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 قبل اأن نبداأ
حكم امل�شرحيات الإ�شالمية

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

ما هو حكم التمثيليات وامل�سرحيات الإ�سالمية؟
علامء  فيه  اختلف  بالتمثيليات  القيام   :  - بقوله  اهلل  فأجاب - رمحه 
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:  من جاء إليك يف بيتك ودق 

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 
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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 
)األعراف:  رب  ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ 

175- 176(، فاملقام هنا مقام ذم.

ِر  اماَ ِ احلحْ ثاَِل  ماَ كاَ ا  حِْمُلوهاَ ياَ حْ  ملاَ ُثمَّ  اةاَ  راَ التَّوحْ ُلوا  مُحِّ الَِّذيناَ  ثاَُل  »ماَ تعاىل:  وكقوله 
اًرا« )اجلمعة: 5(.  فاَ حِْمُل أاَسحْ ياَ

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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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 
املعلمني  بعض  مهة  من  جيعل  إعدادها  يتطلبه  الذي  اجلهد  أن  إال  الرتبوية، 
الذي  واالجتامعي  والثقايف  الرتبوي  اجلانب  الطالب  خيرس  وبذلك  تضعف 

يقدمه له املرسح، واملشهد.

وقد احتوى هذا الكتاب عىل )30( مرسحية مدرسية، و)20( مشهًدا 
إذاعًيا، هتدف كل مرسحية ومشهد إىل زرع فكرة، ورسم طريق أمام الطالب.

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 - .
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)1( امل�شرح املدر�شي )1(

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

احلياة 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.

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

والديكور. 

ا: عنا�سر بناء امل�سرحية:  ثانياً
1- مو�شوع امل�شرحية و�شكلها: 

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

)1(  تم اقتباس هذه املقدمة التي تتحدث عن املرسح املدريس من موقع املدرس عىل الشبكة 
العنكبوتية. )بترصف(.
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كوميدًيا 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- البناء الدرامي:
الوصول  جتعل  بحيث  املختلفة  بتفاصيلها  األحداث  تسري  أن  وهو 
ا واقعًيا، ويكون لكل حدث سبب منطقي دون مفاجآت أو  إىل النتيجة أمًرً
مصادفات مفتعله، ويعتمد البناء الدرامي السليم عىل اإلثارة والتشويق بعيًدا 

عن التعقيد والغموض.

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

يكون رصاًعا خارجًيا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

وهناك ثالثة أنوع من الرصاع أو ما يسمى )التحريك الدرامي( هي: 
احلركة العضوية التي تظهر واضحة عن طريق أعضاء الشخص وحواسه، 
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. 
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5- ال�شيناريو: 

بالتفصيل  مكتوبة  املرسحية  سري  طريقة  يوضح  مستقل  علم  وهو 

والديكور،  واملؤثرات  واحلبكة  واحلوار  وأدوارهم  الشخصيات  ويشمل: 

ومجيع أحداث املرسحية بكل تفاصيلها األدبية وتقنياهتا، وكلام كان السيناريو 

مرًنا اتصف باجلدية والتميز. 

6- احلوار: 

املمثلون  يفظه  أن  جيب  الذي  »الكالم«  وهو  املرسحية،  فكرة  يصور 

يبدو  باهًتا  ا  حواًرً يكون  ال  بحيث  وإتقاهنا،  املشاعر  حضور  مع  »الطالب« 

سخيًفا دون ظهور االنفعاالت.

ا: تقنيات العمل الدرامي امل�سرحي:  ثالثاً

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: 

والتاريخ  واحلدث  لألشخاص  املالبس  مناسبة  الكاتب  يراعي  وهنا 

واملكان.
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3- الإ�شاءة: 
عىل  املعتمدة  املفتوحة  املسارح  خاصة  األطفال  مسارح  يف  األفضل 
ومهاًم  مفيًدا  فيعد  معينة  أضواء  األمر  استدعى  إذا  ولكن  الشمس،  ضوء 

لنجاح املرسحية.

4- املوؤثرات ال�شوتية: 
وهي تضفي مع الديكور يف املرسح جًوا وتأثرًيا فاعاًل إليصال اهلدف.

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

املشاهد، بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع. 

ا: اأدوار امل�سرح املدر�سي يف الرتبية والتعليم:  رابعاً
- تثري قدرة الطالب عىل التعبري عن نفسه، وبالتايل قدرته عىل التعامل 

مع املشكالت واملواقف.

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

الثقة باهلل ثم بالنفس، وتقوية روابط األخوة يف اهلل. 

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

تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة. 

تعريف الطالب باآلخرين، وتفحص شخصياهتم، وهي نوع من الِفراسة. 
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 تشعره باملتعة، وبالتايل اإلقبال عىل التعلم. 

 تسهل املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق. 

ا: اأهم اأ�سكال امل�سرحية الرتبوية:  خام�ساً
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.

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: 
وتسمى »مرسحية تراجيدية« والتي تتميز باجلدية، وليس فيها أي نوع 

من اهلزل، وال ترمي إليه.

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

والباطل شعًرا.

ا: كيف تعد م�سرحية مدر�سية؟:  �ساد�ساً
)1( إعداد النص، وهنا يمكن أن نستثمر طاقات الطالب الذين يمتلكون 

احلس الكتايب، وتدريبهم عىل كتابة املرسحية، وإعطائهم مفاتيح الكتابة. 



19 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

)2( اختيار الطالب الذين يتفق بعدهم اجلسمي والنفيس وميوهلم، مع 
األدوار املرسومة للمرسحية، ومن املهم أن يتحسس املريب مراحل النمو عند 
األطفال والشباب؛ ليستطيع بالتايل تقديم مرسحية مناسبة ألعامرهم، وقادرة 

عىل إحداث األثر املطلوب.

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

)4( بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلم وطالبه.

دعوة  بطاقات  توزع  بأن  وذلك  البالغة،  األمهية  املرشوع  إعطاء   )5(
حلضور املرسحية عىل الطالب، واملعلمني، وأولياء األمور، واملسئولني.

* ويراعى عند احلوار: 

ـ أن يكون يسرًيا سهاًل غري معقد األسلوب. 

ـ قرص اجلمل، ومراعاة توزيع احلديث بني الطالب )أبطال املرسحية(. 

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

الرصاع.

األحداث  تطور  إىل  مجلة  كل  تؤدي  بحيث  بناء،  احلوار  يكون  أن  ـ 
والسري باملرسحية إىل األمام. 

ـ اختيار املالبس والديكورات التي تناسب الزمان واملكان للمرسحية. 
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ا: جمهور امل�سرح املدر�سي: �سابعاً
يمكن تقسيم مجهور التالميذ املستفيدين من املرسح املدريس إىل ثالث 

فئات هي:

1ـ مرحلة اخليال )من �شن 6ـ 12 �شنة(:
أمثلة كثرية  و هناك  اخليال،  وتكون ذات فكرة يسرية، ويغلب عليها 
ملرسحيات أدبية تربوية مشهورة تعرب عن هذه املرحلة منها: مرسحية حتكي 
احرتام  األطفال  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 
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 الشاب، وفيها تتبلور الشخصية 
مفهوم  فيهم  نؤصل  أن  ينبغي  وهنا  املقبلة،  احلياتية  خصائصها  وتكتسب 
الثقافة بكل مشارهبا، واالنتقال بتفكري الشاب إىل البحث واملناقشة والوصول 
بذاته  ثقته  سينمي  وذلك  الواقع،  فرض  ال  للقناعة  نتيجة  األشياء  علل  إىل 

واحرتامه لآلخرين. 

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

التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة. 

من  متعمقة  دراسة  إىل  ويتاج  بذاته،  قائم  علم  املدريس  واملرسح 
املعلمني لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.
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)2( امل�شاهد الإذاعية

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

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، 
أو غريهم  املدرسية،  اإلذاعة  الطابور، ويقدمه طالب مجاعة  أمام  الصباحية 

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

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

املرسحيات املدرسية.

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

والطالب عند حماولتهم 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 بداًل 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 
الطبيب..  شخصية  لتمثيل  هو:  األداة  من  الغرض  بأن  أذكر  طبًيا  مريوال 
يف  املطلوبة  األداة  من  الغرض  وتبيني  توضيح  سبيل  يف  هذا  كل  وهكذا. 

املشهد.

3- قيمة األداة: وهنا أذكر السعر املادي لألداة املطلوبة من املشهد لكي 
يكون املرشف عىل علم بقيمتها، ومستعد لدفع املبلغ، أو االستعانة باإلدارة 

املدرسية.

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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املطلوبة  األداة  كانت  حال  يف  القيمة  أذكر  ال  األحيان  من  الكثري  ويف 
تتوفر يف املنزل مثل: )صحن، أو إبريق شاي(، ، أو يستطيع املعلم توفريها 
أو  )الطاوالت،  مثل:  توفريها  املدرسة  تستطيع  أو  النقال(،  )اهلاتف  مثل: 
املرسحية،  أو  املشهد  قيمة  من  مبالغ  توفري  يتم  بحيث  وهكذا..  الكرايس(، 
من خالل توفريها من قبل املعلمني أو املدرسة أو املنزل بداًل من رشائها من 
املشهد  استعارهتا وعرضها يف  وباإلمكان  املنازل  متوفرة يف  األسواق، وهي 

ومن ثم إرجاعها.

بتدبري  يقوم  أن  اإلمكان  قدر  ياول  أن  املشهد  عىل  املرشف  عىل  لذا؛ 
حاالت  ويف  املدرسة،  أو  الذاتية  جهوده  خالل  من  املشهد  أدوات  وجتميع 
احلاجة إىل الرشاء فعليه املبادرة إىل رشاء ما يتطلبه املشهد، واهلل - عز وجل 

- هو من يعوضه خرًيا يف الدنيا ويف اآلخرة.

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

واجٌب عليهم جيب أن يقدموه للطالب.

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

وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:

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



25 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

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

الشخصيات مبارشة دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.

ثانياًا: 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 الغطاء عن الوقت الذي سيستغرقه املشهد.

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

الساعة مستحيل يف بعض املدارس ولألسف الشديد.

لذا؛ حتى ال يتعرض مرشف اإلذاعة وكذلك طالب املشهد لإلحراج 
واحتساب  والصرب،  بالوقت،  التقيد  عليهم  املدرسة؛  إدارة  من  التوبيخ  أو 

األجر عىل ما يقدمونه من عمل من اهلل تعاىل.

ثالثاًا: 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. 

ا: تكلفة امل�شهد الإجمالية تقريباًا:  رابعاً
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.

ا: اأهداف امل�شهد:  خام�شاً
دون هدف لن نصل إىل نتيجة؛ لذا .. حرصنا كل احلرص عىل وضع 
أهداف ألي مشهد يف هذا الكتاب، حتى نصل إىل نتائج مرضية مما نقدمه من 
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مشاهد ومرسحيات.

وال شك بأن أهدافنا نابعة من كون أن املشهد ما هو إىل رسالة توصل 
نصيحة، أو توجيه، أو فكرة لطالب هو يف أمس احلاجة إليها. 

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

أدون ما أراه مناسًبا من هذه املالحظات. 

أود  وأدوات؛  طرق  من  الكتاب  يتويه  ملا  واإليضاح  البيان  هذا  بعد 
التذكري بأنني قد ذكرت العديد من األشياء املهمة والرضورية بام يتعلق بواقع 
املشاهد املدرسية، وما ذا ينتظر منها أن تقدمه يف كتايب )الباحث يف اإلذاعة 

املدرسية( لذا؛ يستحسن الرجوع إليه. 

لكن 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 الطالب ومرشف املشهد قبل 
عرضه عىل اجلمهور؛ ألن اخلطأ أمام اجلمهور ليس كاخلطأ خلف اجلمهور، 
ولسنا معصومني من اخلطأ، بل إن اخلطأ دافع إىل األمام وليس مدعاة للقلق 
بأمر  االهتامم  املشهد  مرشف  عىل  لذا؛  البعض..  يظنه  كام  الشديد  احلزن  أو 
ثم  ومن  متاًما،  للمشهد  الطالب  إتقان  من  يتأكد  حتى  وتكرراها  التجارب 
املشهد  بعد هناية  الطالب؛ بل وحماولة تكريمهم  التوكل عىل اهلل، وتشجيع 
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ولو بفطور صباحي قد ال يكلف إال عرشة رياالت.

2- كيف نبداأ عر�س امل�شهد: 
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 مرشف املشهد أال يتنازل عن البدء بالقرآن 
يتجاوز  نبوي ال  وذكر حديث  اإلخالص،  القصار كسورة  السور  من  ولو 

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- اإعداد امل�شاهد: 
لن أتكلم بإسهاب عن كيفية إعدادها ألن هذا املوضوع بحر يتاج إىل 
بواخر لإلبحار يف أمواجه، وهو يف احلقيقة قد يتاج إىل كتاب أو كتب ولكن 

ألن هذا مل يتم، أود احلديث بام يتيرس يل عىل عجالة ويف ثالث نقاط فقط:

أواًل: أن لكل مرشف للمشهد طريقة خاصة يف إعداده للمشاهد، بل 
جهود  إلخراج  وطريق  سبيل  عليه  واإلرشاف  ذاته  بحد  املشهد  إعداد  يعد 
جيب  ومواهب  مميزات  منا  شخٍص  فلكل  إنجازاهتم؛  وإبراز  املرشفني، 

احرتامها، وفسح املجال هلا، ليتسنى لنا إخراجها.
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املشهد  إذا كان  مثاًل:  املشاهد،  إعداد  الطالب يف عملية  ثانًيا: إرشاك 
بيضاء  لوحة  برشاء  نقوم  املشهد،  يف  لُتعرض  مكتوبة  لوحة  إعداد  يتطلب 
بريال واحد، ومن ثم توكيل أحد الطالب بكتابة العبارات املطلوب كتابتها 

يف اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني: 

األول: نكتشف املواهب املوجودة عند الطالب، ونتيح الفرصة هلم، 
وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهم.

الثاين: نوفر هبذه الطريقة الكثري من املبالغ املالية، فبداًل من أن نذهب 
ثم  ومن  نريدها  التي  العبارات  كتابة  منه  ونطلب  اخلطاط  إىل  اللوحة  هبذه 
ندفع له مبلًغا ما، نستطيع توفري هذا املبلغ من خالل االستعانة بالطالب يف 

مثل هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.

ثالًثا: تساهم عملية إعداد املشهد عىل خلق روح ألفة وحمبة بني الطالب 
املشاركني يف املشهد فيام بينهم وكذلك مع املرشف عىل املشهد.

وإتاحة  الطالب،  املدفون يف كوامن  التميز  إظهار  أيًضا عىل  ويساهم 
يف  وتساهم  املشهد،  ختدم  قد  وإضافات  أفكار  من  يرونه  ما  لتطبيق  املجال 

إنجاحه.

بعد فرتة  الذاكرة، يلو تذكرها  تبقى كل هذه األشياء يف  النهاية  ويف 
من الزمان، ويؤنس هبا.. لذا؛ أود طرح فكرة مهمة تتعلق يف حفظ املشاهد 
أال وهي: تصوير املشهد التمثييل من خالل كامريا تعد وجتهز هلذا الغرض، 
ويوكل أحد الطالب هبذه املهمة، أو أحد املعلمني، وذلك للعديد من الفوائد 
منها: للتوثيق واحلفظ؛ فهذا املشهد يمكن عرضه بعد تصويره يف أي مكان، 
وكذلك ليحفظ يف سجالت املدرسة ويدون يف أنشطتها، وكذلك كام ذكرت 

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد30

لغرض الذكرى واسرتجاع الذكريات بعد مرور سنوات عىل عرضه.  

خاًصا..  تقيياًمً  يتطلب  مرسحية  أو  مشهد  كل  بأن  أذكر  أن  بقي   *
الكتاب، يتم إعطاؤها ألحد  بإرفاق استامرة للتقييم يف آخر هذا  لذا؛ قمت 
املعلمني أو اإلداريني يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية، ومن ثم يقوم 
يف  االستامرة  هذه  وحتفظ  املرسحية،  أو  املشهد  تقييم  خالل  من  بتعبئتها  هو 

ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.



31 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

 امل�شرحية الأوىل
نهاية .. التفحيط

الف�سل الأول
بداية املرسحية... 

ماهر،  )ماجد،  وهم:  البعض  بعضهم  مع  يتحدثون  شباب  أربعة 
طارق، بدر(. 

ماجد: من منكم ذهب مساء أمس إىل ميدان التفحيط.

أمس  يوم  يف  اجلامهري  بأن  تقول  أخبار  أتتني  لكن  أذهب  مل  أنا  ماهر: 
كانت كثرية جًدا.

من  أكثر  بعمل  وقام  موجوًدا  كان  )قشطة(  املفحط  بأن  يقال  طارق: 
عرشة ُعقاَد.

بدر: عرشة ُعقد .. إًذا التفحيط حاٍم باألمس يا شباب.

يدخل شاب خامس اسمه )صياد األخبار( فريحبون به.
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ماجد: هاه .. أخربنا عن التفحيط مساء أمس؟

صياد األخبار: بالتأكيد .. وهل هذه الفرصة تستحق التفويت؟

طارق: أخربنا ما الذي حدث؟

صياد األخبار: هل تصدقون بأنني مل يعجبني إال املفحط قشطة؟

بدر: وملاذا؟ 

صياد األخبار: ال ننتظر عرش دقائق إال وخيرج لنا بحركة جديدة. 

ماجد: أخربنا ما هي احلركات اجلديدة؟

صياد األخبار: هل سمعتم بحركة ترقيص السيارة؟!

ماهر: أول مرة أسمعها. 

صياد األخبار: هل سمعتم بحركة )بري اإلطارات(؟!

طارق: وملاذا.. هل اإلطارات أصبحت قلاًم رصاًصا لكي ُيربى؟ 

اجلميع يضحكون.

يف  اليوم  إلينا  يأيت  لكي  قشطه  مع  اتفقت   .. اسمعوا  األخبار:  صياد 
الساحة األمامية من املدرسة، وخيرج لنا من حركاته اجلديدة .. نريد تشجيًعا، 

لكي يتشجع يف التفحيط فيخرج لنا مجيع حركاته.

بدر: ممتاز؛ متى أخربك بأنه سوف يرض؟

صياد األخبار: هو قال يل أنه يف الساعة التاسعة صباًحا سوف يكون يف 
الساحة، وسوف نسمع التفحيط من كل مكان.

ماجد: طيب اآلن الساعة التاسعة بالضبط.
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الف�سل الثاين 
يصمت مجيع الطالب اخلمسة. 

ُيسمع صوت تفحيط.

قشطة  يرددون  املدرسة  خارج  مرسعني  اخلمسة  الطالب  مجيع  يقوم 
جاء يفحط. 

يدخل الطالب اخلمسة بعد دقيقة واحدة من خروجهم وهم يملون 
نعًشا حممواًل.

يردد مجيع الطالب اخلمسة وهم يملون النعش بقوهلم: مات قشطة.. 
قشطة مات .. اهلل يرمحك يا قشطه .. اهلل يرمحك يا قشطه .. مع البكاء واحلزن، 

وهم يغطون وجوههم تعبرًيا عن احلزن.

يوضع النعش عىل طاولتني أمام الطابور، ثم يرتك ملدة ثالثني ثانية وهم 
يبكون حوله، ويرتمحون عليه.
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الف�سل الثالث
يدخل عليهم شاب سادس ملتٍح.

يقوم هذا الشاب امللتحي بفرش سجادة كبرية للصالة عىل امليت. 

يقوم الطالب اخلمسة بحمل النعش ووضعه أمام السجادة. 

يبدأ الشاب امللتحي بالصالة عىل امليت ويقف الطالب اخلمسة وراءه.

بحمل  اخلمسة  الطالب  فيقوم  امليت  عىل  الصالة  من  الطالب  ينتهي 
النعش مع البكاء والرتحم، ثم خيرجونه من املدرسة.

بعدها يقوم الشاب امللتحي أمام الطابور ويقول:

هذا هو التفحيط، وتلك هي هنايته...

هناية حصدت معها أرواح املئات من الشباب... 

هناية أبكت األرس...

هناية فرقت األحباب.. 

هناية سقت األمهات كأس احلزن واألسى...

عندما يتبدد ظالم هذه النهاية من بني قضبان احلديد... 

خيرجون ذاك الشاب...

نعم؛ ذلك املفحط... 

نعم؛ ذلك املتهور...

أصبحت  التي  سيارته  زجاج  يف  ملتصًقا  احلديد  ركام  بني  من  خيرج 
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حمطمة، وهو أيًضا أصبح حمطاًم مثل سيارته!

فهل تريدون هذه النهاية؟!

وهل يرسكم منظرها؟

وهل تتمنون لقاء ربكم هبذه النهاية السيئة؟.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
الغرض من األدواتم

األداة
قيمة األداة

)10( ر.سلتغطية امليتقامش أبيض1

يمكن استعارهتا من أقرب حلمل امليتمحالة2
مركز إسعاف، أو دفاع مدين، 

أو باإلمكان محل الدمية 
بواسطة بطانية، أو أية قطعة 

قامش كبرية

دمية عىل شكل 3
إنسان

الشخص  لتمثيل 
امليت

يمكن استعارهتا من معمل 
العلوم يف املدرسة

من مصىل املدرسةللصالة عىل امليتسجادة كبرية4

فــــي مقطع صوت تفحيط5 لعـرضـه 
املرسحية

من املنزل

عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )6( طالب هم: )ماجد، ماهر، 
طارق، بدر، صياد األخبار، امللتحي(.

مدة املرسحية: )9( دقائق.

عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات، واحدة من السوق، وواحدة من 
املنزل، وواحدة من املدرسة، واثنتان يمكن استعارهتام - بإذن اهلل - .
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تكلفة املرسحية اإلمجالية: عرشة رياالت سعودية.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بخطر التفحيط.

- حتذير الطالب من عاقبة التفحيط.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شرحية الثانية
امل�شلم ل يفقد الأمل

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

رامي،  نارص،  سعيد،  )محد،  وهم:  يتحدثون  جمتمعون  شباب  مخسة 
حممد(.

سعيد: يا شباب أشعر بضيقة يف صدري. 

يقطع )محد( حديثه بقوله: يا شباب أمل تعلموا ما حدث يل؟

يردون مجيًعا: ال واهلل ال نعلم. 

محد: انفجر علينا اإلطار ليلة البارحة ولكن اهلل سلم.

يرد الشباب مجيًعا: احلمد هلل عىل السالمة .. احلمد هلل.

نارص: هّيا يا شباب الصالة .. الصالة .. أذن املؤذن.
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يقوم مجيع الشباب إىل الصالة إال سعيد. 

