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 قبل اأن نبداأ
حكم امل�سرحيات الإ�سالمية

ُسئل فضيلة الشيخ: حممد بن صالح العثيمني - رمحه اهلل - هذا السؤال:

ما هو حكم التمثيليات وامل�صرحيات الإ�صالمية؟
علامء  فيه  اختلف  بالتمثيليات  القيام   :  - بقوله  اهلل  رمحه   - فأجاب 
وعللوا  إطالًقا،  بالتمثيليات  القيام  جيوز  ال  أنه  يقول  من  فمنهم  عرصنا؛ 
قوهلم؛ بأن التمثيلية كذب ألن الرجل يقوم بدور فالن مثاًل ليس هو فالًنا .. 

وحينئذ يكون كاذًبا 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 فالًنا .. أي: أفعل فعاًل 

يشبه فعل فالن، وهذا واقع وحقيقة. 

بالتمثيلية، بخالف  املراد  أنه هذا هو  يعلمون هذا كلهم  واحلارضون 
أنا فالن وهو يكذب .. فهذا هو  الباب وقال:  بيتك ودق  من جاء إليك يف 

الكذب.

أما الرجل يقوم بدور إنسان آخر؛ فإنه مل يكذب وليس يدعي أنه هو 
نفسه.

فبناء عىل هذا؛ ال تكون املسألة كذب.

ولكن إذا اشتملت املرسحية عىل يشء حمرم؛ كأن يستلزم تنقص ذوي  

www.alukah.net
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الفضل فإهنا ال جتوز، وعىل هذا فأرى أن الصحابة - ريض اهلل عنهم - ال 
يمثلون وال سيام اخللفاء الراشدون منهم. 

كذلك إذا تضمنت شيًئا حمرًما كام لو قام فيها الرجل بدور املرأة، أو 
املرأة بدور الرجل؛ ألن هذا من باب التشبه، وقد لعن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املتشبهني 

من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال. 

يف  يرد  مل  هذا  فإن  واحليوان،  البهائم  حماكاة  عىل  اشتملت  إذا  كذلك 
القرآن والسنة إال يف مقام الذم: قال اهلل تعاىل : زب ڱ ڱ ڱ  ں ں 
ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ رب )األعراف(، 

فاملقام هنا مقام ذم.

وكقوله تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک              گ    
گ گ رب )اجلمعة: 5(. 

وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »العائد يف هبته كالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه«)1( .

فإذا اشتملت التمثيلية عىل حمرم صارت حراًما من هذا الوجه، ال ألهنـا 
كذب! 

واهلل أعلم.

)1(  أخرجه البخاري عن ابن عباس - ريض اهلل عنهام - .
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الـمـحـتــوى

7 قبل أن نبدأ حكم املرسحيات اإلسالمية 
9 الـمـحـتــوى 

13 املقدمة 
14 )1( املرسح املدريس 
21 )2( املشاهد اإلذاعية 
29 املرسحية األوىل اإلذاعة املدرسية 
35 املرسحية الثانية االستامع إىل الغناء 
43 املرسحية الثالثة الصحة تاج .. فحافظي عليها 
50 املرسحية الرابعة الكذب .. من عالمات املنافقني 
59 املرسحية اخلامسة الرتفيه والرتويح .. بضوابط 
66 املرسحية السادسة قراءة الكتب .. أين نحن منها؟!! 
74 املرسحية السابعة مخس من الفطرة 
80 املرسحية الثامنة ال يسخر قوم من قوم 
90 املرسحية التاسعة حق اجلارة 
99 املرسحية العارشة تلك القيود 

107 املرسحية احلادية عرش وجدهتا 
114 املرسحية الثانية عرش أشكرِك يا بنتي 
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119 املرسحية الثالثة عرش أحبِك أمي 
125 املرسحية الرابعة عرش  اتركيها إهنا خملوقة ضعيفة!! 
130 املرسحية اخلامسة عرش سأضع هذه الورقة يف جيبي 
135 املرسحية السادسة عرش احلسد.. الداء الفتاك 
144 املرسحية السابعة عرش احلجاب 
150 املرسحية الثامنة عرش جائزة التقليد 
156 املرسحية التاسعة عرش غرفة العمليات 
161 املرسحية العرشون أنا موجودة 
167 املرسحية احلادية والعرشون طريقـِك إىل الـسعادة احلقيقية 
172 املرسحية الثانية والعرشون الرضا 
186 املرسحية الثالثة والعرشون الفتاة الصدوقة 
200 املرسحية الرابعة والعرشون السعادة .. وبائعة الوهم 
208 املرسحية اخلامسة والعرشون الكلمة الطيبة صدقة 

املرسحية السادسة والعرشون احلذر من االستهزاء
217 بتعاليم اإلسالم السمحة 
225 املرسحية السابعة والعرشون حتى ال خترسي يا أمي 
248 املرسحية الثامنة والعرشون مشهد العامل اإلسالمي 
256 املرسحية التاسعة والعرشون نوٌر يف قلبي 
268 املرسحية الثالثون اهلميان 
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279 18 مشهًدا إذاعًيا 
281 املشهد األول من فضلِك .. خذي بيدي 
284 املشهد الثاين االبتسامة الغائبة 
290 املشهد الثالث البخيلة 
293 املشهد الرابع اللغة العربية 
298 املشهد اخلامس فداؤك أهيا احلبيب 
302 املشهد السادس أمهية املهارات 
306 املشهد السابع حوار بني السواك والسيجارة 
311 املشهد الثامن أخطاء يف الصالة 
313 املشهد التاسع حوار مع الطابور 
318 املشهد العارش ظاهرة التسول 
321 املشهد احلادي عرش حلظة ندم 
325 املشهد الثاين عرش مناظرة بني التمرة والشوكوالتة 
331 املشهد الثالث عرش نظافة الطاوالت 
336 املشهد الرابع عرش وقت الفراغ 
340 املشهد اخلامس عرش حوار بني نفس طائعة ونفس عاصية 
344 املشهد السادس عرش احلياة جمال للتفكر والتأمل 
348 املشهد السابع عرش حوار بني احلياة واملوت 
352 املشهد الثامن عرش فتيات اجليل 
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355 ملحق مقدمات خاصة باملشاهد 
357 مقدمة للمشاهد »1«  
358 مقدمة للمشاهد »2«  
359 مقدمة للمشاهد »3«  
360 مقدمة للمشاهد »4«  
361 مقدمة للمشاهد »5«  
363 اخلـاتــمــة 
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املقدمة

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 
املعلامت  بعض  مهة  من  جيعل  إعدادها  يتطلبه  الذي  اجلهد  أن  إال  الرتبوية، 
الذي  واالجتامعي  والثقايف  الرتبوي  اجلانب  الطالبة  خترس  وبذلك  تضعف 

يقدمه هلا املرسح، واملشهد.

مدرسية،  مرسحية   )30( عىل  اهلل  بحمد  الكتاب  هذا  احتوى  وقد 
ورسم  فكرة،  زرع  إىل  ومشهد  مرسحية  كل  هتدف  إذاعًيا،  مشهًدا  و)20( 

طريق مستقيم أمام الطالبات.

مصادر  من  مجعته  ما  ومنها  كتبته،  ما  واملشاهد  املرسحيات  هذه  من 
خمتلفة، مع الترصف.

املدريس  املرسح  بني  أفرق  أن  أود  التفاصيل؛  يف  أخوض  أن  وقبل 
املعروف، وبني املشهد اإلذاعي املجهول!!.

وسوف أعرف لكم كاًل من االثنني بالتفصيل - بإذن اهلل - .

www.alukah.net
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)1( امل�سرح املدر�سي )1(

من خالل هذه الصفحات، سأحاول بإذن اهلل التعريف باملرسح املدريس 
كنشاط حيتاج إىل جهد إضايف حتى يتسنى له أن يلعب دوره كاماًل، السيام 
وأن املرسح املدريس من الدعامات األساسية التي بإمكاهنا تكوين شخصية 
الالزمة الكتساح ميادين احلياة  الشجاعة األدبية  املتعلمة، وجعلها تكتسب 

املتعددة.

التعليمية  وال تفوتني الفرصة هنا دون توجيه نداء إىل كل الفعاليات 
التي هتتم باملرسح املدريس كي نجعل مجيًعا من هذا الركن نافذة مفتوحة من 

أجل التطوير واكتساب مزيد من اخلربات والتجارب.

اأوًل: امل�صرحية الرتبوية: 
املرسحية الرتبوية هي: نموذج أديب فني حيدث تأثرًيا تربوًيا يف املتلقي 
معتمًدا عىل عدة عنارص أدبية أساسية منها: احلبكة الدرامية، والشخصيات، 
واملؤثرات،  ــاءة،  واإلض املالبس،  ومنها:  مساعدة  وتقنيات  ــوار،  واحل

والديكور. 

ثانًيا: عنا�صر بناء امل�صرحية: 
1- مو�شوع امل�شرحية و�شكلها: 

جيب أن ال يتناىف مع املعايري األخالقية أو اجلاملية، وال يفصل موضوع 
املرسحية عن شكلها؛ فإذا كانت ذات شكل كوميدي كان املوضوع كوميدًيا 

)1(  تم اقتباس هذه املقدمة التي تتحدث عن املرسح املدريس من موقع املدرس عىل الشبكة 
العنكبوتية. )بترصف(.
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ذا هدف تربوي سليم.

2- ال�شخ�شية: 
مثال  القائد  فدور  املرسحية،  أدوار  مع  الشخصيات  تتناسب  أن  جيب 
جيب أن يتميز من يقوم به؛ بالقوة اجلسمية، وحسن الترصف، والقدرة عىل 

الكالم، واجلرأة. 

3- البناءالدرامي:  
الوصول  جتعل  بحيث  املختلفة  بتفاصيلها  األحداث  تسري  أن  وهو 
أو  مفاجآت  دون  منطقًيا  سبًبا  حدث  لكل  ويكون  واقعًيا،  أمًرا  النتيجة  إىل 
مصادفات مفتعلة، ويعتمد البناء الدرامي السليم عىل اإلثارة والتشويق بعيًدا 

عن التعقيد والغموض.

4- ال�شراع: 
وهو إما رصاًعا داخلًيا، وتعني الدوافع النفسية لدى املمثل، وإما أن 

يكون رصاًعا خارجًيا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

وهناك ثالثة أنوع من الرصاع أو ما يسمى )التحريك الدرامي( وهي: 
احلركة العضوية التي تظهر واضحة عن طريق أعضاء الشخص وحواسه، 
أفكار  من  جمموعة  بني  الرصاع  فيها  يكون  التي  وهي  الفكرية  واحلركة 
الشخص نفسه، أما احلركة الثالثة فهي: حركة الشخصيات وتعني التداخل 

واحلوار بني شخصيات املرسحية.

www.alukah.net
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5- ال�شيناريو: 
بالتفصيل  مكتوبة  املرسحية  سري  طريقة  يوضح  مستقل  علم  وهو 
ويشمل: الشخصيات وأدوارهم، واحلوار، واحلبكة، واملؤثرات، والديكور، 
ومجيع أحداث املرسحية بكل تفاصيلها األدبية وتقنياهتا، وكلام كان السيناريو 

مرًنا اتصف باجلدية والتميز. 
6- احلوار: 

يصور فكرة املرسحية، وهو »الكالم« الذي جيب أن حتفظه املمثالت 
»الطالبات« مع حضور املشاعر وإتقاهنا، بحيث ال يكون حواًرا باهًتا يبدو 

سخيًفا من دون ظهور االنفعاالت. 

ثالًثا: تقنيات العمل الدرامي امل�صرحي: 
1ـ الديكور: 

بحيث  وغريها  والبالستيك،  واملالبس  واخلشب  احلديد  من  ويصنع 
تصنع اهليئة العامة ملوقع احلدث، وتصور القيمة اجلاملية للمكان، ويعمل عىل 

ربط األحداث بالواقع من خالل اختصار احلوار أحياًنا.
2- املالب�س: 

وهنا يراعي الكاتب مناسبة املالبس لألشخاص واحلدث والتاريخ واملكان.
3- الإ�شاءة: 

عىل  املعتمدة  املفتوحة  املسارح  خاصة  األطفال  مسارح  يف  األفضل 
ضوء الشمس، ولكن إذا استدعى األمر أضواء معينة فيعد هذا مفيًدا ومهاًم 

لنجاح املرسحية. 
4- املوؤثرات ال�شوتية: 

وهي تضفي مع الديكور يف املرسح جًوا وتأثرًيا فاعاًل إليصال اهلدف.
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5- املاكياج: 
وهيدف إىل مساعدة املمثلة »الطالبة« عىل متثيل الشخصية وتقريبها من 

املشاهدة، بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع. 

رابًعا: اأدوار امل�صرح املدر�صي يف الرتبية والتعليم: 
عىل  قدرهتا  وبالتايل  نفسها،  عن  التعبري  عىل  الطالبة  قدرة  تثري   -

التعامل مع املشكالت واملواقف. 

- تعلم الطالبة إطاعة الصديقات يف املواقف، وتطور مهارات القيادة 
واملشاعر اإلنسانية؛ كالشفقة، واملشاركة، والتعاون. 

ـ الثقة باهلل ثم بالنفس، وتقوية روابط األخوة يف اهلل. 

العادات  وحماربة  النبيلة،  الرفيعة  اإلسالمية  والعادات  القيم  تعزيز   -
السيئة واملخلة بأخالق املسلمة. 

ـ تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة. 

ـ تعريف الطالبة باألخريات، وتفحص شخصياهتن، وهي نوع من الفراسة. 

ـ تشعرها باملتعة، وبالتايل اإلقبال عىل التعلم. 

ـ ُتيرس املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق. 

خام�ًصا: اأهم اأ�صكال امل�صرحية الرتبوية: 
1ـ امل�شرحية الكوميدية: 

يتم فيها نقد سلوك غري تربوي بأسلوب هزيل مرح، وفيها شخصيات 
وأحداث فكاهية مع أمهية أن يكون طرًحا قياًم بعيًدا عن األساليب اإلعالمية 

العامة التي تركز عىل املردود االقتصادي عىل حساب الطرح اهلادئ املتزن.

www.alukah.net
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2- امل�شرحية الرتاجيكوميديا: 
واملشاهد  املأساوية  احلوادث  من  بمزج  وتتميز  الباكية،  امللهاة  وتعني 

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

3ـ املاأ�شاة: 
من  نوع  أي  فيها  وليس  باجلدية،  تتميز  تراجيدية«  وتسمى »مرسحية 

اهلزل، وال ترمي إليه. 

4- امل�شرحية الإن�شادية: 
من  نوع  أي  فيها  وليس  باجلدية،  تتميز  تراجيدية«  وتسمى »مرسحية 

اهلزل، وال ترمي إليه. 

�صاد�ًصا: كيف تعد م�صرحية مدر�صية؟: 
)1( إعداد النص، وهنا يمكن أن نستثمر طاقات الطالبات الاليت يمتلكن 

احلس الكتايب، وتدريبهن عىل كتابة املرسحية، وإعطائهن مفاتيح الكتابة. 

)2( اختيار الطالبات الاليت يتفق بعدهن اجلسمي والنفيس وميوهلن، 
مع األدوار املرسومة للمرسحية، ومن املهم أن تتحسس املربية مراحل النمو 
بالتايل تقديم مرسحية مناسبة ألعامرهن،  لتستطيع  عند األطفال والفتيات؛ 

وقادرة عىل إحداث األثر املطلوب. 

)3( التأكد من محاس الطالبات للمرشوع، وندع هلن املجال لألفكار 
واالقرتاحات مهام كانت ظريفة أو غري عملية. 

)4( بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلمة وطالباهتا.

دعوة  بطاقات  توزع  بأن  وذلك  البالغة،  األمهية  املرشوع  إعطاء   )5(
حلضور املرسحية عىل الطالبات، واملعلامت، واألمهات، واملسؤوالت.
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* ويراعى عند احلوار: 
ـ أن يكون يسرًيا سهاًل غري معقد األسلوب. 

ـ قرص اجلمل، ومراعاة توزيع احلديث بني الطالبات )بطالت املرسحية(. 

احلوار،  أثناء  يف  الشخصيات  تداخل  بمعنى  فاعاًل،  احلوار  يكون  أن   -
حدة  وازدياد  األحداث  نمو  هي  التي  املرسحية  احلركة  استمرار  إىل  يؤدي  مما 

الرصاع.

األحداث  تطور  إىل  مجلة  كل  تؤدي  بحيث  بناًء؛  احلوار  يكون  أن  ـ 
والسري باملرسحية إىل األمام. 

ـ اختيار املالبس والديكورات التي تناسب الزمان واملكان للمرسحية، 
ويراعى مسألة احلشمة يف اللباس. 

�صابًعا: جمهور امل�صرح املدر�صي:
إىل  املدريس  املرسح  من  املستفيدات  التلميذات  مجهور  تقسيم  يمكن 

ثالث فئات هي:

1ـ مرحلة اخليال )من �شن 6ـ 12 �شنة(:
كثرية  أمثلة  وهناك  اخليال،  عليها  ويغلب  يسرية،  فكرة  ذات  وتكون 
ملرسحيات أدبية تربوية مشهورة تعرب عن هذه املرحلة منها: مرسحية حتكي 
احرتام  الطفالت  يف  تريب  وهي  املصيدة«  من  ذئًبا  أنقذ  الذي  »األرنب  قصة 

اآلخرين، وعدم حتقريهم واالستهزاء بقدراهتم.

2ـ مرحلة املغامرة والبطولة )من 13ـ 15�شنة(: 
وتنتهي  باخليال،  احلقيقة  فيها  متتزج  التي  البطولة  حكايات  وفيها 
بانتصار البطل، وتتصف مرسحيات هذه املرحلة: بمشاهد الشجاعة يف احلق 

www.alukah.net



20

على خشبة المسرح

واألخوة  الدينية  القيم  تأكيد   - والواضحة  املفيدة  املعلومات   - الواقعية   -
اإلسالمية - التعاون - التطوير واالبتكار مثل: املرسحيات التارخيية.

3ـ مرحلة  بناء ال�شخ�شية والجتاهات )16ـ 18�شنة(: 
وتعد هذه الفرتة من أهم مراحل حياة الفتيات، وفيها تتبلور الشخصية 
وتكتسب خصائصها احلياتية املقبلة، وهنا ينبغي أن نؤصل فيهم مفهوم الثقافة 
بكل مشارهبا، واالنتقال بتفكري الفتيات إىل البحث واملناقشة والوصول إىل 
بذاهتا  ثقتها  سينمي  وذلك  الواقع،  فرض  ال  للقناعة  نتيجة  األشياء  علل 

واحرتامها لألخريات.

إىل  االنتقال  أو  العملية،  للحياة  الفتيات  إعداد  يبدأ  املرحلة  هذه  ويف 
مراحل علمية جديدة »اجلامعة« ، أو الدخول يف معرتك احلياة العامة، وبذلك 
ترسم لنفسها طريق املستقبل، لذا.. يراعى يف املرسح املدريس اهتاممه بتأهيل 
التفكري يف املستقبل، واملهن أو األنشطة التي تتناسب وقدراهتا، واملرسحيات 

التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة. 

من  متعمقة  دراسة  إىل  وحيتاج  بذاته،  قائم  علم  املدريس  واملرسح 
املعلامت لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.
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)2( امل�ساهد الإذاعية

إدارة  قبل  من  واهتامم  عناية  إىل  املدرسة  يف  التمثيلية  املشاهد  حتتاج 
ليست  العناية  هذه  أن  إال  الطالبات؛  قبل  من  وكذلك  واملعلامت،  املدرسة، 
أنني  أذكر  ال  شخصًيا  فأنا  ؛   - ريب  رحم  ما  إال   - الكثريات  عند  موجودًة 
قد شاهدت مشهًدا متثيلًيا خالل مسرييت الدراسية إال مرة واحدة يف املرحلة 

الثانوية، وأذكر أن موضوع املشهد كان يتحدث عن بر الوالدين.

مل  العلم  حماضن  يف  قضيتها  التي  سنة  عرشة  االثنتي  خالل  أنني  املهم 
أشاهد فيها إال مشهًدا متثيلًيا إذاعًيا واحًدا.

مجاعة  تقدمه  الذي  اإلذاعي  التمثييل  املشهد  بني  اخللط  عدم  وأرجوا 
مجاعة  تقدمها  التي  املختلفة  املدرسية  املرسحيات  وبني  املدرسية،  اإلذاعة 

املرسح أو غريها من اجلامعات األخرى.

وهدف  معينة،  فكرة  عىل  يعتمد  اإلذاعي  التمثييل  املشهد  إن  حيث 
اإلذاعة  فرتة  يف  يعرض  وقصري  حمدد  وقته  أن  كام  واحد،  وموضوع  واحد، 
الصباحية أمام الطابور، وتقدمه طالبات مجاعة اإلذاعة املدرسية، أو غريهن 

من طالبات اجلامعات األخرى .. هذه هي املشاهد التمثيلية اإلذاعية.

أما املرسحية؛ فهي أضخم وأوسع ألهنا ُتقدم يف املرسح، وتتطلب عدًدا 
هذه   .. أكرب  يكون  فيه  تقدم  التي  وقتها  أن  عىل  فضاًل  الطالبات؛  من  أكرب 

تسمى املرسحيات املدرسية.

ويوجد يف هذا الكتاب - بحمد اهلل - )20( مشهًدا إذاعًيا، هيدف كل 
مشهد إىل زرع فكرة، ورسم طريق مستقيم أمام الطالبات.
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الذهني ملحاولة  بل والعصف  البحث والتمحيص؛  إىل   وقد عمدت 
املعلامت  املشاهد واملرسحيات عىل  لتسهيل طريقة عرض هذه  إجياد طريقة 

والطالبات عند حماولتهن إخراج هذه املشاهد واملرسحيات.

لذا؛ ملعت يف ذهني طريقة وضع جدول لكل مشهد ومرسحية يسمى 
بـ)حمتويات املشهد)1( ( بحيث أذكر فيها اآليت:

من  املشهد  يتطلبه  ما  مجيع  بحرص  أقوم  حيث  املشهد:  أدوات   -1
أدوات ووسائل، حتى يتسنى ألي شخص جتهيز األدوات املطلوبة يف املشهد 
بكل سهولة بدالً من أن يقوم بقراءة املشهد كاماًل ومن ثم استخراج أدوات 

ومتطلبات املشهد.

2- الغرض من األداة: ويف هذه اجلملة قمت بإيضاح الغرض من هذه 
األداة املطلوبة يف املشهد، مثاًل: إذا كان املشهد يتطلب كتاًبا 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 الطبيبة.. وهكذا. 

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

3- قيمة األداة: وهنا أذكر السعر املادي لألداة املطلوبة من املشهد لكي 
تكون املرشفة عىل علم بقيمتها، ومستعدة لدفع املبلغ، أو االستعانة باإلدارة 

املدرسية.

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

حمتويات املشهد؛ ليست خاصة باملشاهد بل هي أيًضا للمرسحيات، لذا .. كل ما ذكر    )1(
ورشح عن حمتويات املشهد، هو أيًضا ينطبق عىل حمتويات املرسحية.
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املعلمة توفريها  أو تستطيع  إبريق شاي(،  أو  املنزل مثل: )صحن،  تتوفر يف 
أو  )املاصات،  مثل:  توفريها  املدرسة  تستطيع  أو  النقال(،  )اهلاتف  مثل: 
الكرايس(، وهكذا.. بحيث يتم توفري مبالغ من قيمة املشهد أو املرسحية، من 
خالل توفريها من قبل املعلامت، أو املدرسة أو املنزل؛ بدالً من رشائها من 
املنازل أو باإلمكان استعارهتا وعرضها يف املشهد  األسواق وهي متوفرة يف 

ومن ثم إرجاعها.

بتدبري  تقوم  أن  اإلمكان  قدر  حتاول  أن  املشهد  عىل  املرشفة  عىل  لذا؛ 
مع  أيًضا  وبالتعاون  الذاتية،  جهودها  خالل  من  املشهد  أدوات  وجتميع 
يتطلبه  ما  رشاء  إىل  املبادرة  عليها  الرشاء؛  إىل  احلاجة  حاالت  ويف  املدرسة، 

املشهد، واهلل - عز وجل - هو من يعوضها خرًيا يف الدنيا ويف اآلخرة.

ويف هذا املقام أود من إدارات املدارس، ومسؤوالت النشاط املدريس 
املدرسية  العناية بدعم ما حتتاجه األنشطة  البنات؛ رضورة  يف مجيع مدارس 
فهذا  وأدوات؛  مال  من  خصوًصا  املدرسية  واملرسحيات  واملشاهد  عموًما، 

واجٌب عليهم جيب أن يقدموه للطالبات.

وحتت هذا اجلدول املهم الذي سميته بـ)حمتويات املشهد( ذكرت عدة 
نقاط أيًضا مهمة؛ بل يف غاية األمهية، وهي مكملة للجدول.

وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:
اأوًل: عدد الطالبات امل�شاركات يف امل�شهد:

 وهنا أذكر مجيع الشخصيات املشاركة يف املشهد بحيث يساعدِك عىل 
اختيار الطالبات، وإعطائهن الشخصيات مبارشًة، وبكل سهولة. مثاًل: إذا 
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قراءتِك  بعد  مبارشًة  املشهد )سامية، وهند، وعائشة(  بني طالبات  كان من 
للمشهد تقولني للطالبات الاليت اخرتهتن: أنِت متثلني شخصية سامية يف هذا 
املشهد، وأنِت متثلني شخصية هند يف هذا املشهد، وهكذا تستطيعني ترتيب 

الشخصيات مبارشة دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.
ثانًيا: مدة امل�شهد: 

املشهد؛ طبًعا  املتوقع أن يستغرقه عرض  الوقت  وهنا قمت بحساب 
املشاهد مل تطبق، ولكن نستطيع توقع مدهتا من خالل طول نصها من قرصه، 
املشهد؛  وإىل  من  والدخول  واخلروج  املطلوبة،  األدوات  كمية  خالل  ومن 
لذا  املشهد؛  وقت  نقصان  أو  زيادة  يف  وتساهم  تساعد  العوامل  هذه  كل 
جيب  املرسح  نص  من  الواحدة  الصفحة  أن  أعترب  بأن  قاعدة  بوضع  قمت 
أال يتجاوز تنفيذها وعرضها ثالث دقائق، يعني إذا كان املشهد يتكون من 
ثالث صفحات فإن عرضه يتطلب تسع دقائق بناًء عىل قاعدة أن كل صفحة 

يستغرق عرضها ثالث دقائق.
بالطبع.. سيكون هلذه القاعدة شواذ كثرية؛ فتارة يطول املشهد، وتارة 
الفارق سيكون ضئياًل ويف حدود  باليقني بأن  أنني أقطع الشك  ينقص؛ إال 
معقولة؛ املهم أن ضبط الوقت وإمكانية معرفة الوقت املستغرق تتبني وبكل 
وضوح من خالل عمل التجارب )الربوفات( للمشهد املراد عرضه. عندها 

ينكشف غطاء الوقت الذي يستغرقه املشهد.
وعامل الوقت أرجو أال يمر عىل مسامعكن من دون الشعور بأمهيته؛ 
حيث إن الوقت املخصص لعرض املشهد هو وقت اإلذاعة املدرسية والذي 
لن يتجاوز ربع الساعة إال يف حاالت نادرة وشبه مستحلية؛ بل إن حتى ربع 
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الساعة مستحيل يف بعض املدارس ولألسف الشديد. 
لذا؛ حتى ال تتعرض مرشفة اإلذاعة وكذلك طالبات املشهد لإلحراج 
واحتساب  والصرب،  بالوقت،  التقيد  عليها  املدرسة؛  إدارة  من  التوبيخ  أو 

األجر عىل ما يقدمنه من عمل إىل اهلل تعاىل.
ثالًثا: عدد اأدوات امل�شهد:

 يف هذه النقطة قمت بذكر عدد األدوات املطلوبة يف املشهد من خالل 
التي  األدوات  عدد  أيًضا  وذكرت  املشهد(،  )حمتويات  جدول  يف  إحصائها 

تتوفر يف املنزل مثاًل أو املدرسة وهكذا. 
رابًعا: تكلفة امل�شهد الإجمالية تقريًبا: 

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 أي تكلفة مالية إطالًقا، بل بعض املشاهد ال تتطلب 

أدوات مطلًقا.
تقريبي  وبشكل  السعودي،  بالريال  األدوات  قيمة  حساب  تم  وقد 
غري دقيق، مع العلم بأن هناك مشاهد ومرسحيات ال تتجاوز تكلفتها عرشة 

رياالت فقط.
خام�ًشا: اأهداف امل�شهد: 

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

نقدمه من مشاهد ومرسحيات.
وال شك بأن أهدافنا نابعة من كون أن املشهد ما هو إال رسالة توصل 
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نصيحة، أو توجيه، أو فكرة؛ لطالبة هي يف أمس احلاجة إليها. 
 املالحظات: 

جدول  خلف  أو  املشهد  نص  داخل  أحياًنا  أضيفها  قد  نقطة  وهي 
املحتويات؛ أبني يف هذه املالحظات بعًضا من اجلوانب التي جيب أن ُتعمل 
املقطع  هذا  بأن  أذكر  مثاًل:  ماء.  نتيجة  إىل  للوصول  أو  ما،  هدف  لتحقيق 
أن يسجل يف رشيط لكي يعرض من خالل جهاز  يتطلب  املشهد  من نص 
أثناء تقديم املشهد عرب مكربات الصوت، وهكذا.. أدون ما أراه  التسجيل 

مناسًبا من هذه املالحظات. 
أود  وأدوات؛  طرق  من  الكتاب  حيتويه  ملا  واإليضاح  البيان  هذا  بعد 
التذكري بأنني قد ذكرت العديد من األشياء املهمة والرضورية بام يتعلق بواقع 
الذهبية يف  ينتظر منها أن تقدمه يف كتايب )األفكار  املشاهد املدرسية، وما ذا 

اإلذاعة املدرسية( لذا؛ يستحسن الرجوع إليه. 
لكن اأود هنا احلديث باإيجاز عن ثالثة اأمور عالقة يف النف�س اأود 

التنبيه عليها وهي كالآتي: 
1- التجارب )الربوفات(: 

وهي عملية عرض املشهد وجتربته من قبل الطالبات ومرشفة املشهد 
خلف  كاخلطأ  ليس  اجلمهور  أمام  اخلطأ  ألن  اجلمهور؛  عىل  عرضه  قبل 
وليس  األمام  إىل  دافع  اخلطأ  إن  بل  اخلطأ،  من  معصومني  ولسنا  اجلمهور، 
املشهد  مرشفة  عىل  لذا؛  البعض..  يظنه  كام  الشديد  احلزن  أو  للقلق  مدعاة 
للمشهد  الطالبات  إتقان  من  تتأكد  حتى  وتكرراها  التجارب  بأمر  االهتامم 
متاًما، ومن ثم التوكل عىل اهلل، وتشجيع الطالبات؛ بل وحماولة تكريمهن بعد 
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هناية املشهد ولو بفطور صباحي قد ال يكلف إال عرشة رياالت.
2- كيف نبدأ عرض املشهد:

برامج لإلذاعة  املشهد ال يكون هناك  فيه  الذي يعرض  اليوم  طبًعا يف 
املدرسية إطالًقا سوى القرآن واحلديث ومقدمة قصرية جًدا لكي يتم توفري 
والسنة  بالقرآن  االبتداء  أمهية  ثم  اهلل  ولوال  املشهد،  لعرض  كاماًل  الوقت 
لوفرنا الوقت للمشهد.. لذا؛ عىل مرشفة املشهد أال تتنازل عن البدء بالقرآن 
نبوي ال يتجاوز  القصار كسورة اإلخالص، وذكر حديث  ولو من الصور 

سطر أو سطرين ومن ثم االنطالق يف عرض املشهد.
التمثيلية؛ بحيث يتم اختيار  وقد خصصت مخس مقدمات للمشاهد 
بذكر  واالكتفاء  االختصار  عىل  حرصت  وفيها  للمشهد.  كمقدمة  إحداها 
برناجمني أال ومها الكتاب والسنة فقط، ومن ثم التنويه بعنوان املشهد، وهي 

موجودة يف آخر هذا الكتاب.
3- إعداد املشاهد: 

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:
للمشاهد،  إعدادها  يف  خاصة  طريقة  للمشهد  مرشفة  لكل  أن  أوالً: 
إلخراج  وطريق  سبيل  عليه  واإلرشاف  ذاته  بحد  للمشهد  إعداد  يعترب  بل 
مواهب املرشفات، وإخراج إنجازاهتن؛ فلكل شخٍص منا مميزات ومواهب 

جيب احرتامها، وفسح املجال هلا، ليتسنى له إخراجها.
ثانًيا: إرشاك الطالبات يف عملية إعداد املشاهد، مثاًل: إذا كان املشهد 
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يتطلب إعداد لوحة مكتوبة لتعرض يف املشهد، نقوم برشاء لوحة بيضاء بريال 
واحد، ومن ثم توكيل إحدى الطالبات بكتابة العبارات املطلوب كتابتها يف 

اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني: 
األول: نكتشف املواهب املوجودة عند الطالبات، ونتيح الفرصة هلن 

إلخراجها، وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهن.
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 مبلًغا ما، نستطيع توفري هذا املبلغ من خالل االستعانة بالطالبات يف مثل 

هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.
بني  واملحبة  األلفة  روح  خلق  عىل  املشهد  إعداد  عملية  تساهم  ثالًثا: 

الطالبات املشاركات يف املشهد فيام بينهن، وكذلك مع املرشفة عىل املشهد.
وإتاحة  الطالبات،  كوامن  يف  املدفون  التميز  إظهار  عىل  أيًضا  وتساهم 
املجال لتطبيق ما يرينه 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.
* بقي أن أذكر بأن كل مشهد ومرسحية يتطلب تقيياًم خاًصا.. لذا؛ 
ألحدى  إعطاؤها  يتم  الكتاب،  هذا  آخر  يف  تقييم  استامرة  بإرفاق  قمت 
املعلامت أو اإلداريات يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية، ومن ثم تقوم 
االستامرة يف  املرسحية، وحُتفظ هذه  أو  املشهد  تقييم  بتعبئتها من خالل  هي 
ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات، بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.
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 امل�سرحية الأوىل
الإذاعة املدر�سية

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

تدخل أربعة طالبات إىل املرسح وهن: )سلمى، أروى، مها، عائشة( 
ثم جيلسن بجانب بعض ينتظرن بدء اإلذاعة الصباحية. 

تدخل ستة طالبات هن: )رنا، وئام، نور، عابده، هند، هبجة(. 

يقدمن برناجًما إذاعًيا متكاماًل عىل النحو التايل: 

رنا: تقدم اإلذاعة. 

وئام: تقرأ القرآن. 

نور: تقرأ احلديث. 

عابدة: تقرأ احلكمة. 
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هند: تقرأ فقرة هل تعلم. 

هبجة: تقرأ كلمة الصباح.

بعد تقديم اإلذاعة كاملة أمام الطالبات األربعة: )سلمى، أروى، مها، 
عائشة(؛ خترج طالبات اإلذاعة من املرسح وتبقى الطالبات األربعة. 

تتساءل  الطالبات األربعة فيام بينهن:

سلمى: إذاعة رائعة ومتميزة، استفدت منها ومتنيت أهنا تطول، فعاًل 
عمل عظيم جزاهن اهلل خرًيا. 

الصباح،  كلمة  هي  اإلذاعة  يف  وشدين  أعجبني  ما  أكثر  أنا  أروى: 
موضوعها رائع وإلقاؤها أروع وأظن أن إعداد الكلمة قد أخذ وقًتا وجهًدا 

.. وهلذا السبب ظهرت هبذا املستوى املميز.

والرتتيل،  بالتجويد  وعذًبا،  مجياًل  كان  القارئة  صوت  تقول:  مها 
بالتأكيد أهنا من طالبات حلقات القرآن الكريم، اللهم وفقها واحفظها. 

عائشة: أنا أحب الفقرات اجلذابة واملنتقاة بعناية، مثل: هل تعلم، فقرة 
متميزة وإلقاؤها أكثر من رائع، وعجائب وغرائب، والقصص وغريها من 
هل  فقرة  كانت  وبرصاحة؛   .. وتنقيب  بحث  إىل  حتتاج  التي  الفقرات  هذه 

تعلم متميزة، وإلقاؤها أكثر من رائع، وبإذن اهلل سيرسن عىل هذا التميز.

الف�صل الثاين 
تدخل )رنا( إىل املرسح وتذهب إىل الطالبات األربعة ثم تسلم عليهن 
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وتسأهلن هذا السؤال: أخربنني .. هل استفدتن من اإلذاعة؟

بصوٍت واحد: نعم؛ استفدنا وجزاكن اهلل خرًيا. 

تسأل سلمى رنا: أنا عندي سؤال؛ لكن أخجل منه. 

رنا: قويل يا سلمى ما عندِك. 

املدرسية  اإلذاعة  فن  تتقن  كيف  أعرف  أن  أريد  برصاحة  سلمى: 
ومتارسنه، حتى خيرج هبذا املستوى املميز؟

نقوم  ما  فكل  أيًضا.  وممتعة  بل  ويسرية؛  سهلة  سلمى  يا  املسألة  رنا: 
بعمله هو أننا نوزع الربنامج، ونقسمه عىل بعضنا البعض. 

تأخذ  والثالثة  القرآن،  تأخذ  واألخرى  التقديم،  تأخذ  واحدة  يعني؛ 
فقرة  والسادسة  احلكمة،  حترض  واخلامسة  الكلمة،  ُتعد  والرابعة  احلديث، 
بتحضريها  وتقوم  تناسبها،  التي  الفقرة  تأخذ  طالبة  كل  وهكذا..  منوعة 

واإلعداد هلا جيًدا. 

مها: طبًعا املسالة سهلة وميرسة وتستطيع كل طالبة أن تقوم هبا، يعني 
تستطيع كل طالبة أن تشارك يف اإلذاعة الصباحية، وبكل أرحيية؛ بل نرحب 

هبا، ونحتفل هبا، وأصاًل اإلذاعة املدرسية ما أنشئت إال من أجلكن. 

أروى: برصاحة أنا منذ زمن أفكر يف اإلذاعة ومعجبة هبا، وأرغب يف 
املشاركة فيها، لكن بكل برصاحة أن يف خجٍل شديٍد منها. 

رنا: ختجلني من أي يشء يا أروى. 

أروى: ال أدري .. لكن أعتقد أن فيها نوع من احلرج، خصوًصا أمام 
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زمياليت وأستاذايت .. يعني أية غلطة سوف تكون حمرجة جًدا. 
املفهوم عن  أن هذا  يا أروى ويف احلقيقة  رنا: ال واهلل كالمك خاطئ 

اإلذاعة خاطئ متاًما.
وبني  وزميالهتن،  الطالبات  بني  للتواصل  فرصة  املدرسية  اإلذاعة 
الطالبات ومعلامهتن فتستمع الطالبات واملعلامت إىل ما يقدمنه بصدر رحب 
وفرح ورسور، بل تشعر الطالبة التي تقدم اإلذاعة بالفرح والغبطة وهي تقف 

أمام معلامهتا وزميالهتا؛ بل هذا املوقف يشجعها وحيمسها ويزيدها ثباًتا. 
حتى لو أخطأت أو زلت .. كلنا نخطئ، وال يوجد أحد بدأ من القمة 

كلنا نبدأ بخطوة .. ثم خطوة .. إىل أن نصل إىل القمة - بإذن اهلل تعاىل - . 
عىل  قادرة  وجتعلك  للقمة  توصلك  اإلذاعة  أروى؛  يا  وصدقيني 
الوصول إىل مجيع املنابر اإلعالمية يف املستقبل بكل شجاعة وثبات - بإذن اهلل  
- ! وجريب وأنِت ستعرفني صدق كالمي، وسوف تقولني: يا ليتني التحقت 

باإلذاعة واستفدت من هذه الفرصة العظيمة التي تقدمها يل.
اليوم  من  معكن  واعتربيني  اهلل،  وفقك  رنا،  يا  مجيل  كالم  أروى: 

والتجربة خري برهان، وإن شاء اهلل لن أنسى لِك هذا اجلميل. 
أن  باإلمكان  هل   .. رنا  يا  لكن  رائع؛  من  وأكثر  مجيل  كالم  عائشة: 

توضحي يل أهداف اإلذاعة املدرسية ولو بشكٍل خمترص.
 . رنا: بالتأكيد يا عائشة، وهذا واجب عيلَّ

أهداف اإلذاعة املدرسية عظيمة وكثرية ولسنا يف غنى عن أي هدف 
منها؛ بل كل هدف يزيدنا رفعة وعلًوا. 

األهداف هي كالتايل:
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  أوالً: الدعوة إىل اهلل.
  ثانًيا: زرع الثقة يف نفوس الطالبات.
  ثالًثا: تدريب الطالبات عىل اخلطابة.

  رابًعا: تدريب الطالبات عىل اإللقاء، ومواجهة اجلمهور.
  خامًسا: تنمية قدرات الطالبات عىل اإلعداد والتنسيق بأنفسهن.

  سادًسا: املشاركة يف التوعية باملناسبات.
  سابًعا: معاجلة بعض السلوكيات السيئة.

  ثامنًا: اإلعالن عن األنشطة املدرسية لكافة اجلامعات املدرسية.
للطالبات  ومتميزة  جيدة  وثقافية  معرفية،  حصيلة  تقديم  تاسًعا:    

واملستمعات.
  عارًشا: تنمية مواهب وقدرات الطالبات أمام زميالهتن.

  احلادي عرش: ذكر سري السلف الصالح، والدعوة إىل االقتداء هبم.
تقول عائشة: جزاِك اهلل خرًيا يا رنا. وبرصاحة كفيت ووفيت ومل يتبَق 
املدرسية  اإلذاعة  فريق  إىل  أنضم  يوم غٍد سوف  أنا من   .. لِك  أقول  أن  إال 

فأفيد وأستفيد - بإذن اهلل - . 
سلمى: وأنا أيًضا اعتربيني إحدى طالبات اإلذاعة. 

مها: وأنا كذلك أريد أن أشارك يف اإلذاعة اليوم قبل غٍد. 
خترج مجيع الطالبات من املرسح. 

:::::  هناية املرسحية  :::::

www.alukah.net
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
برنامج إذاعي 1

متكامل
من لتمثيل إلقاء برنامج إذاعي

الطالبات

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )10( هن: )رنا، وئام، هبجة، 
عابدة، هند، سعد، سلمى، أروى، مها، عائشة(.

مدة املرسحية: )10( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة، من الطالبات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية اإلذاعة املدرسية.

- حث الطالبات عىل املشاركة فيها.

- تعريف الطالبات بأهداف اإلذاعة املدرسية.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الثانية
ال�ستماع اإىل الغناء

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تدخل فتاة إىل املرسح اسمها )خدجية( ثم تقول: ما الذي يطربنا اليوم؟ 
ماذا نسمع من األغاين؟

يف  الرشيط  وتضع  صغري  ومسجل  رشيط  جيبها  من  الطالبة  خترج 
املسجل والسامعات يف إذنيها وتشغل الرشيط.

رأسها،  هتز  فتارة  وانفعال؛  طرب  حركات  )خدجية(  الطالبة  تظهر 
وتارة حترك يدهيا، وتارة متيش إىل األمام، وتارة ترجع إىل اخللف.

بعد دقيقتني تدخل أربعة طالبات مع )طالبة علم( فيجلسن حوهلا.

املجموعة  إىل  تذهب  ثم  جيبها،  يف  وختفيه  املسجل  )خدجية(  تغلق 
لتستمع.
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تبدأ )طالبة العلم( باحلديث:

أختي احلبيبة: 

متى ستفيقني من غفلتك؟! امحدي اهلل أنِك عىل قيد احلياة، فام زالت 
الفرصة أمامِك؛ فقد ماتت فتاة عىل األغاين، وتلك توفيت عىل املعايص .. 

فامذا تنتظرين إىل اآلن؟!! 

سامع  يف  وسعاديت  راحتي  لنفسِك:  تقويل  عندما  تكذبني  إنِك  هلل  فوا 
الغناء. 

هل تعلمني ملاذا؟ 

ألن راحة القلب وطمأنينته يف سامع ما يصلحه ويرتقي به. 

أختي تأميل هذه النصوص يف وصف من تتساهل 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 أبًدا.

فالقرآن ينهى عن اتباع اهلوى، ويأمر بالعفة، والغناء يأمر بضد ذلك. 

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

لنداء الشيطان. 
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وهو  اإلنسان  يرى  أن  هو  الشيطان؛  ترس  التي  األمور  أعظم  من  فإن 
يبتعد عن طريق ربه، وبالتايل يكون معه يف جهنم. 

ويف يوم القيامة ال ينفع هذا اإلنسان املخدوع االعتذار؛ ألن ..

الغناء أحلـــان  ــب  وح الــكــتــاب  ــب  ح
جيــتــمــعــان  ــس  ــي ل ــد  ــب ع ــب  ــل ق يف 

رأوا ملـــا  عــلــيــهــم  ــاب  ــت ــك ال ــل  ــق ث
ـــن ـــرمح تـــقـــيـــيـــده بـــــأوامـــــر ال

رأوا ـــا  مل عــلــيــهــم  خـــف  ــو  ــه ــل وال
ـــان.  ـــن أحل ـــرب وم ــه مــن ط ــي مــا ف

أختي هل تريدين أن تكون هنايتِك 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 دًما، ولكنه 

يشبه الصديد وبكمية هائلة!!.

راعني املوقف مل أر ذلك املنظر يف حيايت .. توقعت أن خمه خترج منه!! 
انتظرت مخس دقائق.. عرش.. ربع ساعة ومل يتوقف.. وجلست كثرًيا؛ لقد 

امتألت املغسلة صديًدا كثرًيا، سبحان اهلل .. من أين يأيت كل هذا؟

ولكن  دقائق؛  عرش  ذلك  استغرق  ملا  بداخله  ما  خرج  لو  الدماغ  إن 
علمت أهنا قدرة العيل الكبري. وعندما يئسنا من إيقاف هذا الصديد؛ كفناه 

ومل يتوقف هذا حتى عندما أحلدناه يف القرب!! 
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مل يرق يل جفن، ورحت أسأل عن هذا الفتى؛ فأجاب مقربوه أنه كان 
يسمع الغناء ليل هنار، صباًحا ومساًء، وكان الصاحلون هيدوه بعض أرشطة 

القرآن واملحارضات فيسجل عليها الغناء، وال حول وال قوة إال باهلل. 

واآلن أختي؛ هل ما زلِت تريدين سامع األغاين؟.



39

على خشبة المسرح

الف�صل الثاين 
عليها  تدخل  ثم  مكاهنا  إىل  وتذهب  املجموعة  من  )خدجية(  خترج 

صاحباهتا وهن: )فرح، وجنى، ونوف(. 

تقول خدجية: مرحًبا بأهل الطرب.

ترد فرح: ال يوجد صوُت أطرُب من صوتِك.

تقول جنى: اليوم أنِت مطربتنا.

بأن  تقول  علم(  )طالبة  سمعت  اليوم  أنا   .. فتيات  يا  خدجية:  تقول 
الغناء حرام. 

معنى  تعرفني  .. هل  .. طرب  الكالم؟ هذا طرب  ما هذا  نوف:  ترد 
الطرب؟ .. أسمعينا. 

 .. جمروحة   .. قلبي  بعد  )يرددن(  مظلومة  اححح..  خدجية:  تقول 
)يرددن( بعد قلبي .. مطعونة .. )يرددن( بعد قلبي .. مطرودة .. )يرددن( 

بعد قلبي .. جمنونة .. )يرددن( بعد قلبي.

تقول فرح: ما أمجل صوتِك.

تقول خدجية: موعدنا إن شاء اهلل غًدا، ثم خيرجن من املرسح. 

تذهب )خدجية( إىل املجموعة التي تستمع إىل كالم )طالبة العلم(. 

تقول )طالبة العلم(: 

إىل  تدعو  وال  األخالق،  مكارم  إىل  تدعو  ال  األغاين  أن  »واملشاهد 
األخالق الفاضلة؛ وإنام تدعو إىل العشق والغرام، واحلب واهليام، وتشتمل 
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عىل ذكر حماسن النساء والغلامن!

فأي خري فيها؟!! 

قد يدعي أقوام أن املوسيقى اهلادئة تريح األعصاب! 

القرآن  يف  الراحة  جتد  النفس  أن  طبًيا  ثبت  فقد  كذلك؛  األمر  وليس 
وليس يف الغناء وصدق اهلل چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ ]النساء: 122[.

اذهب إىل القرآن فيه الشفاء والرمحة ملن غمر اإليامن قلوهبم وأرواحهم 
صفاء  من  القرآن  يف  ما  لتلقى  وتفاؤل  برش  يف  وأقبلت  وتفتحت  فأرشقت 
ملوك  أغنى  وأرواح  قلوب  تعرفه  مل  ما  النعيم  من  وأمان، وذاقت  وطمأنينة 
األرض .. ولنستمع مًعا إىل هذه اآليات، ولنر أثرها عىل أنفسنا كتجربة حية: 

چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  
چ  ی    ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ    ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

]األعراف[.

إنه حًقا سد منيع يستطيع اإلنسان أن حيتمي به من خماطر كل اهلجامت 
املتتالية عىل نفسه وقلبه، فيقي القلب من األمراض التي يتعرض هلا، كام أنه 
ونزعات  واحلسد،  والطمع،  كاهلوى،  به؛  علقت  التي  األمراض  من  ينقيه 

الشيطان، هادًيا ونذيًرا، وشفاء ملا يف الصدور. 
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الف�صل الثالث 
خترج خدجية من املجموعة وتذهب إىل مكاهنا.

خترج )طالبة العلم( وطالباهتا من املرسح، وتدخل صديقات )خدجية( 
ومعهن طبل، وآالت غناء.

يقلن خلدجية: نريد اليوم طرًبا ما بعده طرب.

ترد خدجية: لكن أنا عندي رشيط ما رأيكن أن نسمعه. 

اجلميع: نسمع. 

ملدة  الكريم  القرآن  من  مقطع  إىل  فيستمعن  الرشيط؛  خدجية  تشغل 
دقيقتني.  

تغلق بعدها خدجية املسجل فتقول نوف: اهلل .. هذا أعظم صوت .. 
لقد رشح صدري. 

تقول جنى: منذ زمن وأنا غافلة عنه .. ملاذا يا خدجية؟. 

تقول فرح: ملاذا يا خدجية مل تسمعينا إياه من قبل؟ ملاذا يا خدجية تركتينا 
يف جحيم الطرب؟ ملاذا يا خدجية؟.

تقول جنى: هذه هي السعادة احلقيقية يا بنات .. كالم اهلل ال يعلوه أي 
كالم. 

