليوم وال غدً ا.

راشد ومخيس م ًعا :كفى  ..اذهب أنت واغرب عن وجهي.

سامل :هداكام اهلل.

"بعد ذلك ينتقل املشهد إىل جلنة االمتحان وفيها عيل ومخيس يظهر

عليهام اخلوف واحلزن ،وبعد االنتهاء من االمتحانات ويف أثناء خروجهم".
الحاشد للمسرحيات والمشاهد
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مخيس :مل أستطع أن أحل االمتحان  ..هذه األسئلة ليست يف الكتاب ..

مل ندرسها؟!

عيل هذا السؤال من قبل.
راشد :نعم  ..صدقت؛ مل يمر َّ

عيل :هذا السؤال كان يف درس آخر األسبوع.

سامل :يوم مل تسمعا للنصيحة ومل حترضا.
"مخيس وراشد يف حلظة ندم"

مخيس :صدقتام وهذا السؤال  ..وامصيبتاه.

سامل :مل تفت الفرصة بعد  ..هذا اختبار الفرتة األوىل ،ويبقى االمتحان

النهائي.

عيل :أجل  ..حاوال أن تواظبا عىل دروسكام ،وال تتغيبا إال يف الظروف

القاهرة.

راشد :أعدكام يا أصدقائي أنني لن أتغيب بعد اليوم.
مخيس :وأنا لن أتفق مع أحد يف يشء فيه تعطيل عن حتصيل الدروس.

سامل :ظاهرة الغياب اجلامعي ظاهرة سلبية.
عيل :جيب علينا أن نواظب يف احلضور إىل املدرسة ألن فيه مصلحتنا.
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

*

أدوات املشهد

بِساط ،مع بعض
األدوات املنزلية

الغرض من األداة

لتمثيل مشهد السوق

قيمة األداة
من البيت

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )4طالب هم( :سامل ،عيل ،راشد،

مخيس).

* مدة املشهد )6( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداة واحدة من البيت.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

وخصوصا يف آخر يو ٍم من األسبوع الدرايس.
 التحذير من الغياب؛ً

 -بيان يشء من أرضار الغياب.

 صعوبة فهم املادة للطالب املتغيب؛ ألنه فاته رشح املعلم.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الثاين ع�شر
مناظرة بني التمرة وال�شوكوالتة
بداية املشهد...

تدخل قطعة الشوكوالتة عىل التمرة وهي جالسة عىل كريس ،فتقف

التمرة وتقول:
التمرة:

من عندنا!! يا مرح ًبا يا مسهال ..

أمرا جلال ..
البد أن هنالك ً
وإال ملا وطئت هذا املنزال ..
وال رأينا هذا احلال ..

الشوكوالتة:

صدقت يا من تنازعيني املجاال..
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أتيت حلاجة وللمكث لن أطيال ..
أرأيت ذلك اجلاهال ..

كنت يف يد ابنه ،ورماين وهو خياطبه :دع عنك هذي الشوكال ..
مترا عسقال ..
ويف يده وضع ً

وقال بأهنا أفضل مني ..

وأتيت ألعرف فيام متتازين عني؟! ..
التمرة:

عزيزيت الشوكوالتة...

احلمد هلل القائل :ﱫ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱪ

(مريم.)25:

والصالة والسالم عىل من قال" :بيت ال متر فيه جياع أهله" رواه مسلم.

وريض اهلل عمن قالت" :ما كان لنا طعام إال األسودان :التمر واملاء" ..

أما بعد:

أنازعك كال ..
ِ
فأنت عني جتهلني ..

فأنا رمز للعطاء ،أنا رمز للعال ..
الشوكوالتة:

عزيزيت التمرة:
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كلام سمعت قول الشاعر فيك:

ط��ع��ام ال��ف��ق�ير وح���ل���وى ال��غ��ن��ي

وزاد امل���س���اف���ر وامل����غ��ت�رب.

ندمت عىل ذلك الزمان الذي مل يعرفوين فيه ،ومل يتمتعوا بمن هو أحق
أن يقال ذلك فيه؛ فقد مىض زمان ِ
كنت فيه الغذاء والدواء ،ومل يكن خيلو
منك بيت أو خباء.

وحني جلبوين من األدغال ،ففتنت األجيال ،والتهمني النساء والرجال،

ُوج ّن يب األطفال.

التمرة:
من ِ
أنت يا مسحوق ،حتى جتاديل يف احلقوق؟

وهل تقارين بني من جيلب من األدغال ومن يزرعه الناس ويتفيؤون منه

الظالل؟

شجريت كمثل املؤمن ،باسقة نافعة ،ولكل ٍ
خري جامعة؛ فأنا رطب جني،

وطعام شهي.

الشوكوالتة:
أنا من تربعت عىل عرش احللويات  ..فليس ألحد ما يل من النكهات ..
ولو رأى حالك األوائل  ..لبكوا عىل جمدك الزائل ..
فقد ضاق الناس ذر ًعا ِ
بك  ..ومل جيدوا بدً ا من عجنك ..
وغشاك طوفان املدينة الكريم  ..فجعلوا منك آيسكريم!
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ومن كان يستطيع النطق  ..أن التمر سيؤول إىل العلق!

ورضوك من البوظة بدالً! فواخجالً!
وكسدت منك بعض األنواع ..

فليس هلا عشاق وأتباع ،كام ال تصلح ألهل احلميات ..
فليس فيك نوع منخفض السعرات.

التمرة:

لقد وضعوين يف البوظة يا شوكوالتة يا مغرورة؛ ألنه ليس لدي من
قدرك وال تغرتيِ ،
ِ
فأنت ناقلة للمرض،
السعرات بعض ما عندك؛ فالتزمي
من بدانة وسكر وضغط.

عيل للصائم الفطر ،وأن يفطر يوم العيد مني عىل وتر،
أما أنا فيستحب َّ

وخيرجني يف أصناف زكاة الفطر.

ويب يسن حتنيك املولود ،وليس بيشء منك يا لدود.

الشوكوالتة:
يبدوا ِ
أنك جتهلني أخباري  ..فلو حللت بداري فستعرفني سبب

اشتهاري.