أذنيه  يف  السامعات  بوضع  ويقوم  املرسح،  ناحية  إىل  سعيد  يذهب 
ويشغل املسجل. 

الف�سل الثاين 
بعد دقيقة يدخل الطالب إىل املرسح مرة أخرى ويتحدثون.

يذهب أحد الطالب - وهو حممد - إىل سعيد، ويقول له: سعيد .. ما 
بك .. ملاذا مل تصلِّ معنا؟

سعيد: بعد ذلك .. بعد ذلك يا رجل .. ما زلنا يف ريعان الشباب.

حممد: الصالة نور يا سعيد .. الصالة سعادة يا سعيد.

سعيد: هل عندك غري هذا الكالم؟

يف  تضعها  التي  السامعات  هذه  عن  سعيد  يا  أسألك  أن  أريد  حممد: 
أذنيك.

سعيد: أغاين .. طرب .. ُأنفس قلياًل .. أسيل نفيس.

حممد: واهلل ال تزيدك هذه إال ضيقًة، وضنًكا، ونكًدا.

يذهب حممد إىل الشباب اجلالسني ويتحدث معهم.

يغلق سعيد املسجل، وينزل السامعات، ثم يغادر سعيد املرسح.
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الف�سل الثالث 
يدخل سعيد عىل الشباب اجلالسني ويظهر عىل شعره قصة غريبة. 

يسلم سعيد عىل الشباب، وجيلس معهم. 
يسأل سعيد الشباب: يا شباب.. ما رأيكم بقصتي؟

رامي: أخربنا ما اسم هذه القصة؟
سعيد: هذه اسمها قصة »مذهب اهلموم«. 

أسمع  حيايت  يف  مرة  أول  االسم؟  هذا  ما   .. اهلموم«  »مذهب  رامي: 
بقصة هبذا االسم. 

نارص: حتى أنا .. أول مرة أسمع بقصة هبذا االسم!
سعيد: آه.. أحس بضيقة يف صدري.

محد: يا شباب القصات يف هذه األيام منترشة وكثرية .. كل يوم خيرج 
لنا جديد، وال ندري متى هنايتها؟

نارص: يا شباب عىل فكرة وقبل أن أنسى؛ اليوم توجد حمارضة دينية يف 
جامع التوحيد، بعد صالة املغرب - إن شاء اهلل - .

رامي: نعم واهلل .. أريد أن أحرضها .. فيها خري وأجر عظيم. 
حممد: هّيا لنذهب اآلن لكي نجد مكاًنا أفضل لسامع املحارضة، وال 

تنسوا أننا نريد السالم عىل الشيخ بعد املحارضة.
محد: هيا نذهب إىل املحارضة .. باسم اهلل.  

مجيع الطالب يقومون للمحارضة إال سعيد.
كأهنا  أحس  آه..  بصدري  التي  الضيقة  هذه  آه  ويقول:  يفكر،  سعيد 
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جبل جالٌس فوق صدري .. آه ال أدري ماذا أعمل .. آه. 
 .. كامري  يا  آمري  الكامري  إال  فيه  ما   .. وجدهتا  نعم  سعيد:  يقول 
من مثلك يا سعيد وأنت راكب كامري .. روعة، فخامة .. اآلن أذهب إىل 
والدي وأقنعه بأن يشرتي يل كامري من الوكالة، وبعدها ال ضيقة بالصدر، 

وال هم بالعني.
خيرج سعيد من املرسح.

يدخل مجيع الشباب إىل املرسح، ويتحدثون.
محد: احلمد هلل .. أحس أن صدري منرشح.

نارص: أنا كذلك .. أشعر أنني أسعد إنسان يف هذه الدنيا.
حممد: عندما سلمت عىل الشيخ شعرت وكأنني أطري من الفرح.

رامي: أنا طول املحارضة كنت أشعر براحة وطمأنينة وانرشاح؛ كأنك 
قد صببت ماًء بارًدا عىل صدري.

محد: احلمد هلل .. هذه نعمة من اهلل للشخص الذي يتقرب إليه، وجيلس 
يف بيٍت من بيوته؛ فال بد وأن جيد السعادة احلقيقية.

ويقول:  سيارة،  مفتاح  فيها  ميدالية  ومعه  الشباب  عىل  سعيد  يدخل 
السالم عليكم.

يرد مجيع الشباب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
يقوم سعيد باالستعراض بمفتاح السيارة أمام الشباب.

يسأل محد نارص: ما أكرب فائدة أخذهتا من حمارضة اليوم؟ 
نارص: أكرب فائدة هي أنني عرفت أنه كلام تقرب العبد من ربه ازداد 
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شقاوة،  ازداد  ربه  عن  العبد  ابتعد  فكلام  والعكس؛  وهبجة،  ونوًرا،  سعادًة، 
لاَُه  إِنَّ  فاَ ِري  ِذكحْ ن  عاَ ضاَ  راَ أاَعحْ نحْ  ماَ }واَ تعاىل:  اهلل  لقول  مصداًقا  ومًها،  ونكًدا، 

ى{ )طه: 124(. ماَ ِة أاَعحْ ماَ الحِْقياَاماَ وحْ ُه ياَ رُشُ ناَححْ نًكا واَ ًة ضاَ ِعيشاَ ماَ
محد: اهلل أكرب .. وأنت يا حممد ما الذي خرجت به من املحارضة؟

مهام  الدنيا  أن  هو  املحارضة؛  هذه  من  به  خرجت  يشء  أهم  حممد: 
غرتك بام فيها من مال وجاه ومنصب وقصور فال تظن أن هذه هي السعادة، 
بل اعلم أن هذه السعادة هي سعادة كاذبة رسعان ما تزول، وتشعر بالضيقة 
والنكد ولكن؛ السعادة احلقيقية هي بالصالة، والذكر، وقراءة القرآن، والبعد 
عن املحرمات .. فهذه هي السعادة احلقيقية التي تدوم بإذن اهلل، ولذهتا هي 

أعظم لذة عىل اإلطالق.
سعيد: أنا جالس أنتظر وأقلب باملفتاح يمنة ويرسة أريدكم أن تباركوا 

يل بالسيارة اجلديدة؛ ولكنكم غري منتبهني.
محد: مربوك .. مربوك .. سيارة جديدة .. ألف مربوك.

نارص: ما شاء اهلل، تبارك اهلل .. بارك اهلل لك فيها.
رامي: مباركة.

 .. هّيا عندنا عمل ودوام غًدا كالعادة  يذهب اجلميع، ويقول نارص: 
مع السالمة.
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الف�سل الرابع 
يبقى سعيد وحيًدا يف املرسح، ويقول: آه .. ما زالت الضيقة يف صدري 
آه .. كل يشء فعلته .. أغاين حتى مللت .. قصات وفعلت .. سيارة وركبت 
.. سفر وسافرت .. نزهات ذهبت .. ال فائدة .. آه  ال أدري ماذا أعمل .. 
أشعر وكأن نسمي يتقطع آه .. ال أحد يشعر بالضيقة التي أشعر هبا .. حزين 
.. مكتئب .. آه .. أشعر وكأن جبال الدنيا كلها فوق صدري .. آه ال أستطيع 

الصرب .. البد .. البد .. سأحسم هنايتي.

أن  قررت   .. أهاجر  أن  قررت  ويقول:  مالبس  حقيبة  سعيد  يرض 
أهاجر؛ لعيل أجد السعادة يف تلك البالد الغربية.

يدخل الشباب األربعة فجأة، ويرصخون سعيد .. سعيد .. ماذا تعمل؟

سعيد: أنا لست سعيًدا؛ أنا أتعس الناس.

حممد: ماذا بك يا سعيد؟ .. اذكر اهلل.

 .. قادًرا عىل اهلروب منها  سعيد: كل يش عملته أشعر بضيقة لست 
جبل يا حممد أشعر به فوق صدري.

رامي: يا سعيد ال تنساَ أننا زمالؤك وأصدقاؤك .. وُعد واسمع كالمنا، 
واهلل ال نريد لك إال اخلري.

سعيد: أعلم ذلك واهلل .. املشكلة من صدري .. يف داخل صدري .. 
ومل أجد هلا حاًل .. مل أجد هلا حاًل.

حممد: فقط مخس دقائق وُعد .. فقط مخس دقائق.
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سعيد: كل يشٍء عملته .. ال فائدة!

حممد:  ُعد ال عليك .. مخس دقائق فقط.

سعيد يعود.

مجيع الشباب يذهبون لصالة ركعتني وقراءة القرآن مع سعيد.

حممد يسأل سعيد بعد الصالة وقراءة القرآن: سعيد كيف صدرك اآلن؟

سعيد: أنا أسعد واحد يف الدنيا .. أنا من اليوم بدأت حياة جديدة .. 
.. حًقا أشعر  القرآن والصالة  بأن احلياة سعادة هكذا مع  أدري  لو كنت  آه 
بانرشاح مل أجده يف أي مكاٍن ثان .. حًقا احلياة دون صالة ال تطاق .. احلياة 

دون قرآن ال تطاق .. احلياة دون ذكر اهلل ال تطاق.

حممد: اآلن سأتصل لك بمسلم جديد لتستمع منه حقيقة احلياة يف تلك 
البالد؛ إنه »نريس داين« سابًقا، وخدجية حالًيا.

»يوسف أستس« يقول عرب اهلاتف النقال1:

عامًلا  والدي  وكان  متشددة  نرصانية  عائلة  يف  ولدُت  الشيخ:  »يقول 
نرصانًيا.

استقرت عائلتي يف مدينة هيوستن بوالية تكساس، وكنت يف املرحلة 
االبتدائية.

علومهم  من  ألتزود  األخرى  الكنائس  أزور  أن  أردت  مراهقتي  ويف 
ومعتقداهتم.

)1( من املنا�سب جًدا دعوة م�سلم جديدة ليتحدث عن ق�سة اإ�سالمه، من خالل التن�سيق مع مكتب اجلاليات؛ حتى يكون 
التاأثري اأكرب واأقوى يف نفو�س الطالب.
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ثم أمتمت الدراسة حتى أصبحت واعظًا دينًيا.

كنت قبل أن أسلم نرصانًيا متعصًبا، وكنا مع تعصبنا للنرصانية نكره 
كل يشء عن اإلسالم واملسلمني!

كانت معلوماتنا عن املسلمني أهنم قوم ال يؤمنون بإله وأهنم يعبدون 
صناًم أسوداَ يف الصحراء )يعني الكعبة(، وأهنم كذلك يقبِّلون األرض مخس 
مرات كل يوم!! وكنا نردد كثرًيا: املسلمون إرهابيون .. خمتطفون .. قراصنة 

.. وثنيـون .. ُعبَّاد أصنام!!

الذين  املبرشين  إال اإلسالم ألن  املعتقدات  أتعلم كل  أن  كنت أحبُّ 
كنا نلقاهم ونتلقى عنهم كانوا يكرهون اإلسالم ويذروننا منه ويذكرون لنا 

أشياء كثريًة غرياَ صحيحة عن اإلسالم مما كان سببًا يف نفورنا عن اإلسالم.

كان أيب داعاًم قويًا ألعامل الكنيسة وكان هو وزوجته يقومان بتسجيل 
أرشطة الصلوات ثم يوزعوهنا عىل الناس جماًنا السيام يف املستشفيات وبيوت 
)جيمي  مثل:  القساوسة  كبار  يدعم  أيب  وكان  العجزة،  ودور  املتقاعدين 

سواقرت، وجريي فال ِول، وبات روبرتسون(.

ثم عملُت أنا ووالدي يف التجارة وافتتحنا عددًا من املحالت التجارية 
ومجعنا من جّراء ذلك املاليني من الدوالرات.

ويف عام ألف وتسعامئة وواحد وتسعني أراد والدي أن يبدأ جتارًة مع 
رجل عريب من مرص، فأخربين بذلك وطلب مني أن أتعرف عليه.

أعجبتني الفكرة ألن جتارتنا ستصبح جتارة عاملية ، ثم إن ذلك سيتيح لنا 
الفرصة للتعرف عىل أشياء كنا نسمع عنها كاألهرامات وهنر النيل وغري ذلك.
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ر صفو تلك الفرحة ، لقد أخربين أيب بأن رشيكنا مسلم  لكن شيًئا عكَّ
د! وان اسمه حممَّ

مل أستطع تصديق ما وقع عىل مسمعي: مسلم !! مستحيل .. ال يمكن.

املسلمني  مثالب  من  عنه  أسمع  كنت  ما  خاطري  عىل  تــوارد  ثم 
ومصائبهم.

بأن هذه جتارة وأنه ال عالقة هلا  اللقاء واعتذر  لكن والدي أرص عىل 
بالدين وأن هذا الرجل املسلم الذي ننوي مشاركته رجٌل لطيف جًدا.

وحتت اإلحلاح الشديد وافقت عىل اللقاء به، ولكن برشوطي اخلاصة!

هلذا  أتواضع  ال  وأن  ديني  عزة  أظهر  أن  يف  تتلخص  رشوطي  كانت 
األسبوعية  الصالة  أداء  بعد  األحد  يوم  مقابلته  طلبُت  فقد  ولذا   ، املسلم 

واخلروج من الكنيسة!

من  للمتمسكني  التقليدي  اللباس  لبست  وقد  اللقاء  مكان  أتيُت 
النصارى ووضعت عىل رأيس قبعًة مكتوًبا عليها )عيسى هو الرب(، وكنت 
أمحل إنجييل يف يدي ويتدىل عىل عنقي صليٌب كبرٌي المٌع ، وكان معي زوجتي 

وأطفايل وهم قد استعدوا للقاء.

دخلت املكان وسألت عن هذا املسلم ، فأشار أيب إليه ، فتعجبت وقلت 
: ال يمكن أن يكون هذا مسلاًم.

كنت توقعت أنه رجل ضخم عليه ثياٌب تتدىل وعاممٌة كبرية عىل رأسه.

ب يب وصافحني  أنيقًا مهذبًا ودودًا جدًا .. رحَّ الواقع كان الرجل  يف 
بحرارة فازداد عجبي ألنني كنت أسمع أن املسلمني إرهابيون قتلة!!
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جتاهلت كل يشء وأردت أن أعمل عىل هداية هذا الرجل للنرصانية 
فهو بحاجة إىل من ينقذه، وأنا والرب سنعمل عىل ذلك )تعاىل اهلل عن قوله(.

وبعد مقدمٍة يسريٍة سألُته: هل تؤمن بالرب؟ قال: نعم.

قلت: هل تؤمن بآدم وحواء؟ قال: نعم.

أجل  من  بولده  وبتضحيته  به  تؤمن  هل  إبراهيم،  عن  وماذا  قلت: 
الرب؟ قال: نعم.

وسألته عن األنبياء: موسى وداود وسليامن ويونس، هل يؤمن هبم؟ 
قال: نعم.

عندها سألته عن اإلنجيل، هل يؤمن به؟ قال: نعم.

قال:  اهلل؟  مسيح  أنه  عىل  بعيسى  تؤمن  هل  األهم:  الدور  جاء  وهنا 
نعم، فقلت يف نفيس: هداية هذا الرجل أسهُل مما تصورت، وسيكون نرًصا 

عظياًم يل أن ُأدخل مسلاًم يف النرصانية.

لطيٌف  رجٌل  أنه  خالهلا  علمُت  ساعاٍت  وحتدثنا  الشاي  لتناول  ذهبنا 
هادٌئ وخجوٌل مل يقاطعني أبدًا ولو ملرة واحدة ، فأعجبتني طريقته وأحببت 

احلديث معه.

من  عندي  مانع  ال  وأنه  الرجل  من  بموقفي  وأخربته  والدي  أتيُت 
التعامل معه فاتفقنا عىل ذلك وكان عملنا يقتيض أن نسافر معًا كثرًيا.

يوًما بعد يوم كنا نسافر سويًا عىل السيارة من والية إىل والية ونتناقش 
هبا  يؤمن  التي  املعتقدات  حول  كانت  كلَّها  ولكنها  خمتلفة  موضوعاٍت  يف 
اإلذاعية  براجمي  إىل  يستمع  أجعله  أحيانا  السيارة  إذا ركبت  الناس، وكنت 

لت حول العبادة والصالة. التي ُسجِّ
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الذي  بيته  ينتقل من  أنه )أي حممد( سوف  ويف يوم من األيام علمت 
املسجد  يف  اإلقامة  إىل  سيضطر  االنتقال  فرتة  يف  وأنه  آخر  بيت  إىل  يسكنه 

لبضعة أيام.

الكبري  بيتنا  يف  معنا  يعيش  أن  ملحمد  يأذن  أن  والدي  سألت  عندها 
فوافق  البيت  نفقات  العمل وليشاركنا يف حتمل بعض  قريبًا معنا يف  ليكون 

أيب عىل ذلك.

سكن حممٌد معنا وتوطدت العالقة به وزادت معرفتي باإلسالم أكثر 
وأكثر.

املعتاد:  املستشفيات ألمارس عميل  يوم كنُت يف زيارة ألحد  يف ذات 
واعًظا دينًيا وجدُت رجاًل مريًضا كان عىل كريس متحرك، وكان يتضح من 

حاله أنه يعيش حالًة صحيًة ونفسيًة سيئًة جًدا.

اقرتبُت منه وسألته عن اسمه فقال: هذا ال خيصك!

فسألته عن بلده فقال: من كوكب املريخ!

علمت أن الرجلاَ وحيٌد وحمبٌط ويتاج إىل من يراعي حالته الصحية 
والنفسية.

يونس  كتاب  من  له  وقرأت  الرب  عن  وحدثته  جواره  إىل  جلست 
التقمه  البحر حتى  يونس وكيف غرق يف  بقصة  القديم، وأخربته  العهد  يف 

احلوت ثم خرج بعد ثالثة أيام بمعجزة الرب.

وذكرُت له أن اإلنسان ال يمكن أن هيرب من مشكالته، وحاولت أن 
أهدئ من أزمته.
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يبدو أن هذا الكالم قد أثر يف الرجل فنظر إيل واعتذر، وقال: أنا آسٌف 
لسوء ردي عليك، ثم أخربين بأنه يعيش مشكالت عصيبة، ثم قال يل أنه يريد 
أن يعرتف يل بذنوبه، فقلت: ال.. ال .. أنا ال أستطيع أن أتوىل االعرتافات فأنا 

لست قًسا كاثوليكًيا.

هو  بأنه  أخربين  عندما  فاجأين  ثم  ذلك.  تستطيع  ال  أنك  أعلم  فقال: 
نفسه قٌس كاثوليكي!!

خِجلت من ترصيف فقد كنت أريد أن أدعو قًسا كاثوليكيا إىل النرصانية!!

ثم أخربين القُس بيشء من أخباره وأنه عمل سنواٍت مبرًشا يف جنوب 
ووسط أمريكا واملكسيك.

وعند خروجه من املستشفى كان بحاجة ملكان للنقاهة، وبدالً من تركه 
يذهب للبقاء مع عائلة كاثوليكية أخربت والدي أنه جيب علينا دعوته ليأيت 
للعيش معنا يف الريف برفقة عائلتنا ومعنا رشيكنا حممد، واتفق اجلميع عىل 

ذلك، فانتقل مبارشة للعيش معنا.

املفاهيم  بعض  بخصوص  القس  مع  حتدثُت  منزلنا  إىل  الرحلة  خالل 
عن  احلديث  شاركني  أنه  حتى  يل  ملوافقته  فاندهشت  اإلسالم،  يف  اإليامنية 
أمور أكثر هبذا اخلصوص .. ولقد تعجبُت عندما أخربين أن هناك قساوسة 
كاثوليكيني يدرسون اإلسالم حتى أن بعضهم يملون شهادات الدكتوراه 

يف هذا املجال.

شعرُت أنه حان الوقت لدعوة حممد إىل النرصانية ، فقررنا عقد اجتامع 
يف البيت للمحاورة حول األديان، فوافق أفراد املنزل عىل ذلك واتفقنا عىل 
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ليلة من الليايل وجلسنا عىل طاولة النقاش نحن اخلمسة، والدي وأنا وزوجتي 
والقس وحممد. وللعلم فوالدي كام ذكرت عامل بالديانة النرصانية.

جلسنا للحوار عدة جلسات وكان كل فرد منا يأيت بالنسخة التي لديه 
من اإلنجيل، القس بالطبع كان يرض اإلنجيل الكاثوليكي بينام أحرضاَ حممٌد 

كتاباَه املقدس وهو القرآن.

كنَّا نقيض أغلب الوقت نتباحث يف أمر هذه األناجيل املختلفة التي بني 
أيدينا، وكنا نختلف كثرًيا فيام بيننا يف أصح هذه األناجيل، وكان حممٌد ُيميض 
الوقت معنا دون مشاركة ولذا فقد كان الوقت يذهب دون أن نتكلم بيشء 

مؤثر نستطيع به إقناع حممد عىل اعتناق النرصانية.

سألُت   - لإلنجيل  األصح  النسخة  حول  اختلفنا  وقد   - مرة  وذات 
ألٍف  من  أكثر  ميض  بعد  املسلمني  عند  التي  القرآن  نسخ  عدد  عن  حممدًا 

وأربعامئة عام عىل نزول القرآن؟

حينها أخربين وفاجأين جدًا بأنه ليس هناك غري نسخة واحدة للقرآن 
وأهنا مل تتغري أبًدا، كام أخربين بيشء صعقني وهو أنه عىل مر القرون منذ نزول 
القرآن قام املاليني من البرش بحفظ القرآن عن ظهر قلب وتعليمه لغريهم، 
وأن هؤالء كانوا يفظونه بالكلية من الغالف حتى الغالف وبكل دقة ودونام 

أخطاء!!

مل يبد ذلك ممكنًا بالنسبة يل، فاللغاُت األصليُة لإلنجيل أصبحتحْ كلُّها 
لغاٍت مندثرًة منذ قرون، فكيف يمكن ألولئك حفظ القرآن بلغته األصلية 

من الغالف إىل الغالف؟
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عندها طلبنا من حممد أن يقرأ علينا شيئًا من القرآن ، ففتح املصحف 
وبدأ يرتل آيات القرآن الكريم بصوته اجلميل، ثم يقرأ علينا ترمجة ما قرأه 

من آيات.

ورغم أن قراءته كانت بالعربية ورغم أنني مل أكن أفهم من العربية شيًئا 
ًا عنيًفا جًدا، وكنت أجد من اللذة والراحة  إال أن قراءته كانت هتز قلبي هزَّ
والطمأنينة واملشاعر العجيبة يف أثناء التالوة ما كان أولاَ أهِم األسباِب التي 

دعتني إىل اعتناق اإلسالم.