تقوم املجموعة بتكسري آالت الغناء.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور استامع الغناءرشيط1

من املنزللتمثيل دور استامع الغناءمسجل2

من املنزللتمثيل دور استامع الغناءسامعات3

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )9( هم: )فرح، وجنى، نوف، 
والطالبات األربع، وطالبة العلم، وخدجية(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ كلها من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- بيان حرمة االستامع إىل الغناء.

- التحذير من عاقبة سامع الغناء.

- احلث عىل استامع القرآن الكريم كالم اهلل.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الثالثة
ال�سحة تاج .. فحافظي عليها

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

تدخل طالبة إىل املرسح اسمها )أروى( ثم جتلس.

تدخل طالبة أخرى اسمها )مروة( فتسلم عىل أروى ثم جتلس.

مروة: يف األمس مل تستطع عيناي النوم.

أروى: ومِلَ؟.

مروة: باألمس كنت جالسة عىل التلفاز أكثر من أربع ساعات.

أروى: أربع ساعات متواصلة .. هذا خطأ يا مروة. 

مروة: وماذا تريدين أن أعمل يا أروى؟

أروى: البد أن تنتبهي إىل صحة عينيِك .. اعلمي بأن النظر إذا أمهلتِه 
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النهاية قد تلجئني إىل  سوف يسبب لِك مضاعفات ومشكالت كثرية، ويف 
النظارات، أو العدسات، أو ربام عمليات الليزر ودوامة من املشكالت التي 
قد ال تنتهي. لذا.. احريص دائاًم عىل عدم اإلكثار من مشاهدة التلفاز لساعات 
التلفاز بعيدة ثالثة أمتار  طويلة، واحريص عىل أن تكون املسافة بينك وبني 
مثاًل، وال يكن جلوسِك أمام التلفاز مبارشة؛ بل انحريف يمينًا أو شامالً حتى 

ختففي من وصول األشعة الضارة إىل عينيِك. 

مروة: جزاِك اهلل خرًيا يا أروى عىل هذه املعلومات املهمة، وأعدك إن 
شاء اهلل من اليوم أن أحرص عىل سالمة عيناي من هذه األشعة الضارة.

أروى  إىل  وتذهب  )سعاد(،  اسمها  املرسح  إىل  أخرى  طالبة  تدخل 
ومروة فتسلم عليهام، وجتلس معهام.

تبدأ سعاد بالسعال الشديد، وتضع يدها عىل صدرها، تعبرًيا عن األمل.

أروى: ماذا بِك يا سعاد؟.. ما الذي يؤملِك؟

سعاد: آه.. وهل يوجد يشء ال يؤملني؟ الصدر مكتوم، واحللق خمنوق، 
والصوت مبحوح، ودعي األمر كله عىل اهلل.

أروى: هذه أعراض التدخني يا سعاد .. ملاذا ال تتوقفني عن التدخني؟ 
إىل متى يا سعاد كل هذه املعاناة؟.

صحتِك يا سعاد يف تدهور .. واهلل أعلم إىل أين تصل يف النهاية .. كل 
يوم ونحن نسمع عن أمراض ال حد هلا بسبب التدخني .. ربو - سل رئوي 

- تليف كبدي - ذبحة صدرية - جلطة - فشل كلوي - رسطان الرئة. 

سعاد: آه يا أروى لو تعلمي ما الغضب الذي يأتيني كل يوم .. أقول آه 
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.. ما الذي جعلني أقع يف هذا اخلبيث )الدخان( .. آه كل يوم يأكل يف صحتي 
وأنا أرى بعيني وال أقدر عىل فعل يشء.

أروى: ال تقويل هذا يا سعاد .. ال يوجد يشء مستحيل .. تستطيعني 
أن حتافظي عىل صحتِك ومن اليوم، وأن ال تدعي للشيطان يا سعاد أية فرصة 
لكي يضحِك عليِك، ويقول لِك .. فات الوقت؛ بل ابدئي من اآلن وقويل إن 

شاء اهلل من هذه الساعة أقلع عن التدخني.

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

أروى  إىل  وتذهب  )منرية(،  اسمها  املرسح  إىل  أخرى  طالبة  تدخل 
ومروة وسعاد فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

به  بدأِت  الذي  الرجيم  مع  حالِك  كيف  منرية؛  يا  أخربيني  مروة: 
لتخفيف وزنِك؟.

منرية: مل ينفع معي الرجيم، وقطعته من أسبوع، وعجزت أن أجد حاًل 
ملشكلة السمنة هذه، التي جعلتني وكأن عمري ثامنون سنة؛ بل حتى النوم مل 

أهنأ فيه.

أروى: حلك عندي يا منرية، ويسري - بإذن اهلل - .

العني  عىل  نصائحِك  بأن  واعلمي  أروى،  يا  حلِك  أعطني  منرية: 
والرأس. 

أروى: أريد أن أوصيِك برياضة مهمة ويسرية؛ أوال وهي رياضة امليش.

فامليش يعترب من أفضل أنواع الرياضة عىل اإلطالق، والكثري الكثري من 
األطباء ينادي برضورة امليش.
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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- .

يمنع  مما  الشحوم  من  تراكم  وما  الدهون  يذيب  امليش  فإن  وكذلك 
ما  وهذا  املفرطة..  السمنة  تسببها  التي  العظام  وخشونة  الرشايني،  انسداد 
تعاين 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، 
وأمراض  الروماتزم  أمراض  من  نفسه  عىل  حيافظ  أن  اإلنسان  يستطيع  كام 

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.

وكذلك فإن للميش أثر عىل الصحة النفسية؛ فهو يساعد اإلنسان عىل 
التخلص من القلق واالكتئاب وجيعل اإلنسان يف جتدد مستمر.

منرية: جزاِك اهلل خرًيا يا أروى عىل هذه النصيحة .. وبرصاحة أول مرة 
أسمع عن هذه الفوائد العظيمة للميش.
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الف�صل الثاين
تدخل طالبة أخرى إىل املرسح اسمها )نوال(، وتذهب إىل املجموعة 

فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

ليلة  .. سهرت  الدوام  أن أكمل  بالغة استطعت  اليوم بصعوبة  نوال: 
أمس ومل أنم إال متأخرًة.

أروى: السهر يا نوال عادة ضارة باجلسم .. السهر يا نوال سم للجسد 
.. السهر ال يمكنِك من مواصلة العمل بجد ونشاط؛ بل يدفعِك إىل النعاس 
واخلمول والكسل. فاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل وقت النوم هو الليل قال 

تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  چ ] النبأ: 10[.

نوال: احلمد هلل .. ال يوجد خري إال دلنا القرآن والسنة عليه؛ لكن نحن 
السهر  الليلة برتك  أروى من هذه  يا  أعدك  اهلل؛  وبإذن   .. نفرط ونقرص  من 

واالبتعاد عنه.

أروى: يف اخلتام أريد أن أقول: 

وال  صحيًحا،  سلياًم  وبقائه  عليه،  املحافظة  علينا  البدن  حق  من  إن 
يكون 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.

كله  هذا  يعادل  ال  وكنوزها  الدنيا  أموال  من  اإلنسان  يمتلك  ومهام 
الصحة التي يتمتع هبا. 
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الصحة  يساوي  اليومية،  والرياضة  املنتظم،  الغذاء  بأن:  تنسوا  وال 
اجليدة.

خترج مجيع الطالبات من املشهد.

تدخل إحدى الطالبات وتضع لوحة أمام الطابور مكتوب فيها: 

)الغذاء املنتظم  +  الرياضة اليومية  = الصحة اجليدة(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ليكتب عليها عبارة ثم تعرض يف لوحة1

املرسحية
)1( ر.س

)أروى،  هن:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
مروة، منرية، سعاد، نوال(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال واحد.

اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية املحافظة عىل الصحة.

- التحذير من العادات الضارة التي مُتارس وترض بالصحة.

- عرض حللول تفيد يف املحافظة عىل الصحة.

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

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

خالدة،  مروة،  تالني،  )أسامء،  وهن:  املرسح  إىل  فتيات  مخسة  تدخل 
آية(.

ثم تدخل عليهن فتاة سادسة اسمها )هدى(، فتقول: السالم عليكن 
ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع: وعليكن السالم ورمحة اهلل وبركاته.

أسامء:.. أهاًل هدى .. كيف حالِك؟

هدى: لوين أصفر يف أبيض يعني عسيل.

اجلميع يضحكن.

آية: أخربينا يا هدى عن آخر األخبار؟!
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هدى: من عندي أم من عند البري؟

آية: ال من عندِك.

هدى: يف ليلة األمس كنت ذاهبًة يف طريق، 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.

أسامء: يا اهلل! سبع .. يعني أسد.

هدى: سبع ماذا؟.. دعيني أكمل .. سبعة رجال أمامي. ما إن نزلت وإذ 
بأحدهم يمسكني من كتفي وهيزين؛ ومع أول هزة حتركت يدي كالصاروخ 
وبدون أن أشعر إىل وجهه وأنفه وأذنيه فلكمته، من قوة اللكمة وجدت أنفه 

وفمه يف يدي.. فقلت نصيبك يا أهيا املجنون.

تالني: اهلل.. اهلل.. هذه تسمى الرضبة القاضية يف عامل املالكمة.

مروة: ولكن؛ ماذا حدث مع البقية؟

هدى: وضعت يدي يف جيبي، وأخرجت املحفظة.

خالدة: إًذا .. خفِت منهم، وشعرِت باجلبن.

يف  أركز  دعوين   .. أكمل  سوف   .. فرصة  أعطيني  أختي  يا  هدى: 
احلديث قلياًل؛ املهم.. وضعت يدي يف جيبي وأخرجت املحفظة، وأعطيت 

كل واحد.

مروة: بالتأكيد نقوًدا .. تريدين أن خترجي نفسِك من هذه الورطة .. 
سبعة رجال ما هم برجل واحد.
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من  أخرجت  أنني  املهم؛   .. أصمت  أن  وإما  أكمل،  أن  إما  هدى: 
 .. رصاصة   .. واحد  كل  عىل  ووزعت  رصاص  نعم   .. رصاص  املحفظة 
رصاصة .. وقلت هلم اآلن سوف أذهب إىل البيت ألحرض املسدس ثم آيت 

لكي أرمي كل رصاصة يف جسد صاحبها.

اجلميع يضحكن.
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الف�صل الثاين
يرن هاتف هدى املتنقل فرتد قائلة: هال فيِك .. أنا اآلن يف السوق أقوم 

برشاء األغراض ثم أرجع إىل البيت .. مع السالمة.

تالني: هدى .. كيف تكذبني عىل أمِك؟ تقولني هلا أنِت بالسوق وأنِت 
جالسة بيننا.

من  البد  يعني   .. كلمتني  كلها   .. بعيًدا  تفكري  ال  أختي  يا  هدى: 
التدقيق.

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

هدى: يا أختي مل أقل هذا .. كلمة من هنا .. وضحكة من هنا، وكلها 
يف احلديث والضحك والطرائف.

تالني: الكذب يا هدى هو الكذب، بل إذا كان بقصد إضحاك اآلخرين 
يكون أشد وعقوبته أكرب.

أنا أول مرة أسمع هذا الكالم .. الذي اعتقده هو أن الكذب  هدى: 
بني الزمالء، واألصحاب، وتسيري األحوال، من هنا وهناك هو ليس بخطري.

هل   .. صواًبا  ليس  صديقتي  يا  كالمِك   .. ال   .. هدى  يا  ال  تالني: 
تسمحن يل بدقائق أقرأ عليكن هاتني الورقتني.

هدى: بالتأكيد .. نريد أن نستفيد.

تالني: بسم اهلل الرمحن الرحيم؛؛؛ 

العيوب واجلرائم،  أبشع  للواقع. وهو من  القول  الكذب هو: خمالفة 
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ومصدر اآلثام والرشور، وداعية الفضيحة والسقوط. لذلك حرمته الرشيعة 
اإلسالمية، ودعت عىل املتصفني به، وتوعدهتم يف الكتاب والسنة:

ڇ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   تعاىل:  قال 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ  

ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڇ  تعاىل:  وقال  ]غافر[،  ڇ  ڱ   ڱ     ڱ  

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.

دَق هَيدي إىل الربِّ وإنَّ  دِق فإنَّ الصِّ وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بالصِّ
دَق حتَّى ُيكتَب  ى الصِّ جُل يصدُق ،ويتحرَّ الرَّ الربَّ هَيدي إىل اجلنَِّة وما يزاُل 
اكم والكذَب فإنَّ الكذَب هَيدي إىل الفجوِر، وإنَّ الفجوَر  يًقا وإيَّ عنَد اهللِ صدِّ
ى الكذَب حتَّى ُيكتَب عنَد اهللِ  هَيدي إىل النَّاِر، وما يزاُل العبُد َيكذُب ويتحرَّ

اًبا«)1( . كذَّ

وقال أمري املؤمنني - ريض اهلل عنه -: »اعتياد الكذب يورث الفقر«.

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

مساوئ الكذب:

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

)1(  الراوي: عبداهلل بن مسعود - املحدث: األلباين - املصدر: صحيح الرتمذي - الصفحة 
أو الرقم: )1971( - خالصة حكم املحدث: صحيح.
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فال  الثقة،  وانعدام  الكرامة،  وسقوط  السمعة،  سوء  عىل  باعث  1ـ 
تقبل شهادته، وال يوثق بمواعيده  بالصدق، وال  الكذاب وإن نطق  يصدق 

وعهوده.

لفق  وربام  خيالفها،  ما  وخيتلق  أكاذيبه  ينسى  أنه  خصائصه  ومن 
األكاذيب العديدة املتناقضة، دعاًم لكذبة افرتاها، فتغدوا أحاديثه هذًرا مقيًتا، 

ولغًوا فاضًحا.

أحاسيس  فيهم  ويشيع  ببعض،  بعضهم  الناس  ثقة  يضعف  أنه  2ـ 
التوجس والتناكر.

الواقع من  لتمييز  الثمينني،  الوقت واجلهد  أنه باعث عىل تضييع   -3
املزيف، والصدق من الكذب.

عليها  نبهت  خطرية،  ومغبة  سيئة،  روحية  آثار  ذلك  فوق  وله   -4
النصوص السالفة.

ومن دواعي الكذب وأسبابه بل أمهها: 

العادة: قد يعتاد املرء عىل ممارسة الكذب بدافع اجلهل، أو التأثر باملحيط 
ومتتد  السيئة،  العادة  هذه  عىل  فيشب  الديني،  الوازع  لضعف  أو  املتخلف، 
الكذب  رضاع  استحىل  »من  احلكامء:  بعض  قال  لذلك  نفسه،  يف  جذورها 

عرس فطامه«. 

والكذاب مهان؛ ألنه مكتوب عند اهلل كذاًبا، وبئس هذا الوصف ملن 
أن  يقر  فكيف  بالكذاب،  الناس  بني  ينعت  أن  لينفر  اإلنسان  إن  به،  اتصف 
ُيكتب عند خالقه كذاًبا؟  أما بني الناس فال يوثق به يف خرب وال معاملة، وإنه 
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ملوضع التندر القبيح بعد وفاته، فهل بعد ذلك من سبيل إىل أن يتخذ املؤمن 
الكذب مطية لسلوكه أو منهًجا حلياته؟! 

يرضون  ال  جاهليتهم،  يف  اجلاهلية  وأهل  كفرهم  يف  الكفار  كان  لقد 
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 
الروم، بعث إليهم ليسأهلم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال أبو سفيان: واهلل لوال احلياء من 

أن يأثروا عني كذًبا، لكذبت عنه أو عليه.

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

وثمراته الطيبة.

من  معدود  وهو  الصدق،  عىل  جيرؤ  ال  وجهني،  ذو  جبان  والكذاب 
املنافقني، فاملنافق يظهر خالف ما يبطن، وال ينفك الكذاب عن النفاق حتى 
بن  اهلل  عبد  عن  النفاق،  اسم  عنه  زال  الصدق  إىل  عاد  فإذا  الكذب،  هيجر 
عمرو ابن العاص - ريض اهلل عنهام - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أربع من كن فيه، 
كان منافًقا خالًصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق 
حتى يدعها: إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم 

فجر« رواه البخاري ومسلم.

من  إليه  جترها  ملا  الكذب  مواقف  عن  بنفسها  تربأ  أن  املسلمة  فعىل 
النفاق.
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عنه  غفلة  يف  أنا  أمٍر  عىل  ذكرتني   .. تالني  يا  خرًيا  اهلل  جزاِك  هدى: 
ڇ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   تعاىل:ڇ  قال   .. بالشهادة  اهلل  ذكرِك   ..

)الذاريات: 55(. 

أعدك من اليوم - بإذن اهلل - بأن أقلع عن الكذب سواًء يف اجلد أوم 
اهلزل .. احلمد هلل.. الصدق فيه النجاة يف الدنيا واآلخرة.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

 :::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يف هاتف نقال1 اهلاتفية(  )املكاملة  لتمثيل 

املرسحية
من املعلمة

)هدى،  هن:  طالبات   )6( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
تالني، أسامء، مروة، آية، خالدة(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املعلمة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- بيان حرمة وخطورة الكذب.

- حث الطالبات عىل الصدق دائاًم.

- وعظ الطالبات من خالل اآليات واألحاديث.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية اخلام�سة
الرتفيه والرتويح .. ب�سوابط

الف�صل الأول 
بداية املرسحية...

يوجد طاولة ومعقد جتلس عليه طالبة اسمها )عهود(، وأمامها مقعد 
ثاٍن. 

تدخل طالبة أخرى اسمها )سعاد( فتسلم عىل عهود ثم تقول: اليوم يا 
عهود عندي لِك نزهة ال تعوض.

عهود: وإىل أين إن شاء اهلل؟

سعاد: عندنا اليوم موعد للذهاب إىل سوٍق جديد.

هنائية  اختبارات  القادم  األسبوع  يف  أنه  سعاد  يا  تعلمني  أنِت  عهود: 
والبد من االستعداد هلا .. يعني ال يوجد وقت للهو.

العروض  آخر  ترين  النفس،  عن  ترفيه  هذا   .. اختبارات  أية  سعاد: 

www.alukah.net



60

على خشبة المسرح

واملوديالت .. قويل موافقة يا سعاد؛ واعلمي بأن صحبتِك ترشفني.

أول  أكون  بعد االختبارات  اهلل  .. وإن شاء  يا سعاد  بالتوفيق  عهود: 
واحدة خترج معكن، أما يف الوقت احلايل؛ فاعذريني يا سعاد.

سعاد: أنِت واختيارِك .. عموًما أنا سوف أذهب .. هل تأمرينني بيشء 
آيت به إليك .. فساتني .. شنط .. هدايا.

عهود: ال يش .. بارك اهلل فيِك.

سعاد: سأحرض لِك هدية .. مع السالمة.

عهود: يف أمان اهلل.
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الف�صل الثاين 
بعد دقيقة ترجع سعاد وتسلم عىل عهود، وتقول هلا عهود: ما أخبار 

السوق اجلديد؟.

سعاد: برصاحة ال أقدر إال أن أقول لك يا سعاد بأنِك قد أضعت فرصة 
العمر التي ربام ال ترين مثلها.. أقول: فاتِك نصف عمرِك؛ لكن أعلمي بأنه 
مل يفتِك يشء .. عندنا بعد غٍد إن شاء اهلل موعد لسوٍق كبري، مع صديقاتنا 

الاليت تعرفيهن، واملكان قريب.

من  أقل  قبل  خترجن  أمل  املتكررة؛  الزيارات  هذه  كل  وملاذا  عهود: 
أسبوع.

سعاد: ذاك سوق وهذا آخر .. كل يشء خمتلف.

عهود: إًذا ما الداعي لكل هذا؟

سعاد: كام تعلمني يا عهود أن هذا ترفيه، وترويح، واستجامم للنفس.

عهود: ال أعلم ما النهاية معِك يا سعاد؛ لكن بالتوفيق يا سعاد.

سعاد: يعني لن خترجي معنا.

عهود: يف هذا األسبوع يا سعاد عندي ارتباطات اجتامعية، زيارات، 
ودعوات، وأفراح، أنت تعلمني صلة الرحم، وعظم أجرها.

سعاد: عىل راحتِك .. السالم عليكم.

عهود: وعليكم السالم.
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الف�صل الثالث 
بعد دقيقة تدخل سعاد ومعها كيس، وتقول: السالم عليكم.

عهود: وعليكم السالم.

سعاد: كيف حالك يا عهود؟

عهود: بخري واحلمد هلل.. إىل أين أنِت ذاهبة هذا اليوم؟

سعاد: ال اليوم ال توجد نية .. قريًبا، قريًبا - بإذن اهلل - .

عهود: ما شاء اهلل قريًبا .. يعني ليس إىل السوق؟

سعاد: ال ليست إىل السوق؛ بل إىل حديقة.

عهود: وفقِك اهلل يا سعاد.

سعاد: أفهم من كالمِك أنِك لن خترجي معي؛ ما األمر؟

عهود: اعذريني يا عهود اآلن وقت صالة، أصيل لريب، وأطهر قلبي.

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

عهود: يا سعاد!! الرتويح يف اإلسالم أمر مرشوع، بل ومطلوب، طاملا 
أنه يف إطاره الرشعي السليم املنضبط بحدود الرشع التي ال خُترجه 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 
اجلدي  اجلانب  من  والتخفيف  وصعاهبا،  احلياة  مشاق  حتمل  عىل  واملسلمة 
من  يشء  مع  األنشطة  تلك  تتعارض  أال  رشيطة  رتابتها،  ومقاومة  فيها، 
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يف  واألصل  مفروضة،  عبادة  عن  اشتغال  فيها  يكون  أو  اإلسالم،  رشائع 
ذلك احلديث الذي يرويه حنظلة - ريض اهلل عنه - أنه قال:»لقيني أبو بكر 
نافق  قلت:  قال:  حنظلة؟  يا  أنت  كيف  فقال:   - عنه  اهلل  ريض   - الصديق 
حنظلة! قال: سبحان اهلل! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يذكرنا بالنار واجلنة حتى وكأنا رأي عني، فإذا خرجنا من عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إنا  اهلل  أبو بكر: فو  قال  فنسينا كثرًيا،  عافسنا األزواج واألوالد والضيعات 
لنلقى مثل هذا، فانطلـقت أنا وأبـو بكر الصديق حتى دخلنا علـى رسول 
ذاك؟  وما  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال رسول  اهلل،  يا رسول  نافق حنظلة  قلت:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
قلت: يا رسول اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة حتى كأنا رأي عني، فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا األزواج واألوالد والضيعات، فنسينا كثرًيا. فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: والذي نفيس بيده أن لو َتُدوُمون عىل ما تكونون عندي ويف 
الذكر لصافحتكم املالئكة عىل ُفُرِشكم ويف ُطِرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة 

وساعة ثالث مرات« رواه مسلم.

سعاد: يعني ساعة وساعة عىل اإلطالق، أم فيها ضوابط؟

عهود: بتأكيد هلا ضوابط .. حتفظ حق اهلل أوالً، ثم حق النفس ثانًيا.

سعاد: أعطيني يا عهود جمموعة من هذه الضوابط؛ ألنني بكل رصاحة 
أول مرة أسمعها، أريد أن أستفيد وأفيد.

عهود تقول:

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.
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ثانًيا: اختاري مجاعة طيبة أثناء خروجِك للرتويح، بام يتفق مع عمرِك، 
وثقافتِك وميولِك، وابتعدي عن رفقة السوء، فإن أثرها السلبي ال ُينكر.

البذيء،  الغضب، والكالم  العامة، مثل جتنب  ثالًثا: مراعاة األخالق 
والغش، ومثريات العداوة.

رابًعا: االعتناء بأماكن الرتويح، وعدم إحلاق األذى فيها، فهذه مرافق 
عامة ملٌك للجميع، فحافظي عليها، واحريص عىل عدم مضايقة اآلخرين.

خامًسا: مراعاة الصحة العامة، والنظافة بشكل عام يف مجيع املامرسات 
الرتوحيية.

للرتويح،  املباحة  األوقات  معظم  ختصيص  يف  اإلفراط  عدم  سادًسا: 
فاالعتدال والتوسط سمة أساسية يف ديننا احلنيف.

سعاد: بارك اهلل فيِك يا عهود، اآلن عرفت ضوابط الرتويح، وإن شاء 
اهلل من اليوم اتبعها، وأسري وفقها.

عهود: احلمد هلل.. هيا بنا يا سعاد. 

سعاد: من اليوم.. الصالة أوالً .. والرتويح املنضبط مطلوب؛ ولكن 
باعتدال، وبعد إمتام مجيع األعامل الرضورية.

عهود: إًذا هيا بنا إىل الصالة.

خترج سعاد وعهود من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من للداللة عىل نية الذهاب للحديقةكيس مجيل1

الطالبات

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية طالبتان مها: )عهود، سعاد(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من الطالبات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- حث الطالبات عىل عدم اإلكثار من الرتفيه.

- توعية الطالبات بأمهية املوازنة بني حقوق اهلل وحقوق النفس.

- تذكري الطالبات بأن الرتفيه ليس كله مباح وال حرام؛ بل هو نوعان: 
مباح وغري مباح.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة
قراءة الكتب .. اأين نحن منها؟!!

الف�صل الأول 
بداية املرسحية... 

ثامنية طالبات جمتمعات يتحدثن هن: )هند، مريم، سام، زينب، نورة، 
فريدة، جود، عائشة(. 

مريم: دخلت يا بنات مرة صيدلية من الصيدليات، وقلت للصيدالنية 
أعطيني أقوى مضاد حيوي عندِك. فقالت: أقوى مضاد حيوي عندي هو 
البنسلني. قلت: البنسلني عالج قديم وال أظنه قوي؛ فأرصت إال أن آخذه 

وأنا يف احلقيقة لست مقتنعًة بكالمها؛ فام رأيكن؟.

ا أصال، واسمه يوحي بأنه قديم.  نورة: البنسلني ليس مضاًدا حيويًّ

أن  والبد  تاجرة   .. عندها  التي  الكمية  ُترصف  أن  تريد  ربام  عائشة: 
توزع البضاعة التي عندها.
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مكتشفه  االستعامل  واسع  حيوي  مضاد  البنسلني   .. أخوايت  يا  هند: 
من  الكثري  عىل  القضاء  يف  كبري  دور  اهلل  بعد  الكتشافه  وكان  فلمنج،  العامل 

األمراض مثل اجلدري قدياًم.

وحديًثا ما زال يستخدم يف قتل العديد من البكترييا بأنواعها العصوية 
أقوى  من  يعد  لذا؛  فعال  للبكرتيا  املقاوم  فمفعوله  وغريها،  والعنقودية 

املضادات احليوية عىل اإلطالق.

سام: قرأت يا بنات يف األمس خرًبا عن سقوط طائرة يف دولة اسمها 
قواتيامىل، وراح ضحيتها حوايل مائة شخص؛ هل قرأت هذا اخلرب إحداكن؟ 

جود: أعوذ باهلل .. ال واهلل مل أقرأه .. كفانا اهلل الرش. 

هند: 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. 

فريدة: قبل أسبوعني سافرنا أنا والعائلة ونويت أن أمجع الصلوات من 
دون قرص، لكن الاليت معي قلن ال يصح .. البد وأن جتمعي وتقرصي مًعا. 
وقال يل أيب ال توجد أية مشكلة بحيث يمكنِك أن جتمعي بدون قرص يصح 
هذا األمر وال بأس به. ويف احلقيقة أنني احرتت يف هذا األمر .. واحدة تقول 
يل امجعي واقرصي، وواحدة تقول يل امجعي من دون قرص .. رزقنا اهلل العلم 

يف هذه املسألة. 

جود: حتى أنا حريتني.

نورة: ليس عندي علم فيها.
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هند: يا أخوات .. املسألة يسرية واحلمد هلل، اجلمع والقرص هو رخصة 
ما  هلل  واحلمد  هلا  جاز  القرص  دون  اجلمع  أرادت  فمن  احلكيم؛  الشارع  من 

جعل علينا يف الدين من حرج.

فريدة: جزاِك اهلل خرًيا يا هند .. اآلن فهمت املسألة، صحيح؛ اجلاهلة 
عدوة نفسها. 

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

اجلميع: وما هذه اآلية؟. 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  اإلخالص:  سورة  يف  تعاىل  قوله  نورة: 
پ  پچ ]اإلخالص[. ما املقصود بالصمد يف هذه اآلية؟

سام: ال حول وال قوة إال باهلل .. إننا مفرطات .. حتى أنا كل يوم أقرؤها 
يف صاليت وال أعرف ما هو معناها. 

نورة: هل يعقل أن ال تعرفن معنى اآلية .. طوال عمرنا نقرؤها وال 
نعرف معناها .. إهنا مصيبة. 

عز   - اهلل  أن  أي:  الصمد(،  )اهلل  تعاىل  قوله  )الصمد( يف  معنى  هند: 
وجل - هو الذي ُتطلب منه احلوائج. 

مريم: جزاِك اهلل خرًيا يا هند أفتيتنا ونورتينا، بارك اهلل فيِك، وزادِك من 
علمه. 

عائشة: باألمس وأنا جالسة بالغرفة جاءين أخي الصغري وقال: عندي 
واجب يف مادة الرياضيات وأريدك أن حتليه، فقلت: سهٌل إن شاء اهلل .. افتح 

يل الواجب، ففتح الواجب وليته مل يفتح الواجب. 
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زينب: وملاذا؟!. ما الذي جرى؟ 

مساحة  حساب  السؤال  مني  طلب   .. حيصل  مل  الذي  وما  عائشة: 
وعجزت عن حساهبا.

أعرص خمي يمني، وأديره نحو الشامل؛ لكن ال فائدة، بل إنني شعرت 
باحلرج وأنا أمام أخي الصغري.

هند: املسألة هذه يسرية جًدا؛ كل ما هو مطلوب منِك هو تطبق قاعدة 
مساحة املستطيل؛ وهي =  الطول × العرض،  ثم خيرج لِك الناتج. 

جود: يا بنات .. سمعت أمس قصيدة لإلمام الشافعي - رمحه اهلل - ، 
عجيبة ومفيدة وأردت أن أنقلها لكن وهي:

ــاء ــش ت مــــا  ــل  ــع ــف ت األيـــــــام  دع 
القضاء حــكــم  إذا  نــفــًســا  وطـــب 

الــلــيــايل ــــة  ــــادث حل ـــــزع  جت وال 
ــاء ــض ـــا ق ـــي ــــــوادث الـــدن فـــام حل

الباقي، وإن كانت إحداكن تستطيع إمتامها  واملعذرة؛ ألنني مل أحفظ 
لنا فلتقلها.

هند أنا أكملها - بإذن اهلل - :

ــىل األهـــــوال جــلــًدا ـــن رجـــاًل ع وك
ــاء ــخ ــس ــة وال ــامح ــس وشــيــمــتــك ال

عيب كـــل  بــالــســامحــة  ــي  ــط ــغ ي
ــاء ــخ ــس ــه ال ــغــطــي ــب ي ــي ــــل ع وك
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رسور وال  يـــــدوم  حـــــزٌن  وال 
ـــاء رخ وال  ــك  ــي ــل ع ــــؤس  ب وال 

سام: أحتفتينا وأمتعتينا. 

هند: فقط؛ أريد أن أسألكن سؤاالً وأريدكن أن جتبنني برسعة.

السؤال: من أول سفري يف اإلسالم؟ 

بعد نصف دقيقة تقول هند: ال أحد يعرف، ال أحد يعرف، إنه الصحايب 
اجلليل مصعب بن عمري - ريض اهلل عنه - أول سفري يف اإلسالم؛ وأيًضا.. 

عندي سؤال آخر وأريدكن أن جتبنني برسعة. 

ممثلة مشهورة مثلت يف مسلسل »دار الزمن«؟ 

اجلميع: سعاد عبداهلل. 

هند: ال تعليق؛ تثقفن بدينكن وما ينفعكن يف دنياكن أحسن لكن، ثم 
خترج من املرسح. 

مريم: ألستن تالحظن يا بنات بأن كل سؤال نسأله إالّ ونجد جوابه 
عند هند.

سام: ما شاء اهلل؛ عندها معلومات وثقافة واسعة. 

فريدة: برصاحة أريد أن أكون مثلها؛ لكن ال أعلم كيف. 

عائشة: يا بنات .. نحن البد لنا من سؤال هند عن الرس الذي عندها 
.. ثقافتها واسعة، ومتفقه يف دينها، وقوية علمًيا. 

نورة: نحن البد لنا من أن نسأهلا أول ما تأيت إلينا؛ عن رس ثقافتها ومتيزها.
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الف�صل الثاين 
البنات املجتمعات فتقول: السالم  بعد دقيقة تدخل هند وتذهب إىل 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مريم: يا هند نحن نريد أن نسألِك سؤاالً ولكننا خجوالت منِك.

داعي  فال  وزميالت  أخوات  نحن  اخلجل؟!!  هذا  كل  وملاذا  هند: 
للخجل. 

تأيت هبذه  أين  من   .. العالية  ثقافتِك  ما هو رس  نعرف  أن  نريد  مريم: 
املعلومات والفوائد والنصائح.

ا؛ كلها من الكتب. أقرأ كتاًبا وأستفيد منه آالف  هند: األمر يسري جًدً
املعلومات التي تفيدين يف جماالت ديني ودنياي.

عائشة: وكيف تستطيع الطالبة أن تقرأ الكتب وتعتاد عىل قراءهتا؟ 

هند: األمر يسري جًدا .. ابدأي كام يقولون: خطوة .. خطوة. 

أعجبِك  رواية  اختاري  والروايات..  القصص  قراءة  يف  أوالً  ابدئي 
عنواهنا.. ثم ابدئي بقراءهتا، قد تشعرين يف البداية بملل وفتور وربام نعاس، 
وقد تكون قراءتِك بطيئة، وغري مركزة؛ هذا كله حصل معي يف البداية لكن 
القراءة  يف  تطورِت  قد  نفسِك  وجتدي  إال  خطوة  األمام  إىل  تتقدمي  إن  ما 
عن  فضاًل  االستذكار،  عىل  وقادرة  تقرئني،  مما  كثرًيا  حتفظني  فأصبحِت 

الرسعة يف القراءة وجماراة الزمن. 
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كتاب صالح  فليس كل  الكتاب:  اختيار  األهم:  الثانية وهي  اخلطوة 
للقراءة؛ فقد يكون فوق مستواِك، أو بعيًدا عن ميولِك وأهدافِك، أو قليل 

الفائدة فتضيعي وقتِك فيام ال فائدة فيه.

لذا؛ أوصيِك بالعناية بقراءة كتب ابن القيم اجلوزية فهي كنوز ودرر، 
وكذلك كتب العلامء األعالم كابن تيمية وابن رجب، وكذلك من املتأخرين 
العلامء األجالء، فكتبهم  باز، وابن عثيمني، وغريهم من  ابن  العالمة  كتب 

فيها خري عظيم. 

سفرِك  يف  وخليلِك  أنيسِك  الكتاب  اجعيل  واألخرية:  الثالثة  اخلطوة 
وإقامتِك، فهو خري جليس، وأبر قريب. 

يف النهاية: ال تنيس عند وجود أي وقت فراغ أن تستغليه بقراءة كتاب 
فال فراغ مع الكتاب، وال ملل مع القراءة.

تقوم مجيع الطالبات؛ فتقول هند: إىل أين؟!! 

اجلميع: إىل املكتبة لقراءة الكتب.

هند: وأنا سوف أذهب معكن. 

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )8( طالبات هن: )هند، مريم، 
فريدة، عائشة، سام، نورة، زينب، جود(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية قراءة الكتب.

- عرض فوائد قراءة الكتب بأسلوب جذاب.

- بيان طريقة اختيار الكتاب املناسب.

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

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ست طالبات جمتمعات حول )طالبة علم( جالسة عىل مقعد تقول:

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. 

ونتف  واالستحداد،  اخلتان،  الفطرة:  من  »مخس  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول 
اإلبط، وتقليم األظافر، وقص الشارب« رواه البخاري. هذا حديث عظيم 
املنافع  به وتطبقه يف حياهتا. وقد ثبت علمًيا  ينبغي عىل كل مؤمنة أن تأخذ 
التي جتنيها املؤمنة من تطبيقها لتعاليم النبي الكريم. واآلن لنعدد بعًضا من 

الفوائد الطبية لكل ما جاء يف احلديث الرشيف.
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1- اخلتان:
قطع أدنى جزء من اجللدة التي يف أعىل الفرج. وله فوائد كثرية جًدا، 
وتركه يسبب خماطر كثرية؛ لذلك أمرنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن نختتن وعدَّ هذا األمر 

من فطرة اإلنسان التي فطره اهلل عليها.

2- ال�شتحداد: 
حلق  أخرى؛  وبكلمة  العضو،  حول  من  الشعر  إزالة  يعني  وهو 
ومفرزات  العرق  فيها  يرتاكم  املنطقة  هذه  أن  علمًيا  ثبت  وقد  العانة.  شعر 
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 مرتًعا خصًبا لتنمو فيه. 

وهذا يؤدي لإلصابة بالعديد من األمراض اجللدية املزمنة. وبالتايل فإن 
أسهل عند  تطهري مستمر، وتصبح  املنطقة هي  الشعر من هذه  إزالة  عملية 

االغتسال إلزالة التعرقات وامليكروبات. 

3- نتف الإبط: 
لألسباب السابقة نجد أن هذه املنطقة حتت اإلبطني حيث ينمو الشـعر 
ويزداد التعـرق وإفرازات الدهون؛ فإن الفطريات واجلراثيم جتد مكاًنا مالئاًم 
للعيش. وبالتايل إزالة الشعر من حتت اإلبطني يعني إزالة هلذه اجلراثيم فيبقى 

اجلسم نقًيا طاهًرا. 

4- تقليم الأظافر: 
لقد أثبتت البحوث العلمية أن عدم قص األظافر وإطالتها يكون سبًبا يف 
تراكم اجلراثيم واألوساخ حتتها، وبالتايل سبًبا يف العدوى والروائح الكرهية. 

www.alukah.net



76

على خشبة المسرح

تنمو برسعة وتتكاثر بسبب وجود  األظافر  املرتاكمة حتت هذه  اجلراثيم  إن 
الطعام.  أثناء  يف  اإلنسان  جسم  لداخل  تنتقل  ثم  لذلك،  املناسبة  الظروف 
وهكذا فقد هنى نبي الرمحة ملسو هيلع هللا ىلص عن إطالة األظافر ملا تسببه من تلوث وتسمم، 
وإذا طالت كثرًيا قد تؤدي إىل االلتهابات يف هنايات األصابع، ونزيف بسبب 

التشققات، واإلصابات بالرضوض.  

5- ق�س ال�شـارب:    
وهذه املنطقة التي فوق الفم وحتت األنف منطقة الشارب تعترب أيًضا 
مكاًنا خصًبا لتجمع اجلراثيم والتي تنتقل بسهولة لداخل الفم يف أثناء الطعام 
والرشاب. لذلك جيب حف الشارب لتجنب هذه العدوى .. وهي للرجال 

فقط.

وهكذا يتبنيَّ األثر الطيب لعبادات املؤمنة وهذا ما نجد تصديًقا 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]النحل97[. 

- تنتهي )طالبة العلم( من احلديث فتخرج من املرسح مع ثالث من 
الطالبات، وتبقى ثالث هن: )حفصة، وعفاف، ومودة(.
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الف�صل الثاين
تسأل حفصة: عفاف ملاذا ال تقيص أظافرِك؟ أنا أالحظ من أسبوع بأن 

أظافرِك طويلة ومل تقومي بقصها إىل اآلن!! 

عفاف: برصاحة أنا أحب أن تكون أظافري طويلة.

حفصة: إًذا هل يمكنِك أن ختربيني بسبب واحد مقنع جيعلِك تدعي 
أظافرِك طويلة؟

عفاف: برصاحة ال يوجد أي سبب؛ لكن احلقيقة هي أنني قد اعتدت 
عىل تطويل األظافر.

السيئة ال تسمن وال تغني من  العادات  بأن  يا عفاف  حفصة: تعرفني 
جوع .. فكري يا عفاف يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مخس من الفطرة: ذكر منها 

وقص األظافر« وبني كالمِك.

عاداتِك  أم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  كالم  إليِك؛  أحب  أهيام  عفاف:  صديقتي 
وتقاليدِك؟!

عفاف: بالتأكيد كالم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصهو أحب عندي.

بإذن   - طويلة  أظافرِك  أشاهد  لن  عفاف  يا  اليوم  من  يعني   حفصة: 
اهلل - .

عفاف: أعدِك يا حفصة بأنني سوف أواظب عىل قص أظافري إن شاء 
اهلل؛ فأكسب األجر من اهلل، ونظافة يدي من القذارات التي تعلق باألظافر.

حفصة: وأنِت يا مودة .. متى تنوين أن تقيص من أظافرِك .. صار يل 
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مدة أريد أن أصارحِك لكنني خجلة منِك. 

مودة: املوضوع يسري، وأنا مل أدعه إال لكي يعطيني قلياًل من اجلامل؛ 
املهم أن املوضوع يسري.

حفصة: مادام أن املوضوع يسري كام تقولني، إًذا ملاذا ال تقص أظافرِك 
فتطبقي سنة، وتكسبي أجًرا.

مودة: واهلل إنِك صادقة، أنا أجامل الناس وأترك سنة نبوية؛ من اليوم 
الناس ال  اليوم نظرة  .. ومن  إن شاء اهلل سوف أقص أظافري، وأعتني هبا 

هتمني .. املهم نظرة ريب يل. 

حفصة: بارك اهلل فيِك يا عفاف، وبارك اهلل فيك يا مودة واحلمد هلل أن 
كرمنا بأن جعلنا من أمة حتافظ عىل النظافة وحتث عليها.

خترج حفصة، وعفاف، ومودة من املرسح.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتقرأ منها طالبة العلمورقة1

الطالبات

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )7( طالبات هن: )طالبة العلم، 
الطالبات الثالثة، حفصة، مودة، عفاف(.

مدة املرسحية: )9( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من الطالبات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- تعريف الطالبات بخصال الفطرة.

- حث الطالبات عىل تطبيقها.

- بيان فوائد املحافظة عىل خصال الفطرة، وخماطر إمهاهلا.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الثامنة
ل ي�سخر قوم من قوم

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثالث فتيات جالسات عىل املقاعد والطاوالت هن: )رنا، منى، هتاين(. 
رنا: نريد يا بنات أن نؤذي كل من متر من هذا الطريق.
رنا: أنا ال أحب اهلنديات؛ بل أترصد هلن كل مرصد.

هتاين: أنا منذ زمن وأنا أترصد لكل سودانية، ولن أضيع فرصتي اليوم. 
رنا: يعني ما الذي تنوين فعله يا هتاين؟ 

هتاين: أريد أن أجعلها كاملصعوقة تدور بال شعور. 
مجيع الطالبات الثالثة يضحكن. 
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 الف�صل الثاين 
متر عاملة هندية )طالبة متثل شخصية هندية من خالل اللباس(.

رنا: هذه هندية قد أتت بقدميها، تعايل يا أم اهلند.

العاملة اهلندية تأيت إىل رنا. 

رنا تسأل اهلندية: ما اسمِك؟ 

اهلندية: وما شأنِك باسمي. 

رنا تقوم ومتسك باهلندية من صدرها وتقول هلا: أقول لِك يا أم اهلنود 
.. عنادِك هذا لن يفيدِك أي يشء؛ أخربيني وإال لكمتِك لكمتني بال شعور.

اهلندية: كاملوه هبلو آيس. 

رنا: ماذا تقصدين؟ آيس أم قارة آسيا. 

اجلميع يضحكن. 

رنا تسأل اهلندية: كم عمرِك؟ 

اهلندية: وبامذا يفيدِك عمري؟.

رنا ترضب اهلندية عىل رأسها وتقول هلا: وما الفائدة يف خمك أصاًل يا 
أم اهلنود؟ .. أخربيني عن عمرِك برسعة؟

اهلندية: أربعة وعرشون سنة ونصف. 

هتاين: نصف أم ربع. 

اجلميع يضحكن. 
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رنا: كم سعر غسيل األواين؟

اهلندية: عرشة رياالت. 

رنا: غسيل كالمِك قبل أن تغسيل األواين. 

اجلميع يضحكن. 

رنا تأمر اهلندية بالذهاب وتقول هلا: إياِك واملرور من هذا الطريق مرة 
أخرى وإال حصلِت عىل بعض اللكامت.

اهلندية تذهب.

رنا تقول: فعاًل هندية عجيبة!! 
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الف�صل الثالث 
متر سودانية معها أغراض يف كيس )طالبة متثل دور السودانية من خالل 

لبس عاممة(.

هتاين: نعم .. هذا ما أريده وقد حتقق .. سودانية بشحمها وحلمها. 

اجلميع: أخرجي لنا قدراتِك يا هتاين. 

هتاين تقول: اقرتيب مني برسعة. 

السودانية: أنا يف عجلٍة من أمري، وعندي مشاغل كثرية. 

هتاين: أقول لِك تعايل .. تعايل أريدِك يف أمر.

السودانية: أمل أقل لِك بأنني يف عجلٍة من أمري. 

هتاين تذهب إىل السودانية وتقول هلا: يظهر أنِك ال تفهمني الكالم. 

السودانية: اتركيني يا أختي ودعيني أذهب إىل منزيل فأنا يف عجلٍة من 
أمري. 

هتاين: ملاذا تذهبني وأنا أناديِك وال جتيبني؟

السودانية: دعينا يا أختي صديقات ومن دون مشكالت.

هتاين: ال .. أنا أريد املشكالت. 

السودانية: املشكالت ليست يف مصلحتي وال مصلحتِك.

هتاين تقوم برمي األغراض التي يف كيس السودانية فوق رأسها؛ وحتاول 
رضب السودانية. 
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تأيت رنا ومنى ويقومان برضب السودانية مع هتاين. 

السودانية هترب. 

هتاين تقول: اهلل أكرب .. سودانية وحتاول عنادي. 

اجلميع يضحكن.

ترجع الثالثة إىل أماكنهن.
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الف�صل الرابع 
متر باكستانية )طالبة متثل شخصية الباكستانية من خالل اللباس(. 

تقوم منى برمي علبة عصري ناحيتها. 

الباكستانية تقف وترجع إىل منى وتقول هلا: من رمى هذه العلبة؟ 

مجيع البنات الثالثة يقلن: لسنا نحن.

، وهذه العلبة ترمى يف  الباكستانية: ال أنا شاهدت إحداكن ترميها عيلَّ
 . القاممة وليس عيلَّ

منى: أصاًل أنِت شبيهة بالقاممة. 

الباكستانية: أنا شبيهة بالقاممة؟!! 

الباكستانية تقوم برضب منى عىل بطنها وظهرها ورجلها.

منى تسقط عىل األرض تتأمل وتئن. آه.. آه. 

وال  كالم  ال  عيلَّ  ترمي  وال  تتأدبني  لكي  وتقول:  تذهب  الباكستانية 
علب. 

رنا وهتاين جيتمعان حول منى ويقوالن هلا: كيف حالِك يا منى؟

منى: أطلبكن طلًبا عاجاًل .. أطلبن يل الطبيبة؛ رجيل ُكرست، وظهري 
ُقصم، حتى بطني ارجتت. 

رنا: يظهر يل أهنا من آثار الرضبات التي وجهتها لِك الباكستانية. 

هتاين: رنا .. أحرضي الطبيبة برسعة. 
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رنا تذهب لتحرض الطبيبة.

خالل  من  الطبيبة  شخصية  متثل  )طالبة  منى  وتفحص  تأيت  الطبيبة 
بالطو، وحقيبة إسعافات أولية(.

الطبيبة تسأل منى: ِممَّ تشكني؟

منى: أشعر أن أجيل قد اقرتب. 

الطبيبة تقوم بعمل ضامدة حول رجل منى. 

منى تقوم بعد التضميد وتقول: احلمد هلل حتسنت. 

الطبيبة تقول ملنى: قومي إن شاء اهلل إنِك بخري. 

منى تقوم وتشكر الطبيبة. 

رنا وهتاين يقبالن رأس الطبيبة ويقوالن هلا: لوال اهلل ثم جميئِك لفقدنا 
زميلتنا من بني أيدينا.

الطبيبة السودانية جتمع أدواهتا للذهاب. 

هتاين تسأل زميالهتا: يا بنات .. كأهنا السودانية التي قمنا برضهبا. 

رنا وهتاين يقوالن: نعم؛ هي التي قمنا برضهبا!!

السودانية تسمع الكالم وتقول: معقولة .. أنتن من قمتن برضيب!!

رنا ومنى وهتاين خيفضن رؤوسهن ويقلن للسودانية: ساحمينا يا طبيبة. 

السودانية: أصاًل أنا يف عمري مل أغضب عىل أحد؛ لكن الذي أريد أن 
تفهمنه أنتن وكل مسلمة يف هذه األرض؛ هو أننا أخوات، ديننا واحد، ودمنا 



87

على خشبة المسرح

البعض، وأنا ال يمكن أن أمتنع عن  واحد، نحتاج دائاًم إىل مساعدة بعضنا 
بأية مسلمة مهام  أية مسلمة بكل ما أستطيع، وال يمكن أن أستهزئ  خدمة 

كانت جنسيتها أبًدا. 

اليوم سنفتح صفحة  قائالت: نحن من  يقمن مجيًعا  هتاين ورنا ومنى 
بل  هبا؛  نستهزئ  ولن  أبًدا،  األرض  هذه  أية مسلمة يف  نؤذي  ولن  جديدة، 

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

الطبيبة السودانية تقول: احلمد هلل أنكن عرفتن خطأكن وندمتن عليه 
ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    ائ     ائ   ى   ى   ڇ  تعاىل:   اهلل  بقول  وأذكركن 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ییی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
ڇ  مث    جث   يت   ىت   مت   خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب    حب   يئجب  

]احلجرات[ .

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتجلس عليها رنا وهتاين ومنىثالثة مقاعد1

)30( لتمثل شخصية الطبيبة السودانيةبالطو طبي2
ر.س

من املنزللتمثيل شخصية اهلنديةمالبس3

من املنزللتمثيل شخصية الباكستانيةمالبس4

حقيبة اإلسعافات 5
األولية

)30( لتضميد قدم رنا
ر.س

من املنزللتمثيل رمي العلبة عىل الباكستانيةعلبة فارغة6

كيس فيه بعض 7
األدوات

لتمثيل دور رمي األغراض فوق 
رأس السودانية

من املنزل

الطالبات املشاركات يف املرسحية )6( طالبات هن: )رنا، منى،  عدد 
هتاين، اهلندية، السودانية، باكستانية(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

من  وواحدة  أربع،  املنزل  من  أدوات،  سبع  املرسحية:  أدوات  عدد 
املدرسة،  واثنتان من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: )60( رياالً سعودًيا. 