ٍ
ٍ
وحمشو وممطوط ،وسمني ونحيف ،وثقيل
صاف وخملوط،
فمني

وخفيف ،وكل ما ال ينتهي مما تريد وتشتهي.

جتاريت ذهبية ،ونكهتي عاملية ،وطعمي زكي مع البسكويت واحلليب،

فهل تستطيعي أن جتيبي؟
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ِ
أصنافك بالرحيل من بعد أن غزاك البديل؟
أال ترين أن تأمرين
فاذهبي موفورة الكرامة ،من قبل أن حتل الندامة.
التمرة:

يا شوكوالتة  ..لو مل يكن من هوان شأنك إال
تضعيف ق ّبح اسمك،
ُ

لكفى وشفى ،كام ال خيتلف اثنان ،وال تتناطح عنزان ،يف أنك ناخر األسنان،
مفسد األبدان ،فحقك اهلجران.

ومن أين لك أن تكوين البديل ،وقد ذكر القرآن مني النقري والقطمري

والفتيل!

ولو مل يهُ جر إال التمر يف هذا الزمان ،لسهل األمر وهان؛ ولكن املصيبة

يف هجران تعاليم الدين وغربة احلق املتني ،فذلك واهلل البالء ،وإىل اهلل وحده

االلتجاء.

ِ
ِ
ِ
ِ
أال ترين يا شوكوالته ِ
قربك؟
وحفرت يغري عل ٍم
قدرك؟
جاوزت
أنك
ِ
دبرك وال تعودي.
فويل
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

أدوات املشهد

1

جمسم لتمرة

2

جمسم لقطعة
شوكوالته

الغرض من األداة

لعرضه يف املشهد

قيمة األداة
()50
ر.س

()50

لعرضه يف املشهد

ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد طالبان مها( :التمرة ،الشوكوالته).
* مدة املشهد )9( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداتان كالمها من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :مائة ريال سعودي.
* اهلدف من املشهد:

 -التوعية بأمهية تناول التمر.

 -التحذير من أرضار الشوكوالتة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الثالث ع�شر
نظافة الطاوالت
بداية املشهد...

حممد جالس  ..يدخل عليه فهد ..
حممد :ما شاء اهلل  ..ما أمجل هذا احلذاء يا فهد!
فهد بغرور :أعجبك احلذاء اجلديد يا حممد؟

حممد :أعجبني فقط؛ بل هو غاية يف الروعة  ..من أين اشرتيته يا فهد؟
فهد :من السوق يا عزيزي.

حممد :أعرف أنه من السوق؛ ولكن من أي حمل اشرتيته؟
فهد :من حمل يف الركن األيرس من السوق  ..حمل جديد و بضاعته مجيلة

جدً ا.

حممد :هيا يا فهد؛ صف يل املكان ،وأنا سأعرفه مبارشة  -بإذن اهلل . -
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فهد :ال ال  ..أنا سأرسم ِ
لك خريطة باملوقع؛ فأنا ال أحب أن أتكلم

كثريا.
ً

حممد :حسنًا حسنًا  ..ارسم يل اخلريطة هيا  ..هيا.

(يف هذه األثناء يدخل عليهام طالب ثالث ،ويستمع للحوار القائم،

ولكنه يقف بعيدً ا).

(فهد خيرج قلماً ويبدأ بالكتابة عىل الطاولة).

فهد :انظر  ..هنا مدخل السوق ،وهنا املكتبة احلديثة بعد املحل بثالثة

إشارات.

"يدخل طالب وينادي بغضب واستنكار".

هاين :ما هذا يا فهد ماذا تفعل؟

فهد وقد بدا غاض ًبا :ماذا حل بك؟ ما الذي حدث حتى ثرت فجأة؟

هاين :ملاذا تكتب عىل الطاولة؟

فهد باستهزاء وسخرية :هذا ما جعلك تثور  ..أال ترى أين ارسم خريطة
ٍ
مكان ما.
ملحمد أدله هبا عىل
حممد :نعم يا هاين فلقد أعجبني حذاء (فهد) ،وأريد أن أشرتي مثله ..

انظر إليه أليس مجيالً؟

هاين :ولكن ليس من الصواب أن ترسم عىل الطاولة يا فهد.

فهد :وملاذا ال أرسم عليها إهنا طاولتي ،وأنا حر فيها ،أرسم حسب

رغبتي.
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هاين :عندي ِ
لك سؤاالن ،وبعد ذلك افعل ما شئت.
فهد :تفضل يا أستاذ هاين.
هاين :كيف وجدت الطاولة يف أول العام الدرايس؛ نظيفة أم كام تراها

اآلن وقد كتبت عليها؟

فهد بارتباك :آ  ..آ  ..نظيفة؛ ولكن ما هو السؤال الثاين؟

هاين :ما رأيك لو أتيت إىل بيتكم وقمت بالكتابة عىل جدرانه بالدهان

ماذا ستفعل؟

فهد بغضب واضطراب :ماذا تقول؟ سأعاقبك عىل ذلك عقا ًبا شديدً ا.

هاين :وملاذا تعاقبني؟

فهد :توسخ بيتنا وتريدين أن أساحمك؟
هاين :هذا ما أردت أنا أقوله لك  ..إن الطاوالت واألثاث املدريس

ملك للمدرسة وطالهبا ،فمثلام وجدهتا نظيفة واجب عليك أن حتافظ عىل
نظافتها.

فهد بخجل :صدقت يا أخي ،وأعدك أنني لن أقوم بأي عمل فيه رضر

بأدوات ومرافق املدرسة.

حممد :أحسنت يا هاين  ..لقد أدركت اآلن أمهية املحافظة عىل النظافة.
هاين :نعم يا إخوان علينا مجي ًعا أن نحافظ عىل نظافتنا ونظافة مدرستنا.
حممد خيرج ورقة :خذ يا فهد وارسم يل مكان املحل؛ فهنا أفضل.

هاين :هكذا أفضل وأنظف ،وال تنيس رمي الورقة يف سلة املهمالت بعد
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استخدامك هلا.