إىل  معه  يصطحبه  أن  حممٍد  من  الكاثوليكُي  القُس  طلباَ  يوٍم  ذات 
املسجد ليتعرف عىل األوضاع يف مساجد املسلمني.

ومها  عادا  ثم   - الكاثوليكي  والقس  حممد   - املسجد  إىل  سوًيا  ذهبا 
يتكلامن عن جتربتهام هناك، ومل يكن بوسعنا االنتظار طوياًل لنسأل القس عن 

األمر وعن أنواع الطقوس التي يؤدوهنا.

قال القس: إن املسلمني يف املسجد مل يقوموا بأي يشء سوى الصالة 
نعم هو  فقال:  أهازيج؟  أو  فقلت: ينرصفون دون أي ُخطٍب  انرصفوا،  ثم 

كذلك.

مضت بضعة أيام، وها هو القس يطلب من حممد مرافقته مرة أخرى 
إىل املسجد.

مدة  غياهبام  طال  فلقد  املرة،  هذه  اختلف  األمر  لكن  بالفعل،  ذهبا 
طويلة، وبدأنا نشعر بالقلق من تأخرمها.

أخرًيا وصل االثنان ، استطعت متييز حممد حال دخوله من الباب، لكن 
.. من هو الذي بجانبه ؟!
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شخص يرتدي ثوبًا أبيض وقلنسوًة بيضاءاَ .. من هذا؟ نظرت بعمق، 
إنه القس!! قلت له: هل أصبحت مسلاًم؟ فأخربين بأنه اعتنق اإلسالم.

عن  زوجتي  مع  أحتدُث  وبدأت   .. ملًيا  ألفكر  غرفتي  إىل  صعدُت 
املوضوع بأكمله، حينها أخربتني أهنا هي أيًضا ستعتنق اإلسالم ألهنا تعلم 

أنه احلق.

 .. نام  قد  حممدًا  فوجدت  لألسفل  ذهبُت   .. عنيفة  بصدمة  أصبُت 
 .. للنقاش  اخلارج  إىل  الذهاباَ  منه  وطلبُت  فأيقظُته  الصباح  حتى  أصرب  مل 
أمضينا الليل كلَّه يف امليش والنقاش .. وعندما جاء الفجُر وانبلج نور الصباح 
بدأ نور اإليامن يترسب إىل قلبي وأيقنت أن احلقيقة بدتحْ واضحًة وأنه مل يبق 

إال اختاذ القرار.

قمُت  ثم  الصباح  أول  يف  منزلنا  خلفية  يف  صغرية  حديقة  إىل  ذهبُت 
املسلمون  نحوها  يصيل  التي  القبلة  نحو  متجهًا  األرض  عىل  رأيس  بوضع 

مخس مرات يف اليوم.

اآلن ويف هذه احلال .. بجسمي املمتد األرض ووجهي املالمس للرتاب 
وبعد  فدلَّني(،  موجوًدا  كنت  إن  )إهلي،  السامء:  نحو  صادقة  دعوة  أطلقت 

قليل رفعت رأيس والحظت شيًئا.

ال ... ال .. مل أر طيورًا وال مالئكًة قادمًة من السامء ومل أسمع أصواًتا 
ومل أر أنواًرا.

ما الحظُته كان تغريًا يف داخيل ، أيقنت اآلن أكثر من أي وقت مىض أنه 
جيب عيلَّ التوقف عن الكذب واخلداع وأنه حان الوقُت ألكون شخصًا أمينًا 

ومستقياًم .. عرفُت اآلن ما جيب عيلَّ فعله.
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صعدُت ألعىل وقمُت باالغتسال وأنا أعلم جليًا أنني أحمو بذلك ذلك 
أنا اآلن أحتول إىل  .. وها  السنني  متثلُته يف داخيل عرب  الذي  اآلثم  الشخص 

حياة جديدة نقية، حياٍة عامدها احلق والصدق.

أمام  ثاَلحُْت  ماَ اليوم  ذلك  صباح  من  عرشة  احلادية  الساعة  حوايل  ويف 
بالشهادتني،  نطقُت  وهناك  حممد،  واآلخر  سابقًا،  القسُّ  أحدمها  شاهدين، 
وبعد بضع دقائق تبعتني زوجتي بالنطق بالشهادة، لكن شهادهتا كانت أمام 

ثالثة شهود مسلمني، القسُّ وحممٌد وأنا!

وانتظر  املوضوع،  هذا  بخصوص  اليشء  بعض  متحفًظا  كان  والدي 
عدة أشهر ولكنه أخرًيا اعتنق اإلسالم، وبدأ بالصالة معنا مبارشًة يف املسجد.

مدارساَ  وأودعناهم  املسيحية  املدرسة  من  األطفال  بإخراج  قمنا 
إسالمية وهم اآلن بعد ميض عرش سنوات، يفظون كثريًا من القرآن الكريم 

ويعرفون التعاليم اإلسالمية ويدعون إىل الدين احلق بحمد اهلل وتوفيقه.

واحلمد هلل رب العاملني، وصلِّ اللهم وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه 
أمجعني«1 .

::::::  هناية املرسحية  ::::::

)1( امل�سدر: موقع ق�سة الإ�سالم على ال�سبكة العنكبوتية.
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور رشاء السيارةمفتاح سيارة1

من املدرسةلصالة ركعتنيسجادة كبرية2

من املنزللتمثيل دور السفر واهلجرةحقيبة3

من املدرسةلتمثيل عملية االتصالهاتف نقال4

)محد،  هم:  طالب  مخسة  املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سعيد، نارص، رامي، حممد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
واثنتان من  املنزل،  اثنتان من  أدوات.  أربع  املرسحية:  أدوات  * عدد 

املدرسة.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:
- بيان حرمة االنتحار وأسبابه.

- إرشاد الطالب إىل طريق السعادة احلقيقي.
- حتذير الطالب من طريق السعادة املوهوم والكاذب.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثالثة
 املعاك�شات .. 

ما ل تر�شاه لأهلك؛ ل تر�شاه لغريك

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

طالب جالس يف املرسحية اسمه )اخلبري( يقوم بتقطيع أوراق صغرية. 

يدخل عليه طالب آخر اسمه )شيهان(، ويقول: السالم عليكم، ماذا 
تعمل يا خبري؟

اخلبري: يا ذكي دع الشغل للخبري، ونم وأنت مسرتيح.

شيهان: يا سالم .. ال تقل أنك... 

اخلبري: يا أخي نحن نخرج لك الورقة من هنا، وأنت تسلمها من هنا. 

شيهان: توقعايت فيك مل ختب .. مل يسموك بخبري الرتقيم عبًثا.

يرن اهلاتف النقال عند اخلبري.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد56

 .. انتهيت من األوراق   .. السالم .. نعم .. نعم  اخلبري يرد: وعليكم 
تعال وخذها.

شيهان: من الذي اتصل بك؟

اخلبري: هذا عبيد.

شيهان: يا اهلل .. احذر من أن يأيت إىل هنا!

اخلبري: ملاذا؟ .. ما األمر؟

شيهان: أخاف أن يأخذ مجيع األوراق.

اخلبري: ال .. ال ختف .. الكمية تكفينا كلنا .. حسبتها جيًدا .. 

شيهان: هذه هي توقعايت فيك.

يدخل عبيد ويسلم ثم جيلس.

 .. أمر  بأي  تعبثا  الرتكيز، وال  االثنان، وأشعال  أنتام  اسمعوين  اخلبري: 
سوف أقوم بالرشح ملرٍة واحدٍة فقط.

يقول شيهان وعبيد: فهمنا .. أنت تأمر ونحن ننفذ.

اخلبري: أواًل: أنا الحظت يف األسبوع املايض أنه ال توجد أية نتائج بعد 
قيامكام برمي األوراق عىل البنات، أشاهد أن الفتيات يقمن بفتح األوراق ثم 

رميها يف وجوهكم.

شيهان: وملاذا .. ما العيب الذي يف وجوهنا؟

اخلبري: املشكلة ليست بوجوهكم، املشكلة هي بأسامئكم .. أحدهم قد 
أسمى  نفسه شيهان .. ملاذا؟ هل نحن يف حديقة حيوان .. وآخر اختار لنفسه 
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اسم عبيد .. يا أخي الفتيات خيفن من أسامئكم.

عبيد: ال بأس .. وبامذا تريدنا أن نسمي أنفسنا؟ 

اخلبري: يعني نسميك أنت يا شيهان مثاًل غزالن .. نعم شيهان يصبح 
غزالن.

عبيد: وأنا ماذا تريد أن تسميني؟ 

اخلبري: نريد أن نبحث لك عن اسٍم ناعم .. اسٌم مدلل قلياًل .. نسميك 
وسام .. نعم من اآلن أنت اسمك وسام .. 

يقول شيهان وعبيد: اتفقنا.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد58

الف�سل الثاين 
يأخذ شيهان وعبيد األوراق ويذهبان خارج املرسح.

بعد دقيقة يرجع شيهان ومعه طالب ملتح ٍاسمه )الشيخ(. 

اخلبري: يا شيخ ما الذي حصل؟

الشيخ: هل تعرف هذا الشاب؟

اخلبري: نعم يا شيخ .. أعرفه أعز املعرفة.

الشوارع  يف  املسلمني  بنات  برتقيم  يقوم  بأنه  تعلم  وأال  الشيخ: 
واألسواق.

اخلبري: يا اهلل .. اهليئة وأتت .. حًقا إننا يف ورطة .. طيب يا شيخ هو ال 
يعلم خطورة هذا األمر، واألمر هني.

أهنا  ألختك  ترىض  هل   .. هبني  ليس  العمل  هذا   .. واهلل  ال  الشيخ: 
ُتعاكس يف األسواق؟

اخلبري: أعوذ باهلل .. ألقطعن يد من يعاكسها - بإذن اهلل - .

الشيخ: وهل ترىض ألمك أن ُيرمى عليها رقم وهي يف الشارع.

اخلبري: يا شيخ .. ألذبحنه بالسكني بكلتا يدي.

هذا  زميلك  يعاكس  بأن  يرضون  ال  الناس  بأن  اعلم  وأيًضا  الشيخ: 
 .. هبينة  ليست  الناس  أعراض  بأن  واعلم  وزميلك،  لنفسك  انتبه   .. بناهتم 

العرض دين، والعرض غاٍل .. ثم يذهب.

اخلبري يقول لشيهان: حسبي اهلل عليك .. كدت أن توقعنا يف مصيبة .. 
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ملاذا ال تشاهد قبل أن ترمي الورقة؟

شيهان: وماذا تريدين أن أعمل؟ الشارع كان فارًغا وال يوجد فيه إال 
أنا والبنت، وما إن رميت الورقة عىل البنت حتى خرج علينا هذا الرجل من 

حتت األرض.

اخلبري: أقول دعك من األعذار .. خسارة فيك هذا الورق الذي أهديته 
لك.

النقال من جيبه ويقول يا سالم .. أتتني رسالة  شيهان: خيرج اهلاتف 
من بنت.

اخلبري: اقرأها وبرسعة. 

إىل  )بليدة(  من   .. الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  الرسالة:  شيهان  يقرأ 
)شهونة(  أريد منك طلب.

شيهان: من بليدة؟، ومن شهونة؟

تدللك  شيهان  اسمك  هو  و)شهونة(  اسمها،  هو  )بليدة(  اخلبري: 
بشهونة .. أمل أقل لك بأن تغري اسمك .. املهم أكمل قراءة الرسالة. 

شيهان يكمل قراءة الرسالة: اشحن يل سوى لكي نخرج سوى.

اخلبري: اشحن هلا اآلن.

وأنا  أعطني  لكن  ريالني؛  إال  أملك  ويقول: ال  املحفظة  شيهان خيرج 
سوف أردها لك - بإذن اهلل - .

الشحن وأصبحت مديوًنا، وال  أموايل من كثرة  انتهت  اخلبري: أصاًل 
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مال يل.

يرن اهلاتف النقال عند شيهان فريد: نعم .. متام .. متام.

يسأل اخلبري شيهان: ما األمر؟ ومن الذي اتصل عليك؟

شيهان: هؤالء هم أقاريب خيربونني بأهنم قد ذهبوا إىل السوق بمفردهم، 
وقام أحد الشباب بمغازلتهم، وهذا هو الرقم أمامي.

اخلبري: وهل تعلم من صاحب هذا الرقم الذي قام بمعاكسة أقاربك؟ 

شيهان: نعم .. هذا هو رقم عبيد.

اخلبري: يا ستري .. بالتأكيد أنه مل يكن يقصد ذلك. 

ألدبغنه  أمره،  أتدبر  وأنا  أراه  دعني   .. نعم   .. ذلك  يقصد  مل  شيهان: 
دبًغا - بإذن اهلل - .

اخلبري: هدئ أعصابك .. هدئ أعصابك .. املوضوع فيه سوء فهم، 
وإن شاء اهلل ال يصل إال كل خري. 
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الف�سل الثالث
يدخل عبيد إىل املرسح.

يقوم شيهان باهلجوم عليه.

يقوم اخلبري بالتفريق بينهام.

؟ يسأل عبيد: وماذا عملت لكي تغضب عيلَّ

شيهان: ترمي األوراق عىل من تعرف ومن ال تعرف.

عبيد: إنني أرمي فقط، وال أعرف عىل من أرمي، حتى لو قلت يل هذه 
هي ابنة جارك لقلت لك ال أعلم. 

اخلبري: اجلسوا ودعوين أقول لكم هنايتها.

جيلس شيهان وعبيد.

حرام،  طريق  عليه  نسري  نحن  الذي  الطريق  هذا  إخوان  يا  اخلبري: 
واحلرام دائاًم ظالم، ومجيع ما نقوم بعمله من أمور ال يرضاها أي عاقل غيور 

عىل أمه، أو أخته، أو ابنته، أو جارته.

إًذا ملاذا نحن نرىض هذا لبنات الناس وال نرضاه ألهلنا؟ .. يا إخوان 
اعترب، وكام  الزنا دين، واهلل يمهل وال هيمل، والعربة ملن  إن   .. ويا أحباب 

يقول املثل: دقة بدقة.

::::::  هناية املرسحية  ::::::

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد62

حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور قراءة الرسالةهاتف نقال لشيهان1

من املنزللتمثيل دور اتصال هاتفيهاتف نقال للخبري2

ورق مسطرة3 إعداد  عملية  لتمثيل 
املعاكسات

من املنزل

ورق ورق4 إعداد  عملية  لتمثيل 
املعاكسات

من املنزل

ورق قلم5 إعداد  عملية  لتمثيل 
املعاكسات

من املنزل

من املنزلدليل عىل اإلفالسحمفظة6

أربعة طالب هم: )شيهان،  املرسحية:  املشاركني يف  الطالب  * عدد 
واخلبري، وعبيد، والشيخ(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ست أدوات. مجيعها من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بحرمة وخطورة املعاكسات.
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- تذكري الطالب بأن الزنا دين.

أهله  إيــذاء  يرفض  أنه  فكام  العقيل؛  باجلانب  الطالب  خماطبة   -
باملعاكسات؛ فغريه كذلك. 

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الرابعة
التدخني .. القاتل البطيء

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

يوجد جمموعتان من الطالب كل جمموعة مكونة من ثالثة طالب. 

املجموعة األوىل حتذر من التدخني وطالهبا هم: )عمر، سلامن، فهد(. 

املجموعة الثانية تدعو إىل التدخني وطالهبا هم )نواف، بدر، ماهر(.

يدخل طالب جديد اسمه )سامل( ويذهب إىل املجموعة التي حتذر من 
التدخني.

جيلس سامل مع املجموعة ويتحدث معهم، ثم خيرج علبة كربيت من 
جيبه ويشعل عوًدا )تشبيه لطريقة رشب الدخان(.

عمر: ما هذا يا سامل؟ .. ماذا تعمل؟ 

سامل: أرشب الدخان .. هل هناك مشكلة؟
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عمر: منذ متى يا سامل وأنت تدخن؟ 

سامل: منذ أسبوعني .. وقد اعتدت عليه.

سلامن: أال تعلم يا سامل بأن التدخني حرام .. هل تشك يف هذا األمر؟

سامل: ال واهلل ال أشك .. وأعلم بأن التدخني حرام، وأنه من اخلبائث 
لكن؛ أنت تعلم وضع الكثري من الشباب اليوم .. فراغ، ومهوم، وغموم، وال 

بد من التنفيس قلياًل.

فهد: لكن ليس عىل حساب دينك وصحتك.

سامل: وملاذا .. هل هناك خطر من التدخني عىل الصحة؟

فهد: نعم وألف نعم؛ بل قل يل أي مرض ال يأيت به التدخني؟!

التدخني  يسببها  قد  التي  األمراض  بأخطر  ختربين  أن  أريدك  سامل: 
ملتعاطيه.

الرئوي،  السل  مرض  ويسبب  الربو،  مرض  التدخني  يسبب  فهد: 
ويسبب تليف الكبد، ويسبب الذبحة الصدرية، ويسبب تصليب الرشايني، 
املعدة،  قرحة  ويسبب  املناعة،  ضعف  ويسبب  الكلوي،  الفشل  ويسبب 
ويسبب رسطان الرئة، ورسطان املعدة، ورسطان االثنى عرش، وغريها الكثري 

واخلطري من األمراض والعاهات.

سامل: يا اهلل! كل هذه األمراض يسبها التدخني؟! 

عمر: بل وأكثر .. وال تنساَ الذنب الذي يسجل بصحيفة سيئاتك مع 
كل سيجارة تشعلها.
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، ضياع مالك يف كل يوم )ستة رياالت(، وكل  سلامن: وأيًضا ال تنساَ
وكل  ريااًل،  وثامنون(  )مائة  شهر  كل  يعني  ريااًل،  وأربعون(  )اثنان  أسبوع 
وهتلك  مالك،  هتلك  التدخني  يف  تضيعها  ريااًل  وستون(  ومائة  )ألفان  سنة 

جسمك، واألخطر هتلك دينك.

عمر: هذا من غري الرائحة الكرهية التي جتعل أحب الناس لك يبتعد 
منك ومن رائحتك الكرهية.

سامل: أنا البد أن أسأل يف هذا املوضوع.

فهد: نحن أخربناك برأي الرشع، ورأي الصحة يف التدخني، وبعد هذا 
كل هذا تقول: أريد أن أسأل .. تسأل من؟
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الف�سل الثاين
يذهب سامل إىل املجموعة التي تدعو إىل التدخني.

يقول سامل للمجموعة: يا إخوان أنا سمعت كالًما خطرًيا عن التدخني.

نواف: وماذا سمعت؟

هذه  إن  بل  مكتشف؛  عالج  هلا  ليس  أمراًضا  يسبب  بأنه  يقال  سامل: 
األمراض من أخطر األمراض وأفتكها .. مثل: الرسطانات وغريها.

نواف: أنا يل مخس عرشة سنة أدخن ومل يدث يل أي يشء.

بدر: وأنا يل عرش سنوات ومل يدث يل أي يشء.

ماهر: وأنا يل سبع سنوات أدخن ومل يدث يل أي يشء.

سامل: إًذا .. وملاذا يقولون بأنه يسبب مرض الربو؟

ماهر: يا ستري .. أنا من أول يوٍم عرفت الدخان عرفت الربو .. آه .. 
عكر عيلَّ حيايت.

سامل: ويقولون إنه يسبب تليف الكبد.

يوم  كل   .. للدخان  رشيب  فرتة  يف  إال  الكبد  أمراض  أعرف  مل  بدر: 
مستشفى وعالجات وال من نتيجة تذكر.

سامل: ويقولون إنه يسبب الذبحة الصدرية.

نواف: ال إله إال اهلل .. جئتم عىل اجلرح .. أنا ال متر عيلَّ ليلة إال وأقول: 
أن  ما  أقدر عىل ممارستها إطالًقا؛  الرياضة ال  قلبي! حتى  اآلن سوف يقف 
أسري خطوتني إال وهييج عيلَّ قلبي .. آه .. كل يوم أقول هذا يومي، وكل هذه 
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املشكالت هي بسبب التدخني.

ماهر: لكن؛ ال تنساَ أن احلياة ال تستحق .. فلها وربك يلها.

نواف: نعم يا شباب؛ احرق الروح قبل أن تروح.

بدر: اآلن يا شباب نحن نستأذن .. وغًدا نتقابل - بإذن اهلل - . 

يقول نواف لسامل: تأمرنا بيشء؟

سامل: سالمتك.. بالتوفيق.
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الف�سل الثالث
يقول سامل بينه وبني نفسه: واهلل إنني حمتار وال أدري من أصدق؟ ثم 

يذهب إىل املجموعة التي حتذر من التدخني.

عن  الشخص  ُيقلع  كيف  عمر:  ويسأل  للمجموعة  يذهب  سامل 
التدخني؟

عمر: احلمد هلل .. املوضوع سهل ويسري، وما دام أنك يف بداية الطريق؛ 
اإلرادة  بأن  اعلم  لكن  أمراضه،  من  بأي  اآلن  إىل  تصب  مل  أنك  اهلل  فامحد 
حتزم  أن  من  لك  فالبد  التدخني،  عن  لإلقالع  مهامن  رشطان  مها  والعزيمة 

أمرك وتعقد العزيمة عىل تركه فال رجعة بعد اليوم.

فال  الدخان،  ترشب  رفقة  أي  ترك  من  لك  البد  وكذلك  سلامن: 
اضطررت  وإذا  معهم،  اجللوس  من  واحذر  عنهم،  ابتعد  للمجاملة،  جمال 
للجلوس معهم فاشرتط عليهم عدم التدخني إطالًقا يف املجلس وإال فاخرج 

من املجلس.

فهد: وكذلك حتتاج إىل الصرب، فقد تشعر برغبة فيه بعد اإلقالع عنه؛ 
لذا عليك بملء وقت فراغك بأي يشء نافع كقراءة كتاب وغريه، وكذلك 
فإنه  العلك  واستعمل  للرب،  مرضاة  للفم  مطهرة  فإنه  السواك  استعمل 

يساعد عىل تطييب رائحة الفم، وإبعاد الرغبة يف التدخني.
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الف�سل الرابع
يدخل بدر وماهر إىل املرسحية ويقومان بنداء سامل.

سامل يذهب إليهام، ويقول: خرًيا إن شاء اهلل.

ماهر يقول لسامل: نواف توفاه اهلل.

سامل: ُتُوىف نواف؟

ماهر: نعم .. بذبحة صدرية وهو يدخن.

سامل: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

بدر: لكنه ترك لك وصية، وأوصانا قبل أن يموت بأن نوصلها إليك.

سامل: يل أنا؟!

بدر: هذي الوصية لك وباسمك.