اهلدف من املرسحية:
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- توعية الطالبات باحرتام كل اجلنسيات.

- زرع األخوة اإلسالمية يف نفوس الطالبات.

- بيان خامتة من تؤذي أخواهتا املسلامت.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.

* مالحظة: إذا تم توفري )حقيبة اإلسعافات األولية( من مرسحيات 
قيمة  خصم  بسبب  فقط؛  رياالً  ثالثون  املرسحية  هذا  تكلفة  تصبح  سابقة 

)حقيبة اإلسعافات األولية(.
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 امل�سرحية التا�سعة
حق اجلارة

فكرة املرسحية:

توضع لوحة يف وسط مكان عرض املرسحية بحيث تقسم مكان عرض 
املرسحية إىل قسمني؛ يوضع عند القسم األيمن لوحة مكتوب عليها: )اجلارة 
األوىل(، وتوضع عند اجلانب األيرس لوحة مكتوب عليها: )اجلارة الثانية(، 

ويف كل قسم طاولة ومقعد، جتلس عليها طالبة.

اجلارة األول معها كتاب وتقرأ.

كبري،  وكرتون  ومسجل،  عصري،  الطاولة  عىل  عندها  الثانية  اجلارة 
وهدية. 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ترشب اجلارة الثانية العصري، ثم ترمي بالعلبة عىل اجلارة األوىل.
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اجلارة األوىل توقف القراءة قلياًل، ثم تكمل. 

بعد نصف دقيقة تشغل اجلارة الثانية مسجل الصوت بأقىص حٍد له.

إغالق  وحتاول  القراءة،  وتوقف  الصوت،  من  األوىل  اجلارة  تنزعج 
أذنيها.

بعد نصف دقيقة تغلق اجلارة الثانية املسجل؛ فتعود اجلارة األوىل إىل 
القراءة.

األوىل،  جارهتا  عىل  كبري  كرتون  برمي  الثانية  اجلارة  تقوم  دقيقة  بعد 
فيقع فوق رأس جارهتا األوىل.

فتأخذ  القراءة، وتغضب، وتشمر عن ساعدهيا،  اجلارة األوىل توقف 
الكتاب، وتذهب إىل جارهتا الثانية، فتطرق عليها الباب.

خترج اجلارة الثانية، فتقوم اجلارة األوىل برفع الكتاب عالًيا لترضب به 
جارهتا الثانية، لكنها تكتم غيظها، وتعطي الكتاب جلارهتا الثانية.

الثانية الكتاب، وتعود إىل مكاهنا، وتذهب اجلارة األوىل  تأخذ اجلارة 
إىل مكاهنا.

تفتح اجلارة الثانية الكتاب، ثم تقرأ بصوٍت مسموع:

يكون  اجلار  قدر  وعىل  الناس،  بني  شائعة  مقولة  الدار..  قبل  اجلار   «
ثمن الدار، واجلار الصالح من السعادة.

فضل اإلحسان إىل اجلار يف اإلسالم: 

السالم - يويص  اجلار، وظل جربيل - عليه  لقد عظَّم اإلسالم حق 
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نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص باجلار حتى ظنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الرشع سيأيت بتوريث اجلار: 
وقد  عليه.  متفق  ثه«  َسُيورِّ أنه  ظننت  حتى  باجلار  يوصيني  جربيل  »مازال 

ې ې ې ى ى ائ  ڇ  اجلار:  إىل  باإلحسان  القرآن  أوىص 
ائ    ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ڇ ]النساء26[.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلحسان إىل اجلار وإكرامه حيث  وانظري كيف حث 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره« متفق عليه. وعند 

مسلم: »فليحسن إىل جاره«. 

والتي حتسن إىل جارهتا هي خري الناس عند اهلل سبحانه: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
خريهم  اهلل  عند  اجلريان  وخري  لصاحبه،  خريهم  اهلل  عند  األصحاب  »خري 

جلاره« رواه الرتمذي. 

من حقوق اجلارة: 
هذه  أهم  فمن  بعضها،  إىل  نشري  كثرية  حقوق  هلا  اجلارة  أن  شك  ال 

احلقوق: 

1- رد ال�شالم واإجابة الدعوة: 
بعض،  عىل  بعضهن  للمسلامت  العامة  احلقوق  من  كانت  وإن  وهذه 
إال أهنا تتأكد يف حق اجلريان ملا هلا من آثار طيبة يف إشاعة روح األلفة واملودة. 

2- كف الأذى عنها: 
حراًما  كان  وإن  واألذى  اجلريان،  حقوق  أعظم  من  احلق  فهذا  نعم؛ 
النبي  حذر  فقد  اجلارة؛  إىل  متوجًها  كان  إذا  تشتد  حرمته  فإن  عامة  بصفة 
ملسو هيلع هللا ىلص من أذية اجلار أشد التحذير وتنوعت أساليبه يف ذلك، واقرئي معي هذه 
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األحاديث التي خرجت من فم املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: » واهلل ال يؤمن واهلل ال يؤمن 
واهلل ال يؤمن ، قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: الذي ال يأمن جاره بوائقه« رواه 

البخاري. 

ويف  النهار،  وتصوم  الليل  تصيل  فالنة  إن  اهلل!  رسول  يا  له:  قيل  وملا 
لساهنا يشء تؤذي جرياهنا. قال: »ال خري فيها، هي يف النار« أخرجه اإلمام 

أمحد. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه« رواه مسلم. 

    وجاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشكو إليه أذى جاره. فقال: »اطرح متاعك 
يف الطريق«. ففعل؛ وجعل الناس يمرون به ويسألونه. فإذا علموا بأذى جاره 
له لعنوا ذلك اجلار. فجاء هذا اجلار السيئ إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشكو أن الناس 

يلعنونه. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فقد لعنك اهلل قبل الناس« رواه أبو داود. 

3- حتمل اأذى اجلارة: 
واهلمم  املروءات  صاحبات  الكريامت  شيم  من  لواحدة  واهلل  وإهنا 
العالية، إذ تستطيع كثري من الفتيات أن يكفن أذاهن عن األخريات؛ لكن أن 

ىئ ىئ ىئ  ڇ  يتحملن أذاهن صابرات حمتسبات..  فهذه درجة عالية: 
ی ی ی ی جئڇ [الشورى:43]. وقد ورد عن احلسن البرصي - رمحه 

اهلل- قوله: »ليس ُحْسُن اجلوار كّف األذى، حسن اجلوار الصرب عىل األذى«. 

4- تفقدها وق�شاء حوائجها: 
جائع  وجاره  شبعاًنا  بات  من  يب  آمن  »ما  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إن 
إىل جنبه وهو يعلم« روى الطرباين. وإن الصاحلني كانوا يتفقدون جرياهنم 
أصحاب  من  الرجل  تأيت  اهلدية  كانت  فقد  حوائجهم،  قضاء  يف  ويسعون 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيبعث هبا إىل جاره، ويبعث هبا اجلار إىل جاٍر آخر، وهكذا تدور 
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عىل أكثر من عرشة دور حتى ترجع إىل األول. 

»إذا  لغالمه:  قال  اهلل عنهام - شاة  بن عمر - ريض  اهلل  ذبح عبد  وملا 
اهلل  ريض   - عائشة  املؤمنني  أم  وسألت  اليهودي«.  بجارنا  فابدأ  سلخت 
عنها- رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إن يل جارين، فإىل أهيام أهدي؟ قال: »إىل أقرهبام منِك 

باًبا« رواه البخاري. 

5- �شرتها و�شيانة عر�شها: 
وإن هذه ملن أوكد احلقوق، فبحكم اجلوار قد تطَّلع اجلارة عىل بعض 
إن  أهنا  مستحرضًة  جارهتا  سرت  عىل  نفسها  توطن  أن  فينبغي  جارهتا  أمور 
ضت  فعلت ذلك سرتها اهلل يف الدنيا واآلخرة، أما إن هتكت سرتها فقد عرَّ

جح  حجمج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت  ڇ  عملها:  جنس  من  جلزاٍء  نفسها 
مح جخ حخڇ)فصلت: 46(.

وقد كان العرب يفخرون بصيانتهم أعراض اجلريان حتى يف اجلاهلية، 
يقول عنرتة: 

ــاريت ج يل  بـــدت  إن  طـــريف  ـــض  وأغ
ـــــواري جــــاريت مــأواهــا ــى ي ــت ح

وأما يف اإلسالم فيقول أحدهم: 

ـــــاوره أج إذ  ـــــاري  ج ــر  ـــ ض ـــا  م
ــرت س ـــه  ـــت ـــي ـــب ل يــــكــــون  أال 

خــرجــت جــــاريت  ـــا  م إذا  أعــمــى 
ـــدر ـــــاريت اخل ــــــواري ج ــى ي ــت ح
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وأخرًيا: فإننا نؤكد عىل أن سعادة املجتمع وترابطه وشيوع املحبة بني 
بناته ال تتم إال بالقيام هبذه احلقوق وغريها مما جاءت به الرشيعة، وإن واقع 
قد ال  اجلارة  إن  اجلانب حتى  بقصور شديد يف هذا  ليشهد  الناس  كثري من 

تعرف اسم جارهتا املالصقة هلا يف السكن.

نسأل اهلل أن يعيننا واملسلمني عىل القيام بحقوق اجلوار.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل املبعوث رمحًة للعاملني، وعىل آله وصحبه 
أمجعني.
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الف�صل الثاين
جارهتا  إىل  هبا  وتذهب  هدية  تأخذ  ثم  الكتاب،  الثانية  اجلارة  تغلق 

األوىل، فتطرق عليها الباب، وتسلم عليها، ثم تقول: 

ــــــوم تـــصـــافـــيـــنـــا ــــــي مــــــن ال
ــا ــن ــــــرى م ـــــا ج ـــــوي م ـــــط ون

ـــــار ص وال  ـــــــــان  ك وال 
ــا ــن ــل ق وال  قـــلـــتـــم  وال 

ــــــــد  والب ـــــــــــان  ك وإن 
ــى ــن ــس ــاحل ــب ـــى ف ـــب ـــت ـــع مـــــن ال

ــر ــج ــــــان مـــــن ه ـــى مـــــا ك ـــف ك
ــــم وقــــــد ذقـــنـــا ــــت وقــــــد ذق

ـــع  ـــرج ن أن  ــــن  ــــس أح ومـــــــا 
ـــا ـــن لـــــلـــــوصـــــل كــــــــام ك

تأخذ اجلارة األوىل اهلدية، ثم تسلم عىل جارهتا الثانية. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةللجارة األوىلمقعد وطاولة1

من املدرسةللجارة الثانيةمقعد وطاولة2

عىل كرتون فارغ كبري3 األدوات  رمي  دور  لتمثيل 
اجلريان

من املنزل

من رشيط أناشيد4 اجلارة  إزعاج  دور  لتمثيل 
خالل الصوت املرتفع

من 
الطالبات

)1( ر.سليكتب عليها اجلارة األوىللوحة5

)1( ر.سليكتب عليها اجلارة الثانيةلوحة6

قطعة قامش تفصل 7
بني اجلارتني

وأنه  املرسحية،  فكرة  لتقريب 
يتحدث عن جارتني

من 
الطالبات

من مكتبة لقراءة مقطع حق اجلارة منهكتاب8
املدرسة

يف هدية9 األوىل  اجلارة  إىل  لتقديمها 
املرسح

)5( ر.س

)اجلارة  مها:  طالبتان   )2( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
األوىل، واجلارة الثانية(.

مدة املرسحية: )14( دقيقة.
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من  واثنتان  السوق،  من  ثالثة  أدوات؛  تسعة  املرسحية:  أدوات  عدد 
مكتبة  من  وواحدة  املنزل،  من  وواحدة  الطالبات،  من  واثنتان  املدرسة، 

املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: سبعة رياالت.

اهلدف من املرسحية:

- بيان حق اجلارة يف اإلسالم، وأمهيته.

- التحذير من أذية اجلارة بأية وسيلة كانت.

- احلث عىل اإلصالح بني اجلريان باهلدية وغريها.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سرحية العا�سرة
تلك القيود

فكرة امل�شرحية:
اللعب  القيود(، تعتمد عىل  هذه مرسحية قصرية هادفة بعنوان )تلك 

باإلضاءة بشكل كبري.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)أنوار ساطعة واألم ختاطب ابنتها(.

مصيدة  من  إياِك  إياِك  وتكراًرا..  مراًرا  وأوصيِك  بنيتي..  أي  األم: 
احلبال، خداعة هي تلك احلبال تغريِك بزينتها لتوقعِك يف فخها.

االبنة: أنا لِك يا أماه بارة.

األم: كم من إنسانة قد غوهتا، كم من إنسانة قيدهتا، ال جتيبي من دعتِك 
هلا، أو أغرتِك باالقرتاب منها.
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االبنة: ال ختشني عىل ابنتِك يا أماه.
األم: ال تنيس ما أوصيِك به )تكررها وهي خارجة من املرسح(.

االبنة: ما بال أمي قد أعادت عيلَّ وصاياها .. أظنت مني تلك االبنة 
العاقة، أم بليدة الفهم التي ال تعي ما قد يقال هلا؟!.

تدخل الصديقة:
الصديقة: أهال بصديقة قد غابت عن األنظار، وحالت املسافات عن 

رؤية حمياها )يتعانقان(.
عليِك  أهانت  الطفولة،  صديقة  أرى  أن  هذا  سعيد  يوم  أي  االبنة: 

العرشة وأيام الصبا والسعادة.
الصديقة: أعامل كثرية قيدتنا هذه األعامل.

االبنة: املهم أين رأيتِك بعد طول غياب.
الصديقة: وغري ذلك، أنا أدعوِك لرؤية ما مل تره عيناِك منذ أن أبرصت.
ملسها  يف  لذة  أي  رؤيتها،  يف  متعة  أي  مزخرفة،  ملونة،  مجيلة،  حبال 

وإمساكها.
االبنة: حبال!! كأن أذين قد مر عليها هذا املقال!!

الصديقة: بل يشء جديد .. من عاشت هبا كانت سعيدة.
االبنة: أوووه، تذكرت، أمي أوصتني بالبعد عن هذه احلبال.

الصديقة: أمك أوصتِك!!!وهل ألمِك علٌم هبذه احلبال؟.
االبنة: كررت عيلَّ الوصايا عن حال حبال تغري الفتاة بزينتها.

الصديقة: يا هذه، دعي عنِك ختاريف املسنات وأوهام اخلائفات، وال 
حترمي شبابِك لذة احلياة.
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الف�صل الثاين
بألوان  كاملشانق  متدلية  حبال  وعليها  املرسح  يسار  طاوالت  تظهر 

وأشكال.

االبنة: ما أروعها.

الصديقة: واألروع ملسها، واللذة بالقرب منها.

االبنة: لكني أخشى من االقرتاب.

مئات  بل  عرشات؛  وغريِك  ختشني  كيف  عليِك،  ال  اقرتيب  الصديقة: 
حرمن من لذهتا .. اقرتيب .. متسك االبنة بإحدى احلبال، تلقيها وهي تظهر 

الرسور ثم تضعها يف يدها، فتقيدها األنوار سوى نور ضئيل.

االبنة: يا وييل ما بال الظالم قد حل.

خترج فتاة مقنعة ترتدي السواد بالكامل متسك احلبل من هنايته، تطلق 
ضحكة مرعبه وتقوم بجر االبنة والدوران يف حلقة ضيقة.

االبنة: أنِت!! من أنِت؟ اتركيني اتركيني..

املقنعة: بضحكة مرعبة؛ أنا سيدتِك، فأنِت قد غدوت عبدًة يل.

االبنة: عبدٌة لِك!! أنا مل أكن عبدة ألحد إال هلل.

املقنع: قد غدوِت اآلن عبدة.

االبنة: أيتها الصديقة، خلصيني من قيد العبودية.
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الف�صل الثالث
تظهر فتاة ثانية مقنعة بطرف حبل حييط بالصديقة، ويفضل أن يكون 

قد أمسك الصديقة من الرقبة.

الصديقة: ملاذا تريدين اخلروج من لذة احلبال ومتعة األصفاد.

االبنة: قد غدوت عبدًة حلبل، أسري معه إن سار وأقف معه إن وقف.

الصديقة: استمتعي بوقتِك، فهناك من يتمنى بعض ما عندِك من لذة.

خترج من املرسح.
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الف�صل الرابع
االبنة: تشاهد املقنعة الثانية جتر صديقتها.

وأنِت كذلك، غدوِت عبدًة حلبل، كيف مل أشاهد قيدِك، ليتني أمعنت 
نظري فعرفت ذل من تدعوين إىل ذل.. تعض عىل أصابعها ليتني ما أرخيت 

سمعي لعدوة ظننتها صديقة .. آه .. يا حرسيت وبؤيس آه.

صوت األم: أين أنِت يا ُبنيتي؟ مايل افتقدِك بني األنوار.

عبدًة  صارت  قد  العاقة  ابنتها  رؤية  من  واخجلتاه،  أمي،  إهنا  االبنة: 
حلبٍل رخيص، كيف يل أن أتوارى عن ناظرهيا.

www.alukah.net



104

على خشبة المسرح

الف�صل اخلام�س
تدخل األم:

األم: أي بنيتي، استبعدتِك احلبال.

االبنة: واخجلتاه علمت أمي.

األم: أما ُكنت لِك من الناصحات؟

االبنة: -منكسة رأسها- يا أمي، ذليلة هي ابنتِك، القيد ما حز معصمها 
يا أماه قطع قلبها، أي أمل يف جسمي يعترص، أي سم يف كل حلظة منه  لكنه 

أرتشف، غابت ابنتِك يا أماه عن احلياة، فال حياة يف حلكة الظلامء يا أماه.

األم: عودي إىل النور يا بنيتي، النور إليِك يا بنيتي مشتاق.

إىل  القيد يشدين  القيد،  آه  تشتاق،  املاء  إىل  الظمآنة  بل  تنهيدة:  االبنة: 
سحيق الظلمة ويمنع عني النور كأين ألفت العتمة.

األم: الندم أوىل خطوات احلرية.

االبنة: مستبرشًة .. وهل بعد العبودية من حرية؟

األم: احلرية هي النور من قبلِك، هي الفضاء الواسع من صدرِك.

االبنة: والقيد؟!! هل أظل مقيدًة هكذا مدى السنني.

األم: بل األمر ملك يديِك، وإن أردِت فعلِت.

االبنة: أماه، أرجوِك عقيل ال يكاد يستوعب.

األم: إن أردِت يا بنيتي، فسريي عىل قيدِك .. كرسي أغالل سجنِك.
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االبنة: أنا؟! إراديت أنا؟ كيف واحلبل يلف معصمي وقوة أكثر تفوقني 
تشدين.

ضعيف،  هو  بل  جسارته،  نفسِك  يف  وتظنني  قوته،  إليِك  خييل  األم: 
ضعيف يا بنيتي.

تقوم االبنة بشد املقنعة فتشدها بقوة لتطيح هبا أرًضا.

االبنة: بنربة حزينة؛ كنِت عىل العيش عبدًة حلبٍل رخيص.

األم: بل إن عزمِت فامِض وال تتخاذيل، ما كان حلبٍل أن يستقوي إال 
بعد أن رأى ضعفِك، أريه منِك قوة عزيمة وإرصار ستجديه أمامِك يتهاوى 

ضعيًفا حقرًيا هينًا يركض ال يلوى عىل يشء.

تقوم االبنة بشد املقنعة بقوة فتتهاوى املقنعة ساقطًة، فينفك عن االبنة 
القيد تضاء مجيع األنوار.

االبنة: أمضيُت بعًضا من عمري لضعيفٍة من الضعيفات.

األم: تدعو إليها شيطانة إنسيًة كانت أم جنية، تظن منها سيطرت عىل 
الفتاة  تتغلب  باجلهد األكرب  الضعيفة،  يتجىل يف كلمة  الضعف  نفسها وهي 

عليها.

االبنة: كيف مل أعي ما أوصيتني به يا أماه؟!.

األم: قد أخطأ أبونا يا ُبنية من قبل، ومازلنا يف إثره سائرون، فيا ليتنا رسنا 
عىل خطاه يف توبته، هي الذنوب يا بنيتي تلك القيود، فال تدعي الذنب يقيدِك.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور اإلغراء بمفاتن الدنياجموعة حبال1

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )4( طالبات هن: )األم - االبنة  
- املقنعة1 - املقنعة2(.

مدة املرسحية: )15( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املنزل.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- وعظ الطالبات بخطورة االفتتان بزخارف الدنيا.

- توعية الطالبات بأمهية سامع وصايا األمهات.

- احلرص عىل البعد عن رفيقات السوء.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية احلادية ع�سر
وجدتها

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

حامدة: أين كنِت؟

أمل: بالسوق.

حامدة: ما بِك تترصفني وكأنِك رأيِت شبًحا؟

أمل: حامدة إىل الغرفة أريد إخبارِك برس.

حامدة: )هتمس مع نفسها( اللهم سرتك.

صوت باب ُيغلق.

حامدة: ما بِك؟ ماذا هنالك؟

أمل: اقسم باهلل أن ال ختربي أحًدا.
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حامدة: من دون قسم، أعدِك بأن ال أخرب أحًدا.

أمل: إن أخربِت أحًدا، فلن أعود للكالم معِك حتى آخر يوٍم يف حيايت.

حامدة: ماذا هناك؟ .. ماذا ختبئني يف جيبِك؟

أمل: وجدت هاتًفا نقاالً أمام الدكان.

حامدة: هاتفا نقاال؟

أمل: اخفيض صوتِك.

حامده: أود رؤيته .. ما نوعه؟

أمل: أنظري .. شاشته تعمل باللمس.

حامده: أين وجدتيه؟

أمل: أمام الدكان حتت شجرة السدر.

حامده: هل بحثِت عن صاحبته؟

أمل: نعم لقد سألت من كانوا بالدكان، ثم بحثت خارج الدكان، فلم 
أجد له صاحبه؛ فأخذته يل.

صاحبة  معها  تكلمت  فتاة  بآخر  االتصال  حتاويل  أن  اقرتح  حامده: 
اهلاتف؛ فقد تساعدنا يف معرفة مالكته.

وكذلك  فارغة  الصادرة  املكاملات  قائمة  لكن  حاولت،  لقد  أمل: 
كأن  اجلهاز؛  عىل  خمزن  اسم  أي  يوجد  ال  فارغ  اهلاتف  دليل  حتى  القادمة، 

اهلاتف جديد.
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يا   .. مبارشة  اشرتته  بعدما  أضاعته  صاحبته  أن  يعني  هذا  حامدة: 
لألسف؛ كم هي حزينة اآلن عىل ضياعه.

حامدة: أعطيني اجلهاز علني أجد اساًم نستطيع االتصال به.

أمل: كفى لقد حاولت بام فيه الكفاية، واآلن اهلاتف صار ملكي.

حامدة: لكن..

الوقت  يف  أخربها  دعيني  أمي،  ختربي  أن  إياِك   .. األمر  انتهى  أمل: 
املناسب.

حامدة: اقرتح أن ترتكيه لدى بائع الدكان فقد تعود صاحبته إىل الدكان 
لتسأل عنه.

أمل: لقد أبلغت البائع أن اهلاتف بحوزيت؛ فإن أتت صاحبته للبحث 
النقال؟  عنه، ما عليها سوى االتصال يب وأنا سأعيده هلا .. ما رقم هاتفِك 

أريد االتصال بِك من اهلاتف اجلديد حتى نعرف رقمه.

سكوت مع صوت رضبات عىل اهلاتف النقال.

أنه  أظن   .. االتصال  يرفض  ألنه  اهلاتف؛  يف  رصيد  ال  أن  يبدو  أمل: 
الواردة. عندي فكرة سأزيل بطاقة اجلهاز وأضع بطاقتي  املكاملات  يستقبل 

املشحونة يف اهلاتف اجلديد.

حامدة: ولكن..

أمل: كم كان حظي مجياًل، وجدت اهلاتف الذي طاملا حلمت به.

حامدة: لكن اهلاتف مل يصبح ملكِك بعد، عليك العودة إىل الدكان، 
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والبحث مرة أخرى عن صاحبته.

أمل: لقد بحثت وانتهى األمر .. إنه ملكي اآلن.

بإعادته  املؤكد أهنا ستأمرِك  إذا علمت أمي باألمر فمن  حامدة: لكن 
إىل الدكان.

أمل: ما بِك؟ استيعابِك قليل اليوم .. قلت لِك؛ بحثت عن مالكته ومل 
أجدها.

حامدة: قلبي غري مطمئن.

أمل: اخرجي من غرفتي .. لقد أزعجتيني.

حامدةة: أنِت حرة .. أنا أنصحِك.

أمل: )باستهزاء( أنا أنصحِك.
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الف�صل الثاين
صوت سيارة الرشطة.

حامدة: ُترى ما الذي جيري أمام الدكان؟

أمل: ما األمر؟

حامدة: سيارة رشطة، والكثري من األشخاص.

أمل: دعيني أرى، ربام هناك حادثة دعس.

حامدة: ال أعتقد.

أمل: أو حريق.

حامدة: مستحيل .. ال توجد سيارة إطفاء احلرائق.

أمل: عىل مجيع األحوال األمر ال يعنينا.

حامدة: أظن أن األمر كله متعلق باهلاتف النقال الذي وجدتيه.
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الف�صل الثالث
صوت جرس الباب.

حامدة: أمل أقل لِك أن املوضوع متعلق باجلهاز؟

أمل: ال تفتحي.

حامدة: من بالباب؟

خالد: أنا خالد من الدكان.

حامدة: السالم عليكم.

خالد: وعليكم السالم .. أريد التحدث مع أمل.

أمل: ماذا تريد؟.

خالد: هل بإمكانِك إعطاء الضابط اهلاتف الذي وجدتيه ملعاينته.

أمل: ملاذا؟ .. هل حرضت صاحبته؟

خالد: نعم، منذ أكثر من ثالث ساعات، وهو لعجوز جتلس أمام باب 
الدكان، وعندما اقرتبنا منها لنرى إن كانت بحاجة ملساعدة وجداهنا تبكي.

أمل: تبكي؟...ملاذا؟

خالد: 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�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لعرضه يف املرسحيةصوت جرس الباب1

الطالبات

من لعرضه يف املرسحيةصوت سيارة الرشطة2
الطالبات

من الطالباتلعرضه يف املرسحيةصوت باب يغلق3

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )3( طالبات هن: )أمل، خالد، 
حامدة(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.
عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ من الطالبات.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.
اهلدف من املرسحية:

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

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

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
* مالحظة: دور )خالد( يف املرسحية يتم من خالل صوت خيرج من 

املرسح من دون التشبه بصوت الرجال؛ بل تتحدث فتاة بشكل عادي.
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 امل�سرحية الثانية ع�سر
اأ�سكرِك يا بنتي

ملخص املرسحية:

ودائاًم  احلكومية،  اهليئات  بإحدى  العمل  إىل  صباح  كل  سارة  تذهب 
تستقل احلافلة لتصل إىل عملها، ويف أثناء وقوفها مع صديقاهتا يف احلافلة؛ 

حدث احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

سارة: ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

منال: ماذا بِك يا سارة؟

سارة: أمل تنظر إحدى اجلالسات إىل هذه املرأة املسنة؟ 

منال: ينظرن إليها مجيًعا، وال يشفقن عليها!!

وتقف  إليها،  قلبهن  يرق  كي  حالتها  تكون  أن  يردن  ماذا  إًذا  سارة: 
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إحداهن وجتلسها مكاهنا؟

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

سارة: إًذا متى نفيق من هذه الغفلة؟

منال: عندما تعرف كل منا أن الرسول احلبيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص أوىص بكل 
اخلري واملودة واحلنان.

سارة: إًذا متى سيعرفن؟

كريمة: سيعرفن عندما حتتاج اإلنسانة ألختها وال جتدها تقف بجانبها، 
وقتها فقط سوف تقول: يا ليتني فعلت كذا وكذا.

فرح: نحن بنات وال زلنا صغريات عىل مثل هذه األعامل. 

التي  املسنة  للمرأة  تقويل  أن  فرح  يا  عليِك  الواجب  من  كان  كريمة: 
تقف بجانبِك؛ اجليس.

فرح: نعم .. صحيح .. لقد ضاعت القيم.

سارة: ال لن تضيع أبًدا، نحن يف جمتمع حيرتم الكبرية ويوقرها، ويعطف 
عىل الصغرية، ويقف بجانب املحتاجة، ويزور املريضة، ويقف بجوار أخته 

وقت الشدة. 

منال: أحسنِت يا سارة، هكذا تعلمنا من حبيبنا ورسولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
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الف�صل الثاين
املرأة املسنة: أشكركن أيتها الفتيات الصاحلات، وأكثر اهلل من أمثالكن، 

أمتنى من اهلل أن يصل كالمكن هذا إىل مجيع الفتيات.

وكان  الناس،  بعض  منها  ونزل  املحطة،  يف  احلافلة  توقفت  ذلك  بعد 
هناك أيًضا فتاة تدعى )هاجر(، وحدث احلوار التايل بعدما أخذت بيد املرأة 

املسنة لتجلسها عىل املقعد. 

املرأة املسنة: إن قدمي تؤملني وال أحتمل الوقوف أكثر من هذا، فامذا 
أفعل؟ 

هاجر: تعايل يا والديت تفضيل باجللوس هنا. 

املرأة املسنة: أشكرِك يا بنتي، وأكثر اهلل من أمثالِك، هكذا تكون أخالق 
املسلمة احلقيقية.

الوقت  يف  املهذبة  الفتاة  هذه  إليِك  اهلل  أرسل  لقد  اهلل،  شاء  ما  منال: 
املناسب يا والديت. 

هاجر: من املفروض أن نكون مجيًعا هكذا ونشعر بآالم اآلخرين.

سارة: نحن مجيًعا يف هذه احلافلة من وقت ليس بقصري، ومل ينظر أحد 
إىل هذه املرأة بعني الرمحة.

الوقت مل يعد أحد هيتم بأحد، وال يفكر يف حالته  منال: فعاًل يف هذا 
مهام كانت، بل يقول: ال شأن يل - إال ما رحم ريب - .

من حالة  بدالً  بغريها،  اهتامم  إنسانة  عند كل  يكون  أن  كريمة: جيب 
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الالمباالة التي تعيش فيها.

فرح: ماذا تقصدين بالالمباالة؟ 

احلافلة  يف  الكريس  عىل  جتلس  الفتاة  أن  الكلمة  هبذه  أقصد  كريمة: 
وترى  امرأة مسنة وال جتلسها مكاهنا، وأيًضا يرى بعض الناس شخًصا غري 

مبرص يعرب الشارع وال يسأل عنه أحد.

بأن  أن ننصح مجيًعا كل صديقاتنا يف كل مكان  .. واجب علينا  إًذا    
يطبقن السلوك القويم الذي يليق بكل مسلمة، وأن يشعرن باآلخرين؛ لكي 

نعيش يف رخاء وسالم، ورضا من الرمحن.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل دور املرأة املسنةمالبس1

الطالبات

عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية )6( طالبات هن: )سارة، منال، 
كريمة، فرح، املرأة املسنة، هاجر(.

مدة املرسحية: )9( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة فقط من الطالبات.

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: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الثالثة ع�سر
اأحبِك اأمي

ملخص املرسحية:

يف  نظافة  عاملة  أمها  وتعمل  متوسط،  األول  الصف  يف  تلميذة  هتاين 
مستشفى؛ ولكنها ختجل أن تذكر وظيفة والدهتا، ويدور احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

هتاين: غًدا يوم اجلمعة، وهو عطلة رسمية أين ستذهبن؟

وبعدها  اإلفطار،  بإعداد  وأقوم  مبكرًة  نومي  من  سأستيقظ  عفاف: 
أستعد ألداء سنن يوم اجلمعة.

مودة: أنا سأذهب مع أمي لزيارة جديت؛ ألهنا مريضة.

تقى: أنا سأمكث يف البيت مع أمي، ألهنا كبرية يف السن وبحاجة إىل 
من يساعدها.
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رسطان  مستشفى  زيارة  وهو  رائع،  ملكان  فسأذهب  أنا  أما  زينب: 
األطفال لكي نلعب ونمرح معهم ونخفف عنهم األمل.

هند: أما أنا فسأذهب مع أمي إىل املخيطة التي تعمل هبا؛ لكي أساعدها 
ألهنا تشعر باألمل.

هتاين: أما أنا فسأذهب إىل نادي القراءة، ألن أمي عضوة فيه.

نادي  يف  تعمل  والدتِك  إن  وتقولني:  هتاين  يا  تكذبني  ملاذا  عفاف: 
القراءة؟!

هتاين: ال، أنا ال أكذب، فأمي فعاًل تعمل عضوة يف نادي القراءة.

ويف   القراءة،  نادي  يف  عضوة  والدتِك  تعمل  هتاين  يا  كيف  عفاف: 
الوقت  نفسه تعمل يف املستشفى التي تعمل فيه أختي؟

هتاين: مستشفى!! أي مستشفى؟ أنِت التي تكذبني.

لِك  توفر  التي  أمِك  أنا ال أكذب؛ ولكنِك ختجلني من عمل  عفاف: 
كل يشء يف احلياة من ملبس ومسكن وغذاء فال يصح هذا منِك .. أهذا هو 

شكرِك هلا؟

هتاين: فعال أنا أخجل أن أقول:  إن والديت تعمل هبذه املهنة، وأخجل 
أن تراها زمياليت وهي حتمل أدوات النظافة يف املستشفى.

عفاف: لو أن كل إنسانة تستحي من أمها هكذا ما ذهب أحد لعمله 
وال مدرسته، فعمل أمِك مرشف جًدا، إهنا تعمل برشف، ويف هناية الشهر 

تأخذ أجرها عىل ذلك، وال ترتكب أي يشء خيالف الدين.
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هتاين: ماذا تقصدين؛ بأي يشء خيالف الدين؟

تعتدي عىل أحد، بل تكسب رزقها  عفاف: أقصد أهنا ال ترسق وال 
باحلالل، ومن تعبها واجتهادها؛ ألن اهلل سبحانه أمرنا بالعمل.
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الف�صل الثاين
للبيت  ذهبت  وعندما  جيًدا  فيه  وفكرت  عفاف  بكالم  هتاين  اقتنعت 

قبلت يد والدهتا وذهبت معها يوم اجلمعة ملساعدهتا:

هتاين: السالم عليكم يا أمي.

الوالدة: وعليكم السالم يا هتاين، كيف حالِك؟

للمستشفى  غًدا  معِك  أذهب  أن  أريد  ولكني  والديت،  يا  بخري  هتاين: 
ألنني لن أذهب إىل املدرسة؛ فغًدا هو يوم اجلمعة.

الوالدة: ال عليِك يا ابنتي، عليِك أن تذاكري دروسِك جيًدا وال حتميل 
مهي؛ املهم أن تكوين بخري.

هتاين: سأذهب معِك يا والديت ألساعدِك؛ ألنِك تعبِت كثرًيا من أجلنا.

الوالدة: أشكرِك يا ابنتي.

وبعد أن عاد اجلميع للمدرسة بعد العطلة أخذت كل واحدة حتكي ما 
فعلته يوم اجلمعة وبدأ احلوار التايل:

هتاين: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تلميذات الفصل: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

هتاين: أريد أن أحدثكن عن جتربة رائعة.

تلميذات الفصل: وما هذه التجربة يا هتاين؟

هتاين: لقد ذهبت مع أمي للمستشفى ألساعدها يف عملها؛ ألهنا متعبة 
جًدا.
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زينب: أحسنِت يا هتاين.

هند: إنِك عظيمة فعاًل؛ ألنِك أدخلِت السعادة عىل والدتِك. 

عفاف: وما هو شعورِك؟

هتاين: إنني أشعر بسعادة غامرة؛ ألنني خففت العبء عن والديت ملدة 
يوٍم واحٍد.

زينب: البد وأن نعتز بأمهاتنا ألهنن رس سعادتنا يف هذه احلياة، ويقمن 
بتوفري كل يشء لنا دون أن نتعب.

تقى: إذن البد عىل كل إنسانة أال ختجل من عمل أمها أو أبيها ما دام 
أنه ليس فيه ما يغضب اهلل تعاىل.

زينب: ما رأيكن أن نذهب يف األسبوع القادم لزيارة إخواننا وأخواتنا 
يف مستشفى رسطان األطفال؟

مجيع التلميذات: هذا اقرتاح رائع، فلتستأذن كل منا والدهتا ولنذهب 
إىل هذا املكان؛ لندخل البهجة والفرحة عىل قلوهبم.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)هتاين،  هن:  طالبات   )7( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
عفاف، مودة، هند، تقى، زينب، الوالدة(.

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: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الرابعة ع�سر
 اتركيها اإنها خملوقة �سعيفة!!

ملخص املرسحية:

بعد خروج التلميذات من املدرسة كل يوم تذهب أسامء وخدجية إىل 
مكان جماور به بعض القطط، فتقوم أسامء بتعذيب القطط بطريقة صعبة جًدا؛ 
بأن تقوم بربط القطط من ذيلها وتقوم بسحبها عىل األرض، وطبًعا تستمتع 
املحرم،  العمل  هذا  عن  بنهيها  ويقمن  وسلمى،  ومها  سعاد  فرتاها  بذلك، 

وبدأ احلوار التايل:

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

أسامء: هيا يا خدجية تعايل معي لنلعب بالقطط.

خدجية: أين أين؟ أريد أن أجرب هذه اللعبة هيا بنا برسعة.

أسامء: من فضلِك يا خدجية امسكي هذه احلقيبة إىل أن أنتهي من ربط 

www.alukah.net



126

على خشبة المسرح

هذا الذيل اجلميل باحلبل.

خدجية: حاالً ستبقى معي احلقيبة ولكنني أريد أن أفعل مثلِك.

سعاد: انظري يا مها ما هذا؟ أهذا معقول؟ ال حول وال قوة إال باهلل 
العيل العظيم.

ما  العقيل؟  االختالل  من  يشء  وأسامء  خلدجية  أحدث  هذا؟  ما  مها: 
الذي تقومان به؟

تقومان بجرها عىل األرض  ثم  القطط  بربط ذيل  تقومان  إهنام  سعاد: 
بطريقة فظيعة.

مها: سأذهب إليهام وسأمنعهام من هذه الفعلة الشنعاء.

سعاد: لن تستطيعي أن متنعيهام.

مها: ال، سأفعل ما أستطيع ألمنعهن.
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الف�صل الثاين
تعذيب  ممارسة  من  لتمنعامها  وأسامء  خدجية  إىل  ومها  سعاد  ذهبت 

القطط وحدث احلوار التايل:

مها: ماذا تفعلني يا أسامء؟

أسامء: ما شأنِك بام أفعله إنني ألعب بالقطط.

مها: تلعبني بالقطط!! أمل تستحي من هذا القول وهذا الفعل؟

أسامء: ملاذا أستحي وأنا مل أفعل شيًئا ألحد، إهنا قطة ال تتكلم.

سعاد: احلمد هلل أنِك تعرفني أهنا ال تتكلم؛ أي: ال تستطيع أن تعرب عن 
أملها، وبالرغم من ذلك تقومي بتعذيبها هبذه الطريقة البشعة.

أسامء: إنني ألعب هبا فقط وال أعذهبا.

ينقطع من شدة  أمل تري أن ذيلها أوشك أن  إنِك تعذبينها  سعاد: ال، 
ربط احلبل عليه.

أسامء: يقطع ذيلها أو تقطع أذهنا .. ما شأنِك أنِت أيًضا؟

خدجية: فعال يا أسامء، إهنا تتعذب وال تستطيع أن تعرب عن أملها فيجب 
أن تكفي عن ذلك.
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الف�صل الثالث
بعد ذلك جاءت سلمى وألقت السالم عليهن ودار احلوار التايل:

سلمى: السالم عليكم .. يا أخوات ماذا بكن؟
خدجية: وعليكم السالم!! ماذا تقولني أنِت أيًضا؟

سلمى: أقول يف ماذا؟
أسامء: احلكاية كلها أنني أحببت أن ألعب قلياًل بالقطط.

العطف  أليست خملوقات ضعيفة البد من  سلمى: وهل يصح هذا؟ 
عليها؟

أسامء: وكيف نعطف عليها إن شاء اهلل.
مها: نعطف عليها بأن نطعمها ونسقيها وال نعذهبا؛ ألن الرفق باحليوان 

مطلوب، وجيب أن نرمحها أيًضا.
سعاد: عندِك حق يا مها خاصة أن الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص قال: »دخَلِت امرأٌة 
ٍة رَبَطْتها، فلم َتطَعْمها، ومل َتَدْعها تأكُل من َخشاِش األرِض«)1(. الناَر يف ِهرَّ

أسامء: سأقوم بفك هذا احلبل من ذيلها فوًرا، ولن أفعل هذا مرة أخرى 
وأسأل اهلل أن يغفر يل.

خدجية: وأنا سأذهب حاالً، وسأحرض هلا اللبن واخلبز لتأكل وترشب، 
ولن أعذهبا مرة أخرى.

:::::  هناية املرسحية  :::::

 

)1(  الراوي: عبداهلل بن عمر - املحدث: البخاري  - املصدر: صحيح البخاري - الصفحة 
أو الرقم: )3318( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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    حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمسم لقطة من دون *

رأس
)50( لتمثيل دور تعذيب القطة

ر.س

)أسامء،  هن:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
خدجية، سعاد، مها، سلمى(.

مدة املرسحية: )8( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: )50( رياالً سعودًيا.

اهلدف من املرسحية:

- بيان جرم تعذيب احليوانات.

- احلث عىل الرفق باحليوان.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.

بحيث  كاماًل  عمله  عدم  أرجو  القطة؛  جمسم  عمل  عند  مالحظة:   *
يفصل الرأس حتى نخرج من النهي النبوي اخلاص باملصورين.
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 امل�سرحية اخلام�سة ع�سر
�ساأ�سع هذه الورقة يف جيبي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يف هناية اليوم الدرايس وبعد انتهاء األستاذة حماسن من رشح الدرس 
قالت للتلميذات: غًدا - بإذن اهلل - سأجري لكن اختبار الشهر.

األستاذة حماسن: واآلن هل تردن شيًئا قبل أن أنرصف.

التلميذات: شكًرا يا أستاذة. 

األستاذ حماسن: إًذا السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

تلميذات الفصل: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. 

ثم قالت عهود موجهًة كالمها لزميالهتا...

عهود: وأنا سأكون عىل أتم استعداد خاصة أنني لن أذاكر شيًئا. 
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سارة: كيف تناقضني نفسِك هبذا الكالم؟ 

عهود: أنا مل أناقض نفيس ألنني فعاًل سأكون مستعدًة. 

سارة: كيف ستكونني مستعدًة وأنِت لن تذاكري شيًئا؟ 

عهود: يل أسلوب معني يف االمتحان وسأتبعه غًدا. 

سارة: إنِك تتومهني أنِك عىل صواب، ولكنِك خمطئة حًقا. 

أنني سأكتب املعلومات يف ورقة صغرية وأضعها  عهود: ما اخلطأ يف 
يف جيبي، وأخرجها ألنقل منها اإلجابة يف ورقة اإلجابة، وال يشعر يب أحد. 

سارة: اخلطأ هنا هو أنك هبذا تكونني غشاشة وإذا كان ال يراك أحد؛ 
فاهلل تعاىل يراِك، ألن اهلل يرانا يف كل مكان وزمان. 

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

سعاد: ولألسف حتصلني عىل درجة عالية دون تعب، ولألسف أيًضا 
يصبح عقلِك خاوًيا ليس به معلومات. 

عهود: معِك حق، إنني ال أعرف شيًئا عن املنهج، وال أدري ماذا أفعل 
يف آخر العام، وخاصة أنني رسبت يف العام املايض. 

سعاد: أعتقد أنِك أدركِت كالمي، وعرفِت أنك فعاًل ال تعرفني شيًئا 
عن املنهج. 

عهود: فعاًل، ألنني ليس لدي وقت للمذاكرة ألن احلاسوب يأخذ كل 
وقتي. 

سارة: أليس هذا مضيعة للوقت دون جدوى؟ 
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عهود: كيف يكون دون جدوى وأنا أستمتع به؟ 

تعود  وال  فقط،  وقتية  متعة  عن  عبارة  ألنه  جدوى؛  دون  فعاًل  مودة: 
عليِك بأية فائدة يف ذلك الوقت؛ ألنِك مل تذاكري دروسِك.

عهود: أفهم من ذلك أن احلاسوب ليس مفيًدا.

املذاكرة،  حساب  عىل  ليس  ولكن  جًدا،  مفيد  احلاسوب  ال،  مودة: 
للقراءة،  للحاسوب، وجزء  للمذاكرة، وجزء  الوقت جزء  نقسم  أن  فالبد 

وجزء ملساعدة األهل، وجزء للعب، وهكذا. 
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الف�صل الثاين
بعد ذلك اجتمعت التلميذات عند األستاذة/ حماسن، وأخذن يوجهن 
بطريقة  الفراغ  وقت  وتقسم  مذاكرهتا،  إىل  تنتبه  لكي  عهود،  إىل  النصيحة 

منظمة، ودار احلوار التايل: 

سعاد: أريد أن أنبهِك يا عهود أنه جيب عليِك أن تذاكري جيًدا لكي 
جتتازي االختبارات بنجاح وبمجهودِك الشخيص. 

عهود: كيف وأنا تعودت عىل هذه الطريقة السهلة؟ 

ذنًبا  ترتكبني  إنِك   .. الباطلة  الطريقة  تكفي عن هذه  أن  سارة: ال، البد 
كبرًيا دون أن تعلمني، وإذا كنِت قد نجحِت مرة فلن تستطيعي النجاح كل مرة.

سعاد: أنِت حمقة يا سارة .. إنه ذنب كبري، خاصة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنانا 
عن ذلك، وقال: »من غش فليس مني« رواه مسلم.

مودة: عىل كل منا أن تذاكر دروسها أوالً بأول؛ لكي تشعر أهنا تؤدي 
عملها وواجباهتا بإخالص، وتصبح من املتفوقات، وال ترتكب ذنًبا يف حق 

نفسها وحق أهلها وبلدها.

أقوله  أن  أردُت  ما  قلِت  لقد  مودة،  يا  حق  معِك  حماسن:  األستاذة 
بالضبط، وعليِك يا عهود أن تذاكري دروسِك أوالً بأول وال تتكاسيل، وأن 

تنظمي وقتِك لتكوين من الناجحات يف الدنيا واآلخرة. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)األستاذ  هن:  طالبات   )5( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
حماسن، سعاد، عهود، سارة، مودة(.

مدة املرسحية: )9( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- بيان أمهية املذاكرة اجليدة.

- غرس احرتام كلمة املعلمة يف نفوس الطالبات.

- التحذير من االعتامد عىل الغش؛ ألنه حرام.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة ع�سر
احل�سد.. الداء الفتاك

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

صفا،  )وهج،  وهن:  جيلسن  ثم  املرسح،  إىل  طالبات  أربع  تدخل 
ميمونة، مودة(.

تدخل طالبة خامسة اسمها )برشى( فتقول: السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

برشى: هل تعلمن من أحرزت املركز األول يف هذه السنة؟

اجلميع: ال واهلل .. ال نعلم.

برشى: أنا أخربكن؛ أحرزهتا الطالبة رواسن.

مودة: ما شاء اهلل .. ال قوة إال باهلل.
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ونتخلص  تذهب  متى  آه،   .. األول  باملركز  تفوز  سنة  كل  يف  وهج: 
منها؟

ميمونة: هل تصدقن بأهنا حتى يف العطلة تذاكر؟ ؛ بل إنني أرى عينيها 
محراوان كأهنن أضواء مشتعلة من كثرة املذاكرة.

ڇٹ    تعاىل:  أما سمعتن قول اهلل  باهلل!! حتسدن أختكن؛  صفا: أعوذ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ )النساء:54 (.

برشى: أبًدا.. نحن مل نحسد أحًدا.

صفا: كالمكن هذا هو احلسد بعينه. احلسد يف الرشع هو: متني زوال 
نعمته عن  اهلل  يوقف  أن  تتمنني  أن  أي:  الغري؛  اهلل - عز وجل - عن  نعمة 

اآلخرين سواًء كانت هذه النعم ماالً، أم جاًها، أم علاًم، أم غري ذلك. 

وكذلك أن تكرهي النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل غريِك، وحتبني زواهلا، 
ولو ُمكِنِت منها ألزلتها. 

قال ابن تيمية - رمحه اهلل - : »احلسد هو كراهة ما أنعم اهلل به عىل الغري 
وإن مل يتمنى الزوال« وهذا تعبري من الشيخ دقيق، فأنِت بمجرد ما تكرهني 

أن اهلل أنعم عىل هذا الرجل أو هذه املرأة بنعمٍة؛ فأنِت حاسدة.

وال  أحًدا،  نؤِذ  مل  نحن  املوضوع؟..  تضخمني  صفا  يا  وملاذا  وهج: 
نحب أن نؤذي أحًدا.

األذى ألختِك  أعظم  من  احلسد  يا وهج  أحًدا؟  تؤِذن  مل  صفا: كيف 
القريبات  بني  العداوة  راية  ويرفع  البغضاء،  نار  يشعل  ألنه  املسلمة؛ 
يقيس  ثم  واملحسودة،  احلاسدة  بني  واملعاونة  املساعدة  ويمنع  والصديقات، 
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قلب احلاسدة فيكون رشس الطبع يبغي لغريه السوء ويكره له اخلري.

اهلل،  لعدل  مبغضة  وهي  وقدره،  اهلل  قضاء  عىل  ساخطة  واحلاسدة 
وغاشة لعابدات اهلل املؤمنات، وفوق هذا مشاركة إلبليس لعنه اهلل يف حسده 
آلدم ومعصيته لربه سبحانه، ومع هذا فهي أيًضا معذبًة لنفسها، وتعيش يف 

هم، وغم، وغيظ، وكمد، ونغص عيش، وضيق صدر.

لكن  صديقات؛  وكلنا  أخوت،  كلنا  بأننا  أعلم  أنا  صفا  يا  ميمونة: 
. برصاحة أن ال أريد أن تتميز إحدى الطالبات عيلَّ

صفا: كالمِك هذا يا ميمونة هو داع من دواعي احلسد والتباغض.

ميمونة: كيف؟ وضحي كالمِك أكثر. 

صفا: يعني يا ميمونة توجد دواٍع وأسباب جتعل املسلمة حتسد وتبغض 
أختها املسلمة منها:

أوالً: بغض املحسودة؛ فتأسى عليها بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فيثري 
حسًدا قد خامر بغًضا، وهذا النوع ال يكون عاًما وإن كان أرضها؛ ألنه ليس 

يبغض كل الناس. 