حممد :ال ختف يا عزيزي ،فلقد أدركت أمهية النظافة؛ ولكن دعونا مجي ًعا

نقول وبصوت واحد "فلنحافظ عىل نظافة بيئتنا املدرسية".
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
طاولة
ورقة

2

الغرض من األداة

لتمثيل مشهد الرسم عليها

لتمثيل مشهد الكتابة عليها

قيمة األداة

من املدرسة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )3طالب هم( :حممد ،فهد،

هاين).

* مدة املشهد )8( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداتان ،واحدة من املدرسة ،وواحدة من الطالب.
* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 تنفري الطالب من الكتابة عىل الطاوالت. بيان رضورة املحافظة عىل ممتلكات املدرسة.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الرابع ع�شر
وقت الفراغ
بداية املشهد...

حممد ينهي واجباته ويدخل كتبه يف الدرج ،وينظر إىل الساعة وهو

متضجر.

حممد :أف الساعة الرابعة والنصف  ..ماذا أفعل من اآلن وحتى النوم يف

الساعة العارشة؟ ما هذا امللل؟

"يرمي بنفسه عىل الكنب ،ويرفع برصه إىل األلعاب مبتسماً ؛ أللعب
قليالً.

"يأخذ األلعاب ويلهو هبا قلي ً
متضجرا ،ثم ال يلبث أن يقذف
ال
ً
باأللعاب؛ يا اهلل ما هذا امللل؟ ماذا أفعل يا ريب؟
"يظهر تلميذ يمثل الكرة ،ويسأل حممد".
الكرة :ما بك؟  ..ملاذا أنت غاضب؟

الحاشد للمسرحيات والمشاهد

363

حممد :إنني ال أعلم ماذا أفعل يف وقت فراغي؟
الكرة :تعال والعب معي يف الشارع.
حممد :ال أستطيع  ..فقد وعدت أيب أن ال أذهب إىل الشارع ،وال ألعب

بالكرة إال يف أيام اإلجازة.

الكرة :إ ًذا  ..لنلعب هنا.
حممد :ال  ..ال أستطيع ألن أمي ستغضب لو انكرس يشء  ..ال لن ألعب

معك  ..أريد شي ًئا آخر أقيض به وقت فراغي.
يقفز طالب يمثل التلفاز.

التلفاز :أنا احلل الوحيد  ..أنا املمتع  ..أنا املسيل  ..انظر ماذا يف داخيل

من برامج ممتعة  ..ومسلية؟

"يأخذ حممد جهاز التحكم وحياول تشغيل التلفاز  ..خيرج طالب يمثل

دور الكتاب ،فيقف حائ ً
ال بني التلفاز وحممد".

ِ
الكتاب :مه ً
أقض
ال يا حممد  ..ماذا تفعل؟ اترك جهاز التلفاز ،وتعال

وقت فراغك معي؛ فأنا فوائدي أكثر وأفضل من فوائد التلفاز.

يتدخل التلفاز ويدفع بالكتاب بعيدً ا ،ثم يمسك بكتفي حممد.

التلفاز :دعك منه  ..ال تذهب معه؛ فاجللوس معه ممل  ..تعال معي

لتستمتع.

الكتاب خياطب التلفاز :إنك ح ًقا جلاهل!! أال تعلم أن املتنبي قال ّيف:

أعز مكان يف الدنى رسج سابح *** وخري جليس يف الزمان كتاب
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مزحا
فأنا نعم األنيس يف ساعة الوحدة  ..وعائي ممتلئ علماً وظر ًفا ً ..
وجدً ا  ..قيل عني "شجرة تؤيت أكلها كل حني  ..زهرها ال يذبل  ..وثمرها

ال يفنى"  ..فلامذا تبتعد عن صحبتي وأنا صديق ورفيق متلني وال أ َملك ..
إذا طلبتني أجبتك  ..وإن احتجتني أعطيتك  ..إذا قرأتني رفعت يف الناس
قدرك  ..إذا ألفتني خلدت عىل األيام ذكرك؛ فمن ستجد مثيل يعطيك كل

هذا؟  ..تعال يا صديقي وخذين بني يديك آلخذك بني أحضان صفحايت ..
بحورا من العلم  ،وأفتح لك آفا ًقا من
امنحني وقتك  ..وسوف أعطيك
ً
املعرفة.

حممد :صدقت يا كتايب  ..أنت أفضل صديق؛ فأكرم بك من صاحب،

وأعزز بك من رفيق .بني صفحاتك وجدت املتعة والرسور " ..وحيتضن

الكتاب" فلن أفارقك بعد اليوم أبدً ا  -إن شاء اهلل . -

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

أدوات املشهد

1

جمسم كرة

الغرض من األداة

لتمثيل دور الكرة

قيمة األداة
()50
ر.س

2

جمسم تلفاز

لتمثيل دور التلفاز

()50

3

جمسم كتاب

لتمثيل دور الكتاب

()50

ر.س

ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )4طالب هم( :حممد ،الكرة،

التلفاز ،الكتاب).

* مدة املشهد )8( :دقائق.
* عدد أدوات املشهد :ثالث أدوات؛ كلها من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية )150( :رياالً سعود ًيا.
* اهلدف من املشهد:

 نرش ثقافة االطالع عىل الكتب بني الطالب. إيضاح فوائد قراءة الكتب. التحذير من سوء استغالل وقت الفراغ.* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد اخلام�س ع�شر
حوار بني نف�س طائعة ونف�س عا�صية
فكرة املشهد:

هذا املشهد هو مشهد حواري يعتمد عىل احلوار بني طالبني بحيث

دورا معينًا؛ لذا  ..أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد
يؤدي كل طالب ًَ
سوا ًء حركة اليدين ،أم حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك
تأثري أكرب للمشهد.

* بداية املشهد...

يف يوم من األيام كانت هناك نفس طائعة متيش بخطوات متسارعة مرددة

سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب.

وإذا بصوت ينادهيا  ..أنت أيتها النفس إىل أين تذهبني مرسعة؟
النفس الطائعة :أذهب إىل املسجد هل تذهبني معي؟

النفس العاصية :آه فهمت أنت من أوالئك الرجعيون ،ال وقت عندي لذلك.
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النفس الطائعة :وألي يشء عندك وقت إ ًذا؟
النفس العاصية :وقتي كله سعادة وهلو وغناء وقنوات هابطة.
النفس الطائعة :أوجتدين سعادتك يف معصية اهلل؟! قويل ال إله إال أنت

سبحانك إين كنت من الظاملني.