سامل: اآلن سوف أفتحها، وأقوم بقراءهتا أمامكم - بإذن اهلل - .

 - سامل  العزيز  صديقي  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  الرسالة:  يقرأ  سامل 
حفظك اهلل - 

تعلم يا صديقي العزيز ما ابتالين اهلل به من رشب الدخان طوال مخس 
مايل،  أهدرت  واآلالم،  واألوجاع  باألمراض  فيها  أصبت  وقد  عرشة سنة، 
وضيعت شبايب، وازدادت ذنويب .. وها أنا عىل فراش املوت .. أصارع األمل، 
احلقيقة حقيقة  هاهي   .. فاملوت حق  نافذة؛  اهلل  مشيئة  أن  إال  البقاء،  وأريد 
غًدأ  أم  مظلاًم،  لنفسك طريًقا  فاخرت  التدخني.  نتيجة  النتيجة  وتلك  املوت، 
مرشًقا؛ فأنت يف بداية الطريق. فال تدع فرصة النجاة من هذا الوباء تفوت 
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عليك. 

سامل.. أقلع عن التدخني .. صديقك .. نواف.

يقوم سامل بإخراج علبة الدخان ورميها، وكذلك ماهر وبدر، ويقولون 
مجيًعا: من اآلن توبة ال رجعة فيها - بإذن اهلل - .

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)1( ر- سلتمثيل عملية التدخنيأربع علب كربيت1

ورقة مكتوب فيها 2
الوصية

من املنزللتمثيل دور قراءة الوصية

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب: )عمر، سلامن، 
فهد، نواف، بدر، ماهر، سامل(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

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

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال سعودي.

* أهداف املرسحية:

- التحذير من التدخني وآفاته اخلطرية.

- بيان عاقبة وهناية التدخني.

- دعوة جادة إىل اإلقالع عن التدخني.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية اخلام�شة
املخدرات .. كلها ب�شبب حبة

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

أب وثالثة أبناء جالسون يفطرون هم: )وليد، ومحد، ونادر(. )يمثل 
شخصية األب طالب من خالل حلية وعصا(. 

يقول األب ألكرب أبنائه وهو )وليد(: يا وليد اسمع مني.

وليد: نعم يا أيب.

األب: دائاًم يا وليد أفتخر بك .. ال تنساَ أنك أكرب إخوتك، وقدوهتم، 
وأنت وهلل احلمد من الشباب الصاحلني؛ حمافًظأ عىل الصالة، وباًرا بوالديك، 

ودائاًم حتصل عىل تقدير ممتاز، واألول عىل فصلك.

وليد: هذا كله بفضل اهلل يا أيب، ثم بفضل توجيهاتك.

األب: الفضل كله هلل؛ املهم يا ولدي أريدك أن تستمر عىل طريقك، 
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وال تلتفت ال إىل اليمني وال إىل اليسار .. وانتبه من رفيق السوء، واعلم بأنه 
مثل السوسة ينخر يف اجلسم حتى جيرك إىل طريقه .. انتبه واحذر، وكن مع 
رفقة اخلري، واسمع نصيحة معلمك، واعلم بأن املعلم والد، هل سمعت يا 

ولدي؟

وليد: نعم .. سمعت يا أيب. 

ونادر  محد  مع  األب  ويذهب  حقيبته،  حاماًل  للمدرسة  وليد  يذهب 
خارج املرسح.

 .. وليد  زميله:  فيناديه  للمدرسة  ذهابه  عند  زمالئه  أحد  وليد  يقابل 
وليد. 

وليد: نعم .. أهاًل فيصل .. كيف حالك؟

فيصل: بخري واحلمد هلل.

وليد: إىل أين ذاهب يا فيصل، أراك ال تتجه نحو املدرسة.

فيصل: وما الغريب يف األمر، أال تعلم بأن اليوم هو اخلميس.

وليد: نعم أعلم بأن اليوم هو اخلميس، وال يشء جديد يف األمر. 

الرتويح  يريدون  املدرسة  من  هربوا  قد  الطالب  أغلب  اليوم  فيصل: 
والتطعيس، وتغيري اجلو.

وليد: أنا لست ذاهًبا إال إىل املدرسة؛ أنت تعلم جيًدا أنني ال أحب مثل 
هذه الترصفات الطائشة.

فيصل: اليوم فقط .. مرة واحدة يف حياتك .. جرب فلن خترس أّي يشء.
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وليد: ال؛ أنا لست معتاًدا عىل مثل هذه األعامل اهلمجية، وأيًضا لو علم 
أيب باألمر لغضب مني أشد الغضب.

منا  أحد  فال  باألمر،  والدك  يعلم  فلن  تقلق  ال   .. وليد  يا  ال  فيصل: 
سوف خيربه أبًدا.
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الف�سل الثاين
جيلس فيصل ووليد يف املرسح، فيقول فيصل لوليد: اآلن سوف يأيت 

مجيع الشباب.

وليد: ومن هم هؤالء الشباب؟، أنا ال أعرف أحًدا منهم.

تتعرف  أحبايب وأصحايب، وسوف  فيصل: ال عليك، هؤالء مجيعهم 
عليهم واحًدا تلو اآلخر .. فال داعي للقلق.

وفارس(  ومــراد،  ــروان،  )م وهم:  املرسح  يف  شباب  ثالثة  يدخل 
ويسلمون عىل وليد ويتعرفون عليه.

يقوم فارس بعمل الشاي.

خيرج مراد )البلوت( من جيبه ويبدؤون يف اللعب.

بعد دقيقة يضع فارس يف الشاي حبة خمدرة. )حبة سكر كبرية للتمثيل 
عىل أهنا حبة خمدر(.

فارس يرض الشاي ويضعه عند الشباب.

فيصل يقوم بصب الشاي وتوزيع األكواب.

اجلميع يرشب.

بعد دقيقة يقول وليد: أشعر بتعب ودوار ورغبة يف النوم.

يرجع وليد للبيت وينام. )ينام وليد يف ناحية من املرسح(.

يذهب الشباب الثالثة خارج املرسح مع فيصل.
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الف�سل الثالث 
يدخل والد وليد عىل وليد وجيده نائاًم، فيوقظه؛ وليد .. وليد. 

وليد يقوم من النوم متعًبا.

يسأل األب: وليد ماذا بك؟ اليوم مل تصلِّ الفجر .. ومل أشاهدك .. هل 
أنت مريض؟ هل تعاين من يشء؟

وليد: ال يا أيب .. فقط أشعر بقليل من التعب.

يذهب والد وليد خارج املرسح.

يذهب وليد إىل زميله فيصل مرسًعا.

يرض فيصل داخل املرسح مع وليد.

يسأل وليد فيصل: أرجوك يا فيصل أشعر وكأن رأيس سينفجر.

فيصل: كل يشء بحقه.

وليد: ماذا تقصد بكل يشء بحقه؟ هل غدرت يب يا فيصل؟! .. هل 
يا فيصل؟! .. هل هذه هي هناية عرشة العمر؟! .. أمل  غدرت يب؟! .. ملاذا 

تقدر حق الصحبة؟!

وكل   .. بنفسك  أتيت  من  أنت   .. املجيء  عىل  أجربك  مل  أنا  فيصل: 
شخص يفكر بعقله، وأظنك لست صغرًيا لكي يغدر بك أحد.

وليد: هذا جزائي ألنني مل أسمع نصيحة أيب. 

فيصل: تريد حبوًبا خمدرة، ال بد من نقوٍد واآلن .. ال حبوب إال مع 
النقود. 
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وليد: وأنا من أين يل بالنقود؟ .. أنت تعلم حايل.

فيصل: أطلب من والدك أو ارسق؛ املهم أحرض املال.

يذهب وليد إىل ناحية املرسح حزينًا فينام، وخيرج فيصل.



79 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

الف�سل الرابع 
يدخل والد وليد عىل وليد ويوقظه .. وليد .. وليد .. قم أنا أبوك.

وليد يقوم حزينًا مغطًيا وجهه.
مل  اليوم  بك؟..  حل  الذي  ما  وليد؟  يا  بك  ماذا  وليد:  يسأل  األب 
أبلد  بأنك رصت من  املدير عنك وأخربين  املدرسة، وقد سألت  تذهب إىل 
الطالب، يقول: وليد تغري .. وليد أنت تغريت بالصالة، وتغريت بالدراسة، 
وأصبحت طوال يومك مستغرًقا يف النوم، حتى إخوتك الصغار أصبحت 

تعاقبهم بقسوة وشدة بعد أن كنت أنت من يلعب معهم ويالطفهم.
يرد وليد ببكاء: وماذا تريدين أن أعمل يا والدي؟ .. ما احلل يا والدي؟
آه .. لقد أخطأت يف حق نفيس وحقك يا والدي .. ثم يضم وليد أباه 

مع البكاء.
األب: وليد أخربين ماذا حل بك؟

وليد: تعرفت عىل رفقة سوء وأوقعوين يف احلبوب املخدرة .. هذه هي 
قصتي.

األب: آه يا وليد، آخر ما كنت أتوقعه .. حذرتك يا ولدي .. حذرتك 
باب  بأن  اعلم  ولدي  يا  لكن  املخدرات؛  طريق  لك  يسهل  السوء  رفيق   ..
اهلل  شاء  وإن  له،  ذنب  ال  كمن  الذنب  من  والتائب  مفتوح،  للمؤمن  التوبة 

بأنك مع توبتك هذه سوف ترجع ولدي وليد الذي أعرفه وأكثر. 
وليد: بإذن اهلل يا أيب لن أعود إىل هذا الطريق املظلم .. بإذن اهلل .. وأنا 
، واسأل اهلل أن ينجي كل شاب وقع يف هذا  تائب هلل وأسأل اهلل أن يتوب عيلَّ

الطريق، وأن يتوب عليه.
::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل عملية وضع حبة املخدر فيهإبريق شاي1

من املنزللتوزيعها عىل الطالبمخسة أكواب2

من املنزللتمثيل حبة املخدرحبة سكر كبرية3

)5( ر.سلتمثيل دور اللعب فيهابلوت4

)5( ر.سلتمثيل شخصية األبحلية طويلة5

من املنزللتمثيل شخصية األبعصا6

)األب،  هم:  طالب  ثامنية  املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
وليد، محد، نادر، فيصل، مروان، مراد، فارس(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ست أدوات. أربع من املنزل، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشة رياالت.
* أهداف املرسحية:

- التوعية بخطورة املخدرات ولو كانت جمرد حبة واحدة؛ فمنها قد 
تكون البداية والنهاية.

- التحذير من مغبة رفقاء السوء.
- التنبيه عىل أمهية االستامع إىل نصائح الوالدين.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية ال�شاد�شة
م�شت�شفي الرازي

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

اخلليفة املعتضد جالس عىل أريكة، وعىل رأسه عاممة محراء، وقد صفت 
أمامه أصناف الفواكه، وإىل جانبه يقف احلاجبان ممسكان بالرمح جيلس مع 

اخلليفة أربعة من الوزراء.

األول: إنه لعمل جليل يا موالي املعتضد. 

الثاين: اليشء من معدنه ال يستغرب.

املعتضد: إن إقامة مستشفى كبري يف بغداد أمر يف غاية األمهية؛ فهناك 
الكثري من املرىض بحاجة إىل العناية التامة هبم حتت إرشاف ثلة من األطباء 

املتمرسني.

الثالث: أدام اهلل عزك يا أمري املؤمنني.
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يلهجون  جيعلهم  سوف  اخلرب  هلذا  الناس  معرفة  أن  الشك  الرابع: 
بالدعاء لكم يا موالي  أن يوفقك اهلل يف كل يشء.

املعتضد: اللهم اجعلني خادًما لرعيتي خملًصا هلا.

اجلميع: آمني.

املستشفي  لبناء  املناسب  املكان  هو  اآلن  يشغلني  ما  أن  إال  املعتضد: 
. فلعلكم تشريون عيلَّ

الرابع: ملا ذا ال يكون يف وسط بغداد بجانب قرصكم املنيف، وليكون 
متوسًطا لكل أحياء بغداد.

أفضل،  ذلك  كان  كلام  بغداد  وسط  عن  ابتعد  كلام  أنه  أعتقد  األول: 
وأظن أن الطرف الغريب أفضل.

الثاين: إن اجلهة اجلنوبية مليئة بالبساتني، وأعتقد أن اجلو سيكون طرًبا 
نقًيا.

الثالث: ال تنسوا أن اجلهة الشاملية دائاًم هي أول من يستقبل ريح الشامل 
وغالب السنة تكون الرياح شاملية عىل بغداد.

املعتضد: )يبتسم( كام توقعت متاًما، لقد اعتقدت أن السؤال يسري جًدا، 
ولذلك قام كل واحد منكم باختيار موقع ما. إن اختيار املوقع  للمستشفى 

ليس هبذه السهولة، جيب أن يكون اختيار املكان عىل أسس علمية.

الرابع: صدقت يا موالي، البد من  سؤال خبري يف هذا املجال.

املعتضد: هلذا فقد استدعيت خري طبيٍب يف بغداد.
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األول: أبو بكر الرازي.

املعتضد: ومن غرية )ينادي احلاجب( أهيا احلاجب.

احلاجب: أمرك يا موالي.

املعتضد: أمل يرض الرازي بعد؟!

احلاجب: إنه ينتظر اإلذن بالدخول يا موالي.

املعتضد: أدخله.

)يدخل أبو بكر الرازي(.

الرازي: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعتضد: أهال بطبيب بغداد )يشري بيده إىل الرازي ليجلس عىل أحد 
املقاعد(.

الرازي: )جيلس( أدام اهلل عزك يا موالي.

فاختلفت  الطب  أمور  من  أمر  يف  نتناقش  جميئك  قبل  كنا  املعتضد: 
اآلراء ولن نجد متخصًصا يدلنا عىل اإلجابة الصحيحة خرًيا منك.

الرازي: أنا رهن إشارتك يا موالي.

املعتضد: لقد عقدت العزم بعون اهلل عىل بناء مستشفى يف بغداد.

الرازي: نعم العزم يا موالي.

يا  رأيك  فام   .. كثرًيا  بايل  تشغل  املكان  اختيار  قضية  أن  إال  املعتضد: 
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رازي؟!

الرازي: )يفكر( لعلك متهلني بعًضا من الوقت يا موالي.

املعتضد: ال بأس أمامك يوم كامل القرتاح املكان املناسب واملربرات 
العلمية الختياره.

مكان  الختيار  يكفي  واحًدا  يوًما  أن  أظن  ال   .. موالي  يا  الرازي: 
املتواصل  العمل  من  أيام  عدة  األمر  يتاج  قد   .. املستشفى  إلقامة  مناسب 

الختيار أنسب مكان؛ فهل أطمع يف فسحة من الوقت يا موالي.

املعتضد: كم يوًما حتتاج.

الرازي: أحتاج أربعه من الفتيان األذكياء األقوياء.

الوزير  أهيا  اآلخرون(   معه  ويقف  واقًفا  )هيب  ذلك  لك  املعتضد: 
األول: أمرك يا موالي.

الرازي ولِب له مجيع  طلباته .. أما نحن فسنذهب  ابق مع  املعتضد: 
لتفقد أحوال الرعية.

األول: أمرك يا موالي.

املعتضد: )خيرج( السالم عليكم.

الرازي والوزير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

الوزير: اجلس أهيا الطبيب األملعي .. )جيلسان( وقل يل ما هي طلباتك.

من  قطع  وأربع  واألقوياء  األذكياء  الفتيان  من  أربعة  أريد  الرازي: 
اللحم الطازج.
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الوزير: طلبك جماب أهيا الطبيب .. )ينادي( أهيا احلاجب.

احلاجب: أمر ك يا موالي.

الوزير: اذهب واستدع كاًل من أسامة وأسيد وسامر و) يفكر( سعيد.

احلاجب: أمرك موالي.

الوزير: قم وأحرض أربًعا من قطع  اللحم الطازج.

احلاجب: اآلن!

الوزير: نعم اآلن.

احلاجب: أمرك يا موالي )خيرج(.

ترى  يا  وهل  اللحم؟  بقطع  املستشفى  عالقة  ما  )مستغرًبا(  الوزير: 
سيكون أعلم باملكان املناسب للمستشفى من الوزارة؟

الرازي: ال تسبق األحداث أهيا الوزير.

الوزير: )هيز رأسه( كام ترى.

احلاجب: )يدخل( موالي الوزير .. الفتيان باخلارج.

الوزير: أدخلهم.

الفتيان: )يدخلون( السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الرازي والوزير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

الوزير: اسرتيوا .. )جيلسون(.

سعيد: هل أرسلت يف طلبنا أهيا الوزير؟
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الوزير: أنتم اآلن يف حرضة طبيب ماهر.

الرازي: أريد أن أتعرف عليكم.

أسامه: أنا أسمي أسامة.

سامر: وأنا سامر.

سعيد: وأنا سعيد.

أسيد: وأنا أسيد.

الرازي: حياكم اهلل يا أبنائي .. إن أمامكم عمل دقيق كام قال الوزير، 
ويتاج منكم احلرص واالهتامم حتى نضمن نجاح التجربة إن شاء اهلل.

سامر: وما هي التجربة؟!

الرازي: التجربة يا أبنائي الغرض منها اختيار مكان مناسب للمستشفى 
الذي يريد  موالنا املعتضد إقامته.

أسيد: وما املطلوب منا بالتحديد؟

احلاجب: )يدخل ويف يده أربع قطع من اللحم( اللحم يا وزير.

الوزير: ضعه أمام الطبيب )يضعه(.

سامر: ربام سنأكله.

إليه ويعلق  الرازي: كال .. سأدل كل واحد منكم عىل مكان يذهب 
قطعة اللحم ويرسها، وسأجزئ لكم مكافأة إن قمتم بام طلبت منكم.

أسامة: سننفذ ما تريد ال حًبا يف املال؛ ولكن خلدمه العلم.
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سعيد: وخلدمه بغداد وأهلها.

الوزير: بوركتم.

الرازي: )يادث أسامة( ستذهب أنت إىل شامل بغداد، وأنت )يادث 
سعيًدا( إىل رشقها، وأنت )يادث أسيد(  إىل جنوهبا، وأنت )يادث سامًرا( 
إىل غرهبا .. وليأخذ  كل واحد منكم قطعه اللحم ويعلقها يف املكان املحدد 

ويرسها.

الفتيان: )يقولون( بكل رسور .. سنقوم بالواجب عىل أكمل وجه.

الرازي: سيكون موعدنا هنا بعد مخسة أيام .. كل واحد يرض ومعه 
قطعه اللحم ولنرى ما سيكون.

الوزير: اذهبوا عىل بركة اهلل.
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الف�سل الثاين
نفس املنظر السابق.

الرازي: ها قد حان وقت حضور الفتيان.

الوزير: أرجو أال يتأخروا حيث أن أمري املؤمنني سيحرض بعد قليل.

نتائج  عىل  يقف  حتى  جًدا  مناسب  املؤمنني  أمري  حضور  إن  الرازي: 
التجربة.

احلاجب: )يصيح( أمري املؤمنني اخلليفة املعتضد.

)يقف الوزير األول والرازي .. يدخل اخلليفة ومعه الوزراء الثالثة(.

اخلليفة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الرازي والوزير: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

)جيلس اخلليفة .. يشري للجميع باجللوس .. جيلسون(.

اخلليفة: )يادث الرازي( ها قد جاء اليوم اخلامس يا طبيب بغداد.

الرازي: لن يل هذا املجلس حتى يدد املكان املناسب - بإذن اهلل - .

احلاجب: )يدخل( موالي أمري املؤمنني.

اخلليفة: ما وراءك يا هذا؟!

احلاجب: الفتيان األربعة الذين كلفهم الطبيب الرازي ينتظرون اإلذن 
بالدخول.

املعتضد: أدخلهم.
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احلاجب: أمرك موالي.

)خيرج .. يدخل الفتيان األربعة وبيد كل واحد منهم قطعة اللحم التي 
أخذها من الرازي .. سامر، وأسيد، يضع كل منهام يده عىل أنفه(.

الفتيان: السالم عليكم.

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعتضد: ما لكام تضعان أيديكام عىل أنفيكام!

أسيد: إن رائحة اللحم ال تطاق.

الوزير الثاين: ويكام اخرجا حتى ال ُتفسد هذه الرائحة اخلبيثة جملس 
أمري املؤمنني.

املعتضد: )خياطب الوزير( ويك يا )نادر( إننا يف جملس علم ومعرفة 
فال حترمنا من الفائدة .. )خياطب الرازي( الشك أن لديك ما تريد قوله يا 

رازي؟

الرازي: )يقف ويتجه إىل الفتيان( أكرب منك يا أمري املؤمنني تشجيعك 
للعلم ولطلبة العلم .. نعم إن لدي ما أريد رشحه إذا سمحت يل.

املعتضد: تفضل.

الرازي: قل يل يا أسيد .. أين وضعت قطعة اللحم؟

أسيد: وضعتها يف جنوب بغداد.

الرازي: ويبدو أهنا تعفنت.

أسيد: من اليوم األول.
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يا سامر؛ أين وضعت  الرازي: شكًرا لك .. ) يتجه لسامر(.. وأنت 
قطعة اللحم؟

سامر: فظيعة .. فظيعة .. ) يضع يده عىل أنفه(.

الرازي: ومتى بدأ هذا العفن.

سامر: يف اليوم الثاين.

أين  يا سعيد  وأنت  إىل سعيد(  )يتجه   .. يا سامر  لك  الرازي: شكًرا 
وضعت قطعة اللحم؟!

سعيد: وضعتها يف رشق بغداد كام كلفتني.

الرازي: )يأخذها ويشمها(  إن هبا رائحة  كرهية بعض اليشء.

العفن  أن  يبدو  ولكن  تذكر؛  رائحة   هبا  يكن  مل  األمس  حتى  سعيد: 
بدأها اليوم )يعطيه قطعة اللحم(.

الرازي: شكًرا يا سعيد )يادث أسامة( وأنت يا أسامة.

أسامة: نعم.

الرازي: أين وضعت اللحمة؟

أسامة: شامل بغداد.

إىل  يتجه   .. ويشمها  اللحم  قطعة  )يأخذ   .. أشاهدها  دعني  الرازي: 
اخلليفة املعتضد(  هل تريد أن تشم يا أمري املؤمنني؟

املعتضد: )يشمها( ال رائحة فيها تذكر.
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الرازي: )يعيدها إىل أسامه( شكًرا لك يا أسامة .. لقد فازت حلمتك.

أسامة: ماذا تقصد؟

الرازي: لو أذنت يل يا أمري املؤمنني فإين أرغب أن جيلس هؤالء الفتيان 
ليتعرفوا عىل نتائج التجربة؛ فهم الذين قاموا هبا من البداية إىل النهاية.