ثانًيا: العداوة والبغضاء؛ فاحلسد ثمرة احلقد، واحلسد ابن البغضاء. 

تسلط  يسبب  مما  فهذا  عليها،  املنعم  قبل  من  اخللق  وسوء  الكرب  ثالًثا: 
الناس عليها مثال: حسد القرشيني لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون يتياًم ويصبح نبًيا؟ ، 
كيف ينزل عليه القرآن وليس له جاه؟ فحكى اهلل عنهم وفضح حسدهم بقوله 
تعاىل: چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ ] الزخرف: 31[.

رابًعا: اخلوف من فوات املقاصد )األخوات فيام بينهن - أو الطالبات 
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فيام بينهن(. 

خامًسا: أن يظهر من املحسودة فضل تعجز عنه، فتكره تقدمه فيها، و 
اختصاصه هبا فيثري ذلك حسًدا.  

سادًسا: اجلهل بعواقب احلسد. 

سابًعا: ضعف اإليامن. 

ثامنًا: حب الرئاسة واجلاه. 

تاسًعا: شح النفس باخلري عىل عباد اهلل. 

عارًشا: اخلوف من سقوط املنزلة إذا ارتفعت مكانة قرينتها. 

يف  احلسد  يكثر  هلذا  هبا،  الناس  وحتدث  النعمة  ظهور  عرش:  احلادي 
القرى أكثر من غريها؛ ألن النعم تربز وتظهر فيها أكثر من غريها. 

مودة: يف احلقيقة يا صفا أنا عندما أشاهد طالبة ناجحة أمتني أن أصبح 
مثلها.. هل هذا يعترب حسًدا أم ال؟

صفا: ال يا صفا، ال يعترب هذا حسدا؛ هذا يسمى غبطة وهي: أن تتمنى 
تلك  زوال  تتمنى  لكن ال  النعم؛  من  عند غريها  ما  مثل  هلا  يكون  أن  الفتاة 

النعمة عن أختها. هذه هي الغبطة وهي صفة املؤمنني واملؤمنات.

من  أخف  أنه  أم  الدرجة،  هذه  إىل  خطري  احلسد  صفا  يا  يعني  وهج: 
ذلك بكثري؟.

الف�صل الثاين
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صفا: اسمعي يا وهج إىل هذه األحاديث واحكمي أنِت بنفسِك)1( :

1- عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إياكم 
والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا وال جتسسوا وال تنافسوا وال 

حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا« رواه البخاري. 

2- وورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »دب إليكم داء األمم من قبلكم: احلسد 
والبغضاء، والبغضاء هي احلالقة حالقة الدين الحالقة الشعر. والذي نفس 
حتاببتم؟  فعلتموه  إذا  بيشء  أنبئكم  أوال  حتابوا،  حتى  تؤمنوا  ال  بيده  حممد 

أفشوا السالم بينكم« رواه اإلمام أمحد. 

احلسد  فإن  واحلسد،  »إياكم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هريرة عن  أيب  3- وعن 
يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب أو قال العشب« رواه أبو داود. 

4- وعن الزبري بن العوام - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
الشعر  إليكم داء األمم: احلسد والبغضاء وهي احلالقة ال أقول حتلق  »دب 
ولكن حتلق الدين، والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا 
رواه  بينكم«  السالم  أفشوا  لكم؟  ذاكم  يثبت  بام  أنبئكم  أفال  حتابوا،  حتى 

اإلمام أمحد. 

»ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  وعن   -5
جيتمعان يف النار مسلم قتل كافًرا، ثم سدد وقارب، وال جيتمعان يف جوف 
اإليامن  عبد  قلب  يف  جيتمعان  وال  جهنم،  وفيح  اهلل  سبيل  يف  غبار  مؤمن 

واحلسد« صحيح النسائي.

)1(  يمكن تسجل هذه األحاديث يف رشيط ثم تعرض من خالل جهاز التسجيل إذا مل تتمكن 
الطالبة من حفظها، وإذا استطاعت الطالبة حفظها؛ فهو خري ونور.

www.alukah.net



140

على خشبة المسرح

الناس  يزال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  قال رسول  قال:  ثعلبه  بن  6- وعن ضمرة 
بخري ما مل يتحاسدوا« رواه الطرباين.

.. ما  نفسها  أن أعرف أرضار احلسد عىل احلاسدة  أريد  إًذا؛  ميمونة: 
هي:

صفا: أرضار احلسد عىل احلاسدة نفسها كثرية منها:

1- سخط اهلل عىل احلاسدة. 

2- احلاسدة تفارق األنبياء والصاحلني يف اآلخرة. 

3- احلاسدة مشاِركة إلبليس والكفار. 

4- ينتفي عن احلاسدة كامل اإليامن. 

5- احلاسدة ممقوتٌة من النساء يف جمالسهن العامة واخلاصة؛ فال حيببنها، 
وال يظهرن أمامها نعمة. 

6- احلاسدة تقع يف الغل واحلقد والبغي والكذب واالفرتاء والنميمة 
واالستهزاء باملحسودة. 

7- تصاب احلاسدة بالكمد والغيض الذي ال يفارقها. 

قال الشاعر:

قاتله صربك  فإن  احلسود  كيد  عىل  اصرب 
تأكله. ما  جتد  مل  إن  بعضها  تأكل  فالنار    

مودة: وهل للحسد عالج يا صفا؟

صفا: احلمد هلل .. ما أنزل داًء إال أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله 
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من جهله؛ فهناك عدة أدوية لعالج هذا الداء الفتاك داء احلسد ليصبح القلب 
سلياًم وصافًيا من الغل واحلسد وهي:

الناس أفضل؟ قال:  أنه قال:»قيل يا رسول اهلل أي  1- ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
اللسان نعرفه فام خمموم  اللسان، قالوا: صدوق  »كل خمموم القلب صدوق 
القلب؟ قال: هو التقي النقي، ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد« رواه 

ابن ماجة. 

2- الرضا بقضاء اهلل وقدره. 

3- علمنا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص أن ننظر يف أمور الدنيا إىل من هي دوننا، ويف أمور 
اآلخر ملن هي فوقنا. 

4- تذكري املوت؛ قال أبو الدرداء: »ما أكثر أحد من ذكر املوت إال 
قل فرحه وقل حسده«.

5- تفكري فإن الدنيا كاحلية؛ ناعم جلدها قاتل سمها. 

نعمة  من  عليِك  ربِك  به  أنعم  ما  لتستشعري  املستشفيات  زيارة   -6
الصحة والعافية. 

7- جيب عليِك كلام رأيِت أختِك يف نعمة أن تقويل: )ما شاء اهلل ال قوة 
إال باهلل(. 

8- ال تغفيل عن حتصني نفسِك باألذكار الواردة عن حبيبنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

9- اإلحسان إىل احلاسدة ما استطعِت. 

10- أخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى حتب اخلري لغريها كام حتبه 
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لنفسها. 

11- خشية اهلل واخلوف منه، عندما تطلق لنفسها العنان يف متني زوال 
نعمة الغري. 

كبح  يعينها عىل  الذكر هلل - عز وجل - حتى  دائمة  تكون  أن   -12
مجاح نفسها. 

13- أن حترص عىل أال تؤذي أحًدا بحسدها مهام كان حاله. 

14- إذا مل تستطع فلتهجر البيئة والصحبة التي تغرهيا باإليذاء، وتنفخ 
أسبابه  عن  البعد  يف  احلرص  جيب  عضال  داء  فاحلسد  الداء؛  أسباب  فيها 

ومسبباته)1( .

يف النهاية: هذا هو احلسد وتلك هي أرضاره، فعلينا مجيًعا تقوى اهلل، 
كل  من  ونقية  صافية،  دائاًم  قلوبنا  ولنجعل  والبغضاء،  احلسد  عن  والبعد 

دواعي احلسد، ومسببات البغضاء.

:::::  هناية املرسحية  :::::

)1(  مالحظة: البأس بقراءة هذه النقاط الـ)14( من ورقة إذا تعذر حفظها.



143

على خشبة المسرح

حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
فيه، وعرضهام رشيط1 لتسجيل مقطعني 

يف املرسحية
)5( ر.س

الرشيط مسجل2 عرض  يف  الستخدامه 
أثناء املرسحية

من املنزل

)وهج،  هن:  طالبات   )5( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
صفا، ميمونة، مودة، برشى(

مدة املرسحية: )15( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ واحدة من السوق، وواحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت سعودية.

اهلدف من املرسحية:

- حتذير الطالبات من خطورة احلسد. 

- توجيه الطالبات إىل متني اخلري للجميع.

- حث الطالبات عىل البعد عن احلسد، وكذلك معاجلته.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سرحية ال�سابعة ع�سر
احلجاب

فكرة املرسحية:

احلجاب.. هناك أكثر من فكرة ألداء مرسحية احلجاب وهنا سأعرض 
فكرة وهي عبارة عن حوار بني عباءتني إحدامها حمتشمة واألخرى متربجة.

ستقوم باملرسحية أربع طالبات، اثنتان منهام ستقومان بقراءة احلوار.. 
بحيث يراعني اللهجة الساخرة واهلادئة والواثقة واملتزعزعة إىل غري ذلك.. 

وستقوم األخريات بارتداء العباءتني، وتؤديان احلركات، واألدوار. 

ترتدي إحدى الطالبتني عباءة حمتشمة، وقفازين، وجوربني، مع عباءة 
فوق الرأس وتسريان بحشمة.

النقاب  وترتدي األخرى عباءة مزركشة تضعها عىل كتفيها وترتدي 
والذهب  باجلواهر  املرصعة  يداها  وخترج  عينها،  عىل  الكحل  وضعت  وقد 

وختتال يف مشيتها.
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الف�صل الأول
 بداية املرسحية...

خترج الطالبتني من خلف صفوف الطالبات وتلتقيان أمامهن، ثم يبدأ 
احلوار التايل.

أن  لِك  آن  أما  اخلالية..  القرون  بقية  ويا  البالية  أيتها  احلديثة:  العباءة 
بئٍر عميق، وواٍد  إىل  املوضة  مللناِك، جرفتك  فقد  نطيقك  نعد  مل  ترحيل عنا 

سحيق .. عزفت عنِك النساء فليس فيِك أي إغراء. 

دستِك  خبيثة..  دعية  وأنِت  حديثة  نفسِك  تسمي  املحتشمة:  العباءة 
بيننا أيٍد خبيثة جعلتِك لشهواهتا مطية.. أنزلوِك عن الرؤوس إىل األكتاف، 

ثم جعلوِك من قامش شفاف وقالوا:.. ال خري ما دام يف القلب عفاف.

أو  العجائز  رؤوس  عىل  إال  نراِك  نعد  فلم  أنِت  أما  احلديثة:  العباءة 
ظهور اجلنائز هجرك بنات هذا الزمان، ذوات العقد الفتان، واحلذاء الرنان، 

ال مكان لِك يف عرص احلرية، إنِك رمز الرجعية وعنوان اهلمجية.

األمام،  من  وزينوك  األكامم  منك  نقشو  خبيثة  يا  املحتشمة:  العباءة 
لكل  سرًتا  فلسِت   .. أعجوبة  لك  يوم  كل  ويف  ألعوبة،  أيدهيم  يف  جعلوك 

رزان؛ بل أنت فتنة هذا الزمان، ورمز للفسوق والعصيان. 

يا داعية السفور وبريد الفجور، يا لعنة كل العصور، حامت حولك 
العيون، وطمع فيك كل مفتون. 

العباءة احلديثة: )تضحك( هاه قد طرقُت كل باب، ولبستني كل فتاة، 
يف  فكسدت  اخلناق،  عليك  وضيقت  األلباب،  وسلبت  الشباب،  فسحرت 
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األسواق.

للبيوت من سرتة، وجررت  لعينة!! كم هتكِت  يا  املحتشمة:  العباءة 
إبرة، وكرست من  للخزي من حرة!!. كم أهجت من عربة، وغرزت من 
جرة!!. زرعِت فينا اإلسفاف، وقوضت أركان العفاف!! يا فتنة عرصية يا 

رش بلية.

نزعوك  إذا  غًدا  ستعلمني   .. للحرية  وترمزين  عرصية  أنِك  تزعمني 
بالكلية فليس يف حريتهم عباءة، إنام هي عرٌي ودناءة.
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الف�صل الثاين
صمت ملدة دقيقة ...

ترحلني؛  رجعة  غري  وإىل  ُتقربين،  أراِك  غًدا  بالية  يا  احلديثة:  العباءة 
فمصريك يف هذا الزمان الفناء؛ فعبًثا حتاولني البقاء يا لون اخلنفساء، يا شكل 

اخلباء. 

العباءة املحتشمة: وأنِت ال شكلِك املحبوك، وال سرتِك املهتوك يريض 
تقي  نضارة  مكانك  ليجعل  احلضارة  سيل  وسيجرفِك  صعلوك،  أي  هلم 
شعاع الشمس، وتصبحني حديث األمس.. هذا حالِك مع صاحباتِك، أما 

صاحبايت فال يرضني سواي بدالً، وال يرضني عني حوالً.

السحر  الذوق ملسة، وال من  يا قديمة ليس فيك من  العباءة احلديثة: 
مهسة، أال ترين تعدد ألواين وأنواعي وإقبال البنات عىل إغرائي وفتنتي؟!!

عابدة،  كل  حجاب  وأنا  كارسة،  بأنني  أتعريينني  املحتشمة:  العباءة 
صممتِك أفكار الشيطان فأبعدتِك عن هدي القرآن. أنِت بنت دور األزياء 

وأنا وليدة عرص النقاء. 

العباءة احلديثة: أرى أن ال بستِك جترك جًرا، وتزيدينها من احلر حًرا، 
وتضيفني إىل عمرها من السنني عرًشا.

احلديث  عنك  غاب  هل  جًرا!!  ُأجر  أين  تقولني  املحتشمة:  العباءة 
»يرخينه ذراًعا« وتشتكني احلر واهلل تعاىل يقول: ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ 

ڈڇ  )التوبة: 81(.

العباءة احلديثة: أرضيُت كل األذواق، وكشفت مجال األعناق. أبديت 
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املليح وسرتت القبيح، فلو لبستِني قردة ألصبحت كالوردة.

وإن  مقام،  بيننا  لِك  وليس  حرام،  رشعنا  يف  أنِت  املحتشمة:  العباءة 
تسابقت إليك الفتيات كام إىل النار الفراشات.

العباءة احلديثة: ال تعجبي .. غًدا إن تركوِك أو حتى مزقوِك؛ ألن بقاءِك 
حمال، وال تصلحني عىل أية حال؛ فارحيل بسالم أو انتظري املوت الزؤام.

العباءة املحتشمة: إنِك زيف باطل ال حمالة زائل، يا شكل الغراب، يا 
أحقر من الذباب، يا فريسًة سهلة للذئاب، لو كان األمر بيدي أحرقتك ويف 

النريان، سعرتِك فاعريف قدرِك أراين اهلل عن قريب قربِك.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل دور العباءة املحتشمةعباءة حمتشمة1

الطالبات

من لتمثيل دور العباءة املتربجةعباءة متربجة2
الطالبات

)العباءة  مها:  طالبتان  املرسحية:  يف  املشاركات  الطلبات  عدد   *
املحتشمة، والعباءة املتربجة(.

مدة املرسحية: )9( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: اثنتان؛ كالمها من الطالبات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

باحلكمة  للفتاة  الساتر  اإلسالمي  احلجاب  بأمهية  الطالبات  تبليغ   -
واملوعظة احلسنة.

ليست  واملخرصة  كاملطرزة  احلديثة  العباءات  بأن  الطالبات  توعية   -
عباءات إسالمية إطالًقا.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.

مالحظة: ال بد ملن ستؤديان دور العباءتني أن يقرآ احلوار أكثر من مرة، 
حتى تعرفان متى تتوقفان عن احلركة، وما احلركات املناسبة يف أثناء احلوار.
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 امل�سرحية الثامنة ع�سر
جائزة التقليد

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يفتح الستار عىل إعالن حتت عنوان »جائزة ألحسن املقلدات« فتدخل 
عدد من الطالبات لقراءة العنوان.

إحداهن: )وهي تقرأ بصوٍت عاٍل( أنا طبًعا الفائزة يف هذه املسابقة.
الثانية: بل أنا سأفوز عليِك.

الثالثة: ال أنِت وال هي .. أنا التي ستفوز كعاديت يف املسابقات )وهنا 
تقول األخريات بل أنا .. بل أنا، ويعلو الصوت وينرصف اجلميع(.

)تغلق الستار(.
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الف�صل الثاين
تدخل مقدمة الربنامج لتقول:

موعد  جاء  فقد  وبعد،  عليكن،  السالم  املشاهدات،  أيتها  املقدمة: 
املسابقة، والليلة إن شاء اهلل، سيكون معنا يف املسابقة عضوات جلنة التحكيم 
اليسار  وعضوة  اليقظ،  اإلنساين  الضمري  وهي  اليمني  عضوة  ثالث:  وهن 
وهي الذوق السليم، ورئيسة اللجنة وهي العقل الراجع، ونحب أن ننبه عىل 
أن كل متسابقة سوف تقوم وتكافأ يف احلال من جلنة التحكيم، وستشاهدن 

طريقة املكافأة، واآلن فلتدخل املتسابقة األوىل.

املتسابقة األوىل: )ثالث طالبات يدخلون مغنيات راقصات يقلن(: 

نحن فرقــة الرقص       قدوتنــا الراقصات    

أحببناهن فقلدناهن        والفــائز قطًعا نحن   

)ويكررن هذا املقطع عدة مرات(.

مقدمة الربنامج: )هاتفة( قرار جلنة التحكيم.

اإلنساين  الضمري  باإلمجاع بعضوية  التحكيم  التحكيم: قررت جلنة  جلنة 
فشل  قررت   .. الراجح  العقل  ورئاسة  السليم،  الذوق  وعضوية  اليقظ، 
احلقيقية،  اإلسالمية  القدوة  عن  خرجن  فهن   .. نجاحهن  وعدم  املتسابقات، 
وقلدن العاصيات، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وبناًء عليه ستكون املكافأة كاآليت:

)تدخل عليهن جمموعة من القويات بالعيص، ومعهن فتاة تقول هلن: 
أحسنتن ستنفعكن الراقصات، ويرضبنهن حتى خيرجنهن من املرسح(.
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مقدمة الربنامج: )هاتفة( املتسابقة الثانية.

املتسابقة الثانية: )جمموعة فتيات »بويات« يتشبهن بالرجال(

نحن الفتيات األحرار     

نمــــــيش كالرجال     

ونفعل مـــــا نشــاء     

نحن نحب ذلك .. والفائز قطًعا نحن    

مقدمة الربنامج: )هاتفة( قرار جلنة التحكيم. 

جلنة التحكيم: )نفس القرار السابق(.

)تدخل عليهن نفس املجموعة من القويات(.

مقدمة الربنامج: )هاتفة( املتسابقة الثالثة.

أنا  وتقول:  والكالم  باللباس  الغربيات  بالنساء  تشبهت  وقد  )تدخل 
أنا  الفائزة ..  بالطبع  الثالثة، أفضل متسابقة، فقدويت الغرب؟ وأنا  املتسابقة 

بالطبع الفائز.

مقدمة الربنامج: )هاتفة( قرار جلنة التحكيم.

جلنة التحكيم: نفس القرار السابق. 

)تدخل عليها نفس املجموعة من القويات(.

مقدمة الربنامج: )هاتفة( املتسابقة الرابعة واألخرية. 

ثوًبا  ارتدت  الرابعة: )أربعة طالبات( تدخل كل منهن وقد  املتسابقة 
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أبيًضا، ويف يد كل منهن مصحف.

الطالبة األوىل: السالم عليكن، أما أنا فهذا قدويت )مشرية للقرآن رافعة 
إياه( تأيت خلفية صوتية: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃچ ]اإلرساء[.

هلل،  أصيل  فأنا  قدويت  كذلك  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  الرسول  الثانية:  الطالبة 
أصوم هلل، أعبد اهلل أبدأ عميل باسم اهلل، أهني عميل باحلمد هلل، أخرج من بيتي 

متوكلة عىل اهلل، أنا .. أحب كل الناس )للجمهور( ال أمحل حقًدا ألحد.

العامل يف الشيشان، يف  الثالثة: .. أهتم باملسلمني واملسلامت يف  الطالبة 
العراق، يف فلسطني أرض األنبياء. أنا املسلمة أعتز بإسالمي وديني.

اهلوية،  ممسوخة  برش  قبيل؛  رأيتن  ما  وكل  هراء،  قبيل؛  رأيتن  ما  كل 
چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ   أنا )يأيت صوت من اخللف؛  أما  الشخصية،  معدومة 
ھھ  ھ  ےے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ  ہ  ھ    ہ   ۀ  ہ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ ]األنعام[.

ولكن  العب  شاماًل،  صحيًحا  فهاًم  اإلسالم  أفهم  أنا  الرابعة:  الطالبة 
ولكن  السوق  إىل  أذهب  املسلمة،  بسلوك  ولكن  أعمل  املسلمة،  بأخالق 

بأخالق املسلمة.

املتسابقات: 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: 
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شبـاب اإلله هداة الشبــاب     

تعالوا تعالوا لفصل اخلطاب    

أهاب النبي ونادي الكتـاب     

فطوبى لعبد دعا واستجـاب     

إلـى اهلل ندعو إليه الـمــآب    

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من لتمثيل األدوارمالبس متعددة1

الطالبات

)20( لتمثيل مشهد الرضبعصا2
ر.س

)املقدمة،  هن:  طالبة   )20( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
 ، طالبات«   3« الثانية  املتسابقة   ، طالبات«   3« األوىل  املتسابقة  التحكيم، 
املتسابقة الثالثة »طالبة واحدة« ، املتسابقة الرابعة »أربع طالبات« ، جمموعة 

العيص والرضب »5« أفراد(.

مدة املرسحية: )15( دقيقة.

من  واثنتان  الطالبات،  من  واحدة  أداتان،  املرسحية:  أدوات  عدد 
السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: )20( رياالً.

اهلدف من املرسحية:

- عرض لعدد من النامذج املختلفة وصورها.

- حث الطالبات عىل النموذج الصحيح ودعوهتن إىل االقتداء به.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية التا�سعة ع�سر
غرفة العمليات

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

حتمالن  املمرضات  من  اثنتان  تدخل  إسعاف  صوت  )دوي  املنظر: 
مريضة عىل رسيره وتضعان املريضة يف منتصف املرسح(.

وتلبس  بالعمليات  اخلاص  األبيض  املعطف  مرتدية  تدخل  الطبيبة: 
القفازين، ثم تلبس الكاممة.

)تدخل املمرضة والطبيبة وتلتفان حول رسير املريضة(.

الطبيبة: .. تقوم بتجهيز حقنة املخدر .. تقوم بمخاطبة املريضة لتكشف 
ذراعيها كي تعطيها احلقنة .. ثم تقوم بتحريك ذراع املريضة .. تطلب من 

املريضة النوم ثم تعد واحد .. اثنان .. ثالثة.

املريضة: تبقى مستيقظة وتنام الطبيبة عىل الكريس.

الطبيبة  فتجد  والطاوالت  الغرفة  ترتيب  يف  مشغولة  تكون  املمرضة: 
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نائمة واملريضة هربت حتت الطاولة، فتوقظ الطبيبة وتبحثان عن املريضة .. 
تبحثان عنها )بطريقة مضحكة( فتجدها الطبيبة ثم متسكها املمرضة فتحملها 

وتضعها عىل الرسير.

»يتكرر  فائدة  دون  ولكن  عنها؛  رغاًم  املريضة  تنويم  حتاول  الطبيبة: 
مرتني« ويف الثالثة تطلب من املمرضة مساعدهتا.

املمرضة: تقوم بالوقوف عند رأس املريضة وتضع يدها عىل صدرها 
واألخرى عىل رأسها؛ فيدوي صوت جهاز متابعة قلب املريضة.

)تغلق الستارة ويتم إبدال املريضة بدمية ثم تفتح الستارة(.

فتح   .. بالعملية  تبدأ  ثم  املريضة  فوق  من  البطانية  بنزع  تقوم  الطبيبة: 
البطن باملرشط وتوسيع الفتح وجتسيمه بيدهيا ثم تقص الطبقة الداخلية باملقص 
ثم تنظر بدهشة وبتعجب داخل بطن املريضة وتبدأ بالتعرف عىل أمعائها، ثم 
تسحب جزًء منها فيقاومها فتقوم بقطعه وسحبه ثم تضعه عىل خشبة املرسح، 
ويف أثناء السحب يتوقف نتيجة وجود عائق، فتطلب من املمرضة مساعدهتا 

فيقومان بسحب األمعاء بالقوة فتنقطع ويقعان عىل األرض.

الطبيبة: تتحسس هناية األمعاء، وتعاود النظر يف بطن املريضة وتظهر 
عليها عالمات السعادة والبهجة كأهنا وجدت مكان اإلصابة، وتطلب من 
املمرضة أن تنظر إىل جزء يف بطن املريض وكأهنا تقول وجدهتا. ثم متد يدها 
عليها  مكتوب  ومتصلة  منفوخة  طويلة  بالونات  وتسحبان  واملمرضة  هي 
النفاق، الكذب،  املعصية، اخلمر،  السيئة( مثل: املخدرات، اجلهل،  )املعاين 
الغش، ويف أثناء سحب هذه األشياء هتدأ حركة املريضة رويًدا رويًدا حتى 
تسكت هنائًيا وعند اجلزء األخري يعلن اجلهاز أن املريضة عىل وشك املوت. 

)تغلق الستار ويتم إبدال الدمية باملريضة ثم تفتح الستار(.
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الف�صل الثاين
الطبيبة واملمرضة يبدو عليهام عالمات القلق واخلوف؛ ولكن رسعان 
ما تتامسك الطبيبة وتطمئن املمرضة أن لدهيا فكرة إلنقاذ حياة املريضة فتخرج 

بالونات.

العلم،  لإليامن،  )نعم  مثل:  اإلجيابية  املعاين  )بطاقات( مكتوب عليها 
الطاعة، الوفاء، اإلخالص، الصدق، األمانة( يف بطن املريضة، وعند دخول 
أول بالونه تتحرك املريضة حركة بطيئة فتبدو عالمات السعادة عىل وجهيهام 
ثم تدخالن الباقي فتزداد حركتها ونشاطها حتى آخر يشء فتقفز املريضة من 

عىل الرسير وتسلم عىل الطبيبة بسعادة وقوة .. حيمله عىل كتفه وخترج. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
معطف طبي )2(، 1

وقفاز، وحقنة
)65( لتمثيل دور الطبيبة واملمرضة

ر.س

العملية دمية2 إجراء  مشهد  لتمثيل 
اجلراحية

من املدرسة

بالونات مكتوب 3
عليها املعاين احلسنة، 

واملعاين السيئة

من لعرضها يف املرسحية
الطالبات

صوت إسعاف، 4
وصوت جهاز 
رضبات القلب

من لعرضها يف املرسحية
الطالبات

)طبيبة،  هن:  طالبات   )3( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
مريضة، ممرضة(.

مدة املرسحية: )10( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أربعة أدوات؛ واحدة من املدرسة، وواحدة من 
السوق، واثنتان من الطالبات.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: )65( رياالً.
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اهلدف من املرسحية:

- ترغيب الطالبات باملعاين اجلميلة بأسلوب جديد.

- تنفري الطالبات من املعاين القبيحة بأسلوب جديد.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الع�سرون
اأنا موجودة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

املنظر: )طابور الصباح بإحدى املدارس(.

طالبة )1(: أنا موجودة.

أتسمعن؟

أنا موجودة. 

أنا موجودة .. أرفع صويت يف الفصل .. يف  أنادي بأعىل صويت ..  أنا 
البيت .. مع زمياليت .. مع املدرسة .. مع أيب .. مع أمي .. مع أخي وأختي.. 

أنا أضحك بملء فمي ليسمع أهل الدار ولتسمع اجلارة؛ فأنا موجودة.

طالبة )2(: أنا يف الشارع أميش بحريتي .. يف منتصف الطريق .. أزاحم 
اآلخرين .. وال أبايل .. ليكن ما يكون؛ فأنا موجودة .. موجودة.
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طالبة )3(: أنا يف املدرسة مشاكسة ألنني موجودة .. أشاكس الطالبات، 
األبواب  أشاكس  والطاوالت،  املقاعد  أشاكس  املدرسات،  أشاكس 

والشبابيك، أشاكس أي يشء حتى احلوائط؛ فأنا موجودة .. موجودة.

طالبة )4(: أنا حرة يف نفيس، ألبس أي يشء، وأعمل أي يشء، أعمل 
فيه،  حرة  وأنا  شعري،  إنه   .. »كابوريا«  أو  عنزة،  ذيل  أو  ضفرية،  شعري 
ألنني  نفيس؛  يف  حرة  وأنا  نفيس  إهنا  الطويل  لساين  أو  الطويلة،  وأظافري 

موجودة .. أنا موجودة. 

أن  مهاًم  أن أصيل، وليس  مهاًم  ليس   .. أو ال أصيل  طالبة )5(: أصيل 
أصوم، ليس مهاًم أن أمارس اإلسالم مثل أمي أو مثل أيب أو مثل املدرسة .. 

أنا حرة .. أنا موجودة .. أنا موجودة.

طالبة )6(: ريااليت .. دوالرايت .. جنيهايت أنفقها كام أريد .. وأعطيها 
ملن أريد .. آكل أي يشء .. أرشب أي يشء إنه مايل وأنا حرة فيه .. أنا حرة 

فيه؛ ألنني موجودة .. أنا موجودة.

يمينًا  )تتحرك  أنا موجودة   .. أنا موجودة   .. أنا موجودة  طالبة )7(: 
وشامالً وتنظر إىل أخواهتا الواقفات أمامها يف الطابور .. ثم تقول( من تأيت 

معنا لتعيش هذا الوجود؟ من منكن حتب أن يكون هلا مثل هذا الوجود؟ 
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الف�صل الثاين
)خترج )5( من الطالبات من بني الصفوف مهروالت ناحيتها يقلن يف 

صوٍت واحد(.

ليس هذا هو الوجود .. ال نحب هذا الوجود .. إنه ليس الوجود .. إنه 
الضياع .. إنه الدمار .. إنه اخليبة .. إنه العار.

طالبة )1(: )تتقدم نحو املجموعة الثانية وعىل وجهها تعجب ودهشة 
ثم تقول(: ليس هذا الوجود؟ ال حتببن هذا الوجود؟ أهذا هو الضياع؟ هل 

هو الدمار واخليبة والعار؟ فيكف يكون وجودي؟ أجبنني أجبنني؟.

طالبة من املجموعة الثانية: وجودِك أن جتدي نفسِك، أن جتدي عقلِك، 
أن حتيس برشدِك. 

طالبة ثانية من املجموعة الثانية: وجودِك أن تعييش مثل أرستِك مثل 
بيتِك، أو يف مدرستِك، أو يف الشارع، أو يف املسجد، أو يف أي  أخواتِك يف 

مكان، ويف كل زمان.

طالبة ثالثة من املجموعة الثانية: وجودِك أن حتيي بدينِك، وحييا دينِك 
بِك، حتيي حياة إنسانية راقية، بأخالقِك ومعامالتِك، بذوقِك وإحساسِك .. 

هل عرفِت معنى الوجود؟ إن هذا هو الوجود.

الثانية  املجموعة  طالبات  يف  وتتأمل  تدور  السائلة  املتحررة  )الطالبة 
متحركة بينهن، ثم تقول(: خذن بيدي .. خذن بيدي .. خذن بيدي.

املجموعة الثانية يف صوٍت واحد: تعايل معنا .. تعايل معنا .. تعايل معنا. 
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املجموعة األوىل: ونحن معكن .. ونحن معكن.

املجموعة  من  واحدة  الثانية  املجموعة  من  طالبة  كل  وتصطحب 
ٱ    چ  املجموعتني:  خلف  ترتل  واآلية  املرسح،  خارج  ويمضني  األوىل، 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ٿچ ]فصلت: 30[.

وعن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »مفاتح الغيب 
مخس: چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
مبچ   خب   حب   جب  ىئيئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   یی    ىئ   ىئ   ىئ  

]لقامن: 34[.

ال يعلم ما يف األرحام إال اهلل تعاىل، أما ما خيربون به يف الوقت احلارض 
عن طريق األشعة فليس عىل سبيل اليقني، فكثرًيا ما خيربون بخالف الواقع 
أذكًرا  يعلمون  ال  األنوثة  أو  الذكورة  عضو  تعاىل  اهلل  خيلق  أن  قبل  إهنم  ثم 
أم أنثى، ومثل ذلك عالمات يوم القيامة كطلوع الشمس من مغرهبا عالمة 
وشك  عىل  أنه  الطبيب  فيعلم  املوت  مرض  وكعالمات  القيامة،  قرب  عىل 
وأيًضا  يموت،  ال  وقد  تعاىل  اهلل  إال  والقيامة  األجل  يعلم  ال  أنه  مع  املوت 
مثل عالمات نزول الغيث من غيوم ورعد وبرق فتعلم أنه سينزل مطر وقد 
ال ينزل ثم إن اهلل تعاىل قال: چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  چ ]لقامن: 34[ فهو عام يف 
كل يشء: يف رزقه وأجله وشكله، وهل هو شقي أم سعيد، طويل أم قصري، 

وغري ذلك وليس حمصوًرا يف كونه ذكًرا أم أنثى فقط. 

والشيطان  كتايب،  والقرآن  ديني،  واإلسالم  ريب،  اهلل  األربعة:  األفراد 
عدوي. 
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)ويشبكن أيدهين رافعات إياها عالية واملصحف يتوسطهن(.

مقدمة الربنامج: )هاتفة( قرار جلنة التحكيم. 

اليقظ  التحكيم بعضوية الضمري اإلنساين  التحكيم: قررت جلنة  جلنة 
ومنحها  الثانية  املجموعة  بنجاح   .. العقل  ورئاسة  السليم  الذوق  وعضوية 
درجة امتياز مع مرتبة الرشف األوىل .. وهنيب بفتيات األمة أن يكن مثلهن 

يف اإلتباع واالقتداء والتقليد .. وبناء عليه ستكون املكافأة كاآليت: 

صورة  حيملن  القويات  الطالبات  من   )5( فيها  جمموعة  )تدخل 
كبرية للقرآن والسنة مكتوب حتتها: طويب للغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس، ثم يسلمن عليهن، وتسلم جلنة التحكيم عليهن كذلك، وهنا خترج 

املتسابقات السابقات(. 

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
واحلديث مسجل1 اآلية  لتسجيل 

وعرضهام يف املرسحية
من املدرسة

هناية جمسم كبري ملصحف2 يف  الطالبات  أمام  لعرضه 
املرسحية

 )100(
ر.س

)املجموعة  هن:  طالبة   )17( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
الثانية »5« طالبات ، واملجموعة األخرية  األوىل »7« طالبات ، واملجموعة 

التي حتمل جمسم املصحف »5« طالبات(.

مدة املرسحية: )10( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: اثنتان، واحدة من املدرسة، وواحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: مائة ريال.

اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأن وجودنا يف هذه الدنيا هو هلدٍف ساٍم.

- ربط الطالبات بالقرآن الكريم.

- نسف العديد من األفكار اخلاطئة التي تعتقدها بعض الفتيات عن 
احلياة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية احلادية والع�سرون
طريقـِك اإىل الـ�سعادة احلقيقية

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

سعاد: جالسة عىل مقعد يف املدرسة وهي تقرأ كتاب .. تأيت صديـقـتها 
وتلقي احلقيبة بقوة و تأفف وتقول: آه .. ما هذا امللل؟

أمل: وعليكم السالم ورمحة اهلل و بركاته .. ملاذا ال تلقني السالم؟

دعِك من هذا الكالم فأنا أشعر بضيق و ملل.

تشعرين بضيق و ملل و أنت تتمـتعني بصحة وعافيه وأمن وأمان وكل 
ما حتتاجيه جتديه أمامك؟!!

سعاد: نعم أعيش بصحة و عافيه وأمن وأمان.. ووالداي مل يبخال عيل 
بيشء فمهام أطلب من املال أجده بني يدي و بالرغم من ذلك ال أجد السعادة 

فأنا أشعر بملل و ضيق دائاًم و كأن جبال من اهلموم عىل صدري.
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أمل: أتدرين ملاذا تشعرين هبذا امللل و الضيق؟

سعاد: ال .. لذلك أريد أن أعرف ملاذا ال أشعر بالسعادة ومجيع النعم 
حويل.

أمل: ألن السعادة احلقيقية لن جتدهيا إال مع اهلل.. فهل تؤدين الصالة 
كل يوم يف وقتها؟ وهل تقرأين القرآن و حتفـظني آيات من كتاب اهلل؟ هل 
اعـتاد لسانك عىل ذكر اهلل؟ وهل ابتعدت عن املعايص و مشاهدة املسلسالت 

وسامع األغاين املاجنة؟
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الف�صل الثاين
مشاهدة  وهل  تقول:  ثم  تفكر  لدقيقتني  املرسح  يف  سعاد  جتول 

املسلسالت وسامع األغاين حيول بيني و بني السعادة؟

ڇۆئ ۈئ ۈئ   : أمل: نعم .. هل خيفى عليك قوله - عز وجل - 
ېئ ېئ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی  ڇ ]طه[.

هل تعلمني ما الضنك؟

الضنك ضيق يف العيش، وضيق يف الصدر .. فو اهلل لن تشعري بحالوة 
السعادة إال بسجدٍة هلل؟ فكلام تقربِت هلل شعرت بالسعادة ومجال احلياة؛ فمن 
أحب اهلل رأى كل يشء مجياًل، فعودي إىل ربك و تويب توبة نصوًحا، وكفاك 

غفلة وعصيانا.

كانت حتيط يب..  أيـقـظتيني من غفلة  فقد  اهلل خريا..  سعاد:  جزاك 
فكنت أرى السعادة يف لبس اجلديد و مل أعلم أهنا يف طاعة احلميد املجـيد.

أمل: أخوايت.. تلك هي الدنيا.. موت فجأة.. أو مرض بغتة.. إهنا ِعرَب 
ُتـرى..

و مـصـارع َتـتـرى.. والبعض يف غفلة نائمون.. و يف الغي تائهون.. 
ذهبت األماين و حل املنون .. فـيا ليت قومي يعلمون.

عجبا لنا وللدنيا .. متوج بنا موج البحر .. ونحن سائرون يف األماين .. 
غافلون عن املنون.

فكفاك أيتها النفس .. كفاك معصية هلل .. كفاك هجرًا للقرآن .. كفاك 
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إعراًضا عن ذكر اهلل.

كــفـــاك يا نـفـس عــصــيانا.. كــفاك يا نـفـس عـصيانا..

النشيد: )كفى يا نفس ما كان(.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
عن حقيبة1 تعبرًيا  املرسحية؛  يف  لرميها 

امللل والضيق والسأم
من 

الطالبات

)سعاد،  مها:  طالبتان،   )2( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
أمل(.

مدة املرسحية: )6( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من الطالبات.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- تعريف الطالبات بالسعادة احلقيقية.

- بيان طرق السعادة وكيفية الوصول إليها.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الثانية والع�سرون
الر�سا)1( 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

املنزل.. »سلمى«  أهل  ثراء  ينم عن  أثاث فخم  ذات  الطعام  )حجرة 
جالست  ـ  العمر  من  والعرشين  السابعة  يف  شابة  وهي  ـ  الكربى  األخت 
تتناول إفطارها بمفردها .. يوجد باب آخر ناحية اليسار .. الوقت قبل الظهر 

بقليل(.
عفاف: أخرًيا استيقظِت؟ هل تعلمني كم الساعة اآلن؟
سلمى: يا أختي ألقي السالم أوالً ثم قويل: صباح اخلري.

عفاف: صباح اخلري .. ) تسحب أحد الكرايس وجتلس عليه(.
سلمى: أين السالم؟ أين حتية اإلسالم؟

عفاف: يا ستري عىل التعقيد والرجعية التي تغرقني فيها، يعني ما الفرق 

)1(  كتبها: فيصل يوسف غمري - من السعودية "وقمت بتحويلها إىل صيغة املؤنث".
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بني صباح اخلري والسالم عليكم؟ كلها حتية. )تقوهلا بسخرية(.

سلمى: ال، طبًعا هناك فرق بينهام، ثم أنا حذرتك مراًرا من السخرية 
باألمور الدينية والنظرة إليها بعني السخرية وإن كانت صغرية يف نظرك.

عفاف: هل يل أن اعرف متى سوف تنهي هذه املحارضة؟

سلمى: لن تنتهي حتى تتعلمي أمور دينِك.

أنا  هل  ديني؟  أمور  التوافه  هذه  سميِت  مبارشة  ديني؟  أمور  عفاف: 
مفرطة يف ديني ملجرد أنني مل ألقي السالم عىل حرضتِك؟

سلمى: أوال هذه ليست توافه، إن من ال هيتم بصغائر أمور الدين لن 
هيتم بكبريها.

عفاف: كل هذه املواعظ ألين سألتك ملاذا تأخرِت يف االستيقاظ اليوم؟ 
طيب يا أختي ال أريد أن أعرف. )هتم باخلروج من الغرفة(.

سلمى: انتظري قلياًل وال تغضبي .. تأخرت يف االستيقاظ ألين كنت 
ساهرة إىل ساعٍة متأخرة من الليل.

وعندما  الليل،  طوال  تسهرين  حرضتِك  يعني   .. اهلل  شاء  ما  عفاف: 
يكلمِك أحد جتيبيه باملواعظ! أين كنِت يا أستاذة املواعظ واحلكم؟

سلمى: )بحزم( يا عفاف ال تنيس أنني أختِك الكربى، وينبغي لك أن 
ال تكلميني هبذه اللهجة.

عفاف: )بضيق مع سخرية( حارضة، أين كنِت يا أختي الكبرية يا قرة 
عيني؟
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يف  كنت  السخرية(  ألسلوب  تفطن  مل  وكأهنا  مبارشة  )جتيب  سلمى: 
املستشفى.

عفاف: يف املستشفى؟ وملاذا؟

سلمى: كنت يف وداع أبينا .. فهو ذهب إىل املستشفى يف ساعة متأخرة.

عفاف: ماذا؟ أيب؟ كيف؟

سلمى: طبًعا، وكيف لِك أن تعلمي وأنِت طول الليل والنهار خارج 
املنزل. عىل أية حال أيب بخري إن شاء اهلل.

عفاف: يعني املفرتض أن أظل جالسًة يف البيت ال أغادره، وأراقب كل 
فرد يف البيت: من الذي دخل، ومن الذي خرج، أليس كذلك؟

سلمى: مل أقل ذلك؛ لكن ينبغي أن ال تظيل أكثر أوقاتِك خارج املنزل 
خاصة مع هذه الصحبة السيئة.

عفاف: )بغضب( أعتقد أنني لست صغرية، ولست بحاجة إىل النصح 
من أحد.

سلمى: أنا لست أحًدا .. أنا أختِك الكربى، وهتمني مصلحتِك.

عفاف: )بتذمر( أف .. أختي الكبرية .. أختي الكبرية!!

سلمى: )ممازحًة( ماذا تفعلني؟! هذا قدرِك أن تولدي بعدي بعامني.

عفاف: )تبدو مستغرقًة( القدر .. هذه الكلمة .. لو أن يل تغيري القدر.

سلمى: استغفر اهلل العظيم، ما هذا الكالم الذي تقولينه؟

عفاف: هه.. ال يشء.. ال يشء.
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)يسيطر الصمت هنيهة من الوقت عىل املكان(.

عفاف: هل تستطيع اإلنسانة أن تغري من جمرى حياهتا؟

سلمى: ال أفهم! ماذا تقصدين؟

عفاف: أقصد هل أستطيع أن أصنع شيًئا جيعلني فتاة أخرى .. عفاف 
.. لكن بشكل آخر.

سلمى: ال أفهم!!

عفاف: )بعصبية( أنِت ال تعرفني سوى كلمة ال أفهم؟

يف  خمطئًة  كنِت  أنِك  أخرًيا  اكتشفِت  أنِك  تقصدين  هل  سلمى: 
طريقة حياتِك ويف اختياراتِك لصديقاتِك، وتريدين أن ترجعي إىل الطريق 

الصحيح؟ واهلل لنعم الرأي هو.

عفاف: )تنظر إليها وكأهنا تتهمها بالغباء( قلت مراًرا: ليس لِك شأن 
. أنا مل أقصد هذه  بحيايت اخلاصة وترصفايت الشخصية، فأنِت لست وصيًة عيلَّ

باملرة، وإذا أردِت أن أفعل ما قلِت فلن آخذ منِك املشورة.

سلمى: وقعت يف حرية .. ماذا تريدين أن تقويل إذن؟

عفاف: اسمعي .. ألسنا أخوات شقيقات؟

سلمى: أعتقد هذا!

عفاف: من دون سخرية لو سمحِت .. أجيبيني ألسنا شقيقات؟

سلمى: نعم.

عفاف: مجيل جًدا .. هل نحن متشاهبات؟
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سلمى: أعتقد هذا.

عفاف: ثانية!!

سلمى: أقصد نعم، بيننا شبه كبري.

عفاف: )تقوم واقفة( ال. نحن ال نشبه بعًضا .. تعايل وانظري بنفسِك 
)تأخذ أختها وتقفان أمام املرآة( صحيح أن بيننا مالمح مشرتكة ولكن انظري 

للون برشتِك..

سلمى: بيضاء.

عفاف: وأنا؟

سلمى: قمحية.

بجودة  وليس  فاحم،  أسود  شعري  وأنا  بني،  شعرِك  وأنِت  عفاف: 
ومجال شعرِك.

سلمى: ).. كاملشدوهة من كالم أختها ال تعرف كيف ترد عليها!!(.

عفاف: هل بإمكانِك أن ختربيني ما سبب ذلك؟!

سلمى: )تنظر إىل أختها والدهشة ما زالت مستقرة عىل وجهها( أعتقد 
أنه من الطبيعي جًدا أن تكون هناك أختان؛ إحداهن قمحية واألخرى بيضاء 

خاصة إذا كان الوالدان كذلك، فأنِت كنِت قمحية ألنِك أخذِت لون أمي.

عفاف: وملاذا مل حيدث العكس؟

سلمى: ماذا تقصدين؟

البرشة  صاحبة  أنِت  تكوين  مل  ملاذا   .. أقصد  ماذا  )بسخرية(  عفاف: 
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القمحية وأنا صاحبة البرشة البيضاء؟ أي ملاذا مل تكوين أنِت أنا، وأنا أنِت؟!!

سلمى: ألن اهلل - عز وجل - أراد ذلك. ثم قويل: منذ متى والفتاة تقيم 
املتزنة،  القوية  والشخصية  الفاضل  باخللق  تقاس  الفتاة  بشكلها؟  أو  بلوهنا 
واألهم من هذا وذاك؛ تقواها وخوفها من اهلل - عز وجل - . ثم إن مسألة 
األلوان واألشكال هذه بيد اهلل وحده، ليس لنا فيها أي ترصف أو اعرتاض.

عفاف: كالم.. كالم.. ال آخذ منك سوى الكالم والنصائح فقط.

سلمى: ماذا تريديني أن أقول لِك إذن؟

عفاف: قويل: إنني أستطيع أن أغري لون جلدي إىل البياض مثاًل.

هذا  كل  املوضوع  هبذا  مهتمة  أنِت  ملاذا  أدري  ال  )تضحك(  سلمى: 
االهتامم؟!

عفاف: ملاذا تضحكني هبذا الشكل؟ هل يف كالمي ما يضحك؟

سلمى: ال؛ ولكن رش البلية ما يضحك.

عفاف: ال، ولكن البلية هي طريقة تفكريِك.

أنِت  تسميها  والتي  تفكريي هذه  أن طريقة  ترين  غًدا سوف  سلمى: 
سوف  غًدا  العلم،  عرص  احلديث،  للعرص  املالئم  التفكري  إال  هي  ما  بالء، 
ترين أن اإلنسان بالتقدم العلمي سوف يغري الكثري من املفاهيم التي ورثتينها 

وترددينها بال عقل، غًدا لن يقف أي يشء أمام العلم والتقدم.

هذا  ما  جننِت؟  هل  عفاف  العظيم،  اهلل  أستغفر  )غاضبًة(  سلمى: 
يشء،  بأي  اإلنسان  يفيد  لن  اهلل  إرادة  دون  من  والتقدم  العلم  إن  اهلذيان؟ 
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والعلم لن يكون له أي قيمة إذا جترد من الدين واألخالق، وعندها سوف 
يكون نقمة عىل بني آدم ال نعمة.

منا  أدري من  مرة أخرى.. واهلل ال  للكالم  )بامتعاض( عدنا  عفاف: 
التي هتذي.

سلمى: أستغفر اهلل العظيم.

عفاف: استغفري أنِت كام تشائني، وأنا سأفعل ما أشاء.

سلمى: أستغفر اهلل العظيم.
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الف�صل الثاين
والطبيبة  الرسير  عىل  نائمة  عفاف   .. اجللدية  أمراض  طبيبة  )عيادة 
تكشف عليها خلف الساتر القاميش، وتوجد لوحة معلقة عىل احلائط مكتوب 

بنٍِي ( ]الشعراء: 80[. ٍء مُّ عليها اآلية الكريمة ) َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك بيَِشْ

الطبيبة: )تظهر من خلف الساتر متجهة نحو مكتبها( تفضيل يا عفاف 
تستطيعني أن تأيت إىل هنا.

عفاف: )تظهر من خلف الساتر كذلك وهي تصلح من هندامها(.

الطبيبة: ما شاء اهلل صحتِك يف حالٍة جيدة، وكذلك جلد برشتِك يف 
أحسن ما يكون.

عفاف: لكن أنا أشكو من جلدي.

الطبيبة: تشكني؟ تشكني من ماذا؟ هل تشعرين أنِك ترغبني يف هرش 
جلدِك باستمرار؟

عفاف: ال.

الطبيبة: هل عندِك حساسية من طعام معني؟

عفاف: ال.

الطبيبة: من رائحٍة معينة؟

عفاف: ال.

الطبيبة: )تبتسم( إذن ما الذي جاء بِك إىل هنا؟

عفاف: )تنظر برهة وهي صامتة( .. ألسِت صديقة لوالديت منذ زمن؟
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، جزاِك اهلل كل خري،  الطبيبة: آه .. فهمت، أنِت هنا كي تسلمي عيلَّ
رسير  إىل  الصعود  مشقة  عليِك  وفرت  لكنت  قبل  من  أخربتني  لو  لكنِك 

الكشف والنهوض عنه، ولكنِت أرحتيني أنا أيًضا )تضحك(.