النفس العاصية :ما هذه الكلامت التي ما سكت لسانك عن ترديدها.
النفس الطائعة :إهنا ذكر اهلل ،فعسى اهلل أن يكتبني يف الذاكرين

والذاكرات.

ِ
دعك من هذا الكالم واسمعي معي أمجل الكلامت
النفس العاصية:

واألحلان.

هل رأى احلب مثلنا  ..هل رأى احلب مثلنا.
النفس الطائعة :أعوذ باهلل من قائلة هذه الكلامت املجاهرة باملعصية.
النفس العاصية :دعينا نتمتع باحلياة نلهو ونرشب ،وقبل املوت نتوب ال

زال الوقت طويالً!!

النفس الطائعة :أو تعلمني متى ستموتني؟
النفس العاصية :ما هذا احلديث اململ عن املوت؟ إننا ال زلنا شبا ًبا ،هيا

تعايل معي ارتعي ومتتعي!!

النفس الطائعة :مل جتيبيني؛ متى ستموتني؟

النفس العاصية :هل ِ
أنت غبية يا هذه؛ طب ًعا ال أحد يعلم متى سيموت!
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النفس الطائعة :إ ًذا ملاذا تؤجلني التوبة علك متوتني يف أية حلظة ،ربام

اآلن!

عيل بالرش  ..أتدعني عيل باملوت؟!
النفس العاصية :تتفاءلني َّ

رشا؛ ولكنه حق علينا مجي ًعا.
النفس الطائعة :ولكن املوت ليس ً

النفس العاصية :هيا ابتعدي عني ،أشعر وكأين سأختنق.
ِ
عليك القرآن َّ
عل اهلل يشفيك ،ولعله هيديك.
النفس الطائعة :تعايل أقر ًأ
النفس العاصية :ال  ..ال  ..آه ...آه  ..ال أستطيع التنفس سأموت.

النفس الطائعة :ال حول وال قوة إال باهلل؛ قويل ال إله إال اهلل ،أتوسل

إليك قويل.

النفس العاصية :دعيني من كالمك؛ هل رأى احلب مثلنا ،آه  ..آه ..هل

رأى احلب مثلنا.

النفس الطائعة :ال حول وال قوة إال باهلل؛ إنا هلل وإنا إليه راجعون.

املؤذن :اهلل أكرب  ..اهلل أكرب  ..أشهد أن ال إله إال اهلل.
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
ال يوجد.

الغرض من األداة
ال يوجد.

قيمة األداة
ال يوجد.

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )3( :طالب هم( :النفس الطائعة،

والنفس العاصية ،واملؤذن).

* مدة املشهد )6( :دقائق.
* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -عرض صورة للنفس الطائعة وحبها للخري ،وكذلك عرض صورة

للنفس العاصية وحبها للرش واللهو أمام الطالب.

 -حماولة التأثري يف نفوس الطالب لعمل اخلري من خالل هذا املشهد.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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امل�شهد ال�ساد�س ع�شر
احلياة جمال للتفكر والت�أمل
* بداية املشهد...

يدخل أعرايب إىل املشهد ويتجول هنا وهناك ،ويمعن النظر إىل السامء
وكأنه يتفكر يف ٍ
أمر ما .يمكث طوي ً
ال عىل هذه احلالة ثم يدور هنا وهناك،
فيدخل عليه رجل آخر "رث الثياب" و يقول له :مايل أراك تتخبط هنا وهناك

يا شداد؟.

شداد :لست أختبط يا قيس.

قيس :إ ًذا ماذا تفعل؟ وكأنك فاقد لصوابك.
شداد :إنني أتفكر يف هذا الكون الفسيح.

قيس :تتفكر يف الكون!! سامء وأرض ونجوم  ..ما الذي يدعوا إىل

التفكر؟!!

شداد :هبا الكثري من األشياء التي جيب علينا أن نتفكر فيها ،لنعرف
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عظمة خالقها.

قيس :كأنك يف بداية هذيانك يا شداد.
شداد :ال واهلل؛ ولكني يف بداية صوايب.

ٍ
صواب هذا الذي هتذي به؟
قيس :أي

شداد :الصواب الذي ال يعكر صفوه يشء.

قيس :لقد احرتت معك يا شداد.
شداد :لقد جاء رجل يدعونا إىل اإلسالم والتفكر يف اخلالق!

قيس :وما اجلديد يف هذا؟ ألن الكل سمع به واستنكر ما يقوله.
شداد :ولكني كدت أن أصدقه.

قيس :ارجع إىل صوابك قبل أن يسمعك أحد من أهل املدينة ويفتك

بك.

شداد :بل؛ هذا هو الصواب احلق ،فهذه النجوم واألرض مل ختلق نفسها

بل؛ هناك من خلقها وجيب أن نعبده ونشكره مثل ما قال ذاك الرجل الذي

يدعونا إىل اإلسالم.

قيس" :يرضب بيديه عىل كتف شداد" ويقول :يا صاحبي شداد إين

أخاف عليك أن تُطرد من هذه املدينة بعد كل هذا احلديث.

شداد :وإن يكن فلن أعبد النار ،وال الشجر بعد اليوم ،وال األصنام؛

ألين تفكرت يف الكون وتوصلت إىل أن كل هذه املخلوقات هلا رب جيب أن

نعبده ،وتوصلت إىل حقيقة أن كل ما يف الكون هو خملوق.
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عرفت كل هذا؟
قيس :وكيف
َ

شداد :إن البعرة تدل عىل البعري ،واألثر يدل عىل املسري؛ فسامء ذات

أبراج ،وأرض ذات فجاج ،أال تدل عىل العليم اخلبري؟!.

قيس :نعم  ..نعم كالمك عني الصواب " أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن

حممد رسول اهلل".

أشكرك يا شداد أنك أوصلتني إىل الطريق املستقيم.

شداد :ال شكر عىل واجب يا قيس؛ فمن يتفكر يف الكون يعرف حقيقة

اخلالق واملخلوق.

قيس :هيا بنا نذهب إىل أهل املدينة لعلهم يدخلوا معنا يف اإلسالم.
شداد :هيا  ..هيا بنا.