املعتضد: من حقهم  هذا.

الرازي: امجع اللحم يا أسامة وأخرجه .. وأنتم اجلسوا.

)أسامة جيمع اللحم وخيرج .. جيلس الفتيان( موالي أمري املؤمنني .. 
لقد كلفتني باختيار مكان املستشفى. اختيار املكان املناسب هو الذي يتوفر 
فيه اهلواء النقي، وتقل فيه اجلراثيم ومسببات األمراض من حرشات وغريها. 
)يدخل أسامة من جديد وجيلس( وحينام ُطلب مني اختيار املكان الصحي 
املناسب؛ مل أكن ألعرف أي اجلهات أفضل، فام كان مني إال أن طلبت أربًعا 
من قطع اللحم، وأربعة من الرجال ثم وجهتهم إيل اجلهة املخصصة ليعلقوا 
والغربية  اجلنوبية  اجلهتني  ففي  موالي  يا  الحظت  وكام   .. وينتظروا  اللحم 

تعفنت القطعتان برسعة.

باجلراثيم  ملوث  املنطقتني  هاتني  هواء  أن  عىل  يدل  وهذا  املعتضد: 
واحلرشات.

الرازي: بالضبط يا موالي .. أما اجلهة الرشقية فكان التعفن بطيًئا .. 
أما اجلهة الشاملية فكام رأيت يا موالي كانت قطعة اللحم عىل طبيعتها تقريًبا.

املعتضد: هل يل أن أستنتج بأن اجلهة الشاملية هي املكان املناسب إلقامة 
املستشفى؟
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لعالج  املناسب  املكان   .. حمله  يف  استنتاجك  موالي  يا  نعم  الرازي: 
املرىض هو شامل بغداد ألن اهلواء نقي، واجلراثيم واحلرشات قليلة إذا قورنت 

باجلهات األخرى.

الوزير األول: يا هلا من فكرة يسرية ورائعة.

املعتضد: لقد بذلت جهًدا كبرًيا .. شكًرا لك.

بذل اجلهد )يشري  الذي   .. يا موالي  يذكر  أبذل جهًدا  مل  أنا  الرازي: 
للفتيان( هؤالء.

املعتضد: سنكرمك ونكرمهم .. أهيا الوزير.

الوزير األول: أمرك موالي.

دينار جلده واجتهاده؛  مائة  الفتيان  فتى من هؤالء  املعتضد: أعط كل 
أما أبو بكر الرازي فأعطه ألف دينار، وسيكون املرشف عىل عالج املرىض 

باملستشفى.

الرازي: أكرمك اهلل يا موالي.

::::::  هناية املرسحية  :::::: 
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزلليحملها أربع طالبأربع قطع حلم1

بجانب رمح2 احلاجب  ليحمله 
اخلليفة املعتضد

من الطالب

)اخلليفة  هم:  طالًبا   )12( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
املعتضد، أبو بكر الرازي، أربعة وزراء، أربعة فتيان، احلاجبان(.

* مدة املرسحية: )25( دقيقة.

من  وواحدة  املنزل،  من  واحدة  أداتــان،  املرسحية:  أدوات  عدد   *
الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالب بأمهية إعامل العقل يف كل مسألة.

- إظهار قدرة عقل اإلنسان عىل اختصار اجلهد والوقت.

- تذكري الطالب بقصة من تارخينا اإلسالمي املرشق.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شرحية ال�شابعة
الغلو يف الدين

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يوجد جمموعتان األوىل: تتبع املنهج الوسط يف أمور الدين واألحكام 
الرشعية، مكونة من أربعة طالب هم: )عامد، حسن، معاذ، والشيخ عثامن(.

املجموعة الثانية: تتبع منهج الغلو يف الدين واألحكام الرشعية، وهي 
مكونة من ثالثة طالب هم: )يارس، حسام، سعود(.

يدخل طالب جديد اسمه )متعب( عىل املرسح فيذهب إىل املجموعة 
األوىل.

حيث  الغلو  من  ويذر  يتكلم  وهو  عثامن،  الشيخ  إىل  متعب  يستمع 
يقول الشيخ عثامن:   

األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  »احلمد 
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واملرسلني، نبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة، وأزكى التسليم. 
ثم أما بعد:

وأتباعه  وسّلم-  عليه  اهلل  -صىل  رسوله  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن 
باالستقامة عىل أمره من غري غلو وال تقصري؛ فقال سبحانه: ڇ ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڇ ]هود: 112[. كام 

ٻ   ٻ   ٱ   ڇ  سبحانه:  فقال  الدين،  يف  الغلو  من  قبلنا  من  حذر 
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
واالستقامة  املائدة[،   [ ڇ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
التدين عام رشعه  الزيادة يف  معناه:  والغلو  اهلل،  االعتدال عىل رشع  معناها: 
اهلل، سواًء كان غلًوا يف األشخاص، أم يف العبادة، أم يف األحكام؛ ألن الغلو 
يفيض إىل اخلروج من الدين، وينفر املدعوين، ويشوه اإلسالم. لذا.. انتبهوا 
واحذروا من الغلو يف الدين فها أنا أكرر بأن الغلو يف الدين يؤدي إىل ثالثة 

أمور خطرية هي: 

أواًل: يؤدي إىل اخلروج من الدين.

ثانًيا: ينفر املدعوين.

ثالًثا: يشوه اإلسالم. انتبهوا من سلوك طريق الغلو واحذروا منه«.

خيرج متعب ويذهب إىل املجموعة الثانية.

جيلس متعب يف املجموعة الثانية ويستمع إىل حسام يتحدث، فيقول: 
يا إخوان نحن البد وأن نتشدد يف أي حكٍم رشعي فال جمال حلسن الظن، وال 
جمال الختالف اآلراء، رأينا هو الصواب وهو الذي نعمل به، ورأي غرينا 

هو اخلطأ مهام كان. 
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الف�سل الثاين
يدخل أخو متعب إىل املرسح وينادي متعب.

متعب: نعم يا أخي.

أخو متعب: ما رأيك يف فتح حساب يف بنٍك إسالمي؟

أفتى  قد  )زيد(  فالعامل  الفكرة؛  أوافقك  ولن  أفعل  لن   .. متعب:ال 
بتحريم ذلك.

أخو متعب: ولكن؛ هناك بنوك إسالمية ال تتعامل بالربا بتاًتا وقد أفتى 
هبا العامل )سعيد(.

متعب: ال فرق بني البنوك اإلسالمية وغري اإلسالمية؛ فكلها قد أفتى 
بحرمتها العامل )زيد(، وملن أسمع كالًما من غريه أبًدا.

ال  فلم  أخرى؛  مرة  السؤال  وتستطيع  رمحة؛  اخلالف  متعب:  أخو 
حتاول؟.

واحدة،  مرة  سمعتها  فتوى  هي   .. أبحث  ولن  أسأل،  لن  متعب: 
وفهمتها بطريقتي، ولن أستفرس أكثر وأكثر.
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الف�سل الثالث
-  يرتك متعب أخاه ويذهب إىل املجموعة الثانية.

- خيرب متعب بام حصل مع أخيه للمجموعة الثانية.

حسام: أخاك إما جاهل أو متساهل يف أمر دينه.

يارس: وملاذا يأخذ فتوى العامل )زيد( ويرتك فتوى العامل )سعيد(؟

سعود: إذا استمر أخوك عىل اتباع ما يروق له؛ فربام خيرج من امللة!!

سبحانه،  ربه  يعرف  تقي،  عاقل،  مسلم،  أخي   .. اهلل  متعب:وحدوا 
ويسري عىل سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، حتى وإن وقع منه خطأ، فكلنا نخطئ.

حسام: أين العقل من فعله؛ بل هو جاهل.

يارس: هو خيتار من الفتاوى ما يرق له .. أين تقواه؛ ملاذا ال خيتار األشد، 
واألصعب.

سعود: ال أدري ماذا بقي ألخوك من إسالمه وإيامنه؟

متعب: حسبي اهلل ونعم الوكيل .. تصوبون سهامكم ألخ مسلم يب 
اهلل ورسوله.
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الف�سل الرابع
يذهب متعب للمجموعة األوىل ويستمع للشيخ عثامن.

إال  يشء  يف  كان  ما  »احللم  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  يقول  يقول:  عثامن  الشيخ 
زانه وما نزع من يشء إال شانه«. وما خري الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين إال اختار 
الغلظة  من  كتابه  يف  اهلل  حذر  وقد  رحم،  قطيعة  أو  إثاًم  يكن  مل  ما  أيرسمها 

والفظاظة حيث قال يف كتابه لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ڇپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ ]آل عمران[.

ثم اعلموا أن الدين هو حسن اخللق، وأن الدين مبني عىل اليرس، فال 
تشدد وال غلو.

منهج  باتباع  فعليه  خطأ؛  تصحيح  أو  منكر،  تغيري  املسلم   أراد  وإذا 
باحلكمة  املخالف  وتصحيح  املخطئ،  مع  الرفق  وهو  أال  ملسو هيلع هللا ىلص،  املصطفى 

واملوعظة احلسنة، قال تعاىل: ڇہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ۋۅڇ ] ا لنحل[ فال فظاظة يف القول، وال رفع للصوت، وال عبوس 
يف الوجه، بل عليك بأحسن العبارات، مع خفض الصوت، واالبتسامة يف 

الوجه .. فهذا هو طريق املسلم يف الدعوة، ومنهج الداعية إىل اهلل.

ثم اعلموا أن التكفري واحلكم عىل األشخاص هو من أخطر األمور، 
بناًء عىل  وبه تضل األمة، وبه تفرتق، فال حتكم عىل األشخاص، وال حتكم 
ظواهر األمور؛ بل استرش العلامء أصحاب الرأي السديد، فهم من وكلهم 
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اهلل هبذه األمور، قال تعاىل: ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڇ ]النحل[.

أهل  جمالسة  عن  االبتعاد  هو  عليه؛  وأنبهكم  منه  أحذركم  ما  وآخر 
التشدد والغلو يف الدين، فإهنم يشوهون الدين، ويفرقون األمة، وال يتبعون 
املنهج النبوي يف الدعوة مع املخالف... لذا؛ احذروهم واحذروا من اجللوس 

معهم، أو االستامع إليهم.

رأسه،  ويقبل  أخاه،  إىل  ويذهب  األوىل  املجموعة  من  متعب  خيرج 
ويقول ألخاه: من اليوم ال تشدد وال غلو، واحلمد هلل أنني عرفت طريق اخلري 
والصالح والوسط فاتبعته، وعرفت طريق الغلو والتشدد والتكفري وابتعدت 

عنه.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

ال يوجدال يوجدال يوجد2

ال يوجدال يوجدال يوجد3

)حسام،  هم:  طالب   )9( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سعود، يارس، متعب، أخو متعب، الشيخ عثامن، عامد، حسن، معاذ(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- التحذير من الغلو بالدين.

- بيان املنهج الوسط املعتدل.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثامنة
الختناق

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

بدر،  )خالد،  وهم:  اإلفطار  وجبة  يتناولون  جمتمعون  طالب  مخسة 
عيد، نواف، ظافر(.

يأكل بدر قطعة خبز مع عسل فيغص هبا .. ويبدأ باالختناق.

خالد يقول: بدر ماذا بك؟ .. تكلم.

بدر ال يرد فقط واضًعا يديه حول رقبته.

يقوم عيد برضب بدر عىل ظهره.

يقوم نواف أيًضا برضب بدر عىل ظهره.

وكذلك يقوم ظافر برضب بدر عىل ظهره.
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بدر يسقط عىل األرض.

خالد يقول: يا اهلل! ما الذي جرى لبدر .. ماذا حل بصديقي؟ .. ماذا 
حل بزمييل؟

ظافر يقول: يا شباب هيا نحمله ونذهب به إىل أقرب مستشفى برسعة.

يقوم ظافر وعيد بحمل بدر من يديه ورجليه فيسقط.

يرجع نواف وخالد ويمالن بدر مرة أخرى بطريقٍة خاطئة. 

نواف وخالد يذهبان ويضعان بدر عىل طاولتني يف نفس املرسح.

يقول خالد لعيد: برسعة ناد الطبيب.

يذهب عيد وينادي الطبيب.

يأيت عيد مع الطبيب.

هذا  فيقول:  ظهره،  إىل  ينظر  ثم  بالسامعة  بدر  بفحص  يقوم  الطبيب 
شدة  من  أزرًقا  أصبح  قد  ظهره  إن  بل  بقوة؛  ظهره  عىل  مرضوٌب  املريض 

الرضب.

عيد: أرجوك يا طبيب طمئنا .. بدر حي أم ميت؟

الطبيب: ادعوا له بالرمحة .. ادعوا له بالرمحة.

عيد: يعني بدر مات، ثم يبكي.

اجلميع يردد: اهلل يرمحك يا بدر .. اهلل يرمحك يا بدر.
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الف�سل الثاين 
خيرج مجيع الطالب من املرسح .. حاملني معهم بدر.

يدخل طالب جديد اسمه )عبد العزيز(، ويقول: 

يتناول  السابقة حالة اختناق لشخص كان  شاهدتم معنا يف املرسحية 
حوله،  كانوا  الذين  الطالب  معها  تعامل  كيف  وشاهدتم  اإلفطار،  وجبة 

وشاهدتم هنايتها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان تعامل الطالب صحيًحا مع هذه 
احلالة؟

اجلواب: بالتأكيد كان تعامل الطالب مع هذه احلالة خاطئ )٪100(، 
واألمر يف النهاية هو بقضاء اهلل وقدره؛ لكن هناك أسباب علينا األخذ هبا، 
فبأشياء يسرية تستطيع - بإذن اهلل - احلفاظ عىل حياة مصاب قد يكون من 
أقرب األشخاص لك كأمك أو أبيك أو أحٍد من إخوتك .. لذا؛ علينا معرفة 

كيفية التعامل مع مثل هذه احلاالت الطارئة.

يدخل مجيع الطالب السابقني للمرسح مرة أخرى.

عبد العزيز يقول: اآلن سوف نرشح طريقة التعامل الصحيح مع حالة 
االختناق، ونبني األخطاء التي وقعت يف احلالة السابقة.

التنفس يف احللق، أو  أواًل: ما هو االختناق: االختناق هو انسداد ممر 
القصبة اهلوائية، ويتطلب هلذه احلالة عالج طارئ جتنًبا لفقدان الوعي أو لوفاة 

املصاب.
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ثانًيا: كيف يدث االختناق؟

غالًبا ما يدث نتيجة عن لقمة من الطعام غري ممضوغة جيًدا، حتتجز يف 
احللق أو القصبة اهلوائية، ويف أغلب األحيان يكون الطعام الصلب، كاللحوم 

هو املسؤول عن احلادث.

أن  كام  الطعام،  مضغه  أثناء  يف  حتدث  قد  املختنق  يكون  ما  وعادة 
حالة األسنان إذا كانت سيئة قد تساهم يف وقوع حادث كهذا؛ إذ إهنا تعيق 
اإلحساس بالطعام يف الفم يف أثناء املضغ، كام أن األسنان املسوسة ال متضغ 

الطعام جيًدا كاألسنان السليمة؛ ألن مضغها وتقطيعها للطعام يكون أقل.

ثالًثا: ما هي حالة املختنق النفسية؟

اخلوف  تعابري  فتكسو  احلالة،  هذه  يف  بالذعر  الشعور  املختنق  يرافق 
والفزع وجه املصاب باالختناق، ويف البداية يتحول لونه إىل اللون األرجواين 
وجتحظ عيناه وقد يلهث ويصدر عنه صوت أزيز، وتكون يداه حول رقبته، 

وأصابعه ممدودة هكذا.

يقوم بدر بتمثيل االختناق من خالل إظهار صوت أزيز، ووضع يديه 
حول رقبته، فارًدا أصابع يديه.

يكمل عبد العزيز الرشح بقوله: يف هذه احلالة يتطلب علينا أمران يف 
غاية السهولة، وأيًضا يف غاية األمهية.

عىل  املصاب  شجع  احلالة  هذه  ففي  )يسعل(؛  املصاب  كان  إذا  أواًل: 
السعال، وال تقم بإرباكه أو إخافته؛ بل شجعه عىل أخذ ناَفاَس والسعال، إىل 

أن يذهب االختناق عنه.
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ثانًيا: إذا مل يسعل املصاب باالختناق فامذا نفعل؟

هدئ املصاب وطمئنه، وال تروعه، وأخربه أنك ستساعده.

أساعدك،  سوف  أنا  اطمئن،  نفسك،  )هدئ  لبدر:  العزيز  عبد  يقول 
وال ختف، إن شاء اهلل األمر يسري(.

يف احلالة السابقة شاهدنا كيف ارتفعت أصوات زمالء بدر يف أثناء إصابته 
بحالة االختناق وهذا لن ومل يفده شيًئا، بل يعقد األمر، وجيعل املصاب يف حالة 
قلق واضطراب، وهو يف أمس احلاجة إىل الطمأنينة والتهدئة، لذا ال تنساَ ضبط 

نفسك يف مثل هذه احلاالت احلرجة حتى لو كان املصاب أحد أقاربك.

إذا  أم ال؟ ألنه  الكالم  قادًرا عىل  إذا كان  اسأله   .. املصاب  بعد هتدئة 
كان املصاب قادًرا عىل الكالم فمعنى ذلك أن القصبة اهلوائية ليست مسدودة 
الشخص غري  إذا كان  أما   .. الرئتني  يبلغ  ما زال  بالكامل، وأن األكسجني 
قادٍر عىل الكالم وممسك بيديه حول عنقه؛ فهذا الشخص يتاج إىل مساعدة 
عاجلة، وال ينبغي تركه بمفرده .. مع التنبيه إىل أن إجابات املريض قد تكون 
يلف  )نعم( هيز رأسه نحو األسفل، و)ال(  مثل  فقط عن طريق اإلشارات 

رأسه نحو اليمني واليسار .. وإليكم تطبيق هذا الكالم.

يقول عبد العزيز لبدر: بدر هل تستطيع الكالم؟

بدر يدير رأسه نحو اليمني والشامل يعني )ال( ال يستطيع الكالم.

الكالم  يستطيع  هل  وسألناه  املصاب،  هدأنا  أن  بعد  العزيز:  عبد 
حياة  إلنقاذ  مهم  إجراء  بعمل  اآلن  نقوم   .. الكالم  يستطيع  ال  أنه  فوجدنا 
وسوف  خمرتعها،  إىل  نسبة  )هلمس(  مناورة  تسمى  مناورة  وهي  املصاب، 

أقوم بتطبيقها مع الرشح.
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إىل  قلياًل  واحنه  بذراعيك  ثم أحط خرصه  املصاب  أواًل: قف خلف 
األمام.

ثانًيا: اصنع قبضة بإحدى يديك وضعها فوق رسته بقليل.
بطنه بحركة  بيدك األخرى واضغط بشدة عىل  ثالًثا: أمسك قبضتك 

رسيعة نحو األعىل .. أعد الكرة حتى خيرج اجلسم من ممر اهلواء.
إذا مل خيرج اجلسم الغريب من املريض وفقد الوعي فمدد الشخص عىل 
األرض، وأعطه نفسني إنقاذيني من خالل الفم، ثم اطلب النجدة واملساعدة 

)997( اهلالل األمحر.
يمدد عبد العزيز بدر عىل األرض ويعطه نفسني إنقاذيني.

وكذلك إذا أصيب أي أحد منا ال سمح اهلل بحالة اختناق ومل جيد من 
يسعفه؛ فال بأس أن يقوم هو بعمل هذه املناورة عىل نفسه حيث تقوم بوضع 
يدك فوق رستك بقليل ثم متسكها باليد األخرى، وتضغط عىل بطنك نحو 
األعىل حتى خترج لقمة الطعام، أو انحِن عىل ظهر مقعد خللق األثر نفسه)1( .
أمهية  عىل  والتذكري  التنبيه  أود  املرسحية  هذه  هناية  يف  العزيز:  عبد 
االتصال عىل )997( اهلالل األمحر فوًرا عند حدوث مثل هذه اإلصابات، 
اهلالل  فرقة  وصول  حني  إىل  اإلنقاذ  عملية  أنت  تبارش  أن  عليك  وكذلك 
مجيًعا،  الناس  أحيا  فكأنام  نفًسا  أحيا  فمن  ذلك؛  عىل  قادًرا  كنت  إذا  األمحر 
والدقائق يف هذه احلاالت نادرة وثمينة، وقد يقدر اهلل هبا إنقاذ روح إنسان 

عىل يديك؛ فال هتمل مثل هذه النصائح والتوجيهات.
::::::  هناية املرسحية  ::::::

)1(  يطبق عبد العزيز هذا الكالم عىل نفسه، وكذلك يقوم باالنحناء عىل مقعد.
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
وجبة وجبة إفطار1 تناول  عملية  لتمثيل 

اإلفطار
)10( ر.س

من املدرسةلوضع بدر عليهاطاولتان2

)30( ر.سلتمثيل شخصية الطبيببالطو طبي3

يتم استعارهتالتمثيل شخصية الطبيبسامعة4

من املدرسةلتمثيل عملية اإلغامءمقعد5

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )خالد، بدر، 
عيد، نواف، ظافر، عبد العزيز، الطبيب(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

من  املدرسة، ست  من  اثنتان  أدوات.  ثامين  املرسحية:  أدوات  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: أربعون ريااًل سعودًيا.

* أهداف املرسحية:

- توجيه الطالب إىل كيفية التعامل مع الشخص املختنق.

- تنبيه الطالب عىل العادات اخلاطئة التي متارس يف مثل هذه احلاالت 
احلرجة.
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للقادر  اإلنقاذ  بدء عملية  مع  فوًرا )997(،  اإلسعاف  أمهية طلب   -
عىل ذلك.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.

* مالحظة: إذا تم توفري )البالطو الطبي( من مرسحيات سابقة تصبح 
تكلفة هذه املرسحية عرشة رياالت فقط؛ بعد خصم قيمة )البالطو الطبي(. 
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 امل�شرحية التا�شعة
طفاية احلريق

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

عيسى،  )فهد،  وهم:  ومقاعد  طاوالت  عىل  جالسون  طالب  مخسة 
ماجد، وليد، نارص(.

يدخل عليهم معلم، ويقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الطالب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

املعلم: درسنا اليوم - إن شاء اهلل - عن استعامل طفاية احلريق.

فهد: وما طفاية احلريق يا أستاذ؟

أية  هبا  لنا  وليس  املدين  الدفاع  اختصاص  من  هذه  أستاذ  يا  عيسى: 
حاجة.