عفاف: طبًعا يرسين رؤيتِك والسالم عليِك، لكنني جئت إليِك اليوم 
لسبٍب آخر غري السالم فقط.

الطبيبة: خرًيا إن شاء اهلل.

عفاف: مل تردي عىل سؤايل.. ألسِت صديقة لوالديت منذ زمن؟

هي  واحلق  والدتِك،  أعرف  وأنا  بالقصرية  ليست  مدة  منذ  الطبيبة: 
معرفة خري تفخر اإلنسانة هبا.

عفاف: إذن تعرفني عنها كل يشء تقريًبا، أليس كذلك؟!

أن  البد  ما  لفتاة  محيمة  صديقة  كنِت  مهام  عفاف،  يا  انظري  الطبيبة: 
إنسان  لِك. فال يوجد  يكون هناك أشياء ال حتب هذه الصديقة أن تظهرها 

يفضل أن يكون كتاًبا مفتوًحا للجميع.

تاجرة  أهنا  تعرفني  أنِك  أقصد  ولكن  بالطبع،  هذا  أعرف  أنا  عفاف: 
ناجحة، ومتتلك ثروة كبرية .. أليس كذلك؟!

الطبيبة: نعم، ما شاء اهلل .. ال قوة إال اهلل.

عفاف: اإلنسان يستطيع رشاء أي يشء باملال .. صحيح؟!

الطبيبة: ليس كل يشء .. هناك أشياء ال تشرتى باملال؛ كالسعادة مثال، 
ال يستطيع اإلنسان احلصول عليها باملال، ولكنها تتحقق بالرضا.



181

على خشبة المسرح

عفاف: )تتمتم( يا ستري! إهنا تتكلم مثل سلمى.

الطبيبة: ماذا؟

مطرقًة  عفاف  فيها  تبدو  صمت  )دقائق  يشء.  ال  يشء..  ال  عفاف: 
تفكر(.

عفاف: أنِت طبيبة أمراض جلدية؛ أليس كذلك؟

الطبيبة: )مبتسمة( ما رأيِك أنِت؟

عفاف: أقصد بام أنِك طبيبة أمراض جلدية أريد أن أستشريِك يف أمر 
بخصوص اجللد البرشي.

الطبيبة: تفضيل.

عفاف: هل تستطيع الفتاة أن تغري لون جلدها؟

الطبيبة: )تبدو كأهنا مل تستوعب السؤال( ماذا؟

عفاف: أعني هل تستطيع القمحية أن تصبح بيضاء، والبيضاء قمحية؟

الطبيبة: يف احلقيقة .. مع التقدم العلمي والتقني املذهل يف جمال الطب 
أصبح ذلك ممكنا علمًيا؛ لكنه أمر مكلف مادًيا.

عفاف: وإذا وجدت السيولة املادية الكافية؟

الطبيبة: يأيت هنا دور الضمري واألخالق.

عفاف: )ساخرة( ما دخل الضمري واألخالق بلون جلدي؟

الطبيبة: )تنظر إليها مستنكرة عىل الطريقة التي تتكلم هبا( كيف تقولني 
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لنا  فينبغي  إياها  اهلل - عز وجل -  أعطانا  أمانة  إال  ما هو  إن اجلسد  ذلك؟ 
رضورة  بال  جسدها  يف  تغري  التي  والفتاة  هبا،  العبث  وعدم  عليها  املحافظة 

تعترب قد خانت األمانة.

عفاف: أمل تقويل منذ قليل: إن العلم تقدم وأصبحت الفتاة قادرة عىل 
فعل ما مل تستطع فعله سابًقا.

الطبيبة: هذا صحيح.

عفاف: وإن املشكلة يف التكلفة املادية.

جتاوز  استطعنا  لو  حتى  إننا  قلت:  أنا  هذا،  أقل  مل  أنا  ال،  الطبيبة: 
لكل  والقائد  املحرك  هو  الذي  احلي  الضمري  جتاوز  نستطيع  فلن  املال  عقبة 
شؤوننا، فالعلم مهام تقدم ومهام بلغت براعة اإلنسان سيظل مرتبًطا بالضمري 

واألخالق. وأما إذا انفصل عنها فيكون قد وصل إىل قمة اجلهل والضالل.

تقتله  أو  الفتاة ضمريها،  تنسى  أن  احلل  إذن  بخبث(  )تبتسم  عفاف: 
وترتاح، املهم أن تصل إىل مبتغاها.

فإذا  أخرى؛  قضية  هذه  سمعته(  الذي  الكالم  من  )مندهشًة  الطبيبة: 
انعدم الضمري فقويل عىل الدنيا السالم!.

عفاف: )ال يبدو عليها االقتناع بام تسمع(..؟

الطبيبة: لكن ملاذا أنِت مهتمة هكذا هبذا املوضوع؟

عفاف: ال.. ال يشء.. ال يشء. )صمت(.

مقابل  املال  من  كبرًيا  مبلًغا  ما  فتاة  عليِك  عرضت  لو  لكن  عفاف: 
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التي تسميها  بتغيري لون جلدها من دون أي سبب من األسباب  تقومي  أن 
حتمية.. فقط ألهنا تريد تغيري لوهنا، هل تقومي بذلك؟

الطبيبة: بالطبع ال، فأنا لو قمت بذلك أكون قد خنت ديني ثم رسالتي 
الطبية، وكام قلت لِك: اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال ومنه الضامئر 

احلية.

عفاف: )تطرق مفكرًة ولكن ما زالت عالمات عدم االقتناع مرسومة 
عىل وجهها( لكن  العلم يف خدمة اإلنسان وحتت ترصفه.

الضمري  ترصف  حتت  كلها  واإلنسانية  العلوم  لكن  نعم،  الطبيبة: 
واملبادئ اإلسالمية التي حترم العبث يف خلق اهلل.

عفاف: )تبتسم( يعني ال فائدة..؟

الطبيبة: ال فائدة من ماذا؟

عن  للرتويح  للخارج  للسفر  مضطرة  أنني  أعتقد  يشء..  ال  عفاف: 
النفس!

الطبيبة: متى؟

عفاف: ال أدري.. ربام غًدا أو بعد غد.

الطبيبة: تسافرين وتعودين بالسالمة إن شاء اهلل.

عفاف: مع السالمة.. ) تودعها وخترج(.

تفكر  إهنا  عفاف،  أمر  جًدا  غريب  مسموع(  بصوٍت  )تقول  الطبيبة: 
بطريقة تدعو إىل القلق.
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سلمى  وتظهر  خافت  نور  ييضء  قليل  بعد  ثم  متاًما  املرسح  )يظلم 
والطبيبة .. ال يوجد أي أثاث عىل املرسح؛ فقط خلفية سوداء مظلمة(.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: كانت عنيدة يف آرائها ال تستمع لكلمة ناصحة.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: مل حيتمل جسدها رسطان اجللد.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: لقد أخربهتا أن اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال؛ فلم 
تستمع يل.

سلمى: لقد ماتت..

الطبيبة: لن يفيد الكالم اآلن .. رمحها اهلل وغفر هلا.

ماتت..  تردد(  وهي  البكاء  يف  صوهتا  يرتفع   .. ماتت  لقد  سلمى: 
ماتت.. ماتت.. 

)صمت.. ويظلم املرسح متاًما(.

صوت قارئة للقرآن ترتل اآلية الكريمة: چ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ]البقرة: 211[.

:::::  هناية املرسحية  ::::: 
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتتم املقارنة بني األخواتمرآة1

لتستخدم عند كشف الطبيبة عىل ساتر من القامش2
عفاف

من املنزل

)10( لتكتب عليها اآليةلوح فلني3
ر.س

)30( لتمثيل شخصية الطبيبةبالطو طبي4
ر.س

)سلمى،  هن:  طالبات   )3( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
عفاف، الطبيبة(.

مدة املرسحية: )28( دقيقة.
من  واثنتان  املنزل،  من  اثنتان  أدوات،  أربع  املرسحية:  أدوات  عدد 

السوق.
تكلفة املرسحية اإلمجالية: أربعون رياالً.

اهلدف من املرسحية:
- إحياء عقيدة الرضاء بالقضاء والقدر يف قلوب الطالبات.

- بيان عاقبة عدم الرضا بالقضاء والقدر.
- بيان حقيقة أننا ال نستطيع تغيري القدر .. لذا؛ علينا التسليم واإليامن 

به خريه ورشه.
الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�سرحية الثالثة والع�سرون
الفتاة ال�سدوقة)1( 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)منظر الوالدة مع ابنتها يف غرفة متواضعة(.

الوالدة: هل أحرضِت كتبِك وأمتعتِك يا بنيتي؟ أسأل اهلل لِك التوفيق 
والسداد. ال تنيس يا بنيتي أن تأخذي معِك هذه اآلية التي كتبتها بخطي.

الفتاة: اهلل ما أروعها..!! )تقرأ اآلية( چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ ]طه:114[، 
)تنشد(: 

ـــام ـــل ع ــــك  ــــن م زدين  رب 
ـــام ـــه وارزقـــــنـــــي فــــضــــاًل وف

)1(  كتبها: حيدر مصطفى - من سوريا "وقمت بتحويلها إىل صيغة املؤنث فعدلت عليها".
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الوالدة: وال تنيس ذكر اهلل أينام كنِت، ففي ذكره أمان لروحِك واطمئنان 
لقلبِك )تتلو اآلية(: چ  ىت  يتجث  مث  ىثچ ]الرعد: 28[.

الفتاة: سيكون ذلك يا أمي إن شاء اهلل .. )تنشد(:

ــر ــغ ــص ــي مـــنـــذ ال ــن ــت ــم ــل وكـــــام ع
الــبــرش رب  ــي  ــق ــال خ إهلــــي  ـــن  ع

ــع ــاش ــب خ ــل ــق ــــــوه ب ــــوف أدع س
اعتكر ــلــيــل  ال إذا  ــلــيــل  ال دامــــع 

الوالدة: هذا عهدي بِك يا بنيتي )تنشد(:

ريب اهلل  وقــــــــــــاك  يــــــــا 
ـــرب ك ــــل  ك ــــن  م ــــوى  ــــن ال يف 

ـــــــــا دوًم اهلل  ـــــــــــــاك  ورع
ــب ــط ـــــل خ ـــــن ك ـــــا م ـــــامًل س

)وتتابع( هذه أربعون ديناًرا، لتستعيني هبا يف حلِك وارحتالِك.

الفتاة:

ـــت ـــدم ـــــا ق ـــــىل م ـــــًرا ع ـــــك ش
يــــداكــــا ــــــان  ــــــزم ال يف  يل 

ـــــــورى ـــــني ال ــــــــازن ب ـــــن م م
ـــــا ـــــوالك ـــــــــــازن ل ـــــــن م م

الوالدة: )يف ساعة الوداع، وحلظة الفراق( سافري يف أمان اهلل يا بنيتي، 
وعاهديني أال تعميل عماًل يفسد عليِك دينِك ودنياِك، وإياِك والكذب فإنه 
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بئس اخُللق )تنشد(:

ـــــذب ـــــك ـــــــن ال ـــــــــــذر م اح
ــــب ــــع ــــل والــــــلــــــهــــــو وال

ــم ــــك، ك ــــول ــــق ــــــــــدق ب واص
أدب مــــــن  الــــــصــــــدق  يف 

ــــــذ هــــــــوى الـــدنـــيـــا ــــــب وان
ـــــــــع الـــــطـــــرب ـــــــــرات وم

فـــــــــزخـــــــــارف الــــدنــــيــــا
الـــعـــطـــب إىل  ـــــيض  ـــــف ت

ــــا ــــن ــــس ــــف وكـــــــــــــــــذاك أن
الـــــريـــــب إىل  هتـــــفـــــو 

أمي،  يا  ظنِك  عند  سأكون  يدها(  عىل  وتشد  أمها  )تعاهد  الفتاة: 
)وتنشد(:

عــــهــــًدا ــــظ  ــــف أح ال  كــــيــــف 
وعــــــًدا؟ أصــــــدق  ال  ـــف  ـــي ك

عــمــيــام ــــــــرًيا  خ أرى  ـــــي  ك
شــــهــــًدا اإليــــــــــامن  وأرى 
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الف�صل الثاين
)تنطلق الفتاة مع إحدى القوافل املسافرة إىل البلدة التي ستتعلم فيها. 

القافلة يف الصحراء. صوت رياح هتب عاصفة من كل جانب(.

يا  السفر  أين  فإىل  رحلتنا،  بداية  منذ  بيننا  رأيتِك  املسافرات:  إحدى 
بنيتي؟.

الفتاة: أطلب العلم يف مظانه يا عمتي.

املسافرة: أنِت ال زلِت صغرية!.

الفتاة: صحيح، ولكن؛

الــــصــــغــــر يف  ـــــم  ـــــل ـــــع ال
احلــــجــــر يف  ــــش  ــــق ــــن ــــال ك

ــــرب ــــك ال يف  ــــــم  ــــــل ــــــع وال
ـــر ـــه ـــن ال يف  ـــــم  ـــــرق ـــــال ك

ـــــــم أنـــــــــــــوار ـــــــل ـــــــع ال
ـــــرش ـــــب ـــــــــا ال ــــــا هب ــــــي حت

ـــي ـــق ـــب ي ال  ــــــــل  ــــــــه واجل
ــــــذر ي وال  ــــــا  ــــــًئ ــــــي ش

ثم إن اإلنسان يا عمتي ال يقاس بجسمه، أليس كذلك؟.

املسافرة: آه.. حًقا حًقا .. إنام املرء بأصغريه لسانه وقلبه؛ ولكن قويل 
يل: ما العلم الذي تطلبينه؟.
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الفتاة: حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

املسافرة: نِعم ما طلبِت )تتجه بنظرها إىل السامء( اللهم وفق هذه الفتاة.

الفتاة: أشكرِك يا عمتي، وحفظ اهلل لِك أوالدِك وجعلهم من الصاحلني. 

)يسمعان صياًحا وجلبة( ما هذا؟ ماذا جرى؟.

املسافرة: إهنم لصوص.. حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

ــــــان زم يف  نـــحـــيـــا  ــــن  ــــح ن
ــه ــل ــث م ـــاي  ـــن ـــي ع رأت  مـــــا 

ـــــــرص غــــريــــب ــــــا ع عــــــرصن
ــه ــل ــب ـــر ق ـــه ـــط ــــــن عــــرص ال أي

ـــــــان أم يف  ـــــا  ـــــن ك ـــــــــوم  ي
ــــــــــــامن حــلــه نــــلــــبــــس اإلي

)اللصائص حيطن هبن من كل جانب ويف أيدهين السالح(.

إحدى اللصائص)1( : قفن، وإال أتينا عليكن مجيًعا، ال تتحركن!.

إحدى املسافرات:

ــــــوم رويــــــــــًدا ــــــق ــــــــا ال أهي
ــــدا ـــــــــت املــــــــر ج قــــــد رأي

ــــة لـــــلـــــرش جـــــــاءت ــــب ــــص ع
ـــي هنــــًبــــا وكــــيــــًدا ـــغ ـــت ـــب ت

)1(  مؤنث لص هو )لّصة( - واجلمع: )َلّصاٌت(، وَلصائُص )املعجم: املعجم الوسيط(.
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ــــت ــــاط ــــــد أح وبـــــنـــــاهـــــا ق
ـــــًدا ـــم س ـــل ـــظ ـــال ـــــــت ب رضب

مل وإن  ـــا  ـــن ـــي ف أحـــــدقـــــت 
ــــــــر ســــنــــردى ـــم األم ـــك ـــح ن

ما  كل  أحرضن  ومتاع؟  مال  من  لديكن  ماذا  قلياًل(،  )تتقدم  اللصة: 
عندكن.

املسافرة: ليس لدينا يشء تأخذنه!!.

اللصة:

أهيـــــــــا املـــــســـــكـــــني التــــنـــــ
ـــا ـــزاف ــــــذا الــــيــــوم ج طــــق ب

ـــــن لـــســـنـــا ـــــح ــــرص ن ــــب ــــت ف
ـــا ـــاف ـــج ع أو  ـــــاء  ـــــي ـــــب أغ

ــل ــج ـــــــات مـــــا عـــــنـــــدك ع ه
ـــــا ـــــرصاف اإلن أردت  إن 

)تقرتب من الفتاة، وتشري إليها مستصغرة شأهنا وسنها( وتقول: وأنِت 
أيتها الفتاة ما معِك؟.

الفتاة: معي أربعون ديناًرا.

اللصة: هيه! طفلة صغرية عندها أربعون ديناًرا .. يا للعجب..!

ـــ جي ـــــا  م تــــعــــرف  ال  أنـــــــت 
ـــــــامالً ـــا وش ـــنً ـــي ـــم ـــــــرب ي ـ
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ـــــــ ــــــىل األي ربــــــــام ذقــــــــت ع
ــــــــــاالً ونـــــكـــــاالً ـــــــدي وب ـ

)وتنرصف وهي هتزأ بالفتاة(.

لصة أخرى: أصحيح أن معِك أربعني ديناًرا؟.

الفتاة: نعم، معي أربعون ديناًرا.

اللصة: تعايل معي إىل زعيمتنا.. )ختاطب الفتاة(.

ــن ــك كـــــــدت ختــــفــــي احلـــــــق ل
ــــــــوف لـــســـانـــك ــــق اخل ــــط أن

ـــ ــغ ي مــــــا  قـــــولـــــك  يف  إن 
ــك ــان ــي ـــــــزدين مــــن ب ـــــــري ف

الفتاة: )متيش معها مرفوعة الرأس وهي تنشد(:

ــوح ــل ــي ت ــن ــي ــع ـــت ل ــــــرؤى كـــان ال
تفوح زالــــت  ــا  م الــعــطــر  ــا  ــاي ــق وب

ـــــؤادي ـــــاه طــفــل وف ــــا يـــا رب أن
يــبــوح رب  يـــا  الـــكـــرب  بــعــظــيــم 

ديناًرا  أربعني  متتلك  الفتاة  هذه  إن  العصابة(  زعيمة  )خماطبًة  اللصة: 
)وتنشد(:

ـــــــــــاوز حـــــــًدا ـــــــــــرى ج أت
ـــــــًدا ــــــــــاًم حــــــــرًصا وع زاع
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ــــرًيا ــــث ـــــــــاالً ك ــــــى م ــــــادع ف
ـــــا مــــعــــًدا ـــــًك وافــــــــــرتى إف

زعيمة العصابة: يا فتاة! أتقولني حًقا؟

الفتاة: )يف جرأة(:

ــــا ــــوًم ي ـــــــــذب  أك ال  أنـــــــا 
ــام ــل ظ الــــنــــاس  ـــــــاف  أخ أو 

ــــي إهل يف  ـــــى  ـــــش أخ ــــت  ــــس ل
ـــا ـــوًم ــــاس ل ــــن ــــن مـــقـــال ال م

قـــبـــاًل عــــــاهــــــدت  وأيب 
ــــــا دوًم ــــــق  احل أقــــــــول  أن 

)وتتوجه إىل زعيمة العصابة منشدة(:

ـــــــــــــــددوين أرهـــــــبـــــــوين ه
ـــون ـــي ـــع ــــوا نــــــور ال ــــئ ــــف أط

ــم ــت ــأن ــــــــــوا الـــــرعـــــب ف ازرع
وديـــــــن أخـــــــــــالق  دون 

ــــر ــــدي ق رب  فـــــمـــــعـــــي 
يـــقـــيـــنـــي رب  ذا  إن 

زعيمة العصابة: )تنظر إىل صاحبتها( عجيب أمر هذه الفتاة، )وتشري 
إىل الفتاة ساخرة(: فأين هي الدنانري إًذا؟.

الفتاة: هذه هي يف جيبي )خترجها من جيبها ومتسكها بحزم، وتبدي 
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عدم ارتياح للسؤال(:
ــــر ــــدب ــــــــــا الــــــلــــــص ت أهي

ــــــذر ـــه واح ـــوي ـــن بـــــالـــــذي ت
ـــــوى أق ـــــون  ـــــك ال رب  إن 

ــــــرب ــــــص وأك ــــــا ل ــــك ي ــــن م
)تندهش احلارضات بام فيهن زعيمة العصابة، ويتهامسن فيام بينهن( يا 

هلا من فتاة شجاعة..! يا هلا من فتاة شجاعة..!
زعيمة العصابة: أيكون معِك هذا املال وختربينا به؟ ما الذي محلِك عىل 

هذا؟! أما كان بوسعِك أن تكذيب لنجاة منا؟!
الفتاة:

ـــاة لـــلـــورى ـــج إنـــــام الــــصــــدق ن
ــــذرا ــــام ال ــو عـــىل ه ــل ــع ــــه ن وب

جنة يف  نــفــز  صـــدًقـــا  ــل  ــق ــن ــل ف
أخـــربا قـــد  ـــــورى  ال رب  هــكــذا 

ولقد عاهدت أمي أال أكذب أبًدا:
ـــــــى إهلــــــي ـــــــش ـــــــــــام أخ إن

ــــــو جـــاهـــي ــــــوين وه ـــو ع ـــه ف
ــــــوان خــــاليص ــــــن ــــــــو ع وه

ــــي ــــدواه ال ـــــم  رغ ــــا  ــــدن ال يف 
هلا، ويظهر عىل  الفتاة ويقشعر جلدها  لكلامت  العصابة  )هتتز زعيمة 

وجهها التأثر، وعالمات الندم، ومتأل الدموع عينيها(..
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)تتابع الفتاة( أيتها الزعيمة:

اجلــائــريــن ــاة  ــغ ــط ال مــثــل  ــوين  ــك ت ال 
الغافلني الــعــصــاة  مثل  تــكــوين  أو 

الصاحلات يف  تكون  ــوىل  امل واحـــذري 
الـــعـــاملـــني؟ رب  اهلل  ــــــري  أوغ

زعيمة اللصوص:

ــي ــن ــي ــب ــي ـــا الـــطـــفـــلـــة أج ـــه ـــت أي
ـــي ـــن ـــدي ــــــن الـــــقـــــرآن زي وم

ـــي الـــــكـــــأس مــلــًيــا ـــن ـــي ـــق اس
ـــي ـــن ـــذي خ ـــــِك  ـــــل ظ وإىل 

)تقبل إليها تائبًة(:

ــا ع ـــــا  م ـــني  ـــم ـــل ـــع ت ـــــو  ل آه 
ـــل ـــوي ـــط ال دريب  يف  نـــيـــت 

محـــيل خـــــفـــــفـــــِت  لـــــــو  آه 
ـــــــك احلـــــمـــــل الـــثـــقـــيـــل ذل

)وتتابع(:

صــــفــــحــــات ــــــايت  ــــــي ح يف 
ـــاء ـــق ـــش ــــات ال ــــاي ــــك ـــــن ح م

ـــة أغـــــدو ـــل ـــف ـــــا ط لـــيـــتـــنـــي ي
الــــســــعــــداء ــــــــــداد  ع يف 
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)وتكمل منشدة(:

ــــــة عـــمـــر ــــــل ـــــــا رح ـــــــا هل ي
ـــي طـــويـــلـــة ـــن ـــف ــــت ج ــــرح ق

ــــا ــــاي ــــدن ــــلــــك ال ـــت ت ـــس ـــع ت
ــــة ــــل ــــزي ــــــــــــــــاين اهل واألم

الفتاة: )وعىل ثغرها ابتسامة الفرح(:

يطاعا أن  أوىل  اهلل  إن  العائدة  أيتها 
الشعاعا ذاك  لرتي  تقريب  اليأس  اهزمي 

)وتتابع(:

وأقـــــبـــــيل اهلل  ـــــــقـــــــي  وات
رواء ــــــون  ــــــك ال ــــــــدي  جت

ريب اهلل  ـــــــــــور  ن إن 
أيــــــنــــــام كــــــنــــــِت أضـــــــاء

زعيمة اللصوص: )وهي تنظر إىل عصابتها(:

حـــًقـــا ـــة  ـــل ـــف ـــط ال ــــــذه  ه إن 
ــا ــده ــه ع الـــغـــيـــب  يف  ــــن  خت مل 

ـــت اآلبــــا ـــف ـــل ـــــــا مــــن أخ وأن
وعــــدهــــا واألجــــــــــــــداد  ء 

ــى ــت ح الـــــــــدرب  يف  ــــت  ــــش وم
ــــار ضـــدهـــا ــــي ــــت أبـــــــرصت ال
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)تبكي وتنشد(:

بــعــفــوك واشـــمـــلـــنـــي  رب 
ــك ــف ــط ــل ــــــي ب ــــــن ــــــدارك وت

ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ   يتلو:  صوت 
ےے    چ ]الزمر: 53[.

زعيمة العصابة:

قلبي ــــال  ن ـــة  ـــاع س ـــن  م ـــا  هل ـــا  ي
ــــــــراده م ــــا  ــــاه ــــاي ــــن ث يف 

مستطاب ــم  ــع ط كـــل  فــيــهــا  ذاق 
ــــادة ــــع ــــس ــــم ال ــــع ــــام ط ــــي س

الفتاة:

علينا اهلل  ـــن  م ــل  ــض ــف ال ــــك  ذل
ـــا ـــًع وعـــــــىل الــــــنــــــاس مجـــي

خــلــود ـــات  ـــن ـــج ب واهلل  فـــــاز 
ــا ــع ــي ــط م اهلل  أتــــــــى  مــــــن 

زعيمة العصابة:

ـــف عــشــت ـــي ـــت شــــعــــري ك ـــي ل
الـــضـــيـــاع ـــر  ـــح ب يف  ــــر  ــــده ال

ـــــ ال هــــــــذا  ــــــة  جل يف  تــــــــاه 
ــــي ــــا صـــحـــبـــي رشاع ـــر ي ـــم ع
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ريب اهلل  ــــــــــوال  ل ــــــــــا  أن
ـــور قــلــبــي ـــن ـــل ــــدى ل ــــت ــــا اه م

ــــن بــيـــ ـــــذه الـــطـــفـــلـــة م ــــم ه ث
ــي ــب ــح ص ــــق  ــــل اخل مجـــيـــع  ن 

)يلتفت اجلميع حول الفتاة(:

ـــة ـــادق ص الـــطـــفـــلـــة  أن  ذاك 
تـــنـــافـــق أو  تـــــداهـــــن  مل 

الئــــم لـــــومـــــة  ختــــــف  أو 
ــق ــاه لــــو هـــــوى مــــن فـــــوق ش

الفتاة: 

ــــداين ه أن  ـــاىل  ـــع ت اهلل  ـــــد  أمح
زمـــاين يف  ـــــا  دوًم اخلـــري  ــق  ــري ــط ل

اجلميع:

ـــــــًدا ـــــــــك الـــــلـــــهـــــم مح ول
ــــًدا ــــع ــــاًل وب ــــب ــــًصــــا ق خــــال

ــــًدا ــــع ــــاًل وب ــــب ــــا ق ــــًص ــــال خ

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)10( لتكتب عليها اآليةلوح فلني1

ر.س

يف مسجل2 عرضها  ثم  اآلية،  لتسجيل 
املرسحية

من املدرسة

)الفتاة،  هن:  طالبات   )7( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
الوالدة، املسافرة، زعيمة العصابة، ثالثة لصائص(.

مدة املرسحية: )24( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: اثنتان، واحدة من السوق، وواحدة من املدرسة.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: عرشة رياالت.

اهلدف من املرسحية:

- تعميق الصدق يف نفوس الطالبات.

- بيان عاقبة الصدق.

- التذكري بالصدق يف كل حال، ومع كل األشخاص.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الرابعة والع�سرون
ال�سعادة .. وبائعة الوهم

الف�صل الأول
بداية املرسحية... 

املادة عىل الروح؟  العلمية املحمومة، هل تتفوق  )يف دوامة السباقات 
وهل سيقنع اإلنسان عند وصول نقطة معينة؟ أم أنه سيكون كالذي يرشب 

من ماء مالح فام يزيده ذلك إال ظمأ؟!(.

يعج  املكان  اإلنسان..  غيار  قطع  لبيع  اإلنسان«  »كل  )بقالة  املنظر: 
بالزبائن يقبلون يف البضائع دون كالم.. نرى أناًسا يدخلون وخيرجون طوال 
مكتبها  خلف  جالسة  فتاة  نجد  املرسح  من  ركن  يف  كالم..  دون  العرض 
وأمامها حاسبة النقود، لتحاسب املشرتيات. نرى إحدى البائعات أمسكت 

)القًطا( وأخذت يف عرض ما لدهيا من البضائع(.

البائعة: اقرتيب، اقرتيب، تعايل هنا عندي.. تعايل، ال تفكري وال حتتاري، 
عندي أروع تشكيلة وصل إليها العلم احلديث يف تكنولوجيا صناعة اإلنسان، 
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بأرخص األسعار.

كل ما تريدينه ستجدينه عندي، عقل يف إصبع، كف يف ذراع، ركبة.. 
والعيون  اخلرضاء،  والعيون  العسلية  العيون  من  تشكيلة  أمجل  وصلتنا 
ألسن  جمموعة  ووصلتنا  مشمشة.  القطة  وعيون  امللونة،  والعيون  السوداء، 
أو  الفأرة،  أو  القطة،  أو  الزرافة،  تقلد  أن  صاحبتها  تستطيع  ومجيلة  حديثة 

السحلية، كل ذلك يف عبوة »البنت أم لسان ونصف«.

)تدخل فتاة عادية يف ثياب رقيقة احلال(.

)تضحك  الوهم  بائعة  يا  أصلية  سعادة  غيار  قطعتي  أعطيني  الفتاة: 
بملء رئتيها(.

وليس  معقم  املكان  اخرجي..   .. هنا  من  اخرجي  )تنهرها(  البائعة: 
ألمثالك ارتياده )خترج الفتاة(.

البائعة: اقرتيب، اقرتيب.. خصم خاص عىل مجيع املعروضات.. شعارنا 
األمانة، هدفنا خدمة اإلنسان.. لو كان أنفِك مزكوم فغرييه، لو أن عينك فيها 

قرص نظر؛ استبدليها وال تقلقي.

واليوم،  األمس  إليه  حتتاجني  ما  كل  لِك  تقدم  اإلنسان«  »كل  بقالة 
والغد وبأرخص األسعار، وأحسن »املوديالت« ، اشرتي يًدا واحصيل عىل 

األخرى جماًنا.

)تدخل إحدى الزبونات متوجهة نحو البائعة(.

الزبونة: أنِت .. أنِت أيتها النصابة!

البائعة: اقرتيب، اقرتيب.. نعم؛ أية خدمة؟
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الزبونة: اشرتيت من عندِك يًدا ولكنها.. لكنها..

البائعة: لكنها ماذا .. تفضيل.

إىل مكان متتد  أذهب  ما  يعني.. كل  .. ترسق،  لكنها سارقة  الزبونة: 
رغاًم عني وترسق وتسبب يل حرًجا شديًدا.

البائعة: يا سالم .. كفاءة عالية جًدا .. وهذا يرحيك جًدا ..

الزبونة: أبًدا، أبًدا، أنا امرأة حمرتمة، ومل يسبق يل أن مددت يدي حلرام، 
أتصدقني أهنا رسقت مال زوجي؟!! أرجوِك ساعديني يف تعديلها.

البائعة: لألسف ال نستطيع، إال إذا كنِت تريدين أن تعييش من دون يد.

الزبونة: كيف؟!

البائعة: )متأكدة( تعيشني من دون يد .. أظن هذه مسألة واضحة.

الزبونة: وهل يمكن ذلك؟

البائعة: إذا كانت يدِك ال تعجبِك فأنِت حرة.

ال  يدي؟!!  هذه  أن  تقصدين  يدي!!  الصناعية(  لليد  )تشري  الزبونة: 
ليست يدي.. أرجوِك خلصيني منها ومن رشها.

البائعة: البضاعة ال ترد وال تستبدل.

الزبونة: وما العمل إًذا؟!

البائعة: اشرتي واحدة، واحصيل عىل األخرى جماًنا.

الزبونة: هل ترين أن ذلك أفضل؟
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البائعة: هذا هو احلل الوحيد.

الزبونة: )تشري لليد الصناعية( وهذه املصيبة ماذا سنفعل هبا؟

البائعة: اتركيها لنبيعها لِك مستقباًل عىل أهنا مستعملة.

الزبونة: لكني أخاف أن تؤذي أحًدا بأفعاهلا.

البائعة: سنجد من تشرتهيا، فهي مرغوبة بكثرة.

الزبونة: أشكرِك.. أعطيني واحدة جديدة.

البائعة: )تسحب كيًسا به يدان( خذي هذه واحدة، واألخرى جماًنا.. 
بادئ  هبا  الرتفق  من  البد  لكن  وتركيبها؛  استعامهلا  كيفية  يرشح  »دليل«  هبا 

األمر، فهذه اليد كانت ألديبة عاملية.

الزبونة: »أديبة عاملية!!« إًذا فالسارقة ملن؟

البائعة: للٍص عاملي أيًضا.. نحن ال نتعامل وال نتاجر إال يف العاملي.

الزبونة: وكيف بعتها يل مع أنِك تعلمني أهنا سارقة؟

البائعة: ألنِك طلبِت أكفأ يد.

الزبونة: ال حاجة يل هبا من اليوم.. سأرسلها لِك بعد فكها وتركيب 
اليد اجلديدة.

البائعة: نحن يف خدمتِك.

الزبونة: شكًرا )خترج(.

www.alukah.net



204

على خشبة المسرح

الف�صل الثاين
)تدخل إحدى النساء وتبدو حزينة مهمومة(.

يد،  عني،   .. تفضيل  تفضيل،  خدمة،  أي  بحفاوة(  )تستقبلها  البائعة: 
رجل، أنف، أذن، كل يشء حتت أمرِك.

املرأة: أنا عميلة لكم منذ مدة، وقد أنفقت الكثري من أموايل، واشرتيت 
كل ما هو معروض عندكم.

البائعة: املحل حملِك.

املرأة: أنا أثق فيكم ويف حملكم، ولكنني بحاجة إىل قطعة غيار مهمة مل 
أعثر عليها .. فهل تستطيعني مساعديت؟

القدمني، حتى  إليه من أظفار  البائعة: نحن نوفر لِك كل ما حتتاجني 
شعر الرأس!!.

املرأة: كل ذلك اشرتيته من عندكم، ولكني بحاجة إىل سلعة مهمة.

البائعة: ما هي؟ نحن يف اخلدمة.

املرأة: أريد السعادة.

البائعة: ألسِت سعيدة بكل ما لديِك من أعضاٍء حديثة؟

أعطيني   .. أرجوِك   .. واحدة  للحظة  ولو  بالسعادة  أشعر  مل  املرأة: 
السعادة وخذي ما شئِت، كل أموايل ملك لِك.

البائعة: ليتني أملكها، إنني أشكو مما تشكني منه، لكننا عىل استعداد، 
أن نوفر لِك كل ما يلزمِك من األعضاء البرشية.
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املرأة: )تدخل( أعطيني قطعتي غيار سعادة يا بائعة الوهم )تضحك 
بملء رئتيها(.

البائعة: اخرجي من هنا أيتها احلقرية .. ال توسخي املكان.

ننزع  تعايل  أخرى،  فتاة  أية  من  أوسخ  أهنا  لرتي  لنفسِك  0.انظري 
لنفسِك وانظري يل، ستجدين  انظري  ثم  العادية،  الرباقة، وقرشيت  قرشتِك 
بستان  وأنعم يف  أحيا  فستجدينني  أنا  أما  الديدان،  فيها  ترعى  مقربة  نفسِك 
تستحقني،  ال  لكنِك  سعادة،  غيار  قطعة  بعتِك  أنني  لو  رأيِك  ما  سعاديت.. 

ابقي كام أنِت لتبيعي الوهم للناس )تضحك يف طريقها للخروج(.

الزبونة: )يف هلفة( انتظري يا هذه!!

البائعة: دعِك منها .. إهنا جمنونة.

الزبونة: نحن املجانني .. ما اسمِك؟

املرأة: ماذا تريدين؟

الزبونة: أريد أن أسمع منِك ما قلته منذ قليل.

املرأة: تريدينني أن أحدثِك عن مقربة الديدان هذه؟! )تشري للبائعة(.

الزبونة: بل أريدِك أن حتدثيني عن السعادة .. لقد أنفقت كل ما لدي 
بحًثا عن السعادة، ولكنني مل أجدها؛ فأين السبيل إليها؟!

السعادة  املتوكالت عىل اهلل،  الراضيات  السعادة ال تدركها إال  املرأة: 
قلبِك هلل اخلالق، وأن تطهري نفسِك  بام رزقِك اهلل، وأن تسلمي  أن تريض 
اهلوى،  خمالفة  يف  السعادة  إن  استطعِت،  ما  نفسِك  جتاهدي  وأن  وتزكيها، 
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)هتم  هلل  وجتردِك  نفسِك،  عىل  انتصارِك  يوم  سعادتِك  منتهى  أن  واعلمي 
باخلروج.. عند ذلك جتتمع الزبونات من كل مكان يف املحل عىل صوهتا(.

الزبونات: انتظري.. انتظري.

املرأة: ماذا تردن؟

الزبونات: نريد أن نعرف سبب سعادتِك.

املرأة: سبب سعاديت يسري .. يسري جًدا، إنني ال أمحل هم رزق كفله يل 
ريب، وال أجل آت يف ميعاده، أنام ملء جفوين .. راضيًة عن ريب .. راضيًة عن 

نفيس وعن الناس، أحب اخلري لكل اخلالئق.

الزبونات: وإذا الحقتِك اهلموم؟

املرأة: عيلَّ بالصرب والصالة ومناجاة اهلل يف الرس والعلن )خترج(.

املرأة: انتظري .. خذينا معِك .. خذينا معِك )خيرجن خلفها(.

البائعة: )تبقى وحدها( ال عليكن منهن، إهنن خيرفن .. اقرتيب، اقرتيب 
.. وصلتنا أروع تشكيلة من األرجل اليابانية و.. )تنزل الستارة والبائعة ما 

زالت تعرض ما لدهيا(.

    

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
وتنادي آلة حاسبة، والقط1 املشرتيات،  لتحاسب 

عليهن
من املدرسة

)100( لعرضها يف املرسحية للبيععدد )2( جمسم ليد2
ر.س

)البائعة،  هن:  طالبات   )8( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
الزبونة، املرأة، مخسة زبونات(.

مدة املرسحية: )15( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: اثنتان، واحدة من املدرسة، وواحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: مئة ريال. 

اهلدف من املرسحية:

- عمل مقارنة بني السعادة املوهومة والسعادة احلقيقية.

- حتريك عقل الطالبة لتختار السعادة احلقيقية ال املوهومة.

- بيان طريق السعادة احلقيقية.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية اخلام�سة والع�سرون
الكلمة الطيبة �سدقة

الف�صل الأول
* بداية املرسحية... 

 توجد طالبة جالسة عىل مقعد اسمها )عهود(.

السالم  فتقول:  إىل عهود  وتذهب  )هند(  اسمها  أخرى  طالبة  تدخل 
عليكم. 

عهود: وعليكم السالم.

 هند: أنا أتيت إليِك اآلن لكي أطلب منِك طلب، وأرجوِك أال ترديني. 

 عهود: وما طلبِك يا هند؟

 هند: أريد منِك دين ملدة أسبوع واحد فقط، وسأرد لِك الدين كاماًل 
بعد مدة يسرية. 

 عهود: وهل أخربوِك أنني بنك؟!! أنا ليس عندي نقود، وال أقرض 
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أحًدا عىل اإلطالق.

هند: جزاِك اهلل خرًيا .. وتذهب خارج املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )مرام( فتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.

عهود: وعليكم السالم .. نعم .. خرًيا إن شاء اهلل. 

مرام: ال فقط كنت أريد أن أكلمِك يف حاجٍة خاصة، وأريد رأيِك فيها.

عهود: وما هذه احلاجة اخلاصة؟

زمن،  منذ  مشكلة  )أسامء(  أختي  وبني  بيني  بأن  تعلمني  أنِت  مرام: 
وأنِت تعلمني أيًضا بأن السبب تافه، واآلن فكرت ثم راجعت نفيس وقلت: 

ملاذا ال أصالح أختي؟.. أريد رأيِك يف هذا املوضوع؟.. وكيف أبدُأ فيه؟

عهود: استمعي يل يا مرام .. بينِك وبني أختِك )أسامء( مشكالت يف 
كل يوم، وال أظن أنكام يف يوم من األيام سوف تتصاحلان أبًدا .. أحسن يشء 

أن تبقيان بعيدات عن بعض؛ أنِت يف حالِك وهي يف حاهلا .. هذا رأيي. 

مرام: تقول هذا الكالم جد أم هزل؟

عهود: ال؛ بل بكل جدية. 

مرام: جزاِك اهلل خرًيا، ثم تذهب خارج املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )فريدة(، وتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.

عهود: وعليكم السالم.
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فريدة: أبرشِك يا عهود؛ جاءتني وظيفة براتب ثالثة آالف ريال وأريد 
أن أستشريِك فيها. 

تتعبني  بشارة..  ليست  هذه  آالف؟..  ثالثة  تعمل  ومــاذا  عهود: 
وتكدحني ألجل ثالثة آالف ريال فقط؟!!

فريدة: يعني تنصحيني برتكها؟

عهود: نعم؛ ألهنا ال تويف حق تعبِك فيها .. اتركيها اليوم قبل غد.

فريدة: بسم اهلل، أنا ذاهبة لتقديم ورقة استقالتي، ثم خترج من املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )نوال( وتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.

عهود: وعليكم السالم.

نوال: أتيتِك اليوم بطلٍب يا عهود، وإن شاء اهلل أنِك لن ترديني.

  عهود: فيام أقدر عليه.

  نوال: عندنا معاملة عند أختك التي تعمل يف املدرسة، ونريد منِك أن 
تشفعي لنا عندها فتكلميها، فربام تستطيع أن تنجز لنا املعاملة.

  عهود: ال واهلل اعذريني؛ أنا أصاًل ال أحب الشفاعات، أنجزي أمورِك 
بنفسِك فلن أكلم أحًدا.

  نوال: حسبنا اهلل ونعم الوكيل؛ ثم تذهب خارج املرسح.

وتقول:  عهود  إىل  وتذهب  )خدجية(  اسمها  أخرى  طالبة  تدخل    
اسمعي يا عهود كفي رش أخواتِك، وإال أوجعتِك رضًبا. 
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  عهود: أنا من سوف أوجعِك رضًبا، ولسِت أنِت. 

  خدجية: اذهبي معي خارج املرسح وسوف أفعل ما أفعل.

  خترج خدجية وعهود من املرسح. 
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الف�صل الثاين 
 تدخل طالبة اسمها )شموخ( وجتلس عىل املقعد.

 تدخل هند وتذهب إىل شموخ وتقول: أنا أتيتِك يا شموخ اليوم وما 
أريدِك أن ترديني.

  شموخ: أبرشي .. ثم أبرشي .. ثم أبرشي.

 هند: بارك اهلل فيِك .. أريد منِك أن تقرضيني مبلًغا يسرًيا.

  شموخ: أعانِك اهلل يا شموخ، ويرس أمورِك .. أنِت تعلمني بأن لِك 
مكانة يف قلبي، ولو أنني أستطيع مساعدتِك ملا تأخرت، لكن ربام لو أتيتني يف 

آخر الشهر ألعطيتِك ما تريدينه - بإذن اهلل - .

   هند: مشكورة يا شموخ وأنا أعلم هذا األمر منِك؛ لكن األهم من 
هذا كله هو كالمك الطيب ودعاؤِك يل، ثم خترج هند من املرسح.

تدخل )مرام( إىل املرسح وتقول: السالم عليكم.

شموخ: وعليكم السالم.

مرام: أريد أن أكلمِك يا شموخ بحاجة خاصة يل؟

شموخ: تفضيل يا مرام؛ كيل ُأذن صاغية. 

مرام: منذ زمن وأنا بيني وبني إحدى أخوايت مشكلة بسبب يشء تافه، 
ومنذ تلك املشكلة حتى اآلن وأنا ال أكلمها وال هي أيًضا تكلمني، وجئتِك 

اآلن أريد أن آخذ رأيِك يف هذا املوضوع .. هل يمكن أن حُيل أم ال؟

شموخ: أكيد حُيل هذا املوضوع وبكل يرس - بإذن اهلل - . 
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    يا مرام اعلمي بأن الكالم اللني هو السحر احلالل، يا مرام ال أشك 
بأن أختِك حتبِك، وأنِت بالتأكيد حتبينها لكن؛ من يقف بينكام هو الشيطان 
.. يا مرام ال تدعي  للشيطان فرصة بأن يفرق بينِك وبني أختِك .. مرام .. 
أختي  يا  املخطئة  أنا  هلا:  وقويل  رأسها،  وقبيل  أختِك،  عىل  وسلمي  اذهبي 
وأنِت املصيبة فساحميني، وصدقيني بأهنا سوف تبكي وتندم، وسوف تقول 

لِك هي أيًضا: ساحميني .. اذهبي .. اذهبي يا مرام فلن خترسي شيًئا.

 خترج مرام من املرسح.

تدخل فريدة إىل املرسح وتذهب إىل شموخ وتقول: السالم عليكم.

شموخ: وعليكم السالم.

فريدة: أردت أن أستشريِك يف موضوع ما يا شموخ.

 شموخ: تفضيل يا فريدة مجيعنا أخوات نستفيد من بعض.

فريدة: ُرزقت بوظيفة راتبها ثالثة آالف ريال، وأنا برصاحة مرتددة وال 
أدري هل أقبلها أم أرفضها؟ 

شموخ: قويل احلمد هلل .. هذه نعمة وخري؛ ثالثة آالف أحسن من ال 
يشء .. أنِت اآلن أمسكيها وبعد ذلك إذا وجدِت أفضل منها؛ ففكري هل 
ترتكيها أم ال .. يا فريدة استخريي ربِك، ثم احذري أن تضيع عليِك الفرصة 

من بني يديِك.

فريدة: مشكورة يا شموخ عىل هذه النصيحة، وإن شاء اهلل أعدِك بأن 
أعمل هبا، وجزاِك اهلل خرًيا؛ ثم خترج من املرسح. 

يا   تدخل نوال إىل املرسح وتذهب إىل شموخ وتسلم عليها وتقول: 
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شموخ جئتِك اليوم طالبة منِك شفاعة.

وئ   ەئوئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ڇ  تعاىل:  قال  شموخ: 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ی   ی ڇ )النساء: 85(.

نوال: لدي معاملة يف املدرسة وتتطلب إنجاًزا رسيًعا، وأخربوين بأن 
لك إحدى القريبات تعمل يف املدرسة نفسها التي فيها معاملتي، ونريد منِك 

فقط كلمة .. رحم اهلل والديِك.

أنا وأنِت  شموخ: فقط هكذا .. أبرشي؛ غًدا سوف نذهب هلا مجيًعا 
ونكلمها سوًيا .. واهلل سيكتب ما فيه اخلري. 

نوال: بارك اهلل فيِك وغفر لِك ولوالديِك، وكالمِك هذا يساوي عندي 
معاملتي كلها حتى لو مل تنجز؛ املهم أنِك دعوِت يل، وابتسمِت يف وجهي، 

وأعطيتني كلمتني طيبتني .. هذا يكفيني؛ ثم خترج من املرسح.

من  واحد  هلا:  وتقول  شموخ  إىل  وتذهب  املرسح  إىل  خدجية  تدخل   
اثنني؛ إما أن تبتعدي عن مكاين وإما أنني سوف أحطم رأسِك. 

شموخ: رأيس ومكاين فداء لِك يا خدجية .. أنِت تأمرين أمًرا .. ونحن 
ال نرىض أن نغضبِك .. عليِك بتهدئة أعصابِك، وإراحة بالِك، وأبرشي بكل 

خري.

شموخ  أختي  يا  اعذريني   .. الرجيم  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  خدجية: 
.. استطاع الشيطان أن خيدعني ألخرج هذا الكالم .. أصاًل مكاين ومكانِك 

واحد، كلنا جارات؛ ولكن الليلة سوف نتعشى سوًيا، وأنا مرصة عىل هذا.

شموخ: مادمِت مرصة .. إًذا هيا بنا. 
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خترج شموخ وخدجية من املرسح.

خترج طالبة وتضع لوحة أمام اجلمهور مكتوب عليها: 

ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ڇ  تعاىل:  قال  صدقة:  الطيبة  الكلمة 
ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ  ٹٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٺٺٿ  
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  

چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ]إبراهيم[.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»الكلمة الطيبة صدقة«)1( . 

:::::  هناية املرسحية  :::::

)1(  الراوي: أبو هريرة. املحدث: ابن حبان.  املصدر: املقاصد احلسنة - الصفحة أو الرقم: 
)378( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لكي جتلس عليه إحدى الطالبات مقعد1

يف املرسحية
من املدرسة

)عهود،  هن:  طالبات   )7( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
هند، مرام، فريدة، نوال، خدجية، شموخ(. 

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- بيان أمهية الكلمة احلسنة، وخطر الكلمة السيئة.

- تربية الطالبات عىل استغالل الكلمة الطيبة يف كل حال.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة والع�سرون
احلذر من ال�ستهزاء بتعاليم الإ�سالم ال�سمحة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

طالبة جالسة يف املرسح اسمها نادية.

 متر طالبة حمجبة اسمها رؤى. 

 تنادي نادية الطالبة املحجبة رؤى بقوهلا: يا حمجبة.. يا حمجبة.

- رؤى تقف.

تأيت نادية إىل املحجبة رؤى وتسلم عليها وتقول له: اهلل أكرب وجهك 
يذكرين بجديت العجوز.

 رؤى: ساحمِك .. ساحمِك اهلل.

نادية: ملاذا تغضبني مني؟ .. أنا مل أقل أية كلمة تغضبِك؛ إال أنني أود 
أن أقول لِك شيًئا.
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رؤى: وما هو؟

نادية: حجابك يذكرين بيشء أحبه كثرًيا.

رؤى: و ماهو؟

نادية: يذكرين بظالم الليل الدامس.

رؤى: ال حول وال قوة إال باهلل .. تستهزئني .. تستهزئني.

نادية: ال يا أختي أنا ال أستهزئ .. أنا أمزح.

رؤى: كيف متزحني؟!! هذي هي سنة من سنن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وشعرية 
من شعائر اإلسالم الظاهرة .. املوضوع ال حيتمل ال مزاح وال استهزاء، ثم 

تذهب رؤى.

 - تعود نادية إىل مكاهنا وجتلس.

 - متر فتاة أخرى البسة ثوب ساتر جلميع بدهنا، اسمها بدرية.

 - تنادهيا نادية فتقف.

أن  أريد   .. أختي  يا  هلا:  وتقول  فتسلم عليها  بدرية  إىل  نادية  تذهب   
أسألِك سؤاالً؟ 

بدرية: تفضيل.