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد

الغرض من األداة

ثوبان ملونان قديامن لتمثيل دور أعرابيني من البادية
وعاممتان مع أحذية
قديمة

قيمة األداة
من

الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( :طالبان مها( :شداد ،وقيس).
* مدة املشهد )4( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداة واحدة فقط؛ من الطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -إرشاد الطالب إىل أن اإليامن هو بفطرة اإلنسان.

 -بيان أن اإلسالم هو الطريق الصحيح الذي جيب عىل العباد مجي ًعا أن

يدخلوا فيه.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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امل�شهد ال�سابع ع�شر
حوار بني احلياة واملوت
فكرة املشهد:

هذا املشهد هو مشهد حواري يعتمد عىل احلوار بني طالبني ،بحيث

دورا معينًا؛ لذا  ..أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد
يؤدي كل طالب ً
سوا ًء حركة اليدين ،أم حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالب حتى يكون هناك
تأثري أكرب للمشهد.

* بداية املشهد...

احلياة :السالم عليكم.

املوت :وعليكم السالم.
احلياة :من أنت؟.

املوت :ابدأ أنت.

احلياة :أنا اسمي حياة بنت الدنيا.
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املوت :أنا اسمي موت ابن اآلخرة.
احلياة :أنا عندما آيت يفرح الناس.
املوت :أنا عندما آيت حيزن الناس.
احلياة :أنا ُأخربهم أين أتيت.

املوت :أنا ال ُأخربهم أين أتيت.
احلياة :أنا آيت إليهم يف كل سنة.

املوت :أنا آيت مرة واحدة يف العمر.
احلياة :أنا معي اللهو.
املوت :أنا معي احلق.

احلياة :أنا أميض رسيع ًة عىل العايص.
املوت :أنا أميض بطيئ ًة عىل العايص.
احلياة :أنا أميض بطيئ ًة عىل املطيع.

املوت :أنا أميض رسيع ًة عىل املطيع.
عيل األموال.
احلياة :أنا يرصفون َّ

عيل األموال.
املوت :أنا ال يرصفون َّ
احلياة :أنا حتت أمرهم.

املوت :هم حتت أمري.
احلياة :أنا أزيد عندهم األمل.
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املوت :أنا اقطع عنهم األمل.
احلياة :أنا شأين قليل.

املوت :أنا شأين عظيم.

احلياة :أنا بيتي فوق األرض.

املوت :أنا بيتي حتت األرض.
احلياة :إذا ملوا مني تركوين.

املوت :إذا ملوا مني مل أتركهم.
احلياة :أنا صويت ضجيج.

صمت رهيب.
املوت :أنا صويت
ٌ
 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
أدوات املشهد

م

ال يوجد

1

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( :طالبان مها( :احلياة ،واملوت).
* مدة املشهد )5( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 -ذكر حقيقة احلياة ،وذكر حقيقة املوت؛ حتى يعقلها الطالب

ويفهموها.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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امل�شهد الثامن ع�شر
()1
القد�س وبني �صهيون
* بداية املشهد...

لب
القدس ترصخ وهي تبكي :يا مسلم  ..يا عبد اهلل  ..األقىص  ..قم ِّ
نداه  ..كم نادى وا اسالماه  ..كم نادى يا مسلمني.
يدخل جندي صهيوين يقهقه بضحكات ساخرة:
أتنادي املسلمني  ..هل يلبي امليتون ِ ..
أنت أورشليم أريض  ..وعد

رب العاملني  ..فيك آثار وإرث  ..من جدودي األقدمني.
القدس:

بل خسئت وخاب ظنك أهيا الوغد اللعني ،إنني كشامة ٍ
عز يف جبني
املسلمني ،مذ أتى الفاروق أريض؛ زان أفقي خري دين.
اجلندي يضحك بوقاحة:

باعوك العرب ببخس  ..بدراهم طائعني  ..حقنا فيك مقدس  ..فيك

هيكلنا احلزين  ..سوف نبنيه بيوم  ..معبدً ا للصاحلني.
( )1كتبها وجيه أبو العال (شبكة فلسطني للحوار) "بترصف".
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القدس تشري بيدها وتقول:
أغرب عن وجهي يا غادر  ..فلرتحل عني وتغادر.
خيرج اجلندي وترصخ القدس قائلة:

يا مسلمون  ..يا مسلمون  ..يا مسلمون  ..املسجد األقىص والصخرة
 ..يشتكي ويئن بحرسة  ..أشعلوا بفؤادي مجرة  ..وبقلبي غرسوا السكني.
 -يدخل ثالثة أشخاص:

األول :أنا أشجب ما حيدث يف أرضك يا قدس.
الثاين :أستنكر وبشدة.

الثالث :أندد هبذا اإلجرام.

القدس ترصخ غاضبة :كفى  ..كفى  ..كفى ..

ال شجب ال تنديد ال استنكار ال خطب
بل بالبنادق نحو فتح القدس نقرتب.
م��ايل أراك���م ن��و ًم��ا أال تنقذوا مرسى
ال��رس��ول هناك مسلوب ومغتصب
ويصيح من ح��زن وم��ن قهر وم��ن أمل
يبكي ع�لى ح��ال ال��رج��ال وينتحب
وم�����آذن األق��ص�ى ت��ص��ي��ح بلهفة
أين األخوة واإلسالم أين الصيد والنجب
ف��أخ��و ال��ق��رود يغذ ال��س�ير يف عزم
ما بني ختطيط وتنفيذ مىض ال يتعب
ك��ي��ف ال وق����د أل��ف��اك��م خ��ش�� ًب��ا
مثل ال��دم��ى ي��وم ال��وغ��ى ال ترهب
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إن مل ت��ث��وروا ي���وم هت��ت��ك حرمتي

وهي��ان ق��ديس متى ت��ث��وروا وتغضبوا

ل��و أن ج��ن��د ال��ك��ف��ر ك��ل مصيبتي

هانت وما اشتدت يب األرزاء والكرب

ل����ك����ن م�����أس�����ايت ع����ن����د م��ن

خلت بأهنم يل األن��ص��ار والصحب

م��ا زال ي��ؤن��س��ن��ي وي��ط��ف��ئ هلفتي

جند بأكنايف يل األرواح قد وهبوا

ج��ن��د ك����رام ظ���اه���رون وق��اه��رون

ج��ن��د اإلل����ه وم��ث��ل��ه��م ال يغلب
سالحا يف يده اليرسى ،ومصح ًفا باليمنى
 يدخل جندي حيملً
وهيتف قائلاً :
ِ
سمعناك تنادي  ..فنهضنا وانتفضنا  ..ومضينا
يا بالدي يا بالدي  ..قد

للجهاد ..