 .. أمحر  لوهنا   .. للزينة  اجلدران  عىل  يعلقوهنا  أستاذ  يا  هذه  وليد: 
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وشكلها أسطواين.

املعلم: بكل رصاحة مل أكن أتوقع أنكم هبذه الدرجة؛ ال تعرفون أي 
يشء عن طفاية احلريق .. طفاية احلريق يا أبنائي ال يمكن االستغناء عنها؛ قد 
حتتاجها يف املنزل، وقد حتتاجها يف املكتب، وقد حتتاجها يف املدرسة، فمن منا 
ليس معرًضا للحرائق ال سمح اهلل؟. إن أي حريق إذا أمكن السيطرة عليه يف 
بدايته خيمد وينطفئ ربام يف غضون ثواٍن، أما إذا ُأمهل وترك ومل يتعامل معه 
يف حلظاته األوىل؛ فقد يأيت عىل األخرض واليابس، وبعد ذلك ال ينفع الندم. 
لذا؛ علينا أن نصطحب طفاية احلريق أينام كنا سواًء يف املنزل أم املدرسة أم 

السيارة، فقد تكون سبًبا يف إنقاذ حياة أرواح بعد اهلل - عز وجل - .

نارص: طيب يا أستاذ نريد أن نتعرف عىل مكونات طفاية احلريق؟ 

املعلم: أحسنت يا نارص عىل سؤالك .. طفاية احلريق هي عبارة عن 
أسطوانة معدنية مملوءة باملاء، أو بامدة كيميائية ثقيلة عازلة، تعزل األوكسجني 
عن املادة املحرتقة .. وعمل طفايات احلرائق يكمن يف إزالة - عىل األقل - 

أحد العنارص املسببة لالشتعال مما يؤدي إىل كبح وتثبيط تفاعل االحرتاق.

ماجد: طفايات احلريق هل هي نوع واحد، أم عدة أنواع؟

للرشح،  مستوعٌب  أنك  عىل  دليل  وهذا  ماجد،  يا  أحسنت  املعلم: 
وتريد أن تعرف أكثر عن طفايات احلريق.

يوجد ثالثة أنواع من طفايات احلرائق هي: 

1- طفاية املاء.
2- طفاية ثاين أكسيد الكربون.
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3- طفاية الرغوة الكيميائية أو ما يسمى البودرة.
وهذه الثالثة أنواع موجودة أمامكم سوف نقوم برشح كل واحدة عىل 

حدة)1(.
يقول املعلم: نبدأ أواًل مع طفاية املاء وهي التي أمامكم، وهي حتتوي 
لكن جيب  اإلطالق،  الطفايات عىل  أنواع  أبرز  من  وتعد  املاء  بداخلها عىل 
مراعاة أن طفاية املاء يمكن أن تؤدي إىل كارثة لو استخدمت بالشكل الغري 
مناسب؛ ألن استخدامها ينحرص يف احلرائق التي تنتج من األخشاب والورق 
والكرتون ويمنع استخدامها عند حدوث حريق كهربائي أو وجود سوائل 

قابلة لالشتعال أو ماء؛ ألن املاء موصل للكهرباء.
النوع الثاين من الطفايات: هو الذي أمامكم طفاية ثاين أكسيد الكربون، 
وهي عبارة عن طفاية حتتوي بداخلها عىل غاز ثاين أكسيد الكربون، وتعد 
اهلواء  يف  يتمدد  الكربون  أكسيد  ثاين  ألن  األنواع؛  أشهر  من  الطفاية  هذه 
من  األكسجني  ويمنع  باحلريق،  ييط  فإنه  األكسجني  من  أثقل  إنه  وحيث 

االنتشار يف اجلو وبالتايل يتم إمخاد احلريق.
النوع الثالث من الطفايات: وهي التي أمامكم طفاية الرغوة الكيميائية 
أو البودرة )بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم( والتي تتحلل 
من  النوع  هذا  ويعد  احلريق،  إمخاد  إىل  يؤدي  مما  مئوية   )70( درجة  عند 

الطفايات من أكثر أنواع الطفايات شيوًعا يف العامل.
أنواع  فهمتم  هل   .. طالب  يا  هلم:  ويقول  الطالب  إىل  يرجع  املعلم 

الطفايات ومكوناهتا الداخلية؟

)1(  طبًعا تكون الثالثة أنواع من الطفايات موجودة عىل املرسح، وأمام الطابور ليقوم املعلم 
بأخذ كل واحدة عىل حدة ورشحها؛ كي يكون االستيعاب أكرب، وبعيًدا عن النسيان.
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يرد مجيع الطالب: نعم؛ اآلن فهمنا.

نارص: لكن يا أستاذ أنا ال أعلم كيف يمكنني أن أستخدم إحدى هذه 
الطفايات إلمخاد أي حريق.

املعلم: ركزوا معي وانتبهوا يا طالب كي تتعرفوا عىل كيفية استخدام 
طفاية احلريق إلمخاد احلرائق.

صدقوين .. الطريقة سهلة، ويسرية وال حتتاج إال إىل قليٍل من االنتباه 
والرتكيز؛ لذا كونوا معي.

إلمخاد أي حريق يتوجب عليك اتباع قواعد السالمة وهي: 

1- اعرف نوع املادة املشتعلة املتسببة يف احلريق، وتأكد من استخدامك 
للطفاية املناسبة.

2- احرص عىل وضع الطفاية املناسبة يف املكان املناسب.

3- ال تواجه احلريق إذا كنت غري مزود باألجهزة الكافية.

4- تفحص طفاية احلريق بني فرتة وأخرى، وتأكد من وجود مفتاح 
األمان املثبت يف املقبض.

صالحية  من  وتأكد  الضغط  مقياس  يف  املؤرش  حركة  الحظ   -5
استخدام الطفاية.

6- كن عىل بعد مسافة كافية عندما تقوم بإطفاء احلريق.

الطفاية،  استخدام  تتقن  أنك  من  تأكد  األهم:  وهي  وأخرًيا  سابًعا 
وتدرب عىل ذلك، وال تنساَ خطواهتا األربع.
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نارص: طيب يا أستاذ وما خطواهتا األربع؟ .. نريد أن نعرفها.

ويسرية  سهلة  حريق  طفاية  أية  الستخدام  األربع  اخلطوات  املعلم: 
وهي باختصار أربع كلامت .. اسحب .. وجه .. اضغط .. حرك .. أطبقها 

اآلن لكم عملًيا ..

أواًل:  اسحب .. أي: اسحب صامم األمان الذي أمامكم.

ثانًيا: وجه .. أي: وجه اخلرطوم إىل احلريق بحيث يكون إىل مصدر 
احلريق وليس إىل اللهب املتطاير.

ثالًثا: اضغط .. أي: اضغط عىل مكبس الطفاية النطالق املادة املوجودة 
يف الطفاية.

رابًعا: حرك .. أي: حرك اخلرطوم عىل مجيع احلريق يمينًا وشاماًل وال 
تكتفي باجتاه واحد؛ بل حرك اخلرطوم إىل اجتاهات احلريق كافة.

هذه هي اخلطوات بكل سهولة يف أربع كلامت هي: اسحب .. وجه .. 
اضغط .. حرك.

اهلدوء عند  الطالب ويقول: األهم من هذا كله هو  إىل  املعلم  يرجع 
حدوث أي حريق ال سمح اهلل .. وحماولة اهلروب دون محل احلقائب واألمتعة 
أو إحداث زحام والذي يسبب تدافًعا ومن ثم إصابات وكسور ووفيات ربام 

أشد من رضر احلريق نفسه.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد114

الف�سل الثاين
يقوم أحد الطالب بوضع كرتون أمام الطابور وإشعال احلريق فيه ومن 
ثم الدخول عىل املعلم والطالب وهو يرصخ بصوت عالٍ حريق .. حريق .. 

فيقوم الطالب باخلوف واهللع وترديد حريق .. حريق)1( .
 .. طالب  يا   .. اهلدوء  بقوله:  الطالب  هتدئة  بمحاولة  املعلم  يقوم 

اهلدوء.
باهلرب  وماجد  نارص  فيقوم   .. حريق   .. حريق  يرصخون  الطالب 

برسعة كبرية خارًجا.
يقوم فهد بحمل طاولة واخلروج من املرسح.

يقوم عيسى بحمل مقعدين واخلروج من املرسح.
يقوم وليد بحمل ثالث حقائب واخلروج من املرسح.

 .. سابًقا  تعلمنا  كام  ويقول:  احلريق،  بطفاية  ويمسك  املعلم  يذهب 
نحو  اخلرطوم  املعلم  )يوجه  وجه  األمان(،  صامم  املعلم  )يسحب  اسحب 
مصدر النار(، اضغط )يضغط املعلم عىل مكبس الطفاية(، حرك )يقوم املعلم 

بتحريك اخلرطوم يمينًا وشاماًل(.

يقول املعلم: هبذه الطريقة اليسرية سيطرنا عىل هذا احلريق واحلمد هلل، وسوف 
نسيطر - بإذن اهلل - عىل أي حريق إذا تعاملنا معه التعامل األمثل والصحيح.

لكن ال أنسى التذكري بأن اهلدوء مطلوب يف مثل هذه احلاالت واهلروب 

)1(  جيب أن تعرض املرسحية يف ساحة مكشوفة وآمنة حتى يتم تطبيق التجربة بنجاح ودون 
أي خطر.
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من مكان احلرائق يكون بحذر، وعدم املزامحة، وعدم محل األمتعة.

أثناء  يف  للطالب  اخلاطئ  التعامل  يف  السابق  املشهد  يف  شاهدنا  فكام 
سامعهم رصخة حريق .. حريق.

أي  دون  احلرائق  مكان  من  واهلروب  مطلوب،  اهلدوء   .. أكرر  لذا؛ 
إيذاء ال لنفسك وال لآلخرين هو العمل الصحيح.

يف النهاية ال تنسوا عند حدوث أي حريق )998( الدفاع املدين.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الدفاع لرشحها  أمام الطالبطفاية املاء1

املدين

طفاية ثاين أكسيد 2
الكربون

من الدفاع لرشحها  أمام الطالب
املدين

من الدفاع لرشحها  أمام الطالبطفاية البودرة3
املدين

كرتون مع ورق 4
بداخلة

الفتعال حريق صغري، والتدرب 
عىل الطريقة الصحيحة إلمخاده

من املنزل

من املدرسةلكي جيلس عليها الطالبمخسة مقاعد5

من املدرسةلكي جيلس عليها الطالبمخس طاوالت6

محل ثالث حقائب7 مع  اهلروب  دور  لتمثيل 
األمتعة

من الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )فهد، عيسى، 
ماجد، وليد، نارص، املعلم، الطالب الذي يفتعل احلريق(

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: سبع أدوات. ثالثة تستعار من الدفاع املدين، 
واثنتان من املدرسة، وواحدة من الطالب، وواحدة من املنزل.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بالطريقة الصحيحة للتعامل مع احلرائق.

- تعريف الطالب بأنواع طفايات احلريق وكيفية استعامهلا.

نشوب  أثناء  يف  ضار  والغري  السليم  اخلروج  إىل  الطالب  إرشاد   -
احلرائق.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.

إىل  الذهاب  ينبغي  الثالث  الطفايات  أنواع  إلحضار  مالحظة:   *
التثقيفية يف احلرائق  أقرب مركز للدفاع املدين واحلديث معهم عن مهمتك 
والتي تنوي إيصاهلا إىل الطالب عن طريق مرسحيٍة حية، وتتطلب إحضار 
عن  للطالب  رشحها  يتم  لكي  الثالث  الطفايات  أنواع  من  عينات  ثالث 
التجاوب  كل  منهم  جتد  منها، وسوف  االنتهاء  بعد  فوًرا  وإرجاعها  قرب، 

والرتحيب - بإذن اهلل - .

عملًيا  احلرائق  إطفاء  كيفية  حول  منهم  تستفيد  بأن  بأس  ال  وكذلك 
لكي تزداد معلوماتك يف هذا املجال، ومن ثم تنقلها إىل طالبك عرب املرسحية.

ببيع طفايات احلرائق  وال أنسى االستعانة بمحالت السالمة اخلاصة 
فهم سوف يساعدونك - بإذن اهلل - بأخذ عينات من الطفايات التي تتوفر 

عندهم.

وكذلك استعن بعد اهلل بالطفايات املوجودة يف مدرستك، وأحرض فقط 
األنواع التي ليست موجودة؛ لعرضها يف أثناء املرسحية ومن ثم إرجاعها.
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 امل�شرحية العا�شرة
الإغماء

بداية املرسحية...

يوجد ستة مقاعد وطاوالت جيلس عليها الطالب وهم: )عادل، سامل، 
نارص، صالح، ماجد، حممد(.

يدخل معلم فيسلم عىل الطالب.

املعلم: من مل يل واجب األمس فليقف؟

أحد الطالب يقف وهو )عادل(.

عن  درس  عندنا  اهلل  شاء  إن  اليوم  فيقول:  الدرس  برشح  يبدأ  املعلم 
احلميدة،  األمور  من  البيئة هي  نظافة  بأن  تعلمون  وأنتم مجيعكم   .. النظافة 
والتي حثنا عليها ديننا احلنيف، فمن آداب اإلسالم إماطة األذى عن الطريق، 

وأنتم تعلمون أن إماطة األذى عن الطريق صدقة.

عادل يقاطع املعلم، بقوله: أستاذ أريد أن أجلس.
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املعلم: وملاذا جتلس؟ .. لو أحرضت الواجب جللست.

عادل: أستاذ أشعر بيشٍء من الدوار.

املعلم: ال بأس .. اجلس وال تكررها.

املعلم يكمل الرشح: وكام تعلمون أن إماطة األذى عن الطريق صدقة، 
وأن إماطة األذى عن الطريق هي شعبة من شعب اإليامن.

يبدأ عادل بالسقوط.

الطالب يلتفون حول عادل ويقولون: عادل .. ماذا بك؟ 

عادل ال جييب!

املعلم: عادل .. هل أنت بخري؟ ماذا بك؟

نارص: يا اهلل! ما الذي حصل لعادل؟ .. ماذا نعمل؟

حممد: دعونا نرصخ يف وجهه فربام يفيق.

يرصخ حممد بوجه عادل؛ لكن ال فائدة. 

صالح: يا شباب .. دعونا نحمله ونذهب به إىل املستشفى.

ماجد: لكن يا شباب كيف نحمله؟

سامل: نعم .. هذه مشكلة؛ كيف نحمله؟ نريد حاًل يا شباب.

حممد: ال حتتاج إىل حٍل وال تفكر؛ فقط نحتاج إىل طالبني يمالنه من 
قدميه، وطالبني يمالنه من يديه.

سامل: حُقا إهنا فكرة جيدة.
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يقوم سامل وحممد بحمل عادل من قدميه.

ويقوم نارص وصالح بحمل عادل من يديه.

يقومون بحمله لكنهم يعجزون عن إخراجه من بني املاصات.

ماجد: قفوا يا شباب؛ هبذه الطريقة التي محلناه هبا ال نستطيع إخراجه 
من الباب .. األفضل أن ننزله ونفكر يف طريقة أخرى.

ينزل الطالب عادل ثم يقولون: وماذا تريد أن تعمل يا ماجد؟

ماجد: نحمله جاًنبا حتى خيرج من الباب بسهولة.

حممد: نعم؛ هذه فكرة مجيلة.

يقوم حممد، ونارص، وصالح، وسامل بحمل عادل وإخراجه من املرسح.

يذهب مجيع الطالب خارج املرسح.



121 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

الف�سل الثاين
املشهد  يف  معنا  )شاهدتم  فيقول:  )عيل(  اسمه  جديد  طالب  يدخل 
لذا؛  بشكل غري صحيح.  الطالب  معها  إغامء وكيف ترصف  السابق حالة 

سوف أرشح لكم ما اإلغامء ثم أبني الطريقة املثىل للتعامل معه عملًيا:

الشعور بدوخة أو دوار، حيث يشعر  أواًل: يصل اإلغامء غالًبا عند 
املصاب بدوران كل ما ييط به، وقد يس املصاب بأن الغرفة تدور به، أو 

بأن الدوران موجود داخل رأسه أو جسده.

ثانًيا: ما هي األسباب التي تؤدي إىل اإلغامء؟ 

األسباب التي تقف خلف اإلغامء كثرية منها مثال: 

الوقوف برسعة.

التعرق الشديد .. أو ما يسمى بفرط التعرق.

فرط التعب .. نتيجة القيام بمجهود زائد عن طاقة البدن.

احلالة النفسية؛ مثل سامع األخبار السيئة أو مشاهدة منظر غري اعتيادي 
كمنظر الدم مثاًل.

وكذلك عدم تناول وجبة اإلفطار؛ وهذه من أهم األسباب التي تؤدي 
إىل إصابة الطالب باإلغامء .. لذا؛ عليك عزيزي الطالب املحافظة عىل وجبة 

اإلفطار كل صباح فلجسمك عليك حق.

ثالًثا: ما الطريقة املثىل إلنقاذ شخص مغمى عليه؟

اهلالل   )997( عىل  االتصال  األشخاص  أحد  من  اطلب  البداية  يف 
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األمحر، ثم ابدأ بمحاولة مساعدة املصاب باتباع اخلطوات التالية:

يدخل مجيع الطالب إىل املرسح، ويقوم عادل بتمثيل السقوط؛ فيمسك 
به صالح.

يقول عيل: أواًل: حاول أال يقع املريض عىل األرض قدر اإلمكان حتى 
ال يتعرض إىل إصابة ال سمح اهلل.

ينزل صالح زميله عادل عىل األرض بمساعدة نارص.

من  كاٍف  قدٍر  إىل  يتاج  احلاالت  هذه  مثل  يف  املريض  ثانًيا:  عيل: 
األوكسجني، لذا فإن أي جتمع حوله جيعل فرصة حصوله عىل األوكسجني 
ضعيفة، وهذا خطر عىل حياة املصاب .. لذا؛ حاول دائاًم االبتعاد عن املصاب 

.. ويكتفى فقط بشخص أو شخصني ملتابعة حالة املصاب عن قرب.

عيل: ثالًثا: قم برفع قدمي املصاب إىل أعىل برفق لكي يرجع الدم إىل 
الدماغ، وبالتايل عودة الوعي - بإذن اهلل - .

)يقوم صالح برفع رجيل عادل إىل أعىل(. 

نقل  يتطلب  احلالة  هذه  ففي  للمصاب؛  الوعي  يعد  مل  إذا  أما  عيل: 
املصاب إىل املستشفى فوًرا.

قد  املريض  محل  يف  خطأ  فأي   .. وروية  تأن  إىل  املريض  نقل  ويتاج 
يسبب مشكالت صحية، وربام يسقط فيتعرض إىل كسور - ال سمح اهلل - .

لذا؛ قم بحمل املريض هبذه الطريقة السليمة - بإذن اهلل - .

يقوم سامل وحممد بحمل عادل .. سامل من اليدين، وحممد من القدمني؛ 
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فيقول عيل:   

حاالت  من  كثري  معاجلة  يف  نساهم  سوف  الصحيحة  الطريقة  هبذه 
اإلغامء التي نشاهدها يف حياتنا اليومية .. ولألمهية سوف أعيد ذكر طريقة 

اإلسعافات األولية حلاالت اإلغامء: 

1- ينام املريض عىل األرض مع حترير املالبس الضيقة.

2- رفع القدمني ألعىل من مخسة وعرشين إىل سبعني )سم( إن أمكن.

3- يف حالة القيء ينبغي أن ينام املريض عىل جانبيه.

فرتة  خالل  الرشب  أو  لألكل  سواء  يشء  أي  املريض  يعطى  ال   -4
اإلغامء.

يف النهاية: ال تنس أن تطلب )997( يف أي من احلاالت الطارئة - ال 
سمح اهلل - .

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يف ستة مقاعد1 الطالب  عليها  جيلس  لكي 

املرسح
من املدرسة

يف ست طاوالت2 الطالب  عليها  جيلس  لكي 
املرسح

من املدرسة

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )8( طالب هم: )عادل، سامل، 
نارص، صالح، ماجد، حممد، املعلم، عيل(.

* مدة املرسحية: )9( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: اثنتان مجيعها من املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- تعليم الطالب كيفية التعامل مع حاالت اإلغامء.

- تنبيه الطالب عىل التعامل اخلاطئ مع حاالت اإلغامء حتى يذروا 
من تكرارها.

الترسع  بدل  احلرجة،  احلاالت  مع  التعامل  يف  احلذر  عىل  الرتكيز   -
وعدم الرتكيز. 

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية احلادية ع�شر
امل�شاجرات نهايتها؛ ندم وح�شرات

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يدخل طالب اسمه )سامل( ومعه حقيبة من يسار املرسح، ويدخل طالب 
آخر اسمه )نادر( من يمني املرسح وليس معه حقيبة، فيلتقيان ويرضب كتف 
أحدمها اآلخر؛ فيقول الذي معه احلقيبة وهو سامل آسف .. فريد نادر بسخرية 
آسف .. آسف ويقوم بأخذ حقيبة سامل ورمي مجيع ما فيها فوق رأس سامل، 

وبعد ذلك يقوم برضب سامل وإسقاطه عىل األرض، ثم خيرج من املرسح.

يقوم سامل بجمع كتبه واخلروج من املرسح. 

يدخل شيخ ومعه مخسة طالب وجيلسون حول بعض؛ فيقوم الشيخ 
باحلديث عن الغضب وأرضاره والتحذير منه، حيث يقول: احلمد هلل رب 
العاملني، والصالة والسالم عىل خري ولد عدنان، نبينا حممد املختار وعىل آله 

وصحبه أمجعني. ثم أما بعد:
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تعددت املشكالت يف هذا الزمان، وكثرت املشاجرات، فأصبحنا نرى 
يتشاجران، وأصبحنا  األخوين  نرى  يتخاصامن، وأصبحنا  اجلارين  ونسمع 
نرى الزمالء يف املدرسة يؤذون بعضهم بالرضب واآلالت احلادة، وكل هذا 
هو بسبب بعدنا عن اهلل - عز وجل - ، وتسلط الشيطان علينا؛ فهل يعقل أن 
يقاتل املسلم أخاه؟ هل يعقل؟!، أمل تعلم حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سباب املسلم 

فسوق وقتاله كفر« رواه البخاري.