نادية: من أين صنعِت ثوبِك هذا؟ عند أية خياطة؟

بدرية: عند اخلياطة سعاد، ومكان املحل يف حي الروضة.

نادية: ال بارك اهلل فيها.
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بدرية: وملاذا.. ملاذا تدعني عليها؟

نادية: ملاذا جتعل ثوبِك كالبطانية يطغي مجيع بدنِك؟.

بدرية: إنا هلل وإنا إليه راجعون .. أنِت ال تعلمني بأن سرت البدن هو سنة 
واجبة عىل كل مسلمة؟

نادية: أقول لِك دعِك من هذا مرة أخرى.. هل سمعِت؟

أنِت   .. الدين  بتعاليم  تستهزئني   .. باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال  بدرية: 
يف  والسرت  كاحلجاب،  وشعائره  بالدين  االستهزاء  حكم  هو  ما  تعلمني  ال 

اللباس؟!!

ُيرس  الدين  أن  هو  أعلمه  ما  كل  لكن  احلكم؛  أدري  ال   .. ال  نادية: 
واحلمد هلل.

أو  تعدهيا  يمكن  وضوابط ال  له حدود  لكن  الدين يرس،  نعم  بدرية: 
جتاوزها، واسمعي احلكم من اللجنة الدائمة لإلفتاء يف بالد احلرمني؛ حيث 

يقول السائل: 

ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي احلجاب 

 الرشعي، ويصفها: بأهنا عفريتة أو أهنا خيمة متحركة، وغري ذلك من 
ألفاظ االستهزاء؟

بالرشيعة  متسكه  أجل  من  املسلم  أو  باملسلمة  يستهزئ  من  اجلواب: 
اإلسالمية فهو كافر، سواء كان ذلك يف احتجاب املسلمة احتجاًبا رشعًيا أم 
يف غريه؛ ملا رواه عبداهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: قال رجل يف غزوة 
تبوك يف جملس: ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوًنا، وال أكذب ألسنًا، 
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وال أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، ألخربن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونزل القرآن، فقال عبد اهلل بن عمر: وأنا رأيته 
متعلًقا بحقب ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تنكبه احلجارة وهو يقول: يا رسول اهلل، 

إنام كنا نخوض ونلعب، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ڇڑ  ڑ   ک  ک    
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڇ  ]التوبة: 65- 66[. 

فجعل استهزاءه باملؤمنني استهزاء باهلل وآياته ورسوله.

وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم.

 بعد االنتهاء من قراءة الفتوى تقول بدرية: أال هل بلغت اللهم فأشهد، 
ثم تذهب..

 - ترجع نادية إىل مكاهنا.
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الف�صل الثاين 
 متر طالبة معها كتاب اسمها هتاين.

 تقوم نادية بإيقافها والسالم عليها.

نادية: يا أختي أريد أن أسألِك سؤاالً.

هتاين: تفضيل.

نادية: ما هذا الكتاب الذي بيدِك؟

هتاين: هذا كتاب عن طلب العلم وفضله.

نادية: ما طلب العلم؟ و ما فضله؟

هتاين: طلب العلم هو التفقه بأمور الرشع، ومعرفة األحكام الرشعية، 
وينالِك أجره يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل .. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وإن املالئكة 

لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام يصنع« ثم تذهب هتاين.

»تضع  وتقول:  نفسها  وبني  بينها  وتتساءل  مكاهنا  إىل  نادية  ترجع 
أجنحتها لطالب العلم«.
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الف�صل الثالث 
 تدخل طالبتان وجتلسان مها: )سعاد وروان(.

 تسلم عليهام نادية من بعيد وتقول هلام: عندي فائدة.

الطالبتان: ما هي؟

نادية: من اليوم ال بد وأن ترفعن أرجلكن عن األرض. 

روان: نرفع أرجلنا!!.. وملاذا؟

ارفعن  وتقول:  رجلها(،  )وترفع  هكذا  أرجلكن  ترفعن  نعم  نادية: 
أرجلكن عن أجنحة املالئكة، ثم تتجمد رجل نادية وتصاب بالشلل.

سعاد: هداِك اهلل يا نادية، ملاذا ال ترتكني االستهزاء بالدين وتعاليمه؟

 - تسقط نادية عىل األرض.

روان: ماذا بِك يا نادية؟ ماذا جرى لك؟ 

نادية: ال أقدر أن أحرك رجيل .. ال أقدر أن أحرك رجيل.

سعاد: حاويل .. حاويل .. ما الذي حل بِك؟!

نادية: ال حول وال قوة إال باهلل .. ال أقول إال: ال حول وال قوة إال باهلل 
.. هذه هي عقوبة من اهلل - عز وجل - بسبب استهزائي بالدين، وبتعاليم 

 . الرشع؛ فاللهم تب عيلَّ .. اللهم تب عيلَّ

  - حتاول سعاد وروان حتريك قدم نادية.

طالبات  قبل  من  نصحتني  قد  ذلك،  من  فائدة  ال  حتاولن  ال  نادية: 
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وأسمعنني  األمر،  هذا  بخطورة  وأخربنني  بالدين،  االستهزاء  عن  كثريات 
الفتاوى، لكنني مل أرتدع، وهذه عقوبة عاجلة من اهلل يف الدنيا، وأسأل اهلل أن 

ال يعذبني يف اآلخرة.

اسمعنني يا أخوايت: .. احذرن من خطورة االستهزاء بالدين مهام كان 
حتى ولو باملزاح، وال جتلسن مع أية فتاٍة تستهزئ بالدين، وانصحن كل فتاة 
تستهزئ بالدين وحذرهنا، وقلن هلا: اعلمي بأن العاقبة وخيمة؛ إن مل تكن يف 

الدنيا، سوف تكون يف اآلخرة«.

    إنا هلل وإنا إليه راجعون..

    إنا هلل وإنا إليه راجعون..

    إنا هلل وإنا إليه راجعون..

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يف كتاب1 العلم  طالبة  دور  لتمثيل 

املرسحية
من 

الطالبات

من لتمثيل دور املحجبة يف املرسحيةحجاب2
الطالبات

)نادية،  هن:  طالبات   )6( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
رؤى، بدرية، هتاين، سعاد، روان(.
مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من الطالبات.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:
- تنبيه الطالبات بخطر االستهزاء بالدين، وعقوبة ذلك.

- حث الطالبات عىل عدم اجللوس مع من تستهزئ بالدين، واحلرص 
عىل نصحها.

- بيان عاقبة االستهزاء بالدين؛ يف الدنيا واآلخرة.
الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سرحية ال�سابعة والع�سرون
حتى ل تخ�سري يا اأمي

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)يقسم املرسح إىل قسمني، كل منهام يمثل حماًل لبيع اخلرضاوات، يقف 
صاحب كل حمل أمام حمله، ويدور هذا احلوار(.

أم حممد: كيف أصبحِت يا أم عبد اهلل؟

أم عبد اهلل: احلمد هلل يا أم حممد.

أم حممد: املحل عندِك عامر ما شاء اهلل!

أم عبد اهلل: وأنِت كذلك.

أم حممد: املوزعات مل يعد يكفيهن ما حيصلن عليه من ربح، ويردن أن 
يمألن جيوهبن من عرقنا نحن التاجرات الصغريات.

أم عبد اهلل: .. ال بأس .. ونحن كذلك نعرف كيف نمأل جيوبنا.
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أم حممد: لكن وسيلتنا سيئة نوًعا ما.

أم عبد اهلل: )ترفع يدهيا ثم ختفضها( أي سوء .. ونحن نتعب طوال 
الليل!.

أم حممد: نتعب يف الغش يا أم عبد اهلل؟

أم عبد اهلل: أتسمني ذلك غًشا؟

أم حممد: ماذا يمكن أن نسميه يا صاحبتي؟

أم عبد اهلل: نسميه جتارة، جتارة!

أم حممد: )مستنكرة( جتارة؟

أم عبد اهلل: )حترك يدهيا( نعم جتارة، واسأيل من شئِت، فستقول لِك 
هذا.

أم حممد: هداِك اهلل يا أختي.

أم عبد اهلل: أتريدنا أن نخرس، ونحن وراءنا عائالت، اسمعيني..

أم حممد: نعم يا أم عبد اهلل.

أم عبد اهلل: أية تاجرة مثيل ومثلِك تشرتي خضاًرا وفاكهة .. إال وتدفع 
ثمنها كاماًل؟

أم حممد: هل تأخذها جماًنا؟

أم عبد اهلل: حيدث أن تفسد بعض هذه الفاكهة أو اخلضار ونحن قد 
دفعنا ثمنها كاماًل.
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أم حممد: صحيح.

الناس  يشاركنا  أم  األشياء؟  هذه  ثمن  نحن  نتحمل  هل  اهلل:  عبد  أم 
فيها؟

ثم  الصندوق،  الفاسد داخل  اليشء  لكننا نخدعهم، فنضع  أم حممد: 
نضع غري الفاسد يف أعىل الصندوق فتظن املشرتية أن الصندوق كله سليم.

أم عبد اهلل: هذا غري صحيح.

أم حممد: بل صحيح.

أم عبد اهلل: كل من تشرتي صندوًقا من الفاكهة أو اخلضار تفرتض أن 
بعضه فاسد.

أم حممد: لكنها ال تفرتض أننا نسهر طول الليل، كي نعبئ الصناديق 
هبذه الصورة املخادعة.

أم عبد اهلل: لو أنِك قللِت من ألفاظِك اجلارحة التي تيسء إىل جتارتنا 
مثل الغش واخلداع.

أم حممد: هذه هي أسامء ملا نفعله يا أخيتي.

أم عبد اهلل: هداِك اهلل يا أختي! قلِت لِك: إننا نقسم اخلسارة بيننا وبني 
املشرتية.

أم حممد: لكننا نبيعها هلا بسعر السليم وليس بسعر الفاسد.

أم عبد اهلل: نحن كذلك اشرتيناها بسعر السليم.

أم حممد: الفساد الذي يطرأ عىل البضاعة التي نشرتهيا ليس مقصوًدا 
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وال كثرًيا، أما الفساد الذي حدث عندنا ونحمله للمشرتية نحن سببه ونتعمد 
إخفاءه عن عينه.

أم عبد اهلل: حتى ال تبور جتارتنا.

أم حممد: )حترك رأسها ويدهيا( ال يا أم عبد اهلل، هذا واهلل غش وخداع.

متارسينه؟  فلامذا  ذلك،  من  متأكدًة  كنِت  إذا  حممد،  أم  يا  اهلل:  عبد  أم 
تبيعي  أن  ويكفي  بضاعتِك،  افرزي  الغش واخلداع؟!  أختي متاريس  يا  ملاذا 

السليم.

أم حممد: أخاف أن أخرس.

أم عبد اهلل: بالتأكيد سوف خترسين، ثم تغلقني املحل وتبحثني لِك عن 
عمل آخر، ولن جتدي .. يا أختي كفاِك فلسفة، وادخيل إىل دكانِك فإين أرى 

الزبائن بدؤوا يف الوصول.

)جمموعة من املشرتيات يقلبن أبصارهن يف الصناديق. بعضهن تفتح 
يدها  تضع  أن  حتاول  املشرتيات  وإحدى  فيه،  وتنظر  الصندوق،  من  جانًبا 

داخل الصندوق(.

أم عبد اهلل: )مبتسمًة بحزم( غري مسموح يا أختي.

املشرتية: أي يشء هو؟

أم عبد اهلل: هذا الذي تفعلينه.

املسموح  ما هو غري  أعرف  فأنا ال  أشياء كثرية،  فعلت  لقد  املشرتية: 
منها.
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أم عبد اهلل: )بغضب(. غري مسموح أن تقلبي يف حمتويات الصندوق 
بيدِك.

املشرتية: أال أطمئن عىل ما سوف أطعمه ألرسيت؟

أم عبد اهلل: قد فعلت ذلك.

املشرتية: كيف؟

اخلرضوات  يف  التقليب  كثرة  ولكن  إليها،  نظرت  قد  اهلل:  عبد  أم 
يفسدها.

املشرتية: لكن جمرد النظر إىل السطح ال يكفي.

أم عبد اهلل: أرحييني وأرحيي نفسِك، إما أن تدفعي وحتميل الصندوق 
وأما أن تبحثي عن حمل آخر يبيع لِك، والبائعات كثريات.

املشرتية: )تدفع وحتمل الصندوق( أمري إىل اهلل.

)يتكرر هذا احلوار يف داخل حمل أم حممد وداخل حمل أم عبد اهلل، ويف 
آخر مرة دار احلوار فيها داخل حمل أم عبد اهلل .. حتمل ثالثة من املشرتيات 
صناديقهن، ويف أثناء خروجهن تصطدم إحداهن بإحدى الداخالت فيسقط 
صندوق التفاح من يدها، فإذا كل الصفوف األخرية فاسدة .. تنظر املشرتيات 

عىل حمتويات الصندوق بدهشة...(.

هذه  وتقول(:  الفاسدة  الثامر  بعض  فتمسك  )تنحني  املشرتية: 
بضاعتِك؟

أم عبد اهلل: وهل كنُت داخل الصندوق؟
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املشرتية: لكنِك تعرفينه باحلبة الواحدة.

أم عبد اهلل: ليس صحيًحا.

املشرتية: بل صحيح وأنِت تكذبني.

أم عبد اهلل: أقسم بـ..

املشرتية: )بغضب( إياِك أن تقسمي أيتها الغشاشة املخادعة.

أم عبد اهلل: أنِت هتينيني، وتسيئني إىل كرامتي هبذه الشتائم!!

املشرتية: أنِت مل حتفظي لنفسِك كرامة حني رضيِت أن ختدعي الناس.

أم عبد اهلل: أنا لسِت خمادعًة، وإن مل تسكتي..!

املشرتية: )مقاطعًة( ماذا ستفعلني؟

أم عبد اهلل: )تسكت(.

كلها  جتدهيا  فسوف  الصناديق  هذه  حمتويات  أفرغت  أنا  إن  املشرتية: 
فاسدة.

)تتقدم نحو الصناديق(.

أم عبد اهلل: )تعرتضها( إياِك أن تقرتِب من الصناديق.

املشرتية: )تتقدم( سأكشف أنِك غشاشة.

أم عبد اهلل: )متسكها( أبعدي يدِك.

املشرتية: ختافني يا لصة؟!.

أم عبد اهلل: )متسكها من ثوهبا(.
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املشرتية: متسكها هي األخرى، وجتتمع عدد من املشرتيات ويسحبن أم 
عبد اهلل إىل الداخل، وأصوات رضب، ورصاخ(.

أم حممد: )خُترج املشرتيات( اخرجن، اخرجن لن أبيع اليوم، اذهبن، 
فانظرن ماذا حدث للمرأة.. )رسيًعا تغلق حملها(. 
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الف�صل الثاين
من  ثالث  عليه  تدخل  وترصها،  الصناديق  تنظم  دكاهنا  يف  حممد  )أم 

بناهتا حيملن أطعمة مغطاة باألوراق املفضضة(.

صباح: متى تشرتي يل احلاسوب يا أمي.

أم حممد: هذا هو الكالم الذي ال يفيد.

ابتسام: أنِت وعدتيني باحلاسوب، وحتى اآلن مل حترضيه يل.

أم حممد: )تتجه إىل برشى( وأنِت ماذا تطلبني؟

إىل  رحلة  يف  نخرج  أن  عىل  توافقي  أن  غري  يشء  ال  )بحياء(  برشى: 
مكة.

أم حممد: )تبتسم وتضع يدها عىل كتف برشى( هذا فقط؟

)ابتسام وصباح يلهوان يف املحل، جرًيا وحتسًسا لألشياء(.

برشى: ال أرغب إال يف هذا )تستدرك كأهنا تذكرت شيًئا(. بقي يشء.

أم حممد: تذكرت؟

برشى: ليس خاًصا يب، وإنام ببسملة.

أم حممد: هل أرسلت معِك تطلب شيًئا؟

برشى: ال، مل ترسل، وإنام سمعتها حتدث والدي عن رغبتها يف ساعة 
مذهبة.

أم حممد: )يف دهشة( مذهبة؟
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برشى: قالت: إنه وعدته بأن تشرتي هلا ساعة مذهبة.

أم حممد: )توضح لنفسها( يعني أباها وعدها أن أشرتي أنا )تشري إىل 
صدرها( هلا ساعة مذهبة؟

برشى: قال: إهنا وعدهتا بأن تشرتي هلا ساعة مذهبة.

أم حممد: )توضح لنفسها مرة ثانية( يعني أمها وعدهتا أن تشرتي )تشري 
إىل صدرها( هلا ساعة مذهبة؟

أن  بعد  معه  تتباحثني  الوعد، وسوف  تذكر هذا  إنه  أيب:  قال  برشى: 
تفرغي من عملِك الذي انقطعِت له أياًما طويلة.

صباح: )تقرتب( مل تعد حتبني البيت يا أمي.

أم حممد: )متعجبًة( أنا؟

صباح: إنِك تقضني وقتِك كله يف املحل.

أم حممد: كان حيتاج إىل إعادة ترتيب.

صباح: ملاذا مل تطلبني مني مساعدتِك؟

ربام  تكربين  وعندما  وبرشى،  بسملة  بذلك  قامت  لقد  حممد:  أم 
تستطيعني املساعدة.

ابتسام: )مقبلة وهي جتري( أنا كذلك أستطيع املساعدة.

أم حممد: )تربت عىل كتفها( إن شاء اهلل.

أم حممد: )تكلم برشى( ما رأيِك يف رحلة إىل الطائف؟
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برشى: )يف توجس( ورحلة مكة.

أم حممد: لن أنسى ذلك.

برشى: ولكنِك وعدِت...

أجل  من  اإلنسان  يرتكها  أن  يمكن  وعود  هناك  )مقاطعة(  حممد:  أم 
وعود أفضل منها.

برشى: )مستغربة( أية وعود؟

أم حممد: )تقرتب منها( التي سأعدِك هبا اآلن.

برشى: اآلن؟!

أم حممد: إن مل تعجبِك فال تلتزمي هبا.

برشى: موافقة.

ابتسام: وأنا موافقة.

)تضحك أم حممد وبرشى(.

أم حممد: )حتدث برشى( تقريًبا لن يوجد عندِك وقت لرحلة مكة هذا 
العام.

برشى: الصيف طويل يا أمي.

أم حممد: لكنه قصري بالنسبة ملا أعددته لِك.

برشى: )باهتامم( هل أعددِت يل شيًئا؟

أم حممد: )مداعبة( أعددُت لك حاسوًبا.
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صباح: )تتلفت حوهلا( ال أراه.

أم حممد: سوف ترينه حني نذهب إىل السوق.

صباح: هل تركِت احلاسوب هناك؟

أم حممد: هو موجود هناك دائاًم.

صباح: )تتصنع البكاء( أين احلاسوب؟ أين احلاسوب؟

فسوف  املدرسة  يف  اآليل  احلاسب  معمل  إىل  تذهبني  عندما  حممد:  أم 
جتدينه.

صباح: أريد احلاسوب.

برشى: أمِك تريد أن تتحدث معي.. أال ترتكينا قلياًل؟

صباح: )تبتعد قلياًل ناحية ابتسام( تريدين أن تسافري إىل مكة.

برشى: ال مكة وال غريها.

أم حممد: أريد أن أسجلِك يف دورة حاسب آيل يف الصباح.

برشى: )بفرح( هذا يشء أحبه.

أم حممد: وأرجو أن ترتددي عىل مركز لتحفيظ القرآن يف املساء.

برشى: )تصمت(.

أم حممد: أال تروق لِك هذه الفكرة؟

برشى: لقد تفاجأت.

صباح: صاحبايت كلهن يف مراكز لتحفيظ القرآن، فهل تسمحني يل أن 
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أذهب معهن.

أم حممد: ولِك مكافأة عىل كل جزء حتفظينه.

صباح: احلاسوب؟

أم حممد: احلاسوب حني تنتهني من حفظ القرآن كله.

ابتسام: وأنا سأحفظ.

أم حممد: إًذا أحبِك.

برشى: فكرة طيبة.

أم حممد: أوىل املكافآت رحلة مكة، وعندما تتحسن األمور فلن تتوقف 
إن شاء اهلل.

برشى: وساعة بسملة؟

أم حممد: تكفي ساعتها التي يف يدها.

ابتسام: )جتري يف اجتاه والدهتا( أريد احلاسوب.

أم حممد: )متد يدها لتمسكها( تعايل هنا.

ابتسام: )ترسع مبتعدة( لن تستطيعني أن متسكي يب فأنا أرسع منِك.

أم حممد: )تتصنع الوقوف( انتظري وسوف ترين.

ابتسام: )تزيد من رسعتها( لن تستطيعي.

كلها  حبات  التفاح  من  فيسقط  الصناديق  ببعض  برشى  )تصطدم 
طازجة(. )ترسع صباح وابتسام فيتحسسان حبات التفاح ويتعجبان(. 



237

على خشبة المسرح

ابتسام: ال أجد حبة لينة أعبث هبا.

أم حممد: )تتنهد( ولن جتدهنا بعد اآلن، فقد كنت أسهر الليايل كي ال 
أدع شيًئا لينًا.

برشى: )بجدية( أمي!!

أم حممد: نعم يا برشى.

برشى: لن أفعل إال ما يرسِك.

)أم حممد تضم رأس برشى إىل صدرها(.
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الف�صل الثالث
)نفسه منظر الفصل األول أم عبد اهلل وأم حممد تقفان أمام حمليهام(.

أم حممد: رشفت حملِك يا أم عبد اهلل!

أم عبد اهلل: شكًرا...

أم حممد: كنت ال أجد من أتكلم معها.

أم عبد اهلل: وكنِت مرتاحة مني ومن حرييت.

أم حممد: )متعجبة( ماذا تقولني؟!

أم عبد اهلل: كان السوق خالًيا لِك، فليس لِك منافسة تبيع بجانبِك.

أم حممد: يا أختي، األرزاق بيد اهلل، وكل واحدة يأتيها رزقها كاماًل، ثم 
إنني مل أنظر إليِك أبًدا عىل أنِك تنافسينني يف رزقي.

وجاءت  حمالن  املكان  يف  كان  إذا   .. تفكرين  ال  أنِت  إًذا  اهلل:  عبد  أم 
اثنتان من املشرتيات، فإن كل حمل ستدخله واحدة، أما إذا كان املفتوح حماًل 

واحًدا فإنه سيبيع الثنتني وليس لواحدة.

أم حممد: حسابِك خاطئ يا صاحبتي.

أم عبد اهلل: الكل يعرف أنني أحسبها بالفلس الواحد، فكيف تزعمني 
أنني أحسبها باخلطأ.

أم حممد: صحيح أنِت أحسن من حيسبها بالفلس، لكن حساهبا بالرزق 
يشء خمتلف.

أم عبد اهلل: )ساخرة( علميني!
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أم حممد: إن كنِت ال تعرفني ذلك، فأنِت فعاًل يف حاجة إىل تعليم، ذلك 
أن الرزق عطاٌء من اهلل تعاىل، وليس حساًبا مثل حسابك.

أم عبد اهلل: )من دون اهتامم( مل أفهم.

أم حممد: البد أن تفهمي يا جاريت أن املحلني يمكن أن يكونا مفتوحني، 
من  واحًدا  املشرتيات  كل  وتدخل  واحد،  والسعر  فيهام،  واحدة  والبضاعة 
املحلني ويرتكن اآلخر، ألن اهلل أراد أن يرزق أحدمها يف هذا اليوم أكثر من 

اآلخر.

الذي  املحل  صاحبة  بغياب  سعيدة  تكوين  مل  تقصدين  اهلل:  عبد  أم 
جياورِك.

أم حممد: إنني سعيدة جًدا بعودتِك إىل عملِك، وأكون سعيدًة أكثر لو 
أنِك تعلمِت وأخذِت درًسا مما حدث لِك.

أم عبد اهلل: )ترفع صوهتا( تظهرين الشامتة يب وأنِت جاريت؟!

التي مل أفارقِك  أنا أشمت بِك، وأنا  أم حممد: )بغضب( أستغفر اهلل، 
لياًل وال هناًرا، وكنت أسأل عن أهلِك طوال املدة التي كنِت فيها مريضة، وأنا 
التي سعيت بالصلح حتى ال توضعني بالسجن، وعرضت أن أدفع الغرامة 

بدالً منِك.

أم عبد اهلل: تعريينني بام فعلت، ومل أكن يف حاجة إليِك.

أم حممد: )ترفع صوهتا( سبحان اهلل، كل كلمة أقوهلا لِك تفهمها خطًأ، 
، ولكنِك إنسانة جاحدة تنيس اجلميل  ومع ذلك فقد كنِت يف حاجة شديدة إيلَّ

الذي يقدم إليِك.

www.alukah.net



240

على خشبة المسرح

مل  كأنني  باجلحود  تتهمينني  حتى  العرشة  عليِك  هانت  اهلل:  عبد  أم 
أساعدِك قط.

سنة  عرشين  منذ  العزيزة،  صديقتي  يا  غضبها(  من  )هتدئ  حممد:  أم 
، فأنِت التي علمتني التجارة، وأنِت التي اخرتِت  وأنِت صاحبة الفضل عيلَّ

يل أن أكون بجوارِك، ولكنِك أخطأِت يف حقي، وأخطأِت يف حق نفسِك.

أم عبد اهلل: ختتمينها باخلطأ.

أم حممد: اسمعيني من دون انفعال حتى أكمل كالمي.

أم عبد اهلل: تكلمي .. دعينا نتسىل، ونضيع الوقت.

أم حممد: أول قانون علمتني إياه يف التجارة؛ كان صحيًحا مائة يف املائة، 
وهو احلديث الرشيف: )تسعة أعشار الرزق يف التجارة()1( .

أم عبد اهلل: احلمد هلل .. ذكرِت يل شيًئا صحيًحا.

غري  رشًحا  الرشيف  احلديث  يل  رشحِت  لألسف  ولكن  حممد:  أم 
رشيف.

أم عبد اهلل: رجعنا للخطأ مرة أخرى.

أم حممد: اصربي حتى أقول ما عندي.

أم عبد اهلل: أخاف أال أستطيع التحمل.

أم حممد: حاويل.

أم عبد اهلل: سأحاول؛ لكن ليس كثرًيا.

)1(  ضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف اجلامع - حديث رقم: )2434(.
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حتى  وغش  وشطارة  ذكاء  التجارة  أن  أومهتني  أنِك  املهم  حممد:  أم 
يكون مكسبِك أكثر وحتصلني عىل تسعة أعشار الرزق.

أم عبد اهلل: أنِت تفرتين عيلَّ يا أم حممد؛ ألن التجارة ذكاء ولكنني مل 
أتكلم عن الغش.

والثلث  وورًقا،  قًشا  الصندوق  ثلث  تضع  فيمن  رأيك  ما  حممد:  أم 
الثاين فاكهة أو خرضوات ال تصلح لألكل، والثلث األعىل الذي يظهر للعني 

حب صحيح سليم.

أم عبد اهلل: قلت لِك من قبل: هي معاملة باملثل، فنحن نشرتهيا شبيهة 
بذلك، وهذا هو العدل.

أن  ويمكن  اهلل،  عبد  أم  يا  الغش  هو  عدالً  تعتربينه  الذي  حممد:  أم 
يتسبب يف مشكالت كثرية، هذا باإلضافة للذنوب، والعاقلة يا صديقتي هي 

من تتعظ بغريها، ولكن األكثر عقاًل هو من تستفيد من جتارهبا.

أم عبد اهلل: يعني أنِك أخذِت درًسا من حمنتي.

أم حممد: تستطيعني أن تقويل: إنِك علمتني أوالً وعلمتني أخرًيا.

أم عبد اهلل: أشكرِك عىل املجاملة التي ختفي شامتة.

أم حممد: ال واهلل، ولكنني أريدِك أن تستفيدي مثيل.

أم عبد اهلل: وماذا استفدِت مني يا أيتها الذكية؟!

أم حممد: أال أبيع إال البضاعة اجليدة، وبالسعر الذي جيعلني ال أخرس 
فيها، ولكن ال أبالغ يف الربح.
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أم عبد اهلل: سيقل دخلك الذي تعودِت عليه.

أم حممد: بالتأكيد؛ ولكن بغري خسارة.

أم عبد اهلل: والتزاماتِك، وسعادة أبنائِك وبناتِك؟!

املرصوفات  بعض  اختصار  مع   - اهلل  بإذن   - تؤمن  سوف  حممد:  أم 
الزائدة التي ال تؤثر يف سعادة األبناء والبنات.

أم عبد اهلل: مثل ماذا؟

اخلدم  عدد  يف  املبالغة  مثل  وغريها،  الدورية  الرحالت  حممد:  أم 
والرفاهية.

أم عبد اهلل: ماذا أبقيِت لِك لتتمتعي بحياتِك.

أم حممد: بقي الطيب من الطعام وامللبس، واملعتدل من الرتفيه والسفر، 
والرضوري من اخلدم والسيارات، وبقي أهم يشء يف املوضوع.

أم عبد اهلل: علميني علمِك اهلل تعاىل.

أم حممد: بقيت راحة الضمري؛ بأن اإلنسان يتعامل مع ربه - سبحانه 
وتعاىل - ومع غريه بأمانة، وهذه سعادة تفوق سعادة التمتع بكل ما نحسب 

أنه جيلب السعادة.

أم عبد اهلل: أنا اآلن فهمت شيًئا مل أكن أفهمه من قبل.

أم حممد: لعله خرًيا.

تردد  »بسملة«  ابنتي  فإن  بيتي،  يف  جراثيمِك  ألقيِت  لقد  اهلل:  عبد  أم 
أمامي مثل هذا الكالم، وأنا أجتاهلها حني سمعتها منِك .. فعرفت اآلن أنِك 
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سبب ما أصاهبا.

أم حممد: أنا مل أحدثها يف أي يشء وأقسم لِك.

أم عبد اهلل: )مهددًة بيدها( ال تقسمي، فإنِك كاذبة، ألن هذا الكالم مل 
يكن يرتدد يف بيتي أبًدا، ومل تكن تعرفه أًيا من بنايت.

أم حممد: لسِت كبريًة عىل التعليم.

تبور  كي  صلبي  من  التي  ابنتي  مع  وتتفقني  )متجاهلة(  اهلل:  عبد  أم 
جتاريت، وأخرس أرباحي، وأنِت .. أال تعرفني هذا؟.

أم حممد: أؤكد لِك أننا كنا نسري من غري اتفاق عىل يشء.

أم عبد اهلل: ال أصدقِك.

أم حممد: أنِت ال تصدقني أحًدا يا صاحبتي.

أم عبد اهلل: أنِت فقط ال أصدقِك.

)تدخل بسملة إىل الدكان(.

بسملة: ومن غرينا يمكن أن تصدقيه يا أمي؟

! أم عبد اهلل: أنتن تتآمرن عيلَّ

بسملة: نحن نحبِك يا أمي.

أم عبد اهلل: أم حممد حتسدين عىل مكاسبي الكثرية، وكانت تكسب مثيل 
أو ما يقرب مني، وعندما حدث يل حادث صغري أصاهبا اجلبن، وأرادا أن 

جتني عىل نفسها وعليكن، وتريد أن أصبح مثلها.
بسملة: ونحن بناتِك نريدِك كذلك.
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أم عبد اهلل: تردنني أن أخرس.
بسملة: بل تكسبني يا أمي.

بسملة: تكسبني الكرامة والربكة.
أم حممد: اسمعي كالم ابنتِك.
بسملة: نريد لِك اخلري يا أمي.

أم عبد اهلل: ورحلتِك إىل لندن.
بسملة: سأستبدهلا برحلة عمرة.

أم عبد اهلل: ومصاريف حفالتِك!!
بسملة: مراجعة الدروس، وقراءة الكتب لن ترتِك يل وقت فراغ.

أم عبد اهلل: ومصاريف األسواق؟
بسملة: سأكتفي بام عندي.

أم حممد: أحسنِت يا بسملة.
أم عبد اهلل: أفسدِت عيلَّ ابنتي.

بسملة: بل عرفت الصواب واقتنعت به.
أم حممد: افتحي قلبِك يا صاحبتي، وسوف لن تندمي بعد ذلك.

أم عبد اهلل: وإن غضب زوجي، ومتردت بنايت.
أم حممد: يكن حينئذ عدواتِك ومن حقِك أن ال ختضعي لعدواتِك.

أم عبد اهلل: ما الذي غريِك هكذا يا بنتي؟!
بسملة: اهلل سبحانه هيدي من يشاء.

أم عبد اهلل: صحبتِك هلا يا أم حممد هي التي غريهتا.
بسملة: وهل أنِت راضية عن هذا التغيري يا أمي.

أم عبد اهلل: )يف حرية( لست أدري.
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أم حممد: بل أنِت تدرين، ولكن حب املال ما زال يسيطر عليِك.
أم عبد اهلل: بل حب البنات، وخشية التضييق عليهن.

أم حممد: ارِضِ بام قسم اهلل لِك تكوين أغنى الناس.
بسملة: إذا متسكِت برأيِك يا أمي فسوف لن تريني يف البيت أبًدا.

أم عبد اهلل: )بدهشة( ماذا تقولني يا بسملة؟!.
احلرام.  أكرب  من  والغش  عرفته،  أن  بعد  حرام  من  آكل  لن  بسملة: 
ة طعام،  فعن  أيب هريرة  - ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مّر عىل ُصرْبَ
الطعام؟(،  يا صاحب  هذا  )ما  فقال:  بلاًل،  أصابعه  فنالت  فيها  يده  فأدخل 
قال: »أصابته السامء يا رسول اهلل«، قال: )أفال جعلته فوق الطعام كي يراه 

الناس؟ من غّش فليس مني( رواه  مسلم.
ويف رواية أخرى للحديث عند مسلم: )من غشنا فليس منا( .

أم عبد اهلل: أنِت كذلك تسمينه غًشا.
بسملة: يف احلقيقة يا أمي ليس له اسم آخر.

أم عبد اهلل: )منفعلة( اذهبي حيث تشائني فلن هيمني أمرِك.
أم حممد: أنا لن أرىض أن ترتك بسملة بيت أمها، من أجل ذلك سأعمل 

ما جيعلها ال ترتك بيتها.
بسملة: ماذا ستفعلني وأمي ال تريد أن تقتنع.

أم حممد: سأحذر من تدخل عندها، وإذا استمرت يف ضالهلا فأنا الذي 
سأبلغ عنها الرشطة.

أم عبد اهلل: )بحدة( حتاربينني يف أكل عييش، سأريِك قبل أن تبلغني 
فتتلقى الرضبة  أم حممد، )ولكن بسملة ترسع  العصا( لترضب  عني )ترفع 

عىل رأسها، تقع عىل األرض وترصخ... يرسع إليها اجلميع(.
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أم حممد: بسملة!
أم عبد اهلل: ابنتي!

بسملة: أختي العزيزة!
بسملة: )وهي ممددة عىل األرض( سأترِك لِك البيت.

أم عبد اهلل: )تبكي( ساحميني .. ساحميني .. قومي يا ابنتي ساملًة، ولن 
يكون إال ما تريدين - بإذن اهلل - .. سأذهب بِك إىل العمرة، ولن أغش ما 

حييت، أنا ال أريد أن أخرسِك يا ابنتي.
بسملة: وأنا ال أريدك أن خترسي آخرتِك يا أمي.

)تعتذر بسملة فتحتضنها أمها، وتصافح أم عبد اهلل أم حممد(.
:::::  هناية املرسحية  :::::

مالحظة: هذه املرسحية صوتية، تلقى بالصوت فقط مع إدخال الصور 
واإلضاءة لتأثري يف املشاهدات.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)100( لتمثيل عمليات البيع والرشاءصناديق فاكهة1

ر.س

حممد،  )أم  هن:  طالبة   )12( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
أم عبد اهلل، صباح، ابتسام، برشى، بسملة، املشرتية، جمموعة من املشرتيات 

عددهن »5«(.

مدة املرسحية: )36( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: مائة ريال.

اهلدف من املرسحية:

- تعظيم خطر الغش يف نفوس الطالبات.

- إظهار أن الربكة يف الرزق احلالل ال احلرام.

- عدم االغرتار والتهاون بالغش حتى وإن كان صغرًيا.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سرحية الثامنة والع�سرون
م�سهد العامل الإ�سالمي

التقدمي للم�صرحية:
يطل عليه للدين النحيــب أحل الكفر باإلسالم ضيـاًم 

وسيف قاطع ودم صـبيـب فحق ضائع ومحى مــبــاح 

ومسلـمــة هلـا حرم سليب وكم من مسلم أمسى سليًبا 

عىل حمرابه نصـب الصليب وكم من مسجـد جعله ديًرا 

أين نحن من اإلسالم؟ وأين نحن من املسلمني؟

كل  وعىل  منتهكة..  وحرماتنا  مسلوبة..  وحقوقنا  مغتصبة..  أرضنا 
أرض لنا مذبحة.. ورحم اهلل القائل:

أرقنـي اهلــنــد  يف  مسلم  اشتكى  إذا 
أبكاين الــصــني  يف  مسلم  بكى  وإن 

أين نحن من هذا القائل؟ مل يعد له يف هذا الزمان وجود!!.
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املسلمون يف أرجاء العامل يعذبون ويرشدون!! إهنا جراحات تسيل يف 
كل يوم؛ بل ويف كل حلظة. ومع ذلك كله؛ فيجب أن نعلم أن للكفر صولته، 
وللرش جولته، ولكن البد أن يأيت اليوم الذي يقول احلق فيه قولته، وصدق 

اهلل إذ يقول: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک رب )آل عمران(.

الف�صل الأول:
بداية امل�صرحية:

حزينات  كرايس،  عىل  جالسات  طالبات  مخس  املرسح  عىل  يكون 
بائسات خافضات رؤوسهن وهن: )حنني، جلني، سمر، هدى، عبري(. 

تدخل عليهن طالبة سادسة هي: )هال( وتقرتب منهن، وتقول يف أثناء 
سريها: ملحتهن من بعيد .. معامل احلزن تبدو عىل حمياهن الصبوح!!.

تقرتب منهن فيدور بينهن هذا احلوار.

هال مع حنني:

البالد أنِت؟ .. أجيبي  يا أخية .. من أنِت؟! ومن أي  السالم عليكم 
.. ال ترتكيني قلقة .. أخربيني ما قصتك؟ .. يبدو أن شيًئا ما حدث لكي .. 

أشبعي فضويل .. ما قصتك يا أخية؟

حنني تنشد قائلة:

أنا قـصــة صـاغ األنني حروفها          ولـهـا من األمل الدفني ســيــاُق           

أنا أهيا األحبــاب مسـلمة طوى           أحـالمــهــا األوباش والفساُق
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أخذوا صغريي وهو يرفع صوته           أمــي وفـي نـظــراتـــه إشفاُق

ولدي ويصفعني الدعي ويلتوي           قــلــبي وحتكم بايب اإلغـــالق

ولــدي وتبـلغـــِن بقايا رصخة           مـخـنــوقـــة ويقهقه األفـــاق 

هال تعقب قائلة: .. يا إهلي ما هذه املصيبة؟!! وما هذه احلشية؟!! .. 
اللهم آجرها يف مصيبتها، وعوضها عن صغريها .. وال أقول إال: إنا هلل وإنا 

إليه راجعون؛ ولكن أين املسلمون؟!! أين املسلمون؟!!

هال مع جلني: وأنت يا أخيه من أنتي؟ ملا ال ترفعني رأسك حتى أحتدث 
إليِك .. يا إهلي يبدو أن ما حدث لكي خطري جًدا وأجربك عىل خفض رأسِك؛ 
ولكن أجيبي ما الذي حدث لكي؟ وما نالك من العذاب من هؤالء األوغاد 

.. أخربيني؟

جلني تنشد قائلة:

تسل فال  الطريق  عىل  الصليب  وقــف 
ــل واإلحــــــراق ــت ــق ـــام جـــنـــاه ال ع

ـــك حمـــارم ـــت قــتــل وتـــرشيـــد وه
ـــات ســبــاق ـــادث ــــأس احل فــيــنــا وك

ــا ــه ــام ـــال أم ـــي ــف اخل ــق ــة ي ــي ــش وح
األذواق ــا  ــه ــج ومت ــاًل  ــائ ــض ــت م

تعقب هال قائلة:

وشتت  واليهود،  الصليبني  دمر  اللهم   .. الوكيل  ونعم  اهلل  حسبنا 
شملهم. كل هذا حيدث ونحن غافلون!! حتى ال يبقى عىل أرضهم من يعبد 
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اهلل!! حينئذ نفيق من سباتنا العميق ونقول: قد كان هناك مسلمون .. أفيقوا 
يا مسلمون أفيقوا..!!

هال مع سمر: وأنِت يا أختاه ما الذي نالِك من هؤالء الطواغيت .. 
الليل عندكم؟ كيف  أختاه كيف   ... أملحه عىل حمياك  الذي  السواد  ما هذا 

النهار؟ كيف النوم؟ هل تنامون كام ننام نحن أم ماذا؟ أخربيني؟

سمر تنشد:

ــي اإلطــــراق ــن ــل ــى م ــت ـــت ح ـــرق أط
وبــكــيــت حــتــى امحـــرت األحـــداق

ــرت نــجــم الــلــيــل حــتــى غــاب ــام س
اإلرهـــاق عزيمتي  ــد  وه عيني  عــن 

ــيل أطـــرافـــه ــج ــن ـــالم وت ـــظ ــــأيت ال ي
ـــذاق ــه م ــن ــوم م ــن ــل ــــا ل ــا وم ــن ع

ــى األس قلبي  فــفــي  ــي  ــن ــؤرق ي ســهــر 
ـــــراق احل ـــــــدايب  أه ويف  يـــغـــيل 

ـــا ــا وهنـــارن ــن ــل ــي ـــان عـــنـــدي ل ســـي
ــاق ــف ص جمـــرهيـــام  يف  ــــوج  ــــامل ف

www.alukah.net



252

على خشبة المسرح

الف�صل الثاين
هال )تعقيب(: يا هلول ما أسمع .. مل يذوقوا للنوم مذاق!! أين املسلمون 
عنهم؟ أين من يتلذذون بالنوم عىل أحسن الفرش وأفخرها؟ كيف ينامون 
وهينأون بالنوم وإخوان هلم هناك ال يعرفون النوم؟! ليلهم وهنارهم واحد .. 

آه متى تستيقظ أمتي من هذه الغفلة متى؟

هال هلن مجيًعا:

أخيايت هذه حالكن أنتن .. يا من رزقتن الصرب عىل كل هذه املصائب؛ 
ولكن ماذا عن أطفالكن اللذين ال يدركون وال يعون؟

كيف نومهم؟ كيف أكلهم؟ كيف عيشهم؟ كيف هي حاهلم اآلن؟

هدى تنشد:

ـــامـــوا عـــىل أحــالمــهــم ــا ن ــن ــال ــف أط

ــوا  ــام ــب الــقــاذفــات أق ــي ـــىل هل وع

أعامقهم بــكــت  ــل  ب طـــاًل،  يــبــكــون 

ــا األعــــامق ــه ــع ــدم ولــقــد جتــــود ب

ــــــا الــتــي ــوا وأورب ــع ــي ــا ب ــن ــال ــف أط

األســــواق راجــــت  ففيها  ـــرشي  ت
هال: ال إله إال اهلل .. مل يبقى منهم أحد سلياًم حتى األطفال الذين هم 
زينة احلياة الدنيا مل يسلموا من أذاهم!! حرموا الطفولة!!.. حرموا البسمة!!..

هال هلن مجيًعا: أخيايت لن يسعفني الوقت ألسمع كل ما حدث ألين 
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أعلم أن ما سمعته منكن ليس إال غيض من فيض.

ولكن قبل أن أودعكن أقول لكن: ماذا تقلن إلخوانكم املسلمني يف 
أرجاء األرض؟

عبري تنشد:

ورشابــكــم طعامكم  نــريــد  ال  نحن 
ـــراق  ــون ي ــم ــل ــس ـــا م ــا ي ــن دمــنــا ه

أمــا شيمتكم  ـــن  أي ــس  ــدن ي ـــرض  ع
خــفــاق قـــلـــبـــه  أيٌب  فـــيـــكـــم 

هال )تعقيب(: 

آه .. اسمعوا يا مسلمون وعوا .. هم ال يريدون الطعام والرشاب؛ 

وجه  يف  واحدة  يًدا  كونوا   .. إلنقاذهم  جادة  وقفة  يريدون  ولكن 
أعدائكم .. و أنقذوهم قبل أن هيلكوا.

هال هلن مجيًعا:

حديثكن هذا موجه إىل املسلمني يف أرجاء األرض؛ ولكن ماذا تقلن 
ألختكم املسلمة يف هذه البالد؟

اجلميع ينشدن:

ــا ــوهن ــدع ـــتـــي ت ــا ال ــن ــت ـــاه أم ـــت اخ
تساق اخلــضــوع  درب  عــىل  صـــارت 

ـــرضٍع ت ـــف  ك ـــن  ـــرمح ال إىل  مــــدي 
ــك اخلـــالق ــأن ــع ش ــرف ــوف ي ــس ــل ف
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ــا ــن رب ـــــدرة  ق ـــام  ـــأم ف ـــأيس  ـــي ت ال 
ـــاب واألعـــــراق ـــس ــاءل األن ــض ــت ت

هال )تعقيب(: 

مهاًل أهيا الطغاة .. لكم يوم كيوم فرعون وقومه .. وهنايتكم إن شاء 
اهلل من املنتقم اجلبار .. إما بزوالكم أو بأيدي الرجال األبرار.

ُْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهللََّ  ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ وال أقول لكم إال قوله تعاىل: )ُأِذَن لِلَّ
ِهْم َلَقِديٌر ) 39 ( الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ إاِل َأْن َيُقوُلوا  َعىَل َنرْصِ

نَا اهللَُّ( )احلج: 39 -40(. َربُّ

ويف أثناء هذا التعقيب خترج الفتيات من املرسح بالتدريج، ثم تلحق 
هبن هال وتنتهي املرسحية.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )5( طالبات هن: )حنني، 
جلني، سمر، هدى، عبري، هال(.

* مدة املرسحية: )16( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- تذكري الطالبات بحال أمتهن اإلسالمية، وأهنن جزء منها.

- تعميق عقيدة والوالء والرباء يف نفوس الطالبات.

- تذكري الطالبات بأمهية الدعاء، وحثهن عليه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية التا�سعة والع�سرون
نوٌر يف قلبي

فكرة املرسحية:

»فرح« و»رحيانة« أختان تعيشان يف سقٍف واحٍد، ختتلفان يف األفكار 
والطباع.

صالهتا  وهتمـل  واملجالت،  األغاين  وتعشق  اللعب،  هتوى  »فرح« 
وواجباهتا.

تالوة  حتب  وواجباهتا،  صالهتا  يف  ملتزمة  فتاة  »رحيانة«  أختها  بينام 
القرآن، وتستغل وقتها يف القراءة املفيدة.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)احلوار(:

فرح تضع السامعات يف أذنيها تسمع األغاين وترقص )بطريقة درامية 
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فكاهية(...ويؤذن املؤذن لصالة املغرب.

تنادي عىل فرح: فرح .. فرح .. )فرح ال تسمع رحيانة بسبب  رحيانة 
انشغاهلا يف الرقص( فترصخ رحيانة بصوت عاٍل: فرح .. فتقفز فرح )بطريقة 

فكاهية( وتقول: بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ماذا حدث؟ من مات؟.

رحيانة: أال تسمعني األذان؟.

فرح بغضب: وماذا تريدينني أن أفعل؟.

رحيانة: أغلقي هذا املذياع، واستمعي إىل األذان، ورددي وراء املؤذن، 
ثّم ادعي بعده بالدعاء الذي علمنا إياه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

فرح بال مباالة: ال أحفظ الدعاء .. ورجعت إىل الغناء والرقص.

رحيانة: هذه ليست حجة، سأعلمِك إياه.

بأسف  رأسها  رحيانة  فهزت  هبا؛  مبالية  وغري  تسمعها  ال  فرح  ولكن 
وقالت: »هداِك اهلل يا فرح، وأصلح بالِك«.. ثّم أخذت تردد وراء املؤذن، ثم 
رفعت يدهيا ودعت بالدعاء الذي ُيقال بعد اآلذان: »اللهم رّب هذه الّدعوة 
الّتاّمة، والّصالة القائمة، آِت حُممًدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاًما حمموًدا 

الذي وعدته«)1( .

ثّم التفتت رحيانة إىل فرح ونادت عليها: فرح .. فرح.

ردت عليها فرح وهي مستمرة يف الرقص: ماذا تريدين؟

رحيانة: هيا قومي إىل الصالة.

)1(  رواه البخاري.
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فرح: بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ملاذا أنتي مستعجلة هكذا؟ مل يمض 
عىل األذان سوى مخس دقائق.

رحيانة: أمل تعلمي يا عزيزيت بأن أحب األعامل إىل اهلل؛ الصالة يف وقتها.

التي  األغنية  هذه  أهني  بعد  ولكن  سأصيل   .. حسنًا   .. حسنًا  فرح: 
أحبها؛ وتستمر فرح يف الرقص )بطريقة فكاهية(.

حتزن رحيانة حلال أختها وتقول: هداِك اهلل يا فرح.

أختي  اهِد  »اللهم  وتدعو:  يدهيا  ترفع  ثم  وتسلم،  وتصيل  تذهب  ثّم 
فرح إىل الصالح، وحبب إليها الصالة والقرآن، وكرهها يف األغاين وأبعدها 
عن املعايص«، ثم تفتح القرآن وتتلو ما تيرس هلا من القرآن الكريم، ثّم تلتفت 

إىل فرح وتنادهيا: فرح .. فرح.

ردت عليها فرح وهي مستمرة يف الرقص: ماذا تريدين؟.

رحيانة: هيا قومي إىل الصالة؛ فأنِت مل تصيل حتى اآلن.

ترد فرح وهي تأكل التفاح ومازالت تستمع إىل املذياع: أنا جائعة.. أال 
تريديني  أن آكل التفاح .. هل تريديني أن أموت من اجلوع؟.

رحيانة: بعد أن تنتهي مبارشة من األكل قومي للصالة .. أوشك وقت 
صالة املغرب عىل االنتهاء.

بينام  تتصفحها  جملة  وفتحت  فقامت  التفاح  أكل  من  فرح  انتهت 
جملة  متسك  فرح  أختها  رحيانة  رأت  فعندما  مفيًدا،  كتاًبا  تقرأ  كانت  رحيانة 

وتتصفحها؛ أتت إليها وسألتها: هل صليِت يا فرح؟.
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ترد فرح بوقاحة: أال ترين بأنني مشغولة، وليس لدّي وقت؟.