نحن أبطالك آساد العرين  ..ال نبايل املوت ال نخشى املنون  ..يف سبيل
دوما سائرون  ..أبرشي يا قدس أقسمنا اليمني  ..ننزع احلق من اخلصم
اهلل ً
اللعني  ..لتعودي لربوع املسلمني  ..فبدأنا الدرب نرجم باحلجارة  ..وغدً ا
يا قدس تأتيك البشارة.

نحن يا قدساه أقسمنا اليمني  ..ستعودين لربوع املسلمني  ..ستعودين
لربوع املسلمني.
 تقوم القدس وحتتضن اجلندي وتبدأ أنشودة( :يا قدس إنا قادمون): . : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )4( :طالب هم( :الطالب األول،

والثاين ،والثالث ،والرابع).

* مدة املشهد )10( :دقائق.
* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقري ًبا :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 تذكري الطالب بأن املوت هناية كل ٍحي.
 -دفع الطالب إىل التفكري بالعاقبة واملصري واآلخرة.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.

* مالحظة :يبقى الطالب مستلقني عىل األرض حتى هناية األنشودة؛

لكي يكون هناك تأثر أكرب.
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امل�شهد التا�سع ع�شر
()1
القد�س وبني �صهيون
بداية املشهد...

لب
القدس ترصخ وهي تبكي :يا مسلم  ..يا عبد اهلل  ..األقىص  ..قم ِّ
نداه  ..كم نادى وا إسالماه  ..كم نادى يا مسلمني.
يدخل جندي صهيوين يقهقه بضحكات ساخرة:
أتنادي املسلمني  ..هل يلبي امليتون ِ ..
أنت أورشليم أريض  ..وعد

رب العاملني  ..فيك آثار وإرث  ..من جدودي األقدمني.
القدس:

بل خسئت وخاب ظنك أهيا الوغد اللعني ،إنني كشامة ٍ
عز يف جبني

املسلمني ،مذ أتى الفاروق أريض؛ زان أفقي خري دين.
اجلندي يضحك بوقاحة:

ٍ
ببخس  ..بدراهم طائعني  ..حقنا فيك مقدس  ..فيك
باعوك العرب
( )كتبها وجيه أبو العال (شبكة فلسطني للحوار) "بترصف".
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هيكلنا احلزين  ..سوف نبنيه بيوم  ..معبدً ا للصاحلني.
القدس تشري بيدها وتقول:

اغرب عن وجهي يا غادر  ..فلرتحل عني وتغادر.
خيرج اجلندي وترصخ القدس قائلة:

يا مسلمون  ..يا مسلمون  ..يا مسلمون  ..املسجد األقىص والصخرة

 ..يشتكي ويئن بحرسة  ..أشعلوا بفؤادي مجرة  ..وبقلبي غرسوا السكني.
 -يدخل ثالثة أشخاص:

األول :أنا أشجب ما حيدث يف أرضك يا قدس.
الثاين :أستنكر وبشدة.

الثالث :أندد هذا اإلجرام.

القدس ترصخ غاضبة :كفى  ..كفى  ..كفى ..
ال شجب ال تنديد ال استنكار ال خطب

بل بالبنادق نحو فتح القدس نقرتب.

م��ايل أراك���م ن��و ًم��ا أال تنقذوا مرسى
ال��رس��ول هناك مسلوب ومغتصب
ويصيح من ح��زن وم��ن قهر وم��ن أمل

يبكي ع�لى ح��ال ال��رج��ال وينتحب

وم�����آذن األق��ص�ى ت��ص��ي��ح بلهفة

أين األخوة واإلسالم أين الصيد والنجب

ف��أخ��و ال��ق��رود يغذ ال��س�ير يف عزم
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ما بني ختطيط وتنفيذ مىض ال يتعب

ك��ي��ف ال وق����د أل��ف��اك��م خ��ش�� ًب��ا

مثل ال��دم��ى ي��وم ال��وغ��ى ال ترهب

إن مل ت��ث��وروا ي���وم هت��ت��ك حرمتي

وهي��ان ق��ديس متى ت��ث��وروا وتغضبوا

ل��و أن ج��ن��د ال��ك��ف��ر ك��ل مصيبتي

هانت وما اشتدت يب األرزاء والكرب

ل����ك����ن م�����أس�����ايت ع����ن����د م��ن

خلت بأهنم يل األن��ص��ار والصحب

م��ا زال ي��ؤن��س��ن��ي وي��ط��ف��ئ هلفتي

جند بأكنايف يل األرواح قد وهبوا

ج��ن��د ك����رام ظ���اه���رون وق��اه��رون

ج��ن��د اإلل����ه وم��ث��ل��ه��م ال يغلب

سالحا يف يده اليرسى ،ومصح ًفا باليمنى
 يدخل جندي حيملً
وهيتف قائالً:
ِ
سمعناك تنادي  ..فنهضنا وانتفضنا  ..ومضينا
يا بالدي يا بالدي  ..قد

للجهاد ..

نحن أبطالك أساد العرين  ..ال نبايل املوت ال نخشى املنون  ..يف سبيل
دوما سائرون  ..أبرشي يا قدس أقسمنا اليمني  ..ننزع احلق من اخلصم
اهلل ً
اللعني  ..لتعودي لربوع املسلمني  ..فبدأنا الدرب نرجم باحلجارة  ..وغدً ا
يا قدس تأتيك البشارة.
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نحن يا قدساه أقسمنا اليمني  ..ستعودين لربوع املسلمني  ..ستعودين
لربوع املسلمني.
 تقوم القدس وحتتضن اجلندي وتبدأ أنشودة( :يا قدس إنا قادمون). ::::::هناية املشهد ::::::
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حمتويات امل�شهد
م

1

األدوات
بدلتان

الغرض من األداة

لتمثيل

شخصية

قيمة األداة

اجلندي ( )400ر.س

الصهيوين ،واجلندي املسلم

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )6طالب هم( :القدس ،اجلندي

الصهيوين ،اجلندي املسلم ،األشخاص الثالثة).
* مدة املشهد )8( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :أداتان ،من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية )400( :ريال سعودي.
* اهلدف من املشهد:

 إحياء احلامس يف القلوب جتاه املسجد األقىص. -تذكري الطالب بحال املسجد األقىص.