إن الغضب قد سيطر عىل قلوب الكثري من شبابنا، وخيم عىل عقوهلم 
فأي ثائرة تثور، يثور معها غضبه، وأصبح كالثور تثور ثائرته ألتفه األسباب، 
حبيًسا  السجون  يف  جيلس  بعدها  ثم  تافهات،  ألسباب  األفاعيل  ويفعل 
الغضب  الشاب أسباب  لذا؛ جتنب أخي   .. السمعة والصيت  طريًدا، سيِّئ 

وابتعد عنها والتي منها ما ييل:

أواًل: الُعجب، فالُعجب بالرأي واملكانة والنسب واملال يسبب العداوة 
فتجنب العجب واحذر منه، وجاء أن ييى بن زكريا لقي عيسى بن مريم ـ 
عليهام السالم - فقال: أخربين بام يقرب من رضا اهلل، وما يبعد من سخط 
التعزز  قال:  يعيده؟  وما  يبدئه  ما  الغضب  قال:  تغضب«.  »ال  فقال:  اهلل؟ 

واحلمية والكربياء والعظمة.

واملزايدة يف  اجلدال  دائاًم عىل عدم  فاحرص  اجلدال  املرآء؛ وهو  ثانًيا: 
الكالم، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املرآء وإن كان 

حمًقا« رواه أبو داود وحسنه األلباين.

ثالًثا: املزاح؛ وكم أوقع من خصومات فهو وسيلة للرتفيه فال جتعلوه 
وسيلة إلحداث نريان املخاصامت .. لذا؛ جتنبوا كل ما ييل املزاح إىل أمور 
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غري حممودة مثل: ما يسمى بـ)املقالب( فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يأخذن أحدكم 
متاع صاحبه جاًدا وال العًبا« رواه أبو داود. لذا؛ جتنبوا املزح باليد وكذلك 

كل ما يفيض إىل رش فرتكه أوىل وأسلم.

يبغض  اهلل  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  فقد  وفحشه؛  اللسان  دناءة  رابًعا: 
الفاحش البذيء« أخرجه الرتمذي وصححه، لذا احرص عىل حسن الكالم 

والتأدب يف احلديث حتى مع خصومك.

ثم اعلم أن دفع الغضب وكظمه هو من األمور املحمودة، وقد أثنى اهلل 
عىل فاعلها حيث قال - عز وجل - : ڇ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ [آل عمران:134].

ومما يذكر أن جارية لعىل بن احلسني جعلت تسكب عليه املاء، فتهيأ 
للصالة، فسقط اإلبريق من اجلارية عىل وجهه فشجه، فرفع عيل بن احلسني 

ڇٿ   يقول:   - وجل  عز   - اهلل  إن  اجلارية:  فقالت  إليها،  رأسه 
ٿ  ڇ ]آل عمران: 134[ فقال هلا: كظمت غيظي. فقالت: ڇٿ  

ٹ ٹ ڇ ]آل عمران: 134[  فقال هلا: قد عفا اهلل عنِك. قالت: ڇٹ  

ڤ  ڤ  ڇ ]آل عمران: 134[ قال: اذهبي فأنِت حرة. 

* ومما يعني عىل دفع الغضب ورده عدة أمور منها:

أواًل: االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم.

ثانًيا: تغيري احلال؛ فإن كان قائاًم جلس، وإن كان جالًسا اضطجع. 

ثالًثا: ترك املخاصمة والسكوت، وهلل در القائل: 
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جتــبــه   فــــال  ــه  ــي ــف ــس ال نـــطـــق  إذا 
ــوت ــك ــس ـــن إجــابــتــه ال ــر م ــخ ف

ــه ـــه فــــرجــــت عــن ـــت ـــب فــــــإن أج
ــوت ــم ي كـــمـــًدا  تــركــتــه  وإن 

رابًعا: الوضوء؛ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان 
ُأ النار باملاء  فإذا غضب أحدكم فليتوضأ« أخرجه  خلق من النار، وإنام ُتطحْفاَ

أبو داود وأمحد والبغوي.
خامًسا: استحضار األجر العظيم لكظم الغيظ والذي منه:

1- الظفر بمحبة اهلل والفوز بام عنده. قال تعاىل: ڇٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ڤڇ  ٹڤ   ٹٹٹ     ٿٿ    ٿ  ٿ 

]آل عمران: 134[.
2- ترك الغضب سبب لدخول اجلنة. عن أيب الدرداء - ريض اهلل عنه 
- قال: قلت يا رسول اهلل دلني عىل عمل يدخلني اجلنة. قال: »ال تغضب 

ولك اجلنة« صحصح اجلامع.
3- املباهاة عىل رؤوس اخلالئق. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » من كظم غيًظا وهو 
يستطيع أن ينفذه دعاه اهلل يوم القيامة عىل رءوس اخلالئق حتى خيريه يف أي 

احلور شاء« )1(.

4- النجاة من غضب اهلل تعاىل.

5- زيادة اإليامن.

فاحرص أخي املسلم عىل دفع الغضب إن وجد، ودفع أسبابه الداعية 

)1(  رواه الرتمذي و قال: "هذا    حديث حسن غريب".
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إىل الوقوع فيه، وتذكر .. أن هناية الغضب .. ندم .. وحرسات. 

خيرج الشيخ ومجيع الطالب من املرسح.

إىل  يتحول  ثم  بينهام  كالمي  شجار  يبدأ  املرسح؛  إىل  طالبان  يدخل 
زميله،  لرضب  عصا  أخذ  بمحاولة  الطالبني  أحد  فيقوم  باأليدي،  اشتباك 
النار عليه فيسقط رصيًعا  فيسبقه اآلخر بإخراج مسدس من جيبه وإطالق 

مرضًجا بدمائه، ثم يبكي القاتل بصوٍت عاٍل ويزن أشد احلزن.

القاتل  يدخل الطالب اخلمسة إىل املرسح ويقومون بإخراج الطالبني 
واملقتول.

يقوم أحد الطالب بوضع لوحة أمام الطالب مكتوب فيها:

ختاًما .. هذه هي هناية الغضب .. سفك للدماء .. يعقبها ندم وحرسات 
يف الدنيا، وحساب وعذاب يف اآلخرة.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.سلتمثيل عملية القتلمسدس أطفال1

من الطالبلتمثيل دور رمي الكتب عىل الطالبحقيبة2

الطالب خشبة3 أحد  هجوم  حماولة  لتمثيل 
عىل آخر بواسطتها

من الطالب

)10( ر.سلكتابة هناية املرسحية هبالوح فلني4

أيودين 5
)ترتريون(

)10( ر.سلتمثيل دور خروج الدم من القاتل

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )10( طالب هم: )الشيخ مع 
مخسة من طالبه، نادر، سامل، والطالبان القاتل واملقتول(.

* مدة املرسحية: )9( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات. اثنتان من الطالب، وثالثة من 

السوق.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )25( ريااًل سعودًيا.

أهداف املرسحية:
- حتذير الطالب من الغضب وأنه سبب كثري من اجلرائم.

- توصية الطالب بدفع الغضب بالطرق الرشعية.
- بيان نتائج وعواقب إنفاذ الغضب، وحماسن كتمه وزجره.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثانية ع�شر
التفوق الدرا�شي

الف�سل الأول
* بداية املرسحية...

يوجد شخصان يف املرسح، مها: احلكيم عىل يمني املرسح، واملتشائم 
عىل يسار املرسح.

من  طالب  ويدخل  )املتفوق(،  اسمه  املرسح  يمني  من  طالب  يدخل 
يسار املرسح اسمه )امُلحبط( فيلتقيان ويسلامن.

يقول املحبط: كيف حالك يا متفوق؟

املتفوق: احلمد هلل .. بخري.

عىل  واألول  ممتاز،  وبتقدير  ناجح،  أنك  سمعنا   .. أخربين  املحبط: 
الفصل.

اهلل  بحمد  االمتياز  وحققت  نجحت،  بأنني  أبرشك  نعم؛  املتفوق: 
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وتوفيقه.

املحبط: ما شاء اهلل .. دائاًم األول.

املتفوق: لكن مل ختربين أهيا امُلحبط؛ هل نجحت يف هذه السنة؟

املحبط: يعني الوضع هكذا كل سنة .. راسب .. بعض املواد البد من 
الرسوب فيها .. سلمك اهلل منها.

املتفوق: اعتدت عىل محل مخس مواد كل سنة .. تريد أن تتسىل هبن يف 
العطلة .. كان اهلل يف عونك.

وال  نغري  ال   .. مواد  مخس  وملاذا   .. متفوق  يا  نفسك  احرتم  املحبط: 
نتغري؟.

املتفوق: احلمد هلل .. برشك اهلل باخلري .. قل يل: هل مستواك حتسن؟

املحبط: أنا قلت لك تغريت .. يوجد فرق بني تغري مستواي، وحتسن 
مستواي .. يعني بدل ما كنت أرسب يف مخس مواد، رصت أرسب تقريًبا يف 

ثامين مواد .. والنسبة متفاوتة.

املتفوق: هذا ليس تغيرًيا يا صديقي، وال حتسينًا؛ هذا تطور مل يسبق له 
مثيل!

املحبط: ومواصلًة مني هلذه اإلنجازات .. وكام تعلم؛ بأن ترتيبي دائاًم 
من العرش األوائل من األسفل .. فقد قررت أن أحرز مرتبة الفشل األوىل من 
األخري؛ ألنني دائاًم أحب أن آخذ الكالم من آخره، وال أحب كثرة الكالم، 
 .. أحد  يزامحني  ال  حتى  األخري  أكون  أن  أحب  احلافلة  ركبت  إذا  ودائاًم 

وأنصحك بأن تأيت معي. 
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املتفوق: آيت معك! آيت معك يف األخري حتى ال يزامحني أحد عىل املرتبة 
األوىل .. واحرسيت .. وهل يوجد أحد أصاًل يقيم لك وزًنا؟

املحبط: وملاذا؟ أنت دائاًم حتطمني؟ ملاذا دائاًم ال حترتمني؟

املتفوق: أنا .. أنا يا أهيا املحبط .. أنا أريد لك كل خري .. أريدك أن 
تصبح متفوًقا، أريدك أن تنتبه إىل نفسك، أريد أن أرى اسمك مع املتفوقني 

ولو مرة يف حياتك .. ملاذا ال تسعى إىل هذا يا أهيا املحبط؟

مثلك،  أصبح  أن  أقدر  ال  مهمل،  إنسان  أنا  غبي،  إنسان  أنا  املحبط: 
ذكًيا، وجاًدا.

املتفوق: وملاذا ال تستطيع أن تصبح ذكًيا، كلنا لنا عقل ويدان ورجالن، 
نميش ونسمع، ونرى، ونفكر .. ملاذا دائاًم حتاول أن حتبط نفسك؟ ملاذا دائاًم 

حتاول أن تنزل مهتك؟

املحبط: هذا كالم الناس، وهذا كالم زمالئي، أنا إنسان غري ذكي .. 
هذه هي كل املعادلة.

املتفوق: أنا هذا هو كالمي وهذه هي نصيحتي .. وهذا املتشائم عىل 
بأن  اعلم  لكن  يعجبك؛  كالم  أي  خذ  يمينك  عىل  احلكيم  وهذا  يسارك، 
تسمع  أم  املتشائم  كالم  تسمع  هل  لنرى   .. القادمة  السنة  هناية  هو  موعدنا 

كالم احلكيم .. السالم عليكم.

املحبط: وعليكم السالم. 
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الف�سل الثاين 
ونسمع  املتشائم،  كالم  نسمع  دعونا  نفسه..  وبني  بينه  املحبط  يقول 

كالم احلكيم، وبعدها نختار الطريق.

يذهب املحبط للمتشائم، فيقول: السالم عليكم.

املتشائم: وعليكم السالم ..  كام أنت يا أهيا امُلحبط صوتك ضعيف، 
ومشيتك بطيئة.

املحبط: هذا وأنا إىل اآلن مل أسأله.

املتشائم: ماذا تقول يا أهيا املحبط؟

املحبط: فقط أردت أن أستشريك يف موضوع ما، وأريد أن تدلني كيف 
أحققه.

املتشائم: وما املوضوع .. لعيل أن أستطيع مساعدتك .. لدي خربيت 
الطويلة.

املحبط: أريدك أن ختربين كيف أحقق النجاح من أعىل، وكيف أنجو 
من األسفل؟

أفهم  مل  أنا   .. األسفل  ومن  األعىل  من  النجاح  حتقق  كيف  املتشائم: 
سؤالك جيًدا .. أعد عيلَّ السؤال.

زمييل  مثل  أصبح  أن  أريد  مقدمات؛  غري  ومن  باختصار  املحبط: 
املتفوق.

املتشائم: أنت .. أنت .. لو أن مجيع طالب الكرة األرضية، يصبحون 
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من أصحاب النجاح والدرجات العالية ملا خالطتني ذرة شك أنك يا عزيزي 
يا عزيزي فهذا كالمي وهو  املرتبة األخرية .. ال تعجب  املحبط مكانك يف 

عني العقل.

املحبط: وملاذا؟ .. وملاذا؟ .. ألست آدمًيا؟

املتشائم: مل أقل بأنك لست آدمًيا .. فقط أفهمني يا أهيا املحبط وافهم 
كالمي جيًدا .. هل تسمعني؟

املحبط: نعم أنا أسمعك جيًدا.

املتشائم: يا أهيا املحبط .. افهمني أنت إنسان عندك قدرات ضعيفة، 
فال تتعبن نفسك وروحك فمكانك هنا يف املرتبة األخرية أفضل وأسلم.

السالم  ويقول:  احلكيم،  إىل  ويذهب  املتشائم  عند  من  املحبط  خيرج 
عليكم يا حكيم.

احلكيم: وعليكم السالم يا أهيا الفهيم .. ويا أهيا الولد الفطني.

املحبط: اهلل .. هل تصدق .. هل تصدق يا حكيم .. أول مرة يف حيايت 
أسمع مثل هذا الكالم الطيب.

احلكيم: وملاذا يا حمبط؟ ملاذا دائاًم حتاول أن حتبط نفسك؟ ملاذا ال ترفع 
مهتك؟ ملاذا ال تقول أنا اليوم إنسان ثاٍن؟ أنا من اليوم لست املحبط، أنا من 

اليوم اسمي املتفائل؟ وأريد - بإذن اهلل - أن أكون دائاًم متفائاًل؟.

املحبط: آه .. آه يا حكيم لو تعلم كيف أثر كالمك يف قلبي؛ هو مثل 
املاء البارد.
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سمعت كالم غريك، ورأيت نصائح كثرية لكن؛ أنا أتيتك اآلن وأريد 
أن أسمع كالمك يف موضوعي.

احلكيم: موضوعك .. وما هو يا أهيا املتفائل؟

املحبط: هل يمكن أن أكون يف يوم من األيام متفوًقا دراسًيا؟ .. أرجوك 
ال أريدك أن جتاملني يا حكيم..

املتدنية  املراتب  يف  كانوا  الطالب  من  كم  يمكن؟  ال  وملاذا  احلكيم: 
فأصبحوا مشعاًل من مشاعل التفوق والتميز، نفعوا دينهم، ثم وطنهم .. هذا 

واقع يا متفائل وليس مستحياًل.

املحبط: إًذا كيف أجعل املستحيل ينقلب إىل واقع؟ يعني كيف أقدر 
أن أكون متفوًقا يف دراستي؟

احلكيم: عندي لك يا متفائل وصايا إن اتبعتها - بإذن اهلل - ، وصلت 
إىل القمة، وإن أمهلتها فستبقى عىل حالك، واهلل أعلم باألحوال: 

ألن  حتسًبا  وهدفك،  بطموحاتك  تعلوا  أن  عليك  األوىل:  الوصية 
حتصل عىل أقل مما أردت، فلو وضعت لنفسك هدًفا أن حتصل عىل )امتياز( 
فربام حتصل عىل )جيد جًدا(، ولكن إذا وضعت اهلدف أن تكون من األوائل 
فبالتأكيد ستحصل عىل )امتياز( حتى لو مل تكن من األوائل .. فاجعل هدفك 

دائاًم أعىل بخطوة.

يوجد  وال  واإلمكانات،  العقل  أعطاك  اهلل  أن  اعلم  الثانية:  الوصية 
تؤثر  لن  العوامل اخلارجية  زائد عنك، وكل  املتفوق يشء  اإلنسان  يف ذلك 

عليك لو فعلت ما بوسعك ألن هذا وعد من رب العاملـــني : چ ڳ  ڳ  ڱ  
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چ  ڇ   چ   چ   چ   چ    چڃ   الكهف[.   [ چ  ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
] اإلرساء: 20[.

يف  تامة  درجات  عىل  احلصول  يف  فقط  النجاح  ليس  الثالثة:  الوصية 
االختبارات واحلصول عىل الشهرة العريضة، وغريها؛ بل إن النجاح احلقيقي 
الثقة  اإلنسان من خري، وزيادة  إليه  ما يصبو  بتحقيق  داخيل  ذايت  هو شعور 

بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكامنة.

قدراتك  وطور  الكامنة  إمكاناتك  واستغل  ينفعك  ما  عىل  فاحرص 
بالشكل الذي يفيدك حااًل ومستقباًل.

ساعة ــتــعــّلــم  ال ـــّر  م ـــذق  ي مل  ـــن  وم
حياته طـــول  ــل  ــه اجل ذل  جتـــرع 

شبابه  وقـــت  التعليم  ــه  ــات ف ومـــن 
ــه ــات ــوف ــه أربــــًعــــا ل ــي ــل فـــكـــرّب ع

الوصية الرابعة: غالًبا ما يكرر أكثر الطالب، ويرتدد عىل ألسنتهم: أننا 
أو  ما يمسني،  ليس هناك  قائلهم:  يقول  ما  للدراسة، وغالًبا  نفقد احلامس 
يدفعني أو يشجعني عىل الدراسة، عندها أعلم أن احلامس هو نقطة البداية؛ 

فأنت من متلك بث احلامس يف جسدك، وأنت من يملك إمخاده.

الوصية اخلامسة: اخرت أصدقاءك بعناية فائقة:

وهذا  حياهتم  عىل  املؤثرات  بأهم  أحياًنا  الطالب  من  كثري  يفكر  ال 
أثر كبري عىل  باستمرار هلم  تراهم  الذين  أن األشخاص  أمر مهم جًدا وهو 
حياتك وترصفاتك بشكل عام، وغالًبا ما يميل الفرد إىل التأثر بأسلوب حياة 
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األشخاص الذين يصادقهم، فاملرء عىل دين خليله ولينظر أحدكم من خيالل.

الوصية السادسة: حاول تنمية الصرب عندك: 

تذكر أن النرص مع الصرب وأن الصرب ال يعدله يشء يف احلياة، وتذكر أن 
هناك كثرًيا من املوهوبني غري الناجحني يف حياهتم بسبب عدم صربهم عىل 

املذاكرة والتعليم.

الوصية السابعة: كيف تنجح يف االختبارات:

إن أوضح مسلك، وأبني طريق للنجاح يف االختبارات؛ هو االستعداد 
هلا منذ بداية الفصل الدرايس، فابدأ باملذاكرة والتخطيط هلا منذ البداية حتى 
اليوم إىل غد. هذه هي  النهاية، وتذكر أال تؤجل عمل  ال ترتاكم عليك يف 
هبا،  فاعمل  املسلمني  طالب  من  وطالبة  طالب  كل  وإىل  إليك  وصاياي 

وتوكل عىل اهلل، ورس بجد ونجاح.

خيرج املحبط من املرسح، ثم املتشائم، ثم احلكيم.
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الف�سل الثالث 
بعد دقيقة يدخل طالب، ويضع لوحة مكتوًبا عليها: نتائج هناية العام 
.. األول مع مرتبة الرشف األوىل: املحبط )املتفائل( بنسبة )99٪( .. بارك 

اهلل له.

بعد نصف دقيقة يدخل املتفوق، ثم يقرأ اللوحة، ويقول معقول! .. 
من األخري إىل األول .. ما شاء اهلل .. كيف قدر أن يقفز هذه القفزة.

التي  التجربة  هذه  بعد  كيف؛  لك  أقول  أنا  ويقول:  املحبط،  يدخل 
اخلمول  من  معها  كلها  حيايت  وانتقلت  األول،  إىل  األخري  من  فيها  انتقلت 

والكسل إىل النشاط واجلد.

املتفوق: كيف؟ .. ما الرس؟ .. ماذا تعلمت؟

املحبط: تعلمت شيًئا واحًدا؛ وهو أن من جد وجد، ومن زرع حصد، 
ومن سار عىل الدرب وصل.

::::::  هناية املرسحية  ::::::

 

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد140

حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)1( ر.سليكتب عليها نتائج هناية العاملوحة1

املشاركني يف املرسحية: أربعة طالب هم: )احلكيم،  * عدد الطالب 
املتشائم، املحبط، واملتفوق(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ريال واحد.

أهداف املرسحية:

- زرع التفوق والنجاح يف قلوب وعقول الطالب.

عىل  مستحياًل  وليس  سهل  النجاح  طريق  أن  إىل  الطالب  إرشاد   -
اجلميع.

- التغيري الناجح يكون إىل األحسن وليس إىل األسوأ.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثالثة ع�شر
اأعطني القراآن

مقدمة املرسحية: 

أرض  عىل  القصة  هذه  أحداُث  دارت   .. الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
من  سكانه  غالبية  الذي  البلد  ذلك  سابًقا،  السوفيتي  االحتاد  مجهوريات 
نفوسهم  يف  اإلسالم  معامل  وطمست  وقتلوا  حوربوا  والذين  املسلمني 

وواقعهم، ومل يبق منه إال أقل القليل.

حدثت هذه القصة لطالب عريب مسلم ذهب للدراسة هناك، فتعرف 
عىل شاب مسلم من تلك البالد، يدعى »حممدوف«، فعلمه العربية، وقويت 
بينهم أوارص املحبة واألخوة، وعندا أراد الطالب العريب أن يرجع إىل بالده 
لقضاء اإلجازة؛ طلب منه حممدوف أن يرض له نسخة من القرآن الكريم، 
ألهنم ال يملكون نسخة كاملة منه، وال يعرفون إال أقل القليل، فوعده خريا.

كان  اإلجــازة؛  من  عائًدا  الطالب،  ذلك  لوصول  املقرر  اليوم  ويف 
حممدوف يف املطار الستقباله.
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الف�سل الأول
إىل  ينظر  القلق،  عالمات  عليه  وتبدو  حممدوف  ويظهر  الستار  ُيفتح 
الساعة تارة ويفرك يديه تارة أخرى، ويف هذه الفي أثناء ُيسمع صوت، وبعد 

حلظات يدخل الطالب ويتعانقان ويسلم كل منهام عىل صاحبه.