وقتِك  من  تأخذ  ال  الصالة  فرح؛  عزيزيت  هبدوء:  رحيانة  عليها  ترد 
الكثري، فهي ال تستغرق حتى عرش دقائق، تبخلني هبا عىل ربِك، ال تنيس بأن 

اهلل أول ما سيحاسبِك عليه يوم القيامة هي الصالة.

صغرية،  مازلُت  ألين  الصالة؛  عىل  اهلل  حياسبني  لن  مباالة:  بال  فرح 
عندما أكرب سأصيل.

رحيانة: أمل تسمعي يا فرح قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمُروا أوالَدكم بالصالِة 
ُقوا  وَفرِّ  ، ِسننَِي  أبناُء عرِش  عليها وهم  وارِضبوهم   ، ِسننَِي  أبناُء سبِع  هم  و 
إًذا حماسبة  فأنتي  اآلن عمرِك عرش سنوات،  وأنتي   ، املضاجِع«)1(  بينهم يف 

عىل الصالة.

شيًئا،  تسمع  مل  وكأهنا  تعليق  دون  من  املجلة  تقليب  يف  فرح  تستمر 
فتسحب عنها رحيانة املجلة وتقول هلا: هيا قومي اآلن إىل الصالة .. أوشك 

وقت املغرب عىل االنتهاء.

فتقوم فرح بمضض وترجع رحيانة لقراءة الكتاب، فتقوم فرح بلبس 
احلجاب وتفرش سجادة الصالة وتصيل )بطريقة فكاهية برسعة، وتنظر إىل 
الساعة كثرًيا( ورحيانة تنظر إليها، ُتنهي فرح الصالة يف ثواين وُتسلم برسعة.

رحيانة: أنتي مل تكميل حتى دقيقتني يف صالتِك!!.. عزيزيت؛ الصالة ال 
تكون هكذا، البد من التأين واخلشوع يف الصالة لكي يقبلها اهلل تعاىل.

البد أن نعطي كل حركٍة حقها، فنتأنى يف الركوع والسجود والتشهد 

)1(  حسنه األلباين.
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والسالم، وقد الحظُت بأن هناك أخطاء كثرية يف صالتِك.

فرح: ماهي؟.

عىل  اليمنى  اليد  وضع  )طريقة  وهي  األخطاء  عىل  فرح  رحيانة  تنبه 
منه،  والرفع  الركوع،  وطريقة  الصدر،  عىل  الصحيحة  بالطريقة  اليرسى 

والسجود عىل األعضاء السبعة(.

ثّم تتطلب رحيانة من فرح أن تعيد الصالة فرتد عليها فرح وهي تنظر 
إىل ساعتها بطريقة فكاهية: يف املرة القادمة إن شاء اهلل، أما اآلن اسمحي يل 

حان اآلن موعد رسومي املفضلة .. مع السالمة.
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الف�صل الثاين
وتذهب  وتصيل،  الفجر  لصالة  رحيانة  وتستقيظ  الفجر  لصالة  يؤذن 

لتوقظ فرح التي تكون غارقة يف النوم )تشخر بطريقة فكاهية(.

رحيانة توقظ فرح وتسحب عنها اللحاف: فرح .. فرح.

فرح وهي نائمة تتقلب: ماذا تريدين؟.

رحيانة: قومي لصالة الفجر.

حلمي  عيّل  تقطعي  ال   .. بعد  فيام  سأصيل   .. قلياًل  أنام  دعيني  فرح 
اجلميل .. وترجع تتغطى بلحافها.

رحيانة: قومي لصالة الفجر يا فرح؛ أال تعرفني بأن من حيافظ عىل صالة 
الفجر يكون من أصحاب اجلنّة؟ .. هيا قومي للصالة، وال تدعي الشيطان 

يبول يف أذنِك.

فرح نائمة تشخر بطريقة فكاهية.

ترصخ رحيانة بصوٍت عاىل: فرح.

تقفز فرح )بطريقة فكاهية( وتقول: »بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ماذا 
حدث؟.

رحيانة: هيا قومي لصالة الفجر.

ترجع فرح إىل الفراش وتقول: هذه أنتي يا رحيانة، توقعت بأن بيتنا قد 
احرتق .. وترجع فرح مرة أخرى إىل النوم.

تأيت رحيانة بدلو ماء وتسكبه عىل وجه فرح .. فتقفز فرح من فراشها 
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)بطريقة فكاهية(، وتنظر إىل رحيانة بعصبية وتقول )بطريقة فكاهية(: كنُت 
سأغرق.

رحيانة: ال ختايف لن تغرقي .. وإن غرقتي سأنقذِك ال شك .. واآلن هيا 
قومي للصالة.

تقوم فرح بكسل )بطريقة فكاهية( وتصيل وعيناها مغمضتان، فتقوم 
بمجرد أن ترصخ عليها رحيانة، وينتهي هذا املشهد وهي نائمة عىل سجادة 

الصالة وتشخر )بطريقة فكاهية(.
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الف�صل الثالث
 .. وترقص  كعادهتا  املذياع  تسمع  فرح  كانت  بينام  األيام  من  يوٍم  يف 
آه   .. بطني  آه  بطنها وأخذت ترصخ:  وأمسكت  الرقص  فجأة عن  توقفت 

بطني .. ساعدوين سأموت .. أمي .. رحيانة .. أين أنتام؟ .. سأموت.

ماذا  فرح؟  يا  بِك  ماذا  أمها:  وسألتها  فرح  إىل  ورحيانة  األم  ركضت 
بِك؟.

فرح: بطني يا أمي بطني .. سأموت من األمل.

فتتصل رحيانة برسعة باإلسعاف.

فيأيت مشهد الطبيبة وهي تتحدث مع رحيانة ووالدهتا .. فتسأل الوالدة 
الطبيبة وهي تبكي: ماذا هبا ابنتي يا طبيبة؟

ابنتِك سيئة  إن حالة  معِك،  أكون صادقة ورصحية  أن  أحُب  الطبيبة: 
للغاية، وهي حتتاج إىل عملية جراحية عاجلة إلزالة الورم املوجود يف معدهتا، 
إبرًة مسكنًة لتخفف عنها  العملية )50%(، وقد أعطيتها اآلن  ونسبة نجاح 

األمل.

وتبدأ األم بالبكاء فتهدأها رحيانة وتطمئنها: ال تقلقي يا أمي إن شاء 
متى  وتسأهلا:  الطبيبة  إىل  رحيانة  تلتفت  ثم  ولطفه،  برمحته  اهلل  سيشفيها  اهلل 

موعد العملية يا طبيبة؟. 

الطبيبة: غًدا صباًحا إن شاء اهلل.

ترفع الوالدة يدهيا وتدعو والدموع يف عينيها: »اللهم احفظ ابنتي من 
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كل رش، واشفها برمحتك ولطفك يا رب«.

رحيانة والطبيبة: آمني.

ثم يأيت مشهد فرح وهي ممددة عىل الرسير األبيض والدموع تنهمر عىل 
خدها بصمت .. تدخل عليها رحيانة وجتلس بجانبها ومتسح شعرها بلطف 

قائلة: كيف حالِك يا »فرح«؟ هل أنِت بخري اآلن؟.

فرح: قد خف األمل قلياًل بعد أن أعطتني الطبيبة إبرة مسكنة .. أخربيني 
بصدق يا رحيانة ماذا قالت الطبيبة عن حالتي؟.

ولن  اهلل،  شاء  إن  وعافية  بخرٍي  ستصبحني  فرح،  يا  ختايف  ال  رحيانة: 
يصيبِك مكروه - بإذن اهلل - ورمحته، ثّم أدارت رحيانة وجهها إىل اجلهة الثانية 
واهنمرت الدموع من عيناها بصمت .. ردت عليها فرح بانفعال: ملاذا تبكني 

يا رحيانة؟ كوين صادقة معي. ماذا قالت الطبيبة؟ هل سأموت؟.

وبالء،  رّش  كل  عنِك  اهلل  أبعد  الكالم،  هذا  مثل  تقويل  ال  رحيانة: 
سيجرون لِك عملية يسرية ستشفني بعدها - بإذن اهلل تعاىل - .

فرح وهي خائفة: عملية .. ال أريد عملية .. ال أريد أن أموت .. ال 
وأنا ال أصيل؟ وكنُت أسمع  إذا مت؛ كيف سُأقابل ريب   .. أموت  أن  أريد 
من  أكون  ربام  واحدة!!..  مرًة  اهلل  كتاب  أفتح  ومل  وهناًرا!!..  لياًل  األغاين 
النّار!!.. ال أريد أن أدخل النّار .. ال أريد أن احرتق .. ال أريد أن احرتق .. 

وتبكي فرح بعنف.

يا فرح ال تبكي ..  رحيانة وهي حتضن فرح وتواسيها قائلة: ال تبكي 
ال تنس بأن اهلل غفوٌر رحيم .. إن شاء اهلل سيغفر لِك ذنبِك هذا إن تبتي إليه 
توبة صادقة .. إن شاء اهلل سيشفيِك اهلل .. فتويب إليه وحافظي عىل صلواتِك، 
وابتعدي عن كل املعايص التي ُتغضب اهلل .. وتذكري بأن اهلل شديد العقاب 
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إن ُعدِت إىل حالِك السابق الذي كنِت عليه، وربام سيبتليِك ببالٍء أكرب من 
سيغفر  اهلل  بأن  وتأكدي   .. أختاه  يا  تويب   .. اآلن  فيه  أنتي  الذي  البالء  هذا 

ذنوبِك إن تبِت إليه بصدٍق وإخالص؛ فهو الغفور الرحيم.

سأتركِك اآلن يا أختاه لكي تراجعي نفسِك جيًدا .. لعّل اهلل هيديِك 
إىل الرشد والصواب.

ترتك رحيانة فرح لكي تراجع نفسها )يف هذه األثناء يتم عرض آيات 
عن التوبة بصوت مجيل(.

وبعد ذلك ترفع فرح يدهيا والدموع يف عينيها وتقول: يا رب اغفر يل 
سأترك   .. اليوم  بعد  صاليت  ُأمهل  لن   .. الصالة  يف  وتقصريي  كلها،  ذنويب 

األغاين والرقص .. سأترك كل يش يغضبك.

أمها  فرتى  ببطء  عينيها  تفتح  وهي  العملية  بعد  فرح  مشهد  يأيت  ثم 
هلل  محًدا  الطبيبة:  فتقول  وجوههم،  عىل  ترسم  واالبتسامة  والطبيبة  ورحيانة 
عىل سالمة ابنتكم .. فتقول األم لفرح ودموع الفرح يف عينيها: محًدا هلل عىل 

سالمتِك يا ابنتي.

رحيانة: محًدا هلل عىل سالمتِك يا رحيانة.

يا ريب عىل نعمة الصحة ..  تبتسم فرح، وترفع يدهيا قائلة: احلمد هلل 
احلمد لك يا ريب عىل نعمة احلياة .. وحتضن أمها ورحيانة.

)أنشودة  تعرض  ثم  بخشوع،  تصيل  وهي  بفرح  املرسحية  وتنتهي 
ختامية( بعد ذلك.

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من البيتلتمثيل نوم فرحفراش نوم، وحلاف1

من لتمثيل دور تصفح فرع للمجلةجملة2
الطالبات

من البيتملثيل استامع فرح للمذياعمذياع3

سامعات أذن، 4
ومسجل

من البيتلتمثيل استامع فرح لألغاين

مريضة رسير بلحاف أبيض5 وهي  فرح  مشهد  لتمثيل 
باملستشفى

من البيت

)30( لتمثيل دور الطبيبةبالطو طبي6
ر.س

من البيتلتأكلها فرحتفاحة7

)رحيانة،  هن:  طالبات   )4( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
فرح، األم، الطبيبة(.

مدة املرسحية: )20( دقيقة.

من  وواحدة  البيت،  من  ستة  أدوات؛  سبعة  املرسحية:  أدوات  عدد 
السوق.

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

- توعية الطالبات بأمهية الصالة، وكيفية أدائها عىل وجهها الصحيح.

فوات  قبل  عليها  واملحافظة  الصالة،  بوجوب  الطالبات  تذكري   -
األوان.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سرحية الثالثون
الهميان)1( 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)حي يف قرية .. املطر ينهمر غزيًرا .. والساعة متأخرة من الليل وإىل 
جانب الطريق انكبت امرأة يف أوسط العمر فوق إناء قد حتطم شظايا، وانكفأ 
ما فيه من لبن عىل األرض، وكانت املرأة تتأمل اللبن املسفوح بوجه كاسف 

حزين، وهي حتوقل وترجع(.

باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال  مذهولة(  كأهنا  بيدهيا  تشري  )وهي  املرأة: 
أجل  من  اآلن  أصنع  ماذا   .. اهلل  يا   .. رب  يا  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  ال   ..
العجوز املريضة؟ من أين أحرض هلا ما تتقوى به؟ ليس يف جيبي قرش واحد، 
اشرتيت هلا بجميع ما ادخرته اليوم .. هذا اللبن الذي ُأسفح عىل األرض.. 
)تفتح فجأة نافذة صغرية من أحد البيوت املطلة عىل الطريق وتبدو منها امرأة 

)1(  كتبها: د. وليد قصاب - سورية "وقمت بتحويلها إىل صيغة املؤنث مع بعض التعديالت".
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وقورة، سمعت اجللبة يف هذا الليل الساكن، فأطلت تستطلع اخلرب .. فرأت 
املرأة عىل وضعها الغريب، وهي تغمغم بحرسة(.

املرأة: اللهم، قضاؤك ال يرد .. ساعدين وهيئ يل من األمر رشدا.

صاحبة املنزل )من النافذة وقد استبانت هلا املرأة(: وحيِك أيتها املرأة! 
ما بِك؟ من أنِت؟ وما هذه الضجة بعد منتصف الليل؟

املرأة )تنتبه مذعورًة إىل الصوت، فرتفع رأسها باجتاهه(: من أنِت؟

صاحبة املنزل: أنا صاحبة هذا البيت الذي أقلقِت راحة أصحابه..

املرأة: إين آسفة أيتها املرأة الكريمة ال تؤاخذيني، سأنرصف يف احلال 
)تنهض، وهتم باالنرصاف(.

صاحبة املنزل: ولكن ما بِك يا أختي؟ ما قصتِك؟ إن أمرِك مريب، هل 
أصابِك مكروه؟

املرأة: دعِك اآلن مما أصابني، وأدخليني بيتِك لتنعمي بالراحة واهلدوء، 
بعدما سببت لِك ما سببت من اإلزعاج.

صاحبة املنزل: حًقا.. إن أمرِك غريب أيتها املرأة.. أخربيني يا أخت 
اإلسالم: ماذا جرى لِك.. لعيل أصنع لِك شيًئا.

ماذا  يل؟  تصنعني  نافذهتا(:  يف  املنزل  صاحبة  عىل  تتطلع  )وهو  املرأة 
تصنعني إلنسانة أصيبت بمصيبة عظيمة؟

صاحبة املنزل: أيتها املرأة! لقد شغلِت بايل، وأثرِت فضويل، وإين أقسم 
عليِك لتخربيني ما قصتِك؟
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املرأة: )تطرق وال جتيب(.

صاحبة املنزل: إنني نازلة إليِك. )ختتفي من النافذة، ثم تظهر بعد قليل 
البارد  اجلو  هذا  يف  اخلروج  أطقِت  كيف  أختي..  يا  تعايل  بيتها(:  باب  أمام 

املمطر، البد أن أمًرا ذا بال محلِك عىل ذلك، تفضيل يا أختي..

)ترتدد املرأة قلياًل؛ ولكن صاحبة املنزل تسحبها من ذراعها، فتدخل(.

بيسار  توحي  وثري  فرش  ذات  واسعة  غرفة  يف  واملرأة  املنزل  )صاحبة 
احلال، وقد جلست املرأتان متقابلتني(.

صاحبة املنزل: أهال بِك يا أخت اإلسالم.. أرجو أن يكون روعِك قد 
هدأ..

املرأة: )عىل استحياء( أشكرِك أيتها املرأة الطيبة .. وأعتذر إليِك مرة 
أخرى عن كل ما أحدثته لِك من إقالق يف هذا الليل..

صاحبة املنزل: ال تقويل هذا .. الناس للناس .. واآلن أرحيي نفسِك، 
وانفيض عنها بعض ما يقلقِك من الكرب..

املرأة: )وقد انرشح صدرها بحفاوة صاحبتها( أشكرِك، واآلن دعيني 
من  أحر  عىل  عوديت  تنتظر  عجوًزا  امرأة  ورائي  من  تركت  فقد  أنرصف، 

اجلمر..

صاحبة املنزل: )بدهشة( امرأة عجوز؟

املرأة: نعم؛ إهنا أمي، خرجت ألتمس هلا شيًئا تتبلغ به بعد أن نفذ ما عندنا.

صاحبة املنزل: )مقاطعة( هاه .. وما ذا حصل؟
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من  شيًئا  هلا  ألتمس  غريمها  عندي  ما  ونصف،  بدانق  خرجت  املرأة: 
لبن بعد أن ساءت حالتها واحتاجت إىل الغذاء.. ورحت أخبط يف الظلمة 
، وأعطاين بتلك القطع بعًضا من اللبن..  واملطر حتى وافيت بائًعا أشفق عيلَّ
إناء من الفخار جعلت ذلك فيه، ورحت انطلق نحو أمي والدنيا  وأعارين 
ال تكاد تسعني من الفرحة.. وما إن وصلت إىل قرب منزلِك حتى انزلقت 

قدمي ووقعت عىل األرض، فانكرس اإلناء.. وانكفأ مجيع ما فيه.

صاحبة املنزل: ما أعجب الدنيا حًقا .. أكل هذا احلزن الذي يطل من 
عينيِك بسبب بعض اللبن؟

املرأة: أجل، بعض اللبن أمحله ألمي املريض هي يف أمس احلاجة إليه، 
به هذا  ما اشرتيت  إال  النقود  املك من  فقد أصاهبا الرض واجلوع.. وأنا ال 

اللبن، بل أنا اآلن مدين للبائع بثمن اإلناء الذي انكرس..

صاحبة املنزل: حسنًا يا أختي.. هوين عليِك.. سيحدث اهلل بعد عرس 
يرسا.. واآلن قويل يل.. كأنِك غريبة عن هذه القرية!

تتابعت عيلَّ  بعد عام  بلديت  لقد تركت  أنا غريبة عنها..  املرأة: أجل، 
املحن فيها..

صاحبة املنزل: وما هي املحن!..

أموال  ذات  كبرية،  تاجرة  كنت  مورسًة،  كنت  لقد  واهلل،  نعم  املرأة: 
يف  معي  وكان  احلج،  األعوام  بعض  يف  فقصدت  عظيمة،  وبضاعة  كثرية، 
رحلتي تلك مهيان)1(  فيه دنانري كثرية، وجواهر وفرية تساوي ثالثة آالف 

)1(  اهِلْمَياُن: كيٌس للنَّفقة ُيَشدُّ يف الوسط. واجلمع: مَهاِيُن، ومَهاينُي. )املعجم الوسيط(.

www.alukah.net



272

على خشبة المسرح

دينار أو أكثر.. )تتوقف املرأة عن الكالم(.

ماذا  ثم  هيه..  منها(  يأخذ  العجب  بدأ  وقد  )مستحثًة  املنزل:  صاحبة 
أيتها املرأة؟

حاجايت  من  حاجة  ألقيض  نزلت  الطريق  بعض  يف  كنت  فلام  املرأة: 
فانحل احلزام الذي كنت أربط به اهلميان إىل وسطي، وسقط مني من غري أن 
أشعر به، ومل انتبه إىل سقوطه إال بعد أن قطعت بنا القافلة مسافة بعيدة جًدا.

صاحبة املنزل: )وهي ما تزال يف دهشتها( أكميل أيتها املرأة.. ثم ماذا؟

املبلغ  مني عىل ضخامة هذا  دينار ضاعت  بثالثة آالف  أبايل  مل  املرأة: 
الرجوع  أفكر يف  الكثري، ومل  وعظمه؛ ألنني كنت مورسة وعندي من ذلك 

للبحث عن اهلميان خشية أن أتأخر يف الطريق فيفوتني احلج.

صاحبة املنزل: )يف استغراب ودهشة( مهيان فيه ثالثة آالف دينار؟ إن 
ذا واهلل من العجب.

كثري  مال  كان عندي  فقد  ذاك،  يوم  اهلميان  هبذا  أبايل  مل  أجل،  املرأة: 
وجتارة عريضة.. استدنت بعض املال من رفيقايت يف الرحلة، فقضيت حجي 

وعدت إىل بلدي.. وأمر اهلميان أهون األمور عندي.

صاحبة املنزل: أهون األمور عجًبا.. تقولني كان فيه ثروة تقدر بثالثة 
آالف دينار؟

املرأة  هذه  أن  تصدقني  ال  كأنِك  تصدقينني..  ال  كأنِك  نعم،  املرأة: 
البائسة التي رأيتها تبكي منذ حلظات عىل إناء لبن انكفأ منها كانت متلك يف 

يوم من األيام مثل هذه الثروة؟!!
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صاحبة املنزل: )يف استغراقها( أنِت صاحبة اهلميان إذن؟

املرأة: أجل يا أختي.. وإنِك ملعذورة إذ مل تصدقيني.

صاحبة املنزل: وما صفة هذا اهلميان؟ هل تتذكرينه؟

املرأة: )باستغراب( نعم، ما زلت أتذكر.. كان مهياًنا من ديباج أسود..

صاحبة املنزل: )تصيح بدهشة(، مهيان )من ديباج أسود(؟ يا إهلي..

املرأة: عجًبا لك يا أختي.. ما زلِت تأيب أن تصدقيني.

اهلميان..  هذا  أمر  من  مستغربة  ولكنني  أبًدا..  أبًدا..  املنزل:  صاحبة 
واآلن قويل يل: ماذا حصل لِك بعد ذلك؟

املرأة: تتابعت عيلَّ بعد عوديت إىل بلدي سنوات فيها حمن .. كسدت 
كلام  وكنت  فشيئا،  شيًئا  ثرويت  أفقد  ورحت  اخلسارة،  وتالحقت  التجارة، 
عضتني الشدة يف بلدة حتولت إىل أخرى لعلها تكون أكثر بركة وخرًيا؛ ولكن 
من غري فائدة، فقدر اهلل ال مهرب منه .. وأخرًيا رصت إىل هذه القرية.. وقد 
ساءت أحوالنا كثرًيا، مرض أيب مرًضا شديًدا، ومل أعد أملك من حطام الدنيا 

شيًئا إال دانًقا أو دانقني أكسبهام يف اليوم الواحد أحياًنا.

صاحبة املنزل: )مبتسمًة( واهلميان.. أما زلِت تفكرين فيه؟

املرأة: مل أعد أفكر إال يف مرض أمي.. وأدعو اهلل هلا بالشفاء.. واآلن 
الليل، ثم باحلديث عن مهومي  أستودعِك اهلل .. لقد أزعجتِك بصخبي يف 

وأحزاين )تتحرك للنهوض(.

داخل  إىل  )تنسل  املرأة  أيتها  قلياًل  انتظريني  )توقفها(  املنزل:  صاحبة 
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املنزل تاركًة املرأة وحدها مطرقًة بحزن، ثم تعود بعد حلظات حاملًة بيدها 
رصة( خذي يا أختي فتدبري به نفسِك..

املرأة: ما هذا؟

صاحبة املنزل: إنه بعض من ديٍن قديم.

املرأة: )باستغراب( دين!

صاحبة املنزل: أعني أنه دين ترديه عندما تتيرس أمورِك.. خذي، وال 
ترتددي.

املرأة: )متد يدها باستحياء( شكر اهلل لِك.. وأكثر من أمثالِك..

هنا  إىل  أمِك  نحرض  بنا  هيا  واآلن..   .. تشكريني  ال  املنزل:  صاحبة 
لتعتنني هبا.

)خترج املرأتان إلحضار األم املريضة(.
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الف�صل الثاين
بعد مرور ثالث سنوات عىل  نفسها  الغرفة  املنزل يف  )املرأة وصاحبة 

تلك احلادثة(.

صاحبة املنزل: واآلن يا أختي.. نحن صديقتان، منذ ثالث سنوات.. 
وأنِت اليوم تاجرة كبرية كام كنِت يف صدر حياتِك.. ولت أيام الشدة وفرج 
اهلل عنِك.. فأجرى اهلل اخلري يف يديك.. وقد رأيت أنه آن األوان لنتحدث يف 

الدين القديم..

املرأة: )مستغربًة( الدين القديم؟.. ماذا تعنني؟

أن  وحاويل  زمان..  أيام  إىل  أختي  يا  بالذاكرة  عودي  املنزل:  صاحبة 
تسرتجعي بعض األحداث.

املرأة: أي أحداث؟

صاحبة املنزل: اهلميان..

املرأة: اهلميان!

صاحبة املنزل: أجل.. كنِت يف رحلة إىل احلج، وكان معك مهيان فيه 
دنانريِك وجواهرِك الثمينة.. أليس كذلك؟

املرأة: )يف حالة استغراب( بىل..

صاحبة املنزل: وكان اهلميان من ديباج أسود.. أليس كذلك؟

املرأة: بىل.. بىل.. ولكن.

صاحبة املنزل: )مقاطعًة( ضاع منك اهلميان يف تلك الرحلة؟
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بدين  عالقته  وما  احلديث..  وهذا  لنا  ما  ولكن  أجل..  أجل..  املرأة: 
سويناه منذ مدة؟

صاحبة املنزل: اهلميان دين مل نسوه.

املرأة: اهلميان.. اهلميان.. إنِك ال تفتئني تتحدثني عنه بني احلني واآلخر.

صاحبة املنزل: كان من ديباج أسود.

املرأة: ذلك عهد مىض.. ما الذي ذكرِك به اآلن؟

صاحبة املنزل: كان من ديباج أسود.

املرأة: ذلك عهد مىض.. ما الذي ذكرِك به اآلن؟

يوًما،  أنسه  مل  أنا  فتخرج شيًئا(  يدها إىل صدرها  املنزل: )متد  صاحبة 
خذي هذا وانظري إليه، أليس هو مهيانك القديم املفقود؟..

املرأة: )تتأمل مذهولة يف مهيان دفعته إليها صاحبة 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؟

صاحبة املنزل: إنه مهيانك يا أختي.. عثرت عليه منذ سنوات بعيدة، 
ومل أقرص يف البحث عن صاحبته؛ ولكن من غري جدوى.. فاحتفظت بقسم 
مما فيه عندي، واستثمرت القسم اآلخر يف التجارة حتى ربا ونام وصار بربكة 

اهلل ثروة طائلة...

املرأة: )غري مصدقة( ماذا تقولني؟

صاحبة املنزل: حتى كانت تلك الليلة التي التقينا هبا .. وحدثتني ما 
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حدثتني من أمر اهلميان وصفته فعرفت أنه مهيانك، وعرفت أنِك املرأة التي 
أبحث عنها منذ سنني كي أدفع إليها حقها..

املرأة: )وهي مأخوذة من الدهشة( وملاذا مل حتدثيني بذلك عندما التقينا 
منذ ثالث سنني؟

صاحبة املنزل: كدت أفعل.. بل مهمت أن أدفع إليِك مالِك وقد رأيت 
ما رأيت من سوء حالِك، ولكني خشيت أن تقتلِك الفرحة الزائدة وأنِت يف 
هذا الكرب، كام خشيت أن يكون سوء الطالع ما يزال مالزًما لِك، فيذهب 
املال بدًدا.. فآثرت أن أدفع إليِك شيًئا وراء يشء حتى عرفت أن وجه الدهر 
بدأ يبتسم لِك، وأن فرج اهلل قد عاد يغمرِك من جديد.. واآلن يا أختي! هذا 

مهيانِك بارك اهلل لِك فيه.. ولِك يف جتاريت حظ كبري أقسمه لِك..

املرأة: )مذهولة( اللهم لك احلمد.. أهذا معقول؟

ضاع  ما  عليِك  رد  أن  اهلل  امحدي  معقول..  يشء  كل  املنزل:  صاحبة 
منِك، وامحدي اهلل أن أعانني عىل حفظ احلق ورده إىل صاحبته..

:::::  هناية املرسحية  :::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
اإلناء، كوب لبن1 انكسار  عملية  لتمثيل 

وانسكاب اللبن
من املنزل

من املنزللتمثيل تسليمه إىل صاحبتهمهيان أسود2

)املرأة،  هن:  طالبات   )3( املرسحية  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
صاحبة املنزل، األم املريضة(.

مدة املرسحية: )14( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداتان من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

اهلدف من املرسحية:

- إحياء األمانة يف قلوب الطالبات.

- التذكري بواجبنا جتاه ما نجده ضائًعا؛ برده إىل أصحابه وحفظه.

- التذكري بالصرب وعاقبته احلميدة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.



279

على خشبة المسرح

18            
     م�سهًدا اإذاعًيا
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 امل�سهد الأول
من ف�سلِك .. خذي بيدي

بداية املشهد...

أثناء  ويف  مدرستها،  إىل  لتذهب  الباكر  الصباح  يف  عفاف  استيقظت 
سريها يف الطريق وجدت امرأة مسنة حتمل حقيبًة ثقيلًة، وال تستطيع السري 

هبا، ودار احلوار التايل:

املرأة املسنة: آه، يا ريب كم هي ثقيلة هذه احلقيبة!!

عفاف: ماذا بِك يا والديت؟.

املرأة املسنة: ال يشء يا بنيتي.

عفاف: ملاذا قلِت آه؟

املرأة املسنة: ألن قدمي تؤملني وال أستطيع السري.

عفاف: هل تسمحي يل أن أمحل هذه احلقيبة بدالً منِك؟

املرأة املسنة: أشكرِك يا ُبنتي.
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عفاف: ال شكر عىل واجب.
املرأة املسنة: ملاذا فكرِت أنِت يف مساعديت يا ُبنتي؟

عفاف: ألنه البد ألي إنسان أن يفكر يف اآلخرين ويشعر بمشكالهتم.
املرأة املسنة: لقد مر عيلَّ يف هذا الطريق عدد كبري من الناس ومل يساعدين 

أحد.
عفاف: ال حتزين .. لقد قدر اهلل عيلَّ أن أساعدِك.

املرأة املسنة: جزاِك اهلل خرًيا عىل صنيعِك يا ُبنيتي.
رن جرس احلصة األوىل، ولكن عفاف تأخرت يف الوصول إىل الفصل 

حوايل مخس دقائق، ودار بينها وبني )أ/ خلود( احلوار التايل:
ملاذا تأخرِت يا عفاف؟

عفاف: لقد قمِت بعمل نبيٍل هذا الصباح.
املعلمة خلود: وما هو العمل النبيل يا عفاف؟

ثقيلة،  حقيبة  وبيدها  الطريق،  تعرب  مسنة  امرأة  وجدت  لقد  عفاف: 
وقمت بمساعدهتا.

املعلمة خلود: أحسنِت يا عفاف، ولكن ما الذي دفعِك هلذا؟
عفاف: ألنني أطبق حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:»واهلل يف عون العبد ما كان 

العبد يف عون أخيه« رواه مسلم.
املعلمة خلود: ما شاء اهلل، ومن الذي علمِك هذا احلديث يا عفاف؟

عفاف: لقد قامت أمي برشحه يل أنا وأخوايت، ومنذ هذه اللحظة وأنا أطبقه.

:::::  هناية املشهد  ::::: 
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
من املدرسةلتمثيل دخول احلصة األوىلصوت جرس1

من املنزللتمثيل شخصية املرأة املسنةعىص2

)عفاف،  هن:  طالبات   )3( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
املعلمة خلود، املرأة املسنة(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان، واحدة من املدرسة، وواحدة من املنزل. 

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

السن،  كبريات  من  كن  إذا  خاصة  باآلخرين  باالهتامم  التوعية  هو   -
وحيتجن للمساعدة. 

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الثاين
البت�سامة الغائبة

بداية املشهد...

الطالبة األوىل: ابتسمي!! ما لكن ال تبتسمن؟

الطالبة الثانية:

ـــام ـــس ـــب أت أن  فـــهـــمـــمـــت 
الفام فأطبقت  ــدي  ــب ك فتسعرت 

الطالبة األوىل: ابتسمي!! ابتسمي..

الطالبة الثانية:

اختفت ــم  ث بسمة  بقلبي  فــرست    
ــرة  ــري م احلـــيـــاة  أن  تـــذكـــرت  ملـــا 

الطالبة األوىل: انسها.

الطالبة الثانية: نسيتها؛ فنسيت أن أتبسام.
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الطالبة األوىل:

ـــه  ــــأمل إن ــــت ـــِك ال ـــن ــــي ع ــــرح اط
تتأملي أن  فـــحـــذار  ــى  ــن ــض ال رس 

الطالبة الثانية:

مــرة  ـــك  أرض ــــت  أرأي ناصحتي  ــا  ي
مغنام  عــــدوِك  لـــدى  الــفــخــار  بــعــد 

ــا  ــاهت ــب ــن ج يف  ـــال  ـــت خي أرأيــــتــــه 
مستسلام ينحني  وشــعــبــك  تــيــًهــا 

صخرة  قلبي  ــان  ك ــو  ل ناصحتي  ــا  ي
يتحطام أن  ــِت  ــب ــج أع لتحطمت 

الطالبة األوىل: ال أجد يف ذلك مانًعا من البسمة.

الطالبة الثانية:

نخوة  ذرة  كل  استبيحت  ــد  وق كيف 
السام األرض  عىل  فبكت  أرضنا  يف 

الطالبة األوىل:  

و حــســبــي  املــــدى  ــة  ــع واس األرض 
ــســلــام ــن ف ـــر  ـــف ن أن  حـــســـبـــك 

الطالبة الثانية:  

فلربام  ســـــادرة  ــِك  ــل ــث م ــت  ــن ك لـــو 
بكام  ــاء  ــي ــم ع ــت  ــن ك ـــو  ل ـــام  ـــرب ول
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مسلم  دم  ــــرق  ي مل  ـــو  ل ـــام  ـــرب ول
ــام ــل ــس امل ـــاء  ـــشـــق ال ســحــق  وال 

الطالبة األوىل: التجلد.. عليِك بالتجلد.

الطالبة الثانية:

ــًرا  ــط ــب ــت ـــــأن تـــريـــن م ـــس ب ـــي ل

ـــا وجتــــــــود غــــــــريِك بـــالـــدمَّ

ُتستبى  واحلــــرائــــر  ــم  ــس ــب ــت ال إن 

تتنعمي  أن  ـــار  ـــع ال ورش  عــــار 

الطالبة األوىل:  

كالم طيب واقتنعت به حًقا

ولكن ماذا أفعل؟

 الطالبة الثانية:

ــــــه  اإلل درب  تـــســـلـــكـــي 

طـــويـــل درب  ـــن  ـــك ي وإن 

فــــاحــــذري رست  ــــا  م وإذا 

ــل ــي ــل ق ــــــو  ول تـــــعـــــودي  أن 
الطالبة األوىل:

أغامر يف هذا الطريق وحدي؟ 
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الطالبة الثانية:

معِك.  أرض  بكل  واملسلامت  أختي  يا  أنا 
أنا يا أختي أدعوِك؛ فاجعل يميني يف يمينِك.

الطالبة األوىل: وما دوري أنا إذن؟

الطالبة الثانية:

ــدي ووح الدنيا  يف  التوحيد  انــرشي 
ـــــا ووحــــد ــن دع ــم ــي ـــري ف ـــاخل ف

الطالبة األوىل: ولكن دربكن طويل عسري؟

الطالبة الثانية: 

عــســري  ـــل  ـــوي ط دريب  إن  نـــعـــم 
أصـــمـــدا أن  ـــي  ـــن دي ــــر  ــــأم وي

جنب كــل  مــن  الــشــوك  يب  ــــرون  ي
ـــــوردا وامل ـــــورد  ال أرى  ولــكــن 

ـــذا الــطــريــق ــن مــن تــســلــك ه ــك ول
الصفات بعض  فيها  تتوافر  أن  جيب 

الطالبة األوىل: وما هي هذه الصفات؟

الطالبة الثانية:

الظالم بقلب  شعاًعا  تكون  أن  البــد   
اُستنجدت  إذا  منيًعا  ــا  ــنً ــص وح
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ــى  ــاش ــط ــع ــــدى ال ــــاء ل ـــــة م ورشب
ــدت ــرتش اس إذا  ــــوٍء  ض ــة  ــل ــع وش

ــري ــج ــــل بــقــلــب اهل ونـــفـــحـــة ظ
ــــردا أب ـــا  م ــــو  اجل إذا  ــــا  ــــًئ ودف

ــا ــراي ــع ــل ال ــك ـــاًء ل ـــس ـــكـــون ك ت
ـــدا  وأقــــوى عــىل اجلــــوع كــي أرف

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)الطالبة  مها:  طالبات   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، الطالبة الثانية(.

* 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 الطالبات.

- عدم اليأس واالستسالم.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الثالث
البخيلة

بداية املشهد...

الطعام  إىل  تنظر  مطعم  من  بالقرب  جالسة  بخيلة  امرأة  هناك  كانت 
وتقول: ما ألذ هذا الطعام وما أطيبه، ويا ليتني أأكل منه. فرأت امرأة وعىل 

مظهرها آثار الغنى فخطر يف باهلا أن حتتال عىل هذه الغنية.

البخيلة: أهاًل بك يا أم حممد.

الغنية: أنا لست أم حممد أنا أم خالد.

البخيلة: نسيت ماذا كنِت ُتكنني؛ ولكني أعرفِك .. أمل تعرفيني؟!

الغنية: مل أذكرِك.

البخيلة: لقد مرت سنني طويلة .. لقد كنت معِك يف االبتدائية..!

الغنية: مدرسة األقىص.

البخيلة: نعم نعم تذكرت .. األطفال ومشاغل الدنيا تنيس الشخص 
أمجل األيام.

الغنية: نعم صدقِت إنني مل أسأل عن صديقايت بعدما غادرت املدينة.

قليلة  الغنية  أهنا أحسنت االختيار عندما اختربت هذه  البخيلة  )تبني 
الفطنة(.

املطعم،  هذا  الغداء يف  نتناول وجبة  أن  أم حممد  يا  رأيِك  ما  البخيلة: 
نأكل ما لذا وطاب، آه .. إين أتضور جوًعا وماذا عنِك؟!
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الغنية: وأنا كذلك.

البخيلة: إًذا لنذهب إىل املطعم.

البخيلة: أيتها الطباخة .. قدمي لنا أشهى الطعام ألنني جائعة.

)امتألت املائدة بالطعام؛ فبدأت باألكل برشاهة، ثم نظرت البخيلة إىل 
املحل الذي يقابل املطعم(.

البخيلة: انظري يا أم حممد ما أمجل هذا الثوب، منذ مدة وأنا أريد أن 
أشرتي يل ثوبا جديدا، أستبيحِك عذًرا أن أذهب إىل هذا املحل.

أكلِت  أن  بعد  احلساب  تدفعي  أن  تريدين  أال  املرأة  أيتها  الطباخة: 
الطعام.

الغنية: ماذا؟! ولكن صديقتي هي التي طلبته.

الطباخة: ما اسم صديقتك؟!

الغنية: ال أعلم.

الطباخة: إذن من هي أم حممد؟!

الغنية: أنا أم حممد!

الطباخة: الطعام باسم أم حممد فعليِك دفع احلساب.

)دفعت الغنية احلساب وهي تقول: خدعتني تلك املحتالة(.

حكمة:  .. إن مل تكن ذئًبا؛ أكلتك الذئاب.  

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
)30( لتمثيل مشهد األكل يف املطعمسفرة فيها طعام*

ر.س

)الغنية،  هن:  طالبات   )3( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
البخيلة، الطباخة(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ثالثون رياالً.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات باحلذر من عمليات النصب واالحتيال.

- عدم الثقة بكل أحد.

- التأكد والتثبت قبل اإلقدام عىل اليشء.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الرابع
اللغة العربية

بداية املشهد...

جمموعة من الطالبات واقفات، تدخل سمية عىل الطالبات وتسلم. 

سمية: السلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املجموعة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

سمية: كيف حالِك يا خلود؟

خلود: أنا بخري واحلمد هلل.

سارة: هاي بوي.

خلود: سارة!! ما بالِك ال حتيينا بتحية اإلسالم؟

سارة: ألنني أفضل اللغة اإلنجليزية عىل سائر اللغات.

سمية: ولكن يا سارة اللغة العربية هي أفضل اللغات.
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سارة: وما يثبت ذلك؟

نور: يكفينا أهنا لغة القرآن العظيم.

أنوار: فقد قال تعاىل: زب ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےرب 
)يوسف: 2(.

من  فهي  العربية  »تعلموا   :  - عنه  اهلل  ريض   - عمر  قال  وقد  أسامء: 
دينكم«.

هادية: وهي اللغة الوحيدة التي حتوي حرف الضاد.

سارة : هل يعني أن ال أتعلم اللغة اإلنجليزية؟

ندعو غري  اللغات األخرى حتى  نتعلم  أن  يا سارة؛ البد  سمية: كال 
املسلمني إىل اإلسالم بلغاهتم اخلاصة هبم.

وئام: وكذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أوصانا عىل تعلم لغات األعداء.

سارة: لقد فهمت واقتنعت .. شكًرا لكن يا صديقايت.

اللغة  مصطلحات  بعض  عىل  نتعرف  أن  رأيكن  ما  واآلن  خلود: 
العربية؟

)تدخل جمموعة من الطالبات حيملن صوًرا عىل صدورهن(

باللغة  التواصل، وقد سميتموين )التليفون(، ويل اسم  أنا جهاز  مها: 
العربية فام هو؟ )هاتف(.

جنى: أنا جهاز نرش األخبار، وقد سميتموين )الراديو(، ويل اسم باللغة 
العربية فام هو؟ )مذياع(.
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سميتموين  وقد  واملكاتب،  املنازل  يف  كثرًيا  تستخدموين  أنا  رؤى: 
)كمبيوتر(، ويل اسم باللغة العربية فام هو؟ )حاسب آيل(.

سميتموين  وقد  كله،  العامل  أربط  العنكبوت،  شبكة  مثل  أنا  مريم: 
)إنرتنت(، ويل اسم باللغة العربية فام هو؟ )الشبكة العنكبوتية(.

هبا؛  وخاطبينا  احلبيبة،  لغتنا  من  حترمينا  ال  معلمتي  يا  وأنِت  خلود: 
فمنِك نتعلم.

سمية: واآلن يا صديقايت؛ ما رأيكن أن ننشد هذا النشيد .. لغتي:

اجلميع:

ـــىل أح ـــــعـــــامل  ال ــــات  ــــغ ل أي 
أغــنــى ــــامل  ــــع ال لــــغــــات  أي 

ـــىل أح ـــــعـــــامل  ال ــــات  ــــغ ل أي 
أغــنــى ــــامل  ــــع ال لــــغــــات  أي 

ـــي الـــعـــربـــيـــة ـــغـــت أحـــــالهـــــا ل
ــة الـــقـــــــرآن ـــ ــغ أحـــــــالهـــــــا ل

ـــي الـــعـــربـــيـــة ـــغـــت أحـــــالهـــــا ل
ــة الـــقـــــــرآن ـــ ــغ أحـــــــالهـــــــا ل

ـــي الـــفـــصـــحـــى أمجــــل ـــت ـــغ ل
ـــورد ــى مــن ألــــوان ال ــت ــدي ح ــن ع

ـــي الـــفـــصـــحـــى أمجــــل ـــت ـــغ ل
ـــورد ــى مــن ألــــوان ال ــت ــدي ح ــن ع
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الــشــهـــــِد ـــن  م ــر  ــغ ــث ال يف  أطــيــب 
وهـــــي األحــــــىل وهـــــي األغــــىل

الــشــهـــــِد ـــن  م ــر  ــغ ــث ال يف  أطــيــب 
وهـــــي األحــــــىل وهـــــي األغــــىل

 وهـي األحــلـى وهــي األغـلـى

:::::  هناية املشهد  ::::: 

    



297

على خشبة المسرح

حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
مربعات، لوح فلني1 شكل  عىل  ليقص 

ويكتب عليه كلامت عربية
 )10(
ر.س

)سمية،  هن:  طالبة   )12( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
خلود، سارة، نور، أنوار، أسامء، هادية، وئام، مها، أجمد، رؤى، مريم(.

* مدة املشهد: )7( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  عرشة رياالت.

* اهلدف من املشهد:

- التوعية بأمهية اللغة العربية.

- احلذر من تداول املصطلحات الغري عربية.

اللغات  تعلم  مع  يتعارض  ال  عنها  والدفاع  العربية  اللغة  حب   -
األخرى.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد اخلام�س
فداوؤك اأيها احلبيب)1(  

بداية املشهد...

أرشف  عىل  والسالم  والصالة  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  تقول:  درة 
الدانمركية  الصحف  بعض  جترأت  أن  بعد   .. عبداهلل  بن  حممد  املرسلني، 
ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  الرسول  إىل  تيسء  رسوم  نرش  عىل  األوربية  الدول  من  وغريها 
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 لكن أخوايت مشهد )فداؤك أهيا احلبيب(. 

)1(  كتبها األديب/ ريان الشققي "بترصف".
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الطالبات،  من  مخسة  وخلفها  اجلمهور،  أمام  أوالً  وحدها  درة  تقف 
ترفع يدها اليمنى وتقول: 

املختار،  املصطفى  إنه  أمجعني،  اهلل  خلق  أفضل  إنه  حممد،  ذا  هو   -
زب ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   رب  ناداه اهلل من فوق سبع ساموات حني قال: 

)القلم:4(.

تدخل شمس وتقف إىل جانب درة وتقول: السالم عليِك يا درة.

درة: وعليِك السالم ورمحة اهلل وبركاته.

شمس: بوركِت يا درة، ما أعظم هذه اآلية وما أروعها.

درة: نعم يا شمس، وأنا أقوهلا بملء فمي ألسمع الدنيا كلها.

شمس: إنه رسول اهلل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، اإلنسان الذي اصطفاه اهلل عىل 
العاملني، قال تعاىل: زب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  رب )الرشح:4(.

درة: أجل وهو يسكن يف قلوبنا، ونحن فداؤك أهيا احلبيب.

شمس: الدفاع عن رسول اهلل واجب عىل كل مسلم ومسلمة.

درة: علينا أن نقاطع كل من يسب نبي األمة اإلسالمية إىل األبد.

عز   - ربنا  أمرنا  كام  الكريم،  الرسول  إطاعة  علينا  جيب  كام  شمس: 
رب   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   زب   قال:  حني  وجل- 

)األحزاب:71(.

درة: وعلينا أن نتبعه ونحبه من قلوبنا.

شمس: ونصيل عليه ونسلم عليه ونثني عليه اخلري كله.
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درة: وال ننسى أن نتأدب مع رسول اهلل بالكالم والفعل.

درة وشمس بصوٍت واحد: صىل اهلل عليك يا رسول اهلل، حممد بن عبد 
اهلل.

اجلميع: صىل اهلل عليك يا رسول اهلل، حممد بن عبد اهلل.

أنت النبيُّ مـحـمــــُد  أنت الـرســول األمحدُ 

ِذكــٌر يـطيب ويـخلُد أنت األمني عىل الورى 

وعـبـــاُدُه والـفــرقُد  صـلـى عـلـيــك إهلُنا 

أو ساجًدا تـتــهـجـُد        حـيــــاك ربـــي قائاًم 

أنـت الـنـــبي مـحمد  أنـت الرســول األمحد 

ذكــر يـطيــب وخيلـد  أنت األمني عىل الورى 

مـا قــد مىض له والغُد  اهلل ربٌّ واحـــــــــدٌ 

واألمر يـنـزل يـصـعُد  وله الـمـراد كمـا يرى 

نـفــوســنا تــتــوقـد  يا رائــد اخلُلق العظيم 

الرشيف قـلـوبنا تتودد  يا صــاحــب احلوض  

أنـت الـنبــي مـحمـد  أنت الرســول األمحد 

ذكـر يـطيــب ويـخلد  أنت األمني عىل الورى 

:::::  هناية املشهد  ::::: 

    



301

على خشبة المسرح

حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)شمس،  هم:  طالبات   )7( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
درة، الطالبات اخلمسة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- الدفاع عن احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.

- إحياء املقاطعة إىل األبد ضد من سبوا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد ال�ساد�س
اأهمية املهارات

بداية املشهد...

تدخل معلمة املهارات احلياتية، وتلقي السالم عليهن، وبعدها جتلس 
نفسه  الوقت  ويف  األرسي(،  )التعامل  درس  رشح  املعلمة  وتبدأ  الطالبات 
جتلس يف هناية الصف طالبتان مها )ملا، وفريدة( فهام مل هيتام بحضور املعلمة، 
زاد  ومما  الصف،  أرجاء  يف  الضحكات  توزع  منها  كل  بل  الدرس؛  ورشح 
املوقف شدة؛ هو عندما قالت املعلمة: افتحن صفحة )57(، فلم تكن )ملا، 

وفريدة( قد أحرضتا كتاب: )املهارات احلياتية( أصاًل.

أين   .. قفا   .. فريدة  ويا  ملا  يا  وقالت:  املعلمة،  هلام  انتبهت  ذالك  بعد 
كتاب املهارات؟

ملا: أستاذة أنا أنا أنا نسيت الكتاب يف البيت.

املعلمة: وأنِت يا فريدة .. ملاذا مل حترضي كتات املهارات؟!

فريدة: برصاحة .. حصة املهارات مملة، وال درجات فيها.
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املعلمة: مل أتوقع منكام هذا الكالم؛ ألن كتاب املهارات يعترب من أهم 
املواد التي تفيدنا يف حياتنا.

ملا: ولكن كلها معلومات عامة، وأغلب الصف يعرفها.

فال  املعلومات؛  هذه  كل  يعرفن  الطالبات  مجيع  أن  أتوقع  ال  املعلمة: 
تتعامل مع احلوادث واإلصابات مثاًل، وكذالك كيف  الطالبة كيف  تعرف 

تدير حياهتا يف املستقبل، وكيفية الرتبية الصحيحة.

فريدة: لكن هذه املادة درجاهتا غري مهمة.

تعترب  التي  املفيدة  املعلومات  تلك  يكفي  صحيح  غري  هذا  املعلمة: 
املحرك األساس يف احلياة.

ملا: معظم الطالبات يعتربن هذه احلصة للضحك واألكل.

املعلمة: ستعرف تلك الطالبات قيمة مادة )املهارات احلياتية( بعد أن 
تتخرج كل منهن إىل سوق العمل، أو يف إطار األرسة؛ ألن هذه املعلومات ال 

توجد إال يف مادة املهارات احلياتية.