 -زرع العزة واألمل يف نفوس الطالب.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة.
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امل�شهد الع�شرون
�شباب اجليل
فكرة املشهد:

حوار شعري بني طالبني يعتمد عىل اإللقاء واحلركة.
بداية املشهد...

الطالب األول:

ش��ب��اب اجل��ي��ل ل�ل�إس�ل�ام ع���ودوا

الطالب الثاين:

ف��أن��ت��م روح�����ه وب���ك���م ي��س��ود

وأن����ت����م رس هن��ض��ت��ه ق����د ي�ًمً

الطالب األول:

وأن���ت���م ف��ج��ره ال���زاه���ي اجل��دي��د

هن��وض��ا
هن���وض���ا ي���ا ب��ن��ي ق��وم��ي
ً
ً

ف��ق��د ع����ادت إىل ال��دن��ي��ا ث��م��ود
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الطالب الثاين:
حق
شباب احلق واإلسالم ٌ
الطالب األول:

وي��ع��ل��وا احل���ق إن ص���دق اجل��ن��ود

درع
ع��ل��ي��ك��م ب��ال��ع��ق��ي��دة ف��ه��ي ٌ
الطالب الثاين:

ن���ص���ون ب���ه ك��رام��ت��ن��ا ح��دي��د

وص����ار ع��ن��ا ال��ف��س��اد ومل ترعنا
الطالب األول:

دع������اوى ب����ات ي��دف��ع��ه��ا هي��ود

رس������ول اهلل ي����ا رم�����ز امل���ع���ايل
الطالب الثاين:

ون������ورا ال ت��ض��ي��ق ب���ه احل����دود
ً

ن��ص��ح��ت ل��ن��ا وك��ن��ت ب��ن��ا رح��ي�ًمً
الطالب األول:

وأن����ت ال��ق��ائ��د ال��ب��ط��ل النجيد

دع����وت إىل ال��ت��ح��رر م���ن أم���ور

ي��ت��وق��ف هل���ا األراذل وال��ع��ب��ي��د
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الطالب الثاين:

ش��ب��اب اجل��ي��ل يل م��ع��ك��م ح��دي��ث

الطالب األول:

ع��ل��ي��ه ي��ن��ط��وي ال��ق��ل��ب العميد

ح����ذار ح����ذار م���ن ك���ل اخ��ت�لاف

الطالب الثاين:

ب��ه ال��ب��غ��ض��اء وال��ش��ح��ن��اء تعود

ف��ص��ون��وا وح����دة اآلم�����ال فيكم

وال ت��ت��ف��رق��وا ش��ي�� ًع��ا ت��س��ودوا

 : : : : :هناية املشهد : : : : :
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حمتويات امل�شهد
م

1

أدوات املشهد
ال يوجد

الغرض من األداة
ال يوجد

قيمة األداة
ال يوجد

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد ( )2طالبان مها( :الطالب األول،

الطالب الثاين).

* مدة املشهد )5( :دقائق.

* عدد أدوات املشهد :ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية :ال يوجد.
* اهلدف من املشهد:

 حث الطالب عىل املعايل والفضائل. -دعوة إىل األخالق السامية.

 -دعوة لنبذ الفرقة واخلالف.

* الفئة املستهدفة :طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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ملحق
مقدمات خاصة
باملشاهد
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مقدمة للم�شاهد ""1
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،كتب عىل نفسه الرمحة ،وكتب عىل أعدائه الدائرة،

ووعد أولياءه اجلنة.

والصالة والسالم عىل من بعث للعباد ،هاد ًيا مبينًا ،ومعلماً رحيماً  ،وعىل
آله وصحبه األطهار .ثم أما بعد:
من منربنا هلذا اليوم ) ( :املوافق ) ( :من شهر ) ( :لعام ألف وأربعامئة

و( ) من اهلجرة.

 -يرسنا أن نستهل براجمنا بآيات الذكر احلكيم:

 -ومن حوض السنة ،نأخذ غرفة ،ونقتفي سنة:

 -أما اآلن فنحن عىل موعد مع مشهد بعنوان ) ( :مـن إعــداد املعلم:

( ) نرتككم مع هذا املشهد.
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مقدمة للم�شاهد ""2
بسم اهلل الرمحن الرحيم
سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن ،وتلهج به األلسن يف كل

زمن ،تبارك فر ًدا صمدً ا ،مل يتخذ صاحبة وال ولدً ا ،وال رشيكًا وال عضدا.

والصالة والسالم عىل من دعا إىل الفضائل ،وحذرنا من الرذائل،

وعىل آله الكرام خري صالة ،وأزكى سالم .ثم أما بعد:

مع هذا اللقاء ،ومن منربنا هلذا اليوم ) ( :املوافق ) ( :من شهر) ( :

لعام ألف وأربعامئة و( ) من اهلجرة.

يطيب لنا أن نقدم لكم ما يف جعبتنا ،وما يسمح به وقتنا.
وأروع خطاب ،وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن ،سنة نبينا اهلامم عليه الصالة والسالم:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان ) ( :من إعداد املعلم ) ( :فهيا بنا

نشاهده سو ًيا.
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مقدمة للم�شاهد ""3
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم ،وانحل نظام ،وسمع كالم ،واستيقظ نوام؛ هو

الويل احلق ،ورب اخللق ،بيده امللك ،وإليه املآب.

والصالة والسالم عىل الرمحة املهداة ،والنعمة املسداة ،نبينا املصطفى

املختار ،وعىل اآلل والصحب واألحباب ،أويل العقل واأللباب .ثم أما بعد:
اللقاء بكم يبهج ،والكالم معكم يطيب ،من هذا امليـــدان العلمـــي

يف مدرســـة ( ) ويف هذا اليوم ) ( :املوافق ) ( :من شهر ) ( :لعام ألف
وأربعامئة و( ) من اهلجرة.