فريدة: ال أعرف ملاذا أشعر بالنعاس عندما تبدأ هذه احلصة؟

املعلمة: ألنِك تكونت عندِك فكرة سلبية حول حصة املهارات احلياتية، 
تدرسينها،  التي  املواد  أهم  من  أهنا  لعرفِت  وركزِت؛  للحصة  انتبهِت  فلو 

وستشعرين بنشاٍط كبري.

ملا: يف أحد األيام غرقت ابنة عمي الصغرية يف بركة السباحة؛ ولكن مل 
أستطع إنقاذها ألنني ال أعرف طريقة اإلنقاذ الصحيحة.
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املعلمة: هذا دليل كبري عىل أنِك مهملة يف مادة املهارات احلياتية؛ فلو 
أنِك انتبهِت لرشح درس )طرق اإلنقاذ( ألنقذِت ابنة عمِك بكل سهولة

- بإذن اهلل - واحلمد هلل عىل كل حال.

ملا: يا اهلل .. احلمد هلل عىل كل حال .. تعلم املهارات ينقذ األرواح.

املعلمة: نعم كل هذا يتم رشحه يف مادة املهارات احلياتية.

فريدة: وأنا كذالك يا معلمتي؛ كانت صديقتي مدمنة خمدرات، ولكن 
مل أهتم هبا ألين ال أعرف كيف أتعامل مع املدمنات.

املعلمة: كل هذه األشياء التي حتدث يف احلياة يتم دراستها من خالل 
هذا الكتاب اليسري الذي ال تكرتث له بعض الطالبات؛ ولكن أمتنى أن تتغري 

هذه النظرة السلبية التي تكونت عندهن خالل الدراسة.

- تعتذر )ملا، وفريدة( ويقوالن بصوٍت واحٍد: »نحن نعتذر يا معلمتنا 
العزيزة، ونعدِك أن نحرض الكتاب بشكٍل يومي، وهنتم كثرًيا هبذه املادة«.

:::::  هناية املشهد  ::::: 
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
طاوالت، ومقاعد، 1

وكتب
من املدرسة لتمثيل فصل مدريس

والطالبات

* عدد الطالبات املشاركات يف املشهد )8( طالبات هن: )املعلمة، ملا، 
فريدة، طالبات الفصل اخلمسة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من املدرسة والطالبات.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان أمهية املهارات عموًما يف احلياة.

- التنبيه عىل أمهية مادة »املهارات احلياتية«.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.

* مالحظة: بعض دول اخلليج العريب تبدأ تدريس مادة )املهارات احلياتية( 
املشهد يف  لذا؛ كررت هذا   .. الثانوية  املرحلة  املتوسطة وبعضها يف  املرحلة  يف 

كتاب املرسحيات اخلاص بطالبات املرحلة املتوسطة، وكذلك الثانوية.

www.alukah.net



306

على خشبة المسرح

 امل�سهد ال�سابع
حوار بني ال�سواك وال�سيجارة

فكرة املشهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دور معني؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة امليش والتجول أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية املشهد...

السواك: السالم عليكم 

السيجارة: أهاًل وسهاًل. 

السواك: كيف احلال يا سيجارة؟.

السيجارة: ال بأس، وأنِت؟

بالكالم  سيجارة  يا  يل  تسمحي  هل   .. احلمد  وهلل  بخري  السواك: 
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والنقاش معِك؟.

السيجارة: حسنًا ال بأس. 

السواك: أبدأ حواري بسؤال صغري؛ ما فائدة وجودِك يف هذه احلياة؟.

السيجارة: ألنعش وأزيد من تتعاطاين حيويًة ونشاًطا وتسليًة. 

السواك: لكن امُلالحظ يا سيجارة أن الواقع هو عكس ما تقولني!!

السيجارة: هكذا أنتن تسئن الظن باآلخرين.

السواك: مل نسئ الظن بِك؛ بل هذا الواقع واملشاهد.

الرغم  عىل  احلياة  يف  وهديف  برأيي  مقتنعة  أنا  العموم  عىل  السيجارة: 
من قرص حيايت التي ال تتعدى دقائق أو أقل، إال أنني سعيدة عندما حترقني 
متعة  سبيل  يف  حيايت  أقيض  فأنا  واالسرتخاء؛  باهلدوء  ويتمتعن  الفتيات 

اآلخرين وإنعاشهم.

السواك: بؤست احلياة يا سيجارة!! أقل من دقيقة أو دقيقتني وحترقي 
مقتنعة  وتقولني؛  أمواهلم  وذهاب  اآلخرين  صحة  دمار  أجل  من  نفسِك 

هبدفِك يف احلياة؟!.

السيجارة: إًذا باهلل عليِك يا عود ما فائدتِك باحلياة أنِت؟.

السواك: أشكرِك عىل سؤالِك .. فائديت يف احلياة عظيمة لو مل يكن فيها 
إال رضاء الرب سبحانه وتعاىل عن كل من استعملتني لكفى؛ فقد صح عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب« رواه 
اإلمام أمحد. وأية فائدة أعظم من رضا الرب سبحانه عىل من استعملتني؟!! 
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إين من نبتة طيبة فكان لزاًما أن أكون طيًبا، وذا رائحة طيبة؛ فأنا أسعى لتطهري 
الفم، وإزالة ما علق به من أوساخ، ودائاًم رطب تستعملني الكبرية والصغرية 
ويف أماكن طيبة كاملساجد، ويف أوقات طيبة مثل ما بني األذانني؛ فهي نعمة 

من اهلل - عز وجل - أن أكون طيًبا، وتستخدمني الطيبات.

يف  علق  ما  وأزيل  الناس،  يستخدمني  أن  احلياة  يف  هديف  فخالصة 
أفواههم من أوساخ، واألهم هو أن يرىض ريب عليهم.

ولو قارنا بني حياتك يا سيجارة وحيايت لرأيِت العجب العجاب!!. 

السيجارة: هات ما عندك. 

السواك: أنا طيب كام ذكرت لِك، ورائحتي طيبة، وحيايت أطول من 
حياتِك، ويضعني الناس يف الغالب يف جيب الصدر، ناهيِك عن أن استخدامي 
مطهرة للفم مرضاة للرب، وحتى سعري زهيد جًدا، واستخدامايت يف أماكن 

طيبة، وأوقات طيبة؛ فكل مواصفات الطيب والكرم يف داخيل. 

إال  تستخدمِك  من  أرى  فال  منِك؛  باهلل  والعياذ  سيجارة  يا  أنتي  أما 
ونبات سوء، وحُتَرقني  رائحة كرهية،   .. والعقول  اإليامن  من هن ضعيفات 
بالنار ثم تدايس باألقدام؛ هكذا تفعل بِك من أفنيتي عمرِك القصري من أجل 

سعادهتا املوهومة!!

السيجارة: مقاطعة غاضبة؛ نعم أنا قلت لِك بأن هديف هو إسعاد من 
تستخدمني وهذا كان هديف الظاهر، أما هديف املخفي فهو حرقها من داخلها 

كي تتقطع إرًبا إرًبا، فال تظني أنني غافلة عن إهانتهن يل بعد تضحيتي هلن.

السواك: أمل أقل لِك أنِك خبيثة؟ ثم تتهميني أين أسيئ الظن بِك؟!
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لكن؛ يا ليت قومي يعلمون .. خسارة مال، وقبل ذلك دين وعقل. 

أسأل اهلل أن يعايف كل من ابتليِت بِك، ولتثق كل من بليتيها برشِك، أهنا 
إن تركتِك بعدما عرفت سوء نواياِك؛ بأن اهلل سبحانه سيعوضها خرًيا منِك 
أن  اهلل  بِك، وأسأل  فيمن صنعِك، وتاجر  بارك اهلل  فاذهبي بال رجعة ال   ..

يعايف كل مبتلية بِك. 

 :::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)السواك،  مها:  طالبتان   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
والسيجارة(.

* مدة املشهد: )7( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

حواري  بأسلوب  ملضاره  وبيان  التدخني،  بخطر  الطالبات  توعية   -
شيق.

- التذكري بفوائد السواك، والتوصية به.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الثامن
اأخطاء يف ال�سالة

بداية املشهد...

ساتًرا  لباًسا  وترتدي  األوىل  تقوم  فقط؛  طالبتان  املشهد  هذا  تؤدي 
مثل:  األخطاء  من  عدًدا  فيهام  تبدي  رسيعتني  ركعتني  تصيل  ثم  للصالة، 

الضحك، والعبث، وااللتفاف، والرسعة، وعدم الطمأنينة.

واجللسة  السجود،  وأخطاء  منه،  واالعتدال  الركوع  أخطاء  وكذلك 
أثناء  يف  تالحظ  التي  األخطاء  من  ذلك  غري  إىل  والتشهد،  السجدتني،  بني 

الصالة .. كل هذا ال يأخذ أكثر من دقيقتني ألن الصالة رسيعة. 

األخطاء  فيها  تتالىف  صحيحة  صالة  وتصيل  األخرى  الطالبة  تأيت 
السابقة. 

بعد ذلك تقوم إحدى املعلامت بالتعليق عىل صالة الطالبتني.

 :::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
يف سجادة1 الطالبتني  عليها  تصيل  لكي 

املشهد
من املدرسة

* عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: )2( طالبتان، ومعلمة؛ وهن: 
وطمأنينة(؛  بسكينة  تصيل  التي  والطالبة  الصالة،  يف  ترسع  التي  )الطالبة 

باإلضافة إىل املعلمة التي تعلق عىل املشهد.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة؛ من املدرسة.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- اتباع أسلوب شيق يف معاجلة أخطاء الصالة.

- حث الطالبات عىل احلذر من الوقوع بمثل هذه األخطاء.

- احلرص عىل أن تكون صالتنا بطمأنينة وخشوع، ال برسعة وعجلة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد التا�سع
حوار مع الطابور

بداية املشهد...

إىل  بيدها  تشري  وهي  الصباحي  الطابور  أمام  وتتحدث  طالبة  تقف 
الطابور.

الطالبة:

ــا ــًف ــي أس ــك ــب ـــور ي ـــاب ـــط أقـــبـــل ال
منصفا ـــــي  أالق ـــل  ه ويــــنــــادي 

ــــد جـــرى ــــــاذا ق ــــور م ــــاب ــــا ط ي
يــــا طــــابــــور مــــــاذا قــــد جـــرى

                      قـل .. فقد عكـرت أنيس والصفـا

الطابور: 

الــثــرى يف  ــي  ــف أن ـــس  أدي ــد  ق ُبنيتي 
صفصفا كــربيــائــي  وأحــيــلــت 
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الطالبة: 

خــصــمــك ــــن  م ـــك  ـــرب ب يل  ــــل  ق
موبخا لـــه  ــــا  وأن طـــابـــورنـــا؟  يـــا 

الطابور: خصمي .. هن طالباتكن دون خفا.

الطالبة: 

ـــــال تــــكــــن جمــــرتًئــــا مــــهــــال ف
ـــا ـــــز وف ـــــام طـــالـــبـــاتـــنـــا رم إن

حــقــكــم يف  جـــنـــني  مــــا  قــــيل  ثــــم 
ــا؟ ــف ــض هـــذا واجل ــغ ــب ــــالم ال وع

الطابور:

تلوميني ال  عـــذًرا  ــــة!!  رشذم إهنــن 
ـــا. ـــف ه ــــــد  ق ـــــاين  ـــــس ل إن 

الطالبة:

مستمعة ــك  ل إين  ــل؛  ــم أك بـــأس  ال 
ـــربا. ــن خ ــه ــن ــاس م ــن ــل ــــــِن ل واب

الطابور: 

الكل وليس  أغلبهن  أقصد  طالباتكن 
ـــا لــلــحــق لـــســـت جمــحــفــا ـــأن ف

ــرتة ف ـــــدأت  ب ـــا  م إذا  ــــوم  ق ـــن  ه
ـــا ـــرف ـــــور كــــــن ظ ـــــاب ـــــط ال



315

على خشبة المسرح

ــة ــرسع ــــويل م ـــن الــبــعــض ت ـــرتي ف
املقصفا ــد  ــري ت األرض  تــنــهــب 

زميلتها تــنــاجــي  الــثــانــيــة  ــن  ــري وت
ـــض عــكــفــا ـــي ـــن وب ـــــىل جـــب وع

فصله يف  ــــوى  ث قـــســـاًم  ـــن  ـــري وت
عزما ــد  ق ــوة  ــن ع حـــضـــوري،  ــن  ع

هيئتها يف  احلــــــارضة  وتـــريـــن 
خمتلفة ــا  ــاهت ــب ــاح ص عـــن  نـــاشـــزة 

ـــدًة ـــاع ــا ق ــه ــن ــري فــــــإذا قـــمـــن ت
ــت ــف وق ـــوس  ـــل ج قـــيـــل  وإذا 

يــمــنــة اســــتــــدرن  ـــل  قـــي وإذا 
خــرفــا كــشــيــخ  ــرسى  ــي ــل ل دارت 

ــوا ــت ــب واث اســـتـــعـــدوا  ــل  ــي ق وإذا 
فــانــرصفــت غفلتها  مــن  حــــارت 

الطالبة: 

ـــي فــقــد ـــاك ـــش ـــــا ال يــكــفــي أهي
ــا ــرف ــظ ـــوين هــــــؤالء ال ـــك ـــح أض

هبن ــل  ــه اجل ــو  ه ــل  ه أدري  لــســت 
تلفا؟ ــن  ــدهي ل ــع  ــم ــس ال ـــرى  ت أم 
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الطابور:

أرى والكــــــــنــــــــي  كــــــــال 
ــى ــف وك ــــري  ــــأم ب ــــاالة  ــــب م ال 

الطالبة: 

ــــرف محـــــــًدا لــــإللــــه فـــلـــقـــد ُع
ــا؟ ــف ــش ال مـــا  يل  فــقــل  ــــــداء  ال

الطابور: 

ــــن ثــم ــــُد هل ــــدي ــــم هت نـــصـــُح ث
ــا ــص ــع ب ــــــادي  ــــــألي ل رضب 

الطالبة:

ـــي ــــا أخ ـــت، ولـــكـــن ي ـــف ـــص أن
عفا مـــن  ريب  الـــرمحـــن  ــــم  رح

ساحمتهن فــــإن  ـــاًم،  ـــه ش فــلــتــكــن 
ــا ــرشف ــت ال ــل ـــوم ن ـــي ـــوت ال ـــف وع

الطابور:

ضــــري ال  ضـــــــــــــري،  ال 
سأمنعها  ـــا  ـــوًع دم اخلــــد  وعــــن 

ــــــــذي صــــفــــحــــة مـــرشقـــة ه
ــــام ســلــفــا ــــن ع ــــرمح وعـــفـــا ال

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

* عدد الطالبات املشاركات يف املشهد طالبتان مها: )الطالبة، 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: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد العا�سر
ظاهرة الت�سول

بداية املشهد...

تدخل املتسولة ثم تدخل وفاء ونجاح فتقوم املتسولة باستعطافهام.

يا قوم قدر اهلل عىل أرسيت أن قتل أحد إخويت شاًبا باخلطأ،  املتسولة: 
منكن  ثم  اهلل  من  أرجوا   .. ريال  ألف   )300( وهو  الدية  مبلغ  منا  وطلب 

مساعديت .. وجزاكن اهلل خريا .. 

وفاء: اآلن ليس معي نقود؛ لكن إن تبعتني إىل منزيل فسأعطيِك نقوًدا 
- بإذن اهلل - . 

تعدهيا  أن  قبل  املرأة  كالم  صحة  من  وفاء  يا  تتأكدي  مل  ملاذا  نجاح: 
باملساعدة.

وفاء: أعاهنا اهلل .. هذه مصيبة .. وال أحب التدقيق باألمر.

نجاح: لكن يا وفاء أمل تقرئي ما يكتب يف الصحف عام ينرش عن هؤالء 
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تفسد  مشبوهة  أغراض  يف  األموال  هلذه  واستغالهلم  واملتسوالت  املتسولني 
الدين والوطن. 

وفاء: يا صاحبتي املبلغ الذي سأعطيه صغري؛ فال داعي للقلق.

املرأة جبال من  أنِت تعطني وغريك تعطي، ويصبح عند تلك  نجاح: 
الجتهت  فعاًل؛  مستحقة  كانت  ولو   .. والعرشات  واخلمسات  الرياالت 

بأوراقها الرسمية إىل اجلمعيات اخلريية، واملؤسسات االجتامعية.

وفاء: دعيني أحلق باملتسولة ألعطيها .. دعيني .. 

نجاح: ال حول وال قوة إال باهلل .. كم من متسولة مجعت هذه األموال 
فأال   .. األعداء  ولدعم  الوطن،  به  حيارب  سالٍح  ولرشاء  الدين،  ملحاربة 

نستيقظ ألمثال هؤالء.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد*

)وفاء،  هن:  طالبات   )3( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
نجاح، املتسولة(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- التحذير من املتسولني واملتسوالت والتربع هلم.

- بيان خطر املتسوالت عىل الدين والوطن.

0 التذكري باجلهات اخلاصة بجمع التربعات؛ وهي اجلمعيات اخلريية.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد احلادي ع�سر
حلظة ندم

بداية املشهد...

تدخل سلمى ومودة إىل املشهد.

سلمى: اليوم هو آخر يوٍم يف األسبوع وال داعي للذهاب إىل املدرسة.

مودة: سنذهب إىل السوق ونشرتي ما نحب من األشياء.

سلمى: أجل يا مودة وسنجد هناك مجيع صديقاتنا.

مودة: إذن هيا بنا.

»تدخل إىل املرسح جمموعة من البائعات يعرضن بضاعتهن عىل بساط 
والطالبات يتجولن بينهن«.

مودة: ها هي رؤى وخدجية .. أهاًل أهال ..

رؤى: السالم عليكم .. إًذا التقينا حسب االتفاق.

سلمى: ولكن أين بقية املجموعة؟
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خدجية: لقد تقابلت مع سعاد وجمموعتها .. كان يف ذلك االجتاه.

رؤى: اجلميع ينوون عدم الذهاب إىل املدرسة اليوم .. يا هلا من أخبار 
حلوة.

سلمى: ولكن أنا سأحرض ومعي عدد من الطالبات.

بفارغ  اليوم  هذا  ننتظر  نحن  جمنونة؟!  أو  مريضة  أنِت  هل  خدجية: 
الصرب.

مودة: ولكن ملاذا تردن التغيب عن املدرسة؟!

رؤى: نريد أن نفارق تلك املقاعد املزعجة، والكتب الكئيبة.

سلمى: ولكن هكذا ستفوتكن دروس كثرية، وربام تأيت يف االمتحان.

خدجية: وليكن؛ نحن ذكيات سنذاكر ولن هنتم بام ترشحه املعلامت.

مودة: وكيف ستفهمن شيئا مل ترشحه لكن املعلمة؟!

رؤى: العقل يف الرأس، وليس يف لسان األستاذة.

سلمى: يا أخوات إنني ناصحة لكن .. ال تغبن.

خدجية: لقد أغضبتني يا هذه .. لن اذهب اليوم وال غًدا.

رؤى وخدجية مًعا: كفى .. اذهبي أنِت واغريب عن وجهي.

سلمى: هداكام اهلل.

»بعد ذلك ينتقل املشهد إىل جلنة االمتحان وفيها مودة وخدجية يظهر 
عليهام اخلوف واحلزن، وبعد االنتهاء من االمتحانات ويف أثناء خروجهن«.
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خدجية: مل استطع أن أحل االمتحان .. هذه األسئلة ليست يف الكتاب 
.. مل ندرسها؟!

رؤى: نعم .. صدقِت؛ مل يمر عيلَّ هذا السؤال من قبل.

مودة: هذا السؤال كان يف درس آخر األسبوع.

سلمى: يوم مل تسمعا للنصيحة ومل حترضا.

»خدجية ورؤى يف حلظة ندم«

خدجية: صدقتام وهذا السؤال .. وامصيبتاه.

ويبقى  األول،  الشهر  اختبار  هذا   .. بعد  الفرصة  تفت  مل  سلمى: 
االمتحان النهائي.

يف  إال  تتغيبان  وال  دروسكام،  عىل  تواظبا  أن  حاوال   .. أجل  مودة: 
الظروف القاهرة.

رؤى: أعدكام يا صديقايت أنني لن أتغيب بعد اليوم.

خدجية: وأنا لن اتفق مع أحد يف يشء فيه تعطيل عن حتصيل الدروس.

سلمى: ظاهرة الغياب اجلامعي ظاهرة سلبية.

مودة: جيب علينا أن نواظب يف احلضور إىل املدرسة ألن فيه مصلحتنا.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
بِساط، مع بعض *

األدوات املنزلية
من البيتلتمثيل مشهد السوق

)سلمى،  هن:  طالبات   )4( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
مودة، رؤى، خدجية(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من البيت.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- التحذير من الغياب؛ وخصوًصا يف آخر يوٍم من األسبوع الدرايس. 

- بيان يشء من أرضار الغياب.

- صعوبة فهم املادة للطالبة املتغيبة؛ ألنه فاهتا رشح املعلمة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الثاين ع�سر
مناظرة بني التمرة وال�سوكولتة

بداية املشهد...

تدخل قطعة الشوكوالتة عىل التمرة وهي جالسة عىل كريس، فتقف 
التمرة وتقول:

التمرة:

من عندنا!! يا مرحبا يا مسهال ..

البد أن هنالك أمًرا جلال ..

وإال ملا وطئت هذا املنزال ..

وال رأينا هذا احلال ..

الشوكوالتة:

صدقت يا من تنازعيني املجاال..

أتيت حلاجة وللمكث لن أطيال ..
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أرأيت ذلك اجلاهال ..

كنت يف يد ابنه، ورماين وهو خياطبه: دع عنك هذي الشوكال ..

ويف يده وضع متًرا عسقال ..

وقال بأهنا أفضل مني .. 

وأتيت ألعرف فيام متتازين عني؟! ..

التمرة:

عزيزيت الشوكوالتة...

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   زب  القائل:  هلل  احلمد 
يئ   رب )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 .. 

فأنِت عني جتهلني ..

فانا رمز للعطاء، أنا رمز للعال ..

الشوكوالتة:

عزيزيت التمرة:

كلام سمعت قول الشاعر فيك:

      طعام الفقري وحلوى الغني     وزاد الـمساـفر واملغرتب
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ندمت عىل ذلك الزمان الذي مل يعرفوين فيه، ومل يتمتعوا بمن هو أحق 
الغذاء والدواء، ومل يكن خيلو  فيه  فقد مىض زمان كنِت  فيه؛  يقال ذلك  أن 

منك بيت أو خباء.

النساء  والتهمني  األجيال،  ففتنت  ــال،  األدغ من  جلبوين  وحني 
والرجال، ُوجّن يب األطفال.

التمرة:

من أنِت يا مسحوق، حتى جتاديل يف احلقوق؟

الناس ويتفيؤون  وهل تقارين بني من جيلب من األدغال ومن يزرعه 
منه الظالل؟

رطب  فأنا  جامعة؛  خرٍي  ولكل  نافعة،  باسقة  املؤمن،  كمثل  شجريت 
جني، وطعام شهي.

الشوكوالتة:

أنا من تربعت عىل عرش احللويات .. فليس ألحد ما يل من النكهات..

ــــــل األوائ ـــك  ـــال ح رأى  ـــــو  ول
ـــل ـــزائ لـــبـــكـــوا عــــىل جمـــــدك ال

ــِك ـــــا ب ـــاس ذرًع ـــن ــد ضــــاق ال ــق ف
.. عــجــنــك  مـــن  ــــًدا  ب ــــدوا  جي ومل 

الكريم ــة  ــن ــدي امل ــان  ــوف ط ــاك  ــش وغ
ــم! ــري ــــس ك ــك آي ــن ــوا م ــل ــع ــج ف
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ــق ــط ــن ــع ال ــي ــط ــت ــس ومـــــن كـــــان ي
الــعــلــق! إىل  ســيــؤول  ــمــر  ــت ال أن 

ورضوك من البوظة بدالً! فواخجاًل!

وكسدت منك بعض األنواع ..

فليس هلا عشاق وأتباع، كام ال تصلح ألهل احلميات ..

فليس فيك نوع منخفض السعرات.

التمرة:

ليس لدي من  يا مغرورة؛ ألنه  يا شوكوالتة  البوظة  لقد وضعوين يف 
السعرات بعض ما عندك؛ فالتزمي قدرِك وال تغرتي، فأنِت ناقلة للمرض، 

من بدانة وسكر وضغط.

أما أنا فيستحب عيلَّ للصائم الفطر، وأن يفطر يوم العيد مني عىل وتر، 
وخيرجني يف أصناف زكاة الفطر.

ويب يسن حتنيك املولود، وليس بيشء منك يا لدود.

الشوكوالتة:

سبب  فستعرفني  بداري  حللت  فلو   .. أخباري  جتهلني  أنِك  يبدوا 
اشتهاري.

وثقيل  ونحيف،  وسمني  وممطوط،  وحمشٍو  وخملوط،  صاٍف  فمني 
وخفيف، وكل ما ال ينتهي مما تريد وتشتهي.

جتاريت ذهبية، ونكهتي عاملية، وطعمي زكي مع البسكويت واحلليب، 
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فهل تستطيعني أن جتيبي؟

أال ترين أن تأمري أصنافِك بالرحيل من بعد أن غزاك البديل؟

فاذهبي موفورة الكرامة، من قبل أن حتل الندامة.

التمرة:

يا شوكوالتة .. لو مل يكن من هوان شأنك إال تضعيُف قّبح اسمك، 
لكفى وشفى، كام ال خيتلف اثنان، وال تتناطح عنزان، يف أنك ناخر األسنان، 

مفسد األبدان، فحقك اهلجران.

ومن أين لك أن تكون البديل، وقد ذكر القرآن مني النقري والقطمري 
والفتيل!

ولو مل هُيجر 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 شوكوالتة أنِك جاوزِت قدرِك؟ وحفرِت بغر علٍم قربِك؟

فويل دبرِك وال تعودي.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
)50( لعرضه يف املشهدجمسم لتمرة1

ر.س

جمسم لقطعة 2
شوكوالته

)50( لعرضه يف املشهد
ر.س

)التمرة،  مها:  طالبتان  املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
الشوكوالتة(.

* مدة املشهد: )9( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان كالمها من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  مائة ريال.

* اهلدف من املشهد:

- التوعية بأمهية تناول التمر.

- التحذير من أرضار الشوكوالتة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الثالث ع�سر
نظافة الطاولت

بداية املشهد...

حليمة جالسة .. تدخل عليها هناء ..

حليمة: ما شاء اهلل .. ما أمجل هذا احلذاء يا هناء!

هناء بغرور: أعجبِك احلذاء اجلديد يا حليمة؟

يا  اشرتيته  أين  من   .. الروعة  يف  غاية  هو  بل  فقط؛  أعجبني  حليمة: 
هناء؟

هناء: من السوق يا عزيزيت.

حليمة: أعرف أنه من السوق؛ ولكن من أي حمٍل اشرتيته؟

بضاعته  و  جديد  .. حمل  السوق  من  األيرس  الركن  حمٍل يف  من  هناء: 
مجيلة جًدا.

حليمة: هيا يا هناء؛ صفي يل املكان، وأنا سأعرفه مبارشة - بإذن اهلل - .
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هناء: ال .. ال .. أنا سأرسم لِك خريطة باملوقع؛ فأنا ال أحب أن أتكلم 
كثرًيا.

حليمة: حسنًا .. حسنًا .. ارسمي يل اخلريطة هيا .. هيا.

القائم،  للحوار  وتستمع  ثالثة،  طالبة  عليهام  تدخل  األثناء  هذه  )يف 
ولكنها تقف بعيدة(.

)هناء خُترج قلاًم وتبدأ بالكتابة عىل الطاولة(.

املحل  بعد  احلديثة  املكتبة  وهنا  السوق،  مدخل  هنا   .. انظري  هناء: 
بثالث إشارات.

»تدخل طالبة وتنادي بغضب واستنكار«.

آية: ما هذا يا هناء ماذا تفعلني؟

هناء وقد بدت غاضبًة: ماذا حل بِك؟ ما الذي حدث حتى ثرِت فجأة؟

آية: ملاذا تكتبني عىل الطاولة؟

هناء باستهزاء وسخرية: هذا ما جعلِك تثورين؟ .. أال ترين أين أرسم 
خريطة حلليمة ألدهلا عىل مكاٍن ما.

حليمة: نعم يا آية فلقد أعجبني حذاء )هناء(، وأريد أن أشرتي مثله 
.. انظري إليه .. أليس مجيال؟

آية: ولكن ليس من الصواب أن ترسمي عىل الطاولة يا هناء.

هناء: وملاذا ال أرسم عليها إهنا طاولتي، وأنا حرة فيها، ارسمي حسب 
رغبتي.
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آية: عندي لِك سؤاالن، وبعد ذلك افعيل ما شئِت.

هناء: تفضيل يا أستاذة آية.

آية: كيف وجدِت الطاولة يف أول العام الدرايس؛ نظيفة أم كام ترينها 
اآلن وقد كتبِت عليها؟

هناء بارتباك: آ .. آ .. نظيفة؛ ولكن ما هو السؤال الثاين؟

ماذا   .. بالكتابة عىل جدرانه  بيتكم وقمت  إىل  أتيت  لو  ما رأيِك  آية: 
ستفعلني؟

عقاًبا  ذلك  عىل  سأعاقبِك  تقولني؟  ماذا  واضطراب:  بغضب  هناء 
شديًدا.

آية: وملاذا تعاقبينني؟

هناء: توسخني بيتنا وتريدينني أن أساحمِك؟

آية: هذا ما أردت أنا أقوله لِك .. إن الطاوالت واألثاث املدريس ملك 
عىل  حتافظي  أن  عليِك  واجب  نظيفة  وجدتيها  فمثلام  وطالباهتا،  للمدرسة 

نظافتها.

فيه  عمٍل  بأي  أقوم  لن  أنني  وأعدِك  أختي،  يا  صدقِت  بخجل:  هناء 
رضر بأدوات ومرافق املدرسة.

حليمة: أحسنِت يا آية .. لقد أدركت اآلن أمهية املحافظة عىل النظافة.

ونظافة  نظافتنا  عىل  نحافظ  أن  مجيًعا  علينا   .. أخوات  يا  نعم  آية: 
مدرستنا.
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فهنا  املحل؛  مكان  يل  وارسمي  هناء،  يا  خذي  ورقة:  خترج  حليمة 
أفضل.

آية: هكذا أفضل وأنظف، وال تنيس رمي الورقة يف سلة املهمالت بعد 
استخدامِك هلا.

النظافة؛ ولكن دعونا  حليمة: ال ختايف يا عزيزيت، فلقد أدركت أمهية 
مجيًعا نقول وبصوت واحد: »فلنحافظ عىل نظافة بيئتنا املدرسية«.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
من املدرسةلتمثيل مشهد الرسم عليهاطاولة1

من لتمثيل مشهد الكتابة عليهاورقة2
الطالبات

)حليمة،  هن:  طالبات   )3( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
هناء، آية(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

من  وواحدة  املدرسة،  من  واحدة  أداتــان،  املشهد:  أدوات  عدد   *
الطالبات.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تنفري الطالبات من الكتابة عىل الطاوالت.

- بيان رضورة املحافظة عىل ممتلكات املدرسة.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد الرابع ع�سر
وقت الفراغ

بداية املشهد...

بسمة تنهي واجباهتا وتدخل كتبها يف الدرج، وتنظر إىل الساعة وهو 
متضجرة.

بسمة: أف الساعة الرابعة والنصف .. ماذا أفعل من اآلن وحتى النوم 
يف الساعة  العارشة؟ ما هذا امللل؟

»ترمي بنفسها عىل الكنب، وترفع برصها إىل األلعاب مبتسمة؛ أللعب 
قلياًل.

تقذف  أن  تلبث  ال  ثم  متضجرة،  قلياًل  هبا  وتلهو  األلعاب  »تأخذ 
باأللعاب؛ يا اهلل ما هذا امللل؟ ماذا أفعل يا ريب؟

»تظهر تلميذة متثل السوق، وتسأل بسمة«.

السوق: ما بِك؟ .. ملاذا أنِت غاضبة؟
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بسمة: إنني ال أعلم ماذا أفعل يف وقت فراغي؟

السوق: تعايل ولعبي معي يف الشارع.

بسمة: ال أستطيع .. فقد وعدت أمي أن ال أذهب إىل السوق، إال يف 
أيام اإلجازة.

السوق: إًذا .. لنلعب هنا.

لن  .. ال  أنكرس يشء  لو  أمي ستغضب  أستطيع ألن  .. ال  بسمة: ال 
ألعب معِك .. أريد يشء آخر أقيض به وقت فراغي.

تقفز طالبة متثل التلفاز.

    التلفاز: أنا احلل الوحيد .. أنا املمتع .. أنا املسيل .. أنظري ماذا يف 
داخيل من برامج ممتعة ومسلية؟

 »تأخذ بسمة جهاز التحكم وحتاول تشغيل التلفاز  .. خترج طالبة متثل 
دور الكتاب، فتقف حائاًل بني التلفاز وبسمة«.

التلفاز، وتعايل  أتركي جهاز  تفعلني؟  ماذا   .. يا بسمة  الكتاب: مهاًل 
أقيض وقت فراغِك  معي؛ فأنا فوائدي أكثر وأفضل من فوائد التلفاز.

يتدخل التلفاز ويدفع بالكتاب بعيًدا، ثم يمسك بكتفي بسمة.

التلفاز: دعِك منه .. ال تذهبي معه؛ فاجللوس معه ممل ..  تعايل معي 
لتستمتعي.

الكتاب خياطب التلفاز: إنك حًقا جلاهل!! أال تعلم أن املتنبي قال يّف:

www.alukah.net



338

على خشبة المسرح

سابح رسج  ــى  ــدن ال يف  ــان  ــك م أعـــز 
كتاب الـــزمـــان  يف  جليس  ـــري  وخ

فأنا نعم األنيس يف ساعة الوحدة .. وعائي ممتىلء علاًم وظرًفا  .. مزًحا 
وجًدا  .. قيل عني »شجرة تؤيت أكلها كل حني .. زهرها ال يذبل .. وثمرها 
ال يفنى« ..  فلامذا تبتعدي عن صحبتي وأنا صديق ورفيق متليني وال أَملِك 
.. إذا طلبتني أجبتِك .. وإن احتجتني أعطيتِك .. إذا قرأتني رفعت يف الناس 
قدرِك .. إذا ألفتني خلدت عىل األيام ذكرِك؛ فمن ستجدين مثيل يعطيِك كل 
هذا؟ .. تعايل .. امنحيني وقتِك .. وسوف أعطيِك بحوًرا من العلم، وأفتح 

لِك آفاًقا من املعرفة.

بسمة: صدقت يا كتايب .. أنت أفضل صديق؛ فأكرم بك من صاحب، 
»وترفع   .. والرسور  املتعة  وجدت  صفحاتك  بني  رفيق.  من  بك  وأعزز 

الكتاب« فلن أفارقك بعد اليوم أبًدا - إن شاء اهلل - .

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
)50( لتمثيل دور السوقجمسم لسوق1

ر.س

)50( لتمثيل دور التلفازجمسم تلفاز2
ر.س

)50( لتمثيل دور الكتابجمسم كتاب3
ر.س

)بسمة،  هن:  طالبات   )4( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
الكرة، التلفاز، الكتاب(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ثالث أدوات؛ كلها من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  )150( رياالً.

* اهلدف من املشهد:

- نرش ثقافة االطالع عىل الكتب بني الطالبات.

- إيضاح فوائد قراءة الكتب.

- التحذير من سوء استغالل وقت الفراغ.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة.
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 امل�سهد اخلام�س ع�سر
حوار بني نف�س طائعة ونف�س عا�سية

فكرة املشهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دور معني؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية املشهد...

متسارعة  بخطوات  متيش  طائعة  نفس  هناك  كانت  األيام  من  يوم  يف 
مرددة سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال اله إال اهلل، واهلل أكرب. 

وإذا بصوت ينادهيا .. أنت أيتها النفس إىل أين تذهبني مرسعة؟

 النفس الطائعة: أذهب إىل املسجد .. هل تذهبني معي؟ 

وقت  ال  الرجعيني،  أوالئك  من  أنِت  فهمت   .. آه  العاصية:  النفس   
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عندي لذلك. 

 النفس الطائعة: وألي يشء عندِك وقت إًذا؟ 

 النفس العاصية: وقتي كله سعادة وهلو وغناء وقنوات هابطة. 

 النفس الطائعة: أوجتدين سعادتِك يف معصية اهلل؟! قويل ال إله إال أنت 
سبحانك إين كنت من الظاملني. 

 النفس العاصية: ما هذه الكلامت التي ما سكت لسانِك عن ترديدها. 

الذاكرين  يف  يكتبني  أن  اهلل  فعسى  اهلل،  ذكر  إهنا  الطائعة:  النفس   
والذاكرات. 

 النفس العاصية: دعِك من هذا الكالم واسمعي معي أمجل الكلامت 
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 طويال!! 

 النفس الطائعة: أو تعلمني متى ستموتني؟ 

 النفس العاصية: ما هذا احلديث اململ عن املوت؟ إننا ال زلنا شباًبا، 
هيا تعايل معي ارتعي ومتتعي!! 

 النفس الطائعة: مل جتيبيني؛ متى ستموتني؟ 

 النفس العاصية: هل أنِت غبية يا هذه؛ طبًعا ال أحد يعلم متى سيموت!
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 النفس الطائعة: إًذا ملاذا تؤجلني التوبة علِك متوتني يف أية حلظة، ربام 
اآلن! 

 النفس العاصية: تتفائلني عيلَّ بالرش .. أتدعني عيلَّ باملوت؟! 

 النفس الطائعة: ولكن املوت ليس رًشا؛ ولكنه حق علينا مجيًعا. 

 النفس العاصية: هيا ابتعدي عني، أشعر وكأين سأختنق. 

 النفس الطائعة: تعايل أقرًأ عليِك القرآن علَّ اهلل يشفيِك، ولعله هيديِك. 

 النفس العاصية: ال .. ال .. آه ...آه .. ال أستطيع التنفس سأموت. 

 النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ قويل ال إله إال اهلل، أتوسل 
إليِك قويل. 

 النفس العاصية: دعيني من كالمِك؛ هل رأى احلب مثلنا، آه .. آه.. 
هل رأى احلب مثلنا. 

 النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

)صوت أذان( اهلل أكرب .. اهلل أكرب .. أشهد أن ال إله إال اهلل. 

 :::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
من لعرضه يف هناية املشهدصوت أذان1

الطالبات

)النفس  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
الطائعة، والنفس العاصية(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة؛ من املشهد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- عرض صورة للنفس الطائعة وحبها للخري، وكذلك عرض صورة 
للنفس العاصية وحبها للرش واللهو أمام الطالبات.

- حماولة التأثري يف نفوس الطالبات لعمل اخلري من خالل هذا املشهد. 

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد ال�ساد�س ع�سر
احلياة جمال للتفكر والتاأمل

بداية املشهد...

 تدخل أعرابية إىل املشهد وتتجول هنا وهناك، ومتعن النظر إىل السامء 
ثم تدور هنا وهناك،  ما. متكث طوياًل عىل هذه احلالة  أمٍر  تتفكر يف  وكأهنا 
فتدخل عليها امرأة »رثة الثياب« و تقول هلا: مايل أراِك تتخبطني هنا وهناك 

يا شذى؟.

شذى: لست أختبط يا جواهر.

جواهر: إًذا ماذا تفعلني؟ وكأنِك فاقدة لصوابِك.

شذى: إنني أتفكر يف هذا الكون الفسيح.

جواهر: تتفكرين يف الكون!! سامء وأرض ونجوم .. ما الذي يدعوا 
إىل التفكر؟!!

شذى: هبا الكثري من األشياء التي جيب علينا أن نتفكر فيها، لنعرف 
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عظمة خالقها.

جواهر: كأنِك يف بداية هذيانِك يا شذى.

شذى: ال واهلل؛ ولكني يف بداية صوايب.

جواهر: أي صواٍب هذا الذي هتذين به؟

شذى: الصواب الذي ال يعكر صفوه يشء. 

جواهر: لقد احرتت معِك يا شذى.

شذى: لقد جاء رجل يدعونا إىل اإلسالم والتفكر يف اخلالق!

جواهر: وما اجلديد يف هذا؟ ألن الكل سمع به واستنكر ما يقوله. 

شذى: ولكني كدت أن أصدقه.

املدينة  أهل  من  أحد  يسمعِك  أن  قبل  صوابِك  إىل  ارجعي  جواهر: 
ويفتك بِك.

النجوم واألرض مل ختلق  فهذه  الصواب واحلق،  بل؛ هذا هو  شذى: 
نفسها بل؛ هناك من خلقها وجيب أن نعبده ونشكره مثل ما قال ذاك الرجل 

الذي يدعونا إىل اإلسالم.

جواهر: »ترضب بيدهيا عىل كتف شذى« وتقول: يا صاحبتي شذى 
إين أخاف عليِك أن ُتطردي من هذه املدينة بعد كل هذا احلديث.

شذى: 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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جواهر: وكيف عرفِت كل هذا؟

شذى: إن البعرة تدل عىل البعري، واألثر يدل عىل املسري؛ فسامء ذات 
أبراج، وأرض ذات فجاج، أال تدل عىل العليم اخلبري؟!.

جواهر: نعم .. نعم كالمِك عني الصواب » أشهد أن ال إله إال اهلل، 
وأن حممدا رسول اهلل«.

أشكرِك يا شذى أنِك أوصلتني إىل الطريق املستقيم.

تعرف  الكون  يف  تتفكر  فمن  جواهر؛  يا  واجب  عىل  شكر  ال  شذى: 
حقيقة اخلالق واملخلوق.

جواهر: هيا بنا نذهب إىل نساء املدينة لعلهن يدخلن معنا يف اإلسالم.

شذى: هيا .. هيا بنا.

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ثوبني ملونني 1

قديمني، مع أحذية 
قديمة

من لتمثيل دور أعرابيتني من البادية
الطالبات

)شذى،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
وجواهر(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط؛ من الطالبات.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- إرشاد الطالبات إىل أن اإليامن هو بفطرة اإلنسان. 

- بيان أن اإلسالم هو الطريق الصحيح الذي جيب عىل العباد مجيًعا أن 
يدخلوا فيه.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد ال�سابع ع�سر
حوار بني احلياة واملوت

فكرة املشهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دور معني؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالبات 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 بنت 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 رسيعًة عىل العاصية. 

املوت: أنا أميض بطيئًة عىل العاصية. 

احلياة: أنا أميض بطيئًة عىل املطيعة. 

املوت: أنا اميض رسيعًة عىل املطيعة. 

احلياة: أنا يرصفون عيلَّ األموال. 

املوت: أنا ال يرصفون عيلَّ األموال. 

احلياة: أنا حتت أمرهم. 

املوت: هم حتت أمري. 

احلياة: أنا أزيد عندهم األمل. 
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املوت: أنا أقطع 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. 

املوت: أنا صويت صمٌت رهيب.

 :::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلياة،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
واملوت(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

الطالبات  تعقلها  حتى  املوت؛  حقيقة  وذكر  احلياة،  حقيقة  ذكر   -
ويفهمنها.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
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 امل�سهد الثامن ع�سر
فتيات اجليل

فكرة املشهد:

حوار شعري بني طالبتني يعتمد عىل اإللقاء واحلركة.

بداية املشهد...

الطالبة األوىل:

فأنتــــــــن روحه وبكن يسود فتيات اجليل لإلسالم عدن 

الطالبة الثانية:

وأنتــــن فجره الزاهي اجلديد وأنتـــــن رس هنضته قـديـاًم 

الطالبة األوىل:

فــــقد عادت إىل الدنيا ثمود هنوًضا يا بني قومي هنــوًضا 

الطالبة الثانية:

ويعلوا احلق إن صدق اجلنود فتيات احلق واإلسالم حٌق 
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الطالبة األوىل:

نصــــــــون به كــرامتنا حديد عليـــــكن بالعقيدة فهي درٌع  

الطالبة الثانية:

دعــــــــاوى بات يدفعها هيود وصارعنا الفساد ومل ترعنا 

الطالبة األوىل:

ونـــــوًرا ال تضيــق به احلدود رســـــول اهلل يا رمز املعايل 

الطالبة الثانية:

وأنـت القـــــائد البطل النجيد نصــحت لنا وكنت بنا رحياًم 

الطالبة األوىل:

يتوقف هلا األراذل والــــــعبيد دعــوت إىل التحرر من أمور 

الطالبة الثانية:

عليه ينطوي القلب الــــــعميد فتيات اجليل يل معكن حديث 

الطالبة األوىل:

به البغضاء والشحناء تـــــعود حــــذار حذار من كل اختالف 

الطالبة الثانية:

وال تتفرقـــــــــن شيًعا تسود فــــصن وحدة اآلمال فيكن 

:::::  هناية املشهد  :::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةأدوات املشهدم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  مها:  طالبتان   )2( املشهد  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
األوىل، الطالبة الثانية(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية:  ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- حث الطالبات عىل املعايل والفضائل.

- دعوة إىل األخالق السامية.

- دعوة لنبذ الفرقة واخلالف.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
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            ملحق
     مقدمات خا�سة

                بامل�ساهد
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مقدمة للم�ساهد »1« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعدائه  عىل  وكتب  الرمحة،  نفسه  عىل  كتب  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الدائرة، ووعد أولياءه اجلنة.

والصالة والسالم عىل من بعث للعباد، هادًيا مبينا، ومعلاًم رحيام، 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 املعلمة: 
)    ( نرتككن مع هذا املشهد.  
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مقدمة للم�ساهد »2« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن، وتلهج به األلسن يف كل 
زمن، تبارك فرًدا صمًدا، مل يتخذ صاحبًة وال ولدا، وال رشيًكا 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 لكن ما يف جعبتنا، وما يسمح به وقتنا.

وأروع خطاب، وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن، سنة نبينا اهُلامم عليه الصالة والسالم:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان:)   ( من إعداد املعلمة: )   ( فهيا بنا 
نشاهده سوًيا.
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مقدمة للم�ساهد »3« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم، وانحل نظام، وُسِمَع كالم، واستيقظ نوام هو 
الويل احلق، ورب اخللق، بيده امللك، وإليه املآب.

املصطفى  نبينا  املسداة،  والنعمة  املهداة،  الرمحة  والصالة والسالم عىل 
املختار، وعىل اآلل والصحب واألحباب، أويل العقل واأللباب. ثم أما بعد:

امليـــدان  هذا  من  يطيـب،  معكـــن  والكــالم  يبهج،  بكن  اللقاء 
 العلمـــي يف مدرســـة: )    (، ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: 

)  ( لعام ألف وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

ننصت سوًيا إىل الذكر احلكيم، ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف:

ومن ينبوعنا الصايف، ومنهلنا الرقراق، نجلس إىل سنة املختار:

مشهد  ومع  تنضب،  ال   )  ( مجاعة:  مجاعتكن  يف  زميالتكن  ومواهب 
بعنوان: )  ( من إعداد املعلمة: )   ( نتمنى لكن وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
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مقدمة للم�ساهد »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 بكن عىل مائدة القرآن الكريم:

ونلتف سوًيا حول مائدة النبوة، بدررها السنية:

ونأيت هنا لننتقـل بكــن إلـــى مشهــٍد تربــوي بعنــوان: )  (، من 
إعداد املعلمة: )( فكن معنا قلًبا وقالًبا.
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مقدمة للم�ساهد »5« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل محًدا عىل اإلكرام، واحلمد هلل شكًرا عىل اإلنعام، وسبحان اهلل 
عدد قطر البحار، وورق األشجار، ورذاذ األمطار.

آله وصحبه،  الدجى، وعىل  بدر  واهلدى، حممٍد  العلم  اهلل عىل  وصىل 
ومن سار عىل هنجهم إىل يوم املزيد. ثم أما بعد:

الشجية،  إذاعتنا  منرب  ومن  البهية،  مدرستنا  يف  سوًيا  نجتمع  نحن  ها 
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 نقتفى أثره، ونتبع منهجه:

من   )( بعنوان:  مشهد  وهي  أال  اليوم  هلذا  مفاجأتنا  إىل  مجيًعا  وننتقل 
إعداد املعلمة: )   ( فكن معنا، وشاهدن جديدنا.
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اخلـاتــمــة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة، نرفع 
أكف الشكر والثناء للموىل سبحانه وتعاىل فهو أهل الثناء واملجد.

إمتام  أعانني عىل  الشكر فهو من  بعد  بعد احلمد، والشكر  وهلل احلمد 
هذا الكتاب، ويرس يل نرشه، وإخراجه لكم هبذه الصورة.

مهمت  حتى  كبرًيا،  ووقًتا  عظياًم،  جهًدا  الكتاب  هذا  مني  أخذ  وقد 
جتويل  أن  إال  األمور؛  زمام  يأخذ  آخر  لفارس  امليدان  وترك  باالنسحاب، 
العظيم يف جمال  القصور  العنكبوتية كشف يل  الشبكة  املكتبات، ومواقع  يف 
الضحالة  بل  عموًما؛  املدرسية  واملرسحيات  خصوًصا،  اإلذاعية  املشاهد 
عن  فضاًل  واملرسحيات،  املشاهد  هذه  بأمهية  والتوجيه  التوعية  يف  الشديدة 

إعدادها بصورة سليمة ومنهجية.

باألقالم  حمماًل  امليدان،  إىل  وعدت  األمور،  بزمام  أمسكت   .. لذا 
واألوراق، حتى احتللنا مكاًنا يف املكتبات، ومنحنا ألجيالنا بصمة قد تشفع 

لنا يف يوم أحوج ما نكون إليها.

إال أن أشد ما يفزعني ويقلقني؛ هو اخلوف من استمرار واقع اإلمهال 
بمثابة  هو  الكتاب  هذا  إن  حيث  املدرسية،  واملشاهد  للمرسحيات  الشديد 
السلم واملصعد الذي يطلب منِك تقديم خطوة أوىل للصعود، بعدها جتدين 

نفسِك يف أعىل ذلك السلم. 

لذا .. ال تنسوا مجيًعا بأن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد، 
بأن  تشعرن  فسوف  تعاىل  اهلل  عند  األجر  احتسبتن  إن  لكن  ومال؛  ووقت، 

www.alukah.net



364

على خشبة المسرح

كل ما تقدمنه هو جهد قليل يف طريق بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليِك 
عظيم، وعملِك ضعيف؛ فابذيل العمل، وأخليص النية، وسوف جتدين هذه 
األعامل - بإذن اهلل - يف صحائف أعاملِك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 

أتى اهلل بقلب سليم. 

أو  اقرتاح،  بإضافة  الكتاب،  هذا  إثراء  يف  معي  تتعاون  أن  أنسى  وال 
إبداء رأي، أو مالحظة.. ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف 

الطبعات القادمة  - بإذن اهلل - .
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