ننصت سو ًيا إىل الذكر احلكيم ،ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف:
ومن ينبوعنا الصايف ،ومنهلنا الرقراق ،نجلس إىل سنة املختار:

وأفكار زمالئكم يف مجاعتكم مجاعة اإلذاعة ال تنضب ،ومع مشهد

بعنوان ) ( :حتت إرشف املعلم ) ( :نتمنى لكم وقتًا ممت ًعا ومفيدً ا.
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مقدمة للم�شاهد ""4
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي شهدت بعظمته البحار واملحيطات ،واجلبال الراسيات،

واهلل أكرب كلام دعاه ملهوف فحامه ،وكلام سأله حمتاج فأعطاه.

والصالة والسالم عىل ما أرسل بالنور ،فبلغ باهلدى ،ومشى بالدجى،

فأنار الكون وما حوى ،وعىل آله وصحبه أويل النهى .ثم أما بعد:

من جديد جئنا لنقدم اجلديد واملفيد بإذن املوىل القدير ،من هذا املكان

املبارك مدرسة ) ( :ويف هذا اليوم ) ( :املوافق ) ( :من شهر ) ( :لعام ألف

وأربعامئة و( ) من اهلجرة.

يرسنا أن نلتقي بكم عىل مائدة القرآن الكريم:
ونلتف سو ًيا حول مائدة النبوة ،بدررها السنية:
ٍ
مشهــد تربــوي بعنــوان ) ( :حتت
ونأيت هنا لننتقـل بكــم إلـى

إرشاف املعلم ) ( :فكونوا معنا قل ًبا وقال ًبا.
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مقدمة للم�شاهد ""5
بسم اهلل الرمحن الرحيم

شكرا عىل اإلنعام ،وسبحان اهلل
احلمد هلل محدً ا عىل اإلكرام ،واحلمد هلل ً

عدد قطر البحار ،وورق األشجار ،ورذاذ األمطار.
وصىل اهلل عىل العلم واهلدىٍ ،
حممد بدر الدجى ،وعىل آله وصحبه ،ومن

سار عىل هنجهم إىل يوم الدين .ثم أما بعد:

ها نحن نجتمع سو ًيا يف مدرستنا البهية ،ومن منرب إذاعتنا الشجية ،يف

هذا اليوم ) ( :املوافق ) ( :من شهر ) ( :لعام ألف وأربعامئة و( ) من

اهلجرة.

وخري ما نستمع له ،ونجتمع عليه ،كتاب الرب ،تعاىل وتقدس:

ومن سنة نبينا نقتفي أثره ،ونتبع منهجه:

وننتقل مجي ًعا إىل مفاجأتنا هلذا اليوم أال وهي مشهد بعنوان ) ( :حتت

إرشاف املعلم( :

) فكونوا معنا ،وشاهدوا جديدنا.
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منوذج طلب لويل الأمر
عزيزي ويل �أمر الطالب/

املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد :
لقد مت اختيار ابنك �ضمن �أع�ضاء م�سرحية (

) باملدر�سة ،ونظ ًرا حلاجتهم

�إىل تدريب يف بع�ض الأمور ،لذا ..ن�أمل املوافقة على ح�ضوره يــوم (

) املوافق/ :

143 /هـ من ال�ساعة ( ) وحتى ال�ساعة ( ).
�شاكرين لكم تعاونكم
مدير املدر�سة
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اخلـاتـمــة
بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة ،نرفع

أكف الشكر والثناء للموىل سبحانه وتعاىل فهو أهل الثناء واملجد.

وهلل احلمد بعد احلمد ،والشكر بعد الشكر؛ فهو من أعانني عىل إمتام هذا

الكتاب ،ويرس يل نرشه ،وإخراجه لكم هبذه الصورة.

كبريا ،حتى مهمت
وقد أخذ مني هذا الكتاب جهدً ا عظيماً  ،ووقتًا ً
باالنسحاب ،وترك امليدان لفارس آخر يأخذ زمام األمور؛ إال أن جتويل

يف املكتبات ،ومواقع الشبكة العنكبوتية كشف يل القصور العظيم يف جمال
خصوصا ،واملرسحيات املدرسية عمو ًما؛ بل الضحالة الشديدة
املشاهد
ً
يف التوعية والتوجيه بأمهية هذه املشاهد واملرسحيات ،فض ً
ال عن إعدادها
بصورة راقية ومنهجية تبنى عىل أساس العوامل والظروف املحيطة باملشهد

واملرسحية بشكل كامل.

لذا  ..أمسكت بزمام األمور ،وعدت إىل امليدان ،حمم ً
ال باألقالم

واألوراق ،حتى احتللنا مكانًا يف مكتبتك املنزلية ،ودخلنا فكرك النري،
فكسبنا منك احلب والتقدير ،ومنحنا ألجيالنا بصمة قد تشفع لنا يف يوم

أحوج ما نكون إليها.

إال أن أشد ما يفزعني ويقلقني؛ هو اخلوف من استمرار واقع اإلمهال

الشديد للمرسحيات واملشاهد املدرسية ،حيث إن هذا الكتاب هو بمثابة

السلم واملصعد الذي يطلب منك تقديم خطوة أوىل للصعود ،بعدها جتد

نفسك يف أعىل ذلك السلم.
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لذا  ..ال تنسوا مجي ًعا بأن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد،

ووقت ،ومال  ..لكن إذا احتسبتم األجر عند اهلل تعاىل فسوف تشعرون

بأن كل ما تقدمونه هو جهد قليل يف بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليك
عظيم ،وعملك ضعيف؛ فابذل العمل ،وأخلص النية ،وسوف جتد هذه

األعامل بإذن اهلل يف صحائف أعاملك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى

اهلل بقلب سليم.

وال أنسى أن تتواصلوا معي يف إثراء هذا الكتاب ،بإضافة اقرتاح ،أو

إبداء رأي ،أو مالحظة  ..ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف

الطبعات القادمة بإذن اهلل.
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