إىل  أذهب  ومل  موسكو،  يف  هنا  كلاَه  الصيفاَ  قضيُت  لقد  حممدوف: 
أذربيجان، كنت أنتظر وصولك بتلهف وشوق، ولكن أخربين .. هل جئت 

بالقرآن العظيم؟ البد وأنك أتيت به، أليس كذلك؟

الطالب: نعم .. نعم.

حممدوف: إذن أيمكن أن تعطياَنِي إياه؟

الطالب: لنصل إىل البيت أواًل.

أال  عليك  كان  يداي،  متسه  أن  أريد   .. حاال  أراه  أن  أريد  حممدوف: 
تضعه يف احلقيبة .

الطالب: حسنًا حسنًا يا أخي .. لكن أليس من األفضل أن نخرج من 
املطار أواًل.

حممدوف: نعم .. نعم لنخرج أواًل.

يصمت اجلميع ويتقدمان إىل حافة املرسح ..

حممدوف: ها قد خرجنا من املطار، فأعطني القرآن .. أريد القرآن، إن 
أهيل وعشرييت يف )باكو( ينتظرون وصويل عىل أحر من اجلمر، لقد أرسلت 
من خيربهم بشأن القرآن، ومل أعد أستطع السفر دونه، وقد وعدهتم بذلك، 
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وعيوهنم معلقة إىل السامء يريدون رؤيته كاماًل، كام أنزله اهلل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
لقد أحلوا عيلَّ بمطالبتهم.

الطالب: وأنت بدورك تأكلني بإحلاحك. 

حممدوف: نعم .. أريد القرآن حاال، فهل أنت شيوعي حتى أخشاك؟  
ألست أًخا يف العقيدة واإليامن؟ وأنا ال أرجوك؛ بل أطلب منك تأدية واجبك.

الطالب: )يدث نفسه وقد استدار جلهة أخرى(؛ إنه متحمس جًدا، 
القرآن بني يديه سوف يطري من  إنه منفعل للغاية، وأتوقع بمجرد أن أضع 
 .. املجيد  القرآن   .. العظيم  القرآن   .. صوته  بأعىل  يرصخ  وسوف  الفرح، 
وسوف ينترُش اخلرب، ويفضحني ويفضح نفسه؛ فامذا يكون مصرينا؟ ال .. ال 

.. يغضب عيلَّ اآلن ولبضعة أيام، خري من تلك الفضيحة.

حممدوف: )يستقبل وجه الطالب وهو يصد عنه كل مرة( بام تفكر؟ 
إياك أن تقول نسيُتُه. إنك بذلك تقتل يفَّ معنى احلياة، تئد يفَّ معنى األخوة، 

إنك ختنق أنفايس .. إياك أن تقول نسيته، إياك أن تقول نسيته.

ولكن  اخلجل،  أشد  منك  خجل  إين  لك.  أقول  ما  أعلم  ال  الطالب: 
سوف نبعث إىل أخينا خليل، وسوف يأيت به - إن شاء اهلل - .

نسيت   .. كذلك؟  أليس  القرآن؟  نسيت  أنك   .. تعني  حممدوف: 
القرآن؟ ال .. ال .. ال يعقل هذا ..  تكلم .. أجب .. إهنا كارثة، إهنا مصيبة، 
هذا وأنت مسلم، وأنت أخ وصديق، ماذا أقول ألهيل؟ بم أجيب عشرييت؟ 
كيف ألقاهم بعد هذا الغياب؟ بام ذا أرد عليهم وقد منيُتهم؟ لقد خذلتني .. 

لقد خذلتني .. لقد خذلتني )يرددها وهو متجه إىل اخلارج(.
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تعليق: ومرت الشهور طوليٌة بعد ذهاب حممدوف ومل يعد يراه فيها، 
وحني انتهت االمتحانات وحان وقت عودة الطالب إىل أهله، أخذ يبحث 
عن حممدوف دون جدوى، إال أنه عرف أنه رحل إىل بلده باكو، فكان البد 

له من الرحيل إىل باكو.
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الف�سل الثاين
يفتح الستار ويظهر الطالب ومعه حقائب السفر ... يتقدم نحوه شاب 

بخطى بطيئة.

الطالب: ها قد وصلت إىل أذربيجان، هذا البلد املسلم، بلد حممدوف؛ 
نظرات  )يلحظ  عليه؟  أعثر  كيف  إليه؟  الوصول  إىل  السبيل  كيف  ولكن 
؟! .. لعله أخو  الشاب وتقدمه نحوه(  هاه .. شاب قادم نحوي؟ ينظر إيلَّ
علم  كيف  ولكن  استقبايل؛  يف  أرسله  كثرًيا،  عنه  حدثني  الذي  حممدوف 

بمجيئي؟ 

الشاب )يقرتب منه(: الّسالم عليكم.

الطالب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته .. أهاًل بك .. هل تعرف 
شاًبا يف هذه البلدة ُيدعى حممدوف؟

الشاب: نعم .. نعم .. اتبعني يا أخي )يأخذه إىل الدار(.
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الف�سل الثالث
يفتح الستار عىل منزل متواضع يدخل إليه الشاب ومعه الطالب.

الشاب: تفضل يا موالي .. عىل الرحب والسعة.

الطالب: أهذا هو منزل حممدوف؟

الشاب: ال .. بل هذه دارنا.

إىل  وليس  حممدوف  دار  إىل  توصلني  أن  منك  طلبت  إين  الطالب: 
داركم.

الشاب: منذ أن عرفت جدي وهو يذهب إىل حمطة القطار عند ساعة 
وصوله، يتفحص وجوه القادمني.

الطالب: ومل؟

الشاب: عله جيد من بينهم عربًيا مسلاًم.

الطالب: وهل كان اليوم هناك؟

ضعيف  عاجًزا،  وأصبح  العمر،  به  تقدم  أن  بعد  إنه   .. ال  الشاب: 
 .. وحيًدا  إليهم  أعود  سنني  ذلك  عىل  ومكثت  املهمة،  هبذه  كلفني  البرص؛ 

حتى يئسوا من سؤايل. وها هي الساعة التي ينتظرون.

الطالب: و أي يشء ينتظرونه من عريب مسلم طيلة هذه املدة؟ 

الشاب: هذا ما سأعرفه أنا وأنت من جدي حااًل.

ويف هذه الفي أثناء يتوجه الشاب إىل داخل املنزل منادًيا - جدي جدي 
- ويرض جده وقد احدودب ظهره، يميش ويعتمد عىل حفيده وعىل عصا 



147 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

غليظة بيده.

الشاب: تقدم يا جدي .. هيا .. هيا.

اجلد: ارفق يب يا بني .. فلست شاًبا مثلك .. كفاك عبًثا ومداعبة.

الشاب: ال يا جدي هذه املرة مل تكن مداعبة .. لقد حل علينا ضيف 
حتبه.

اجلد: من ُتراه يكون .. أهو خالك؟ أم عمك؟

الشاب: بل عريب مسلم .. من أرض اجلزيرة.

ويتحامل   .. بعصاه  ويرمي   .. يده من عىل كتف حفيده  )ينزع  اجلد: 
منتصًبا( من أرض اجلزيرة؟! من أرض اجلزيرة؟! من  نفسه كي يقف  عىل 
مكة واملدينة؟! )ويثب فرًحا يتضن الطالب ويتعانقان( .. لقد حللت أهاًل 
الساعة .. واحلمد هلل أن  أنتظر هذه  ُبني وأنا  يا  ونزلت سهاًل، مخسون عاًما 
ظفرت هبا .. احلمد هلل .. احلمد هلل .. )يلتفت إىل حفيده( اذهب يا بني وادع 

أخاك »مكًيا« .. وبرش أمك وأختك »مكة« هبذا الضيف.

الشاب: )متجها إىل الداخل ينادي( مكي .. مكي .. حممد .. حممد .. 
تعاال.

يدخل مكي وحممد.

مكي وحممد: السالم عليكم.

الطالب: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

يقف اجلميع وامجون شاخصة أبصارهم إىل الطالب، ومل جيلس منهم 
أحد.
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الطالب )يدث نفسه(: اجلميع واقفون ينتظرون جلويس .. ملاذا كلُّ 
هذا االحرتام؟ ملاذا كل هذا التعظيم؟ أي يشء يرجونه عندي؟

اجلد: أهال بك أهيا املسلم .. أنرت هذا البيت وقدسته، لقد حدثني أيب 
عن ديننا العظيم، ولكنه - رمحه اهلل - مل يكن حافًظا أو عارًفا، وأوصاين أن 
أرقب الزمن، عسى اهلل أن يبعث لنا مسلاًم يعلمنا شيًئا من القرآن .. وها قد 

حصل وهلل احلمد.

يب،  الظن  أحسنوا  لقد  نفسه(:  يدث  خجاًل  رأسه  )يرخي  الطالب 
بام  أشعر  ليتني   .. أحقرين  ما  إيه   .. لو علموا حقيقتي؟  يفعلون  ما عساهم 

يشعرون به، ما هذا التبلد الذي أصابني؟

اجلد: نحن أهيا الضيف مسلمون نسعى إىل اهلل وإىل تعلم ديننا الذي 
نجهله، ونسعى إىل تطبيق رشع اهلل، إن كل ثروتنا؛ هي نصف سورة الفاحتة، 
وسورة )قل هو اهلل أحد(، ننتظر من يعلمنا بقية أم الكتاب، ويعلمنا الصالة 

كام كان عليه الصالة والسالم يصليها.

فال  اخلارج  يف  أما  فقط،  البيت  داخل  احلجاب  يلبسون  بيتي  أهل  إن 
اجلمعة،  يوم  من  الطرقات  يف  يربضون  الشيوعيون  كان  لقد  يستطيعون، 

يقتلون من خيرج إىل الصالة.

احلديث  يف  يسرتسل  ثم  يفكر،  وهو  قلياًل  الكالم  عن  اجلد  يتوقف 
ضارًبا كًفا بكف.

اجلد: اجلنة .. اجلنة.

الطالب: ماهلا اجلنة؟
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اجلد: كنت أخشى أال أدخلها فُأحرم من رؤية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وصحبه، 
واملؤمنني.

الطالب: ملاذا؟ ألست مسلاًم؟ ترجو رضوان اهلل، وتطمع يف رمحة اهلل، 
وحتب اهلل ورسوله.

هنا  املسلمون  ونحن  شيًئا،  ديني  عن  أعرف  ال  ولكن  بىل؛  اجلد: 
مضطهدون، ومغلوبون عىل أمرنا، أما اآلن سأدخل اجلنة - إن شاء اهلل - .

الطالب: وكيف ذلك؟

كام  الفاحتة  سورة  نصف  سوى  نعرف  ال  نحن  أخي،  يا  اسمع  اجلد: 
أخربتك، وسورة )قل هو اهلل أحد(، وحاجتنا أن تعلمنا بقية سورة الفاحتة، 
ولن  اإلسالم،  عن  وحتدثنا  الصالة  تعلمنا  وكذلك  القرآن،  سور  وبعض 
ندعك خترج من دارنا قبل ذلك، )ويلتفت إىل أبنائه ويسأهلم( أليس كذلك 

يا أبنائي؟

األبناء: نعم .. نعم يا جدي .. ذلك ما نريد.

)يتقدم الطالب قلياًل يدث نفسه(: ما أسوأ نيتي .. اآلن علمت ملاذا 
يتاجونني .. عرفت رس إحلاح حممدوف وغضبه عيلَّ عندما خيبت أمله، ومل 

يصل عىل القرآن.

إىل اجلد دون  به  منها مصحًفا ويمد  الطالب حقيبته وخيرج  يتحسس 
أن يكلمه. يتناول اجلد املصحف ُويسمع نشيجه، ويعطيه ألبنائه، ويتناقلونه 

بينهم ويفعلون كفعل جدهم.

الطالب )يتقدم للجمهور خياطبهم(: إهنا ليست دموع فرح، وليست 
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دموع حزن، ال .. بل هي دموع الشفاء، دموع احلياة، لقد عرفوا القرآن دون 
أن أخربهم به، إهنا الفطرة، إهنا الفطرة.

خيرج مكي يف هذه الفي أثناء إلحضار بيٍت للمصحف.

يوفقك  وأن  مثواك،  اجلنة  جيعل  وأن  فيك،  يبارك  أن  اهلل  نسأل  اجلد: 
وجيعلك من السعداء يف الدنيا واآلخرة.

مكي )يعود مكي ومعه بيت املصحف(: جدي .. جدي .. هذا بيت 
من  املصحف  )يأخذ  اليوم  هذا  ملثل  وزخرفته  أمي  أعدته  الذي  املصحف 

جده(.

. الطالب )يلتفت إىل اجلد(: إن لك فضاًل كبرًيا عيلَّ

اجلد )بدهشة واستغراب(: ماذا؟ 

القرآن  هذا  قيمة  أدرك  جعلتني  إنك  تستغرب.  ال   .. نعم  الطالب: 
العظيم، فمنذ أن وعيت عىل الدنيا، وهذا القرآن معي؛ ولكن مل أكن أشعر 

بقيمته حًقا، إال هذه الساعة.

ينظر الطالب إىل مكي وهو ياول وضع املصحف يف البيت املعد له.

الطالب: ال .. ال تفعل ذلك.

اجلد: ملاذا؟ .. إنه القرآن العظيم .. إنه القرآن الكريم.

وفقدنا  مهمته،  أضعنا  نحن،  ذلك  فعلنا  عندما  ولكن  نعم؛  الطالب: 
شعورنا بعظمته، وضعناه يف غري ما ُأنزل من أجله، فلقينا من حياتنا نصبا، 
ووجدنا يف معيشتنا ضنكا. مل ينزل القرآن هلذا، وال لنعلقه عىل صدورنا، وال 



151 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

أن نزين به جدران منازلنا، بل لقد جاء لنعمل به، ونجعله منهج حياتنا، نقيم 
حدوده كام نقيم حروفه، ونؤمن بمتشاهبه، كام نؤمن بمحكمه.

اجلد: صدقت يا سيدي.

ليس  ألحد،  سيًدا  ولست  أخوك،  أنا  إنام  اهلل،  رمحك  كفاك  الطالب: 
يل عليك فضل؛ بل الفضل لك بعد اهلل، فقد أعدت إيلَّ صوايب، بعد رحلة 
طويلة يف تيه احلياة، وأوصلتني إىل أغىل يش ممكن أن أمتلكه - كتاب اهلل - .

القرآن  ليعلمهم  اجلميع  جيلس  صامت،  مشهد  ويظهر  األنوار،  تطفُأ 
والصالة.

تعليق: وهكذا مكث الطالب ثالثة أيام يعلمهم القرآن والصالة، ويف 
اليوم الرابع طلب منه أن يوصله إىل حممدوف ففعل.
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الف�سل الرابع
يفتح الستار ويظهر بيت حممدوف وهو جالس بداخله .. ُيطرق الباب 

ويتوجه لفتحه.

أنك  واثًقا  كنت   .. )يتعانقان(   .. احلميم  الصديق  من؟  حممدوف: 
ستأيت .. هل أحرضت القرآن معك؟ هل أحرضته؟ أخربين.

الطالب: نعم .. ولكن قبل أن أعطيك إياه أرجو أن تعذرين .. وتقدر 
ظريف.

حممدوف: ال عليك .. ال عليك .. املهم القرآن؛ أعطني القرآن.

خيرج الطالب القرآن فيخطفه حممدوف، ويكاد يطري من الفرح.

القرآن، لقد  القرآن .. أيب .. أخي .. لقد وصل  القرآن ..  حممدوف: 
وصل القرآن.

يدخل أهله وأقاربه يتناقلون املصحف وهم بني مصدق ومكذب.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالبإلعطائه ملحمدوفمصحف1

من الطالبحلفظ املصحف فيهبيت مصحف2

من الطالبلتمثيل شخصية اجلدعصا3

من الطالبلتمثيل عودة الطالب من السفرثالث حقائب4

)الطالب،  هم:  طالب   )6( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
حممدوف، الشاب، اجلد، مكي، حممد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات. كلها من الطالب.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- تعميق األخوة اإلسالمية يف قلوب الطالب.

- تعظيم حمبة القرآن الكريم يف القلوب.

- احلث عىل خدمة اإلسالم واملسلمني.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الرابعة ع�شر
تلك القيود

فكرة املرسحية:

اللعب  القيود(، تعتمد عىل  هذه مرسحية قصرية هادفة بعنوان )تلك 
باإلضاءة بشكل كبري.

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

)أنوار ساطعة واألب خياطب ابنه(.

مصيدة  من  إياك  إياك  وتكراًرا..  مراًرا  وأوصيك  بني..  أي  األب: 
احلبال، خداعة هي تلك احلبال تغريك بزينتها لتوقعك يف فخها.

االبن: أنا لك يا أبتاه بار.

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



155 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

األب: ال ختش عىل ابنك يا أبتاه.
األب: ال تنس ما أوصيك به )يكررها وهو خارج من املرسح(.

االبن: ما بال أيب قد أعاد عيلَّ وصاياه أظن مني ذلك االبن العاق، أم 
بليد الفهم الذي ال يعي ما قد يقال له؟!.

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

رؤية حمياه )يتعانقان(.
عليك  أهانت  الطفولة،  صديق  أرى  أن  هذا  سعيد  يوم  أي  االبن: 

العرشة وأيام الصبا والسعادة.
الصديق: أعامل كثرية؛ قيدتنا هذه األعامل.

االبن: املهم أين رأيتك بعد طول غياب.
الصديق: وغري ذلك، أنا أدعوك لرؤية ما مل تره عيناك منذ أن أصربت.
حبال مجيلة، ملونة، مزخرفة، أي متعة يف رؤيتها، أي لذة يف ملسها وإمساكها.

االبن: حبال! كأن أذين قد مر عليها هذا املقال!
الصديق: بل يشء جديد.. من عاش هبا كان سعيًدا.

االبن: أوووه، تذكرت، أيب وصاين بالبعد عن هذه احلبال.
االبن: أباك أوصاك!!وهل ألبيك علم هبذه احلبال؟.

االبن: كرر عيلَّ الوصايا عن حال حبال تغري املرء بزينتها.
الصديق: يا هذا، دع عنك ختاريف املسنني وأوهام اخلائفني، وال حترم 

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

وأشكال.

االبن: ما أروعها.

الصديق: واألروع ملسها، واللذة بالقرب منها.

االبن: لكني أخشى من االقرتاب.

مئات  بل  عرشات؛  وغريك  ختشى  كيف  عليك،  ال  اقرتب  الصديق: 
حرموا من لذهتا .. اقرتب .. يمسك االبن بإحدى احلبال، يلقيها وهو يظهر 

الرسور ثم يضعها يف يده، فتقيده األنوار سوى نور ضئيل.

االبن: يا وييل ما بال الظالم قد حل.

بالكامل يمسك احلبل من هنايته،  السواد  يرتدي  خيرج شخص مقنع 
يطلق ضحكة مرعبة ويقوم بجر االبن والدوران يف حلقة ضيقة.

االبن: أنت! من أنت، اتركني اتركني...

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

االبن: عبٌد لك! أنا مل أكن عبًدا ألحد.

املقنع: قد غدوت اآلن عبًدا.

االبن: أهيا الصديق، فكني من قيد العبودية.
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الف�سل الثالث
أن  ويفضل  بالصديق،  خييط  حبل  بطرف  مقنع  ثاٍن  شخص  ويظهر 

يكون قد أمسك الصديق من الرقبة.

الصديق: ملاذا تريد اخلروج من لذة احلبال ومتعة األصفاد.

االبن: قد غدوت عبًدا حلبل، أسري معه إن سار وأقف معه إن وقف.

الصديق: استمتع بوقتك، فهناك من يتمنى بعض ما عندك من لذة.

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

وأنت كذلك، غدوت عبًدا حلبل، كيف مل أشاهد قيدك، ليتني أمعنت 
نظري فعرفت ذل من يدعوين إىل ذل.. يعض عىل أصابعه ليتني ما أرخيت 

سمعي لعدو ظننته صديقا،آه يا حرسيت وبؤيس آه.

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

حلبٍل  عبًدا  صار  قد  العاق  ابنه  رؤية  من  واخجلتاه،  أيب،  إنه  االبن: 
رخيص، كيف يل أن أتوارى عن ناظريه.
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الف�سل اخلام�س
يدخل األب:

األب: أي بني، استعبدتك احلبال.

االبن: وآخجلتاه علم أيب.

األب: أما ُكنت لك من الناصحني؟

االبن: منكس رأسه يا أبت، ذليل هو ابنك، القيد ما حز معصمه لكنه 
يا أبتاه قطع قلبه، أي أمل يف جسمي يعترص، أي سم يف كل حلظة منه أرتشف، 

غاب ابنك يا أبت عن احلياة، فال حياة يف حلكة الظلامء يا أبتاه.

األب: عد إىل النور يا بني، النور إليك يا بني مشتاق.

إىل  يشدين  القيد  القيد،  آه  يشتاق،  املاء  إىل  الظمآن  بل  تنهيدة:  االبن: 
سحيق الظلمة ويمنع عنى النور كأين ألفت العتمة.

األب: الندم أوىل خطوات احلرية.

االبن: مستبرًشا .. وهل بعد العبودية من حرية؟

األب: احلرية هي النور من قلبك، هي الفضاء الواسع من صدرك.

االبن: والقيد؟! هل أظل مقيًدا هكذا مدى السنني.

األب: بل األمر ملك يديك، وإن أردت فعلت.

االبن: أبتاه، أرجوك عقيل ال يكاد يستوعب.

األب: إن أردت يا بني، فثر عىل قيدك .. كرس أغالل سجنك.
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االبن: أنا؟! إراديت أنا؟ كيف واحلبل يلف معصمي وقوة أكثر تفوقني 
تشدين.

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

يقوم االبن بشد املقنع فيشده بقوة ليطيح به أرًضا.

االبن: بنربة حزينة؛ كنت عىل العيش عبًدا حلبٍل رخيص.

األب: بل إن عزمت فامض وال تتخاذل، ما كان حلبل أن يستقوي إال 
بعد أن رأى ضعفك، أريه منك قوة عزيمة وإرصار ستجده أمامك يتهاوى 

ضعيًفا حقرًيا هينًا يركض ال يلوي عىل يشء.

االبن  فينفك عن  املقنع ساقًطا،  فيتهاوى  بقوة  املقنع  بشد  االبن  يقوم 
القيد وتضاء مجيع األنوار.

االبن: أمضيت بعًضا من عمري لضعيٍف من الضعفاء.

عىل  سيطرة  منها  يظن  جنًيا،  أم  كان  إنسًيا  شيطاًنا  إليها  يدعو  األب: 
املرء  يتغلب  األكرب  باجلهد  الضعيف،  كلمة  يف  يتجىل  الضعف  وهي  نفسه 

عليه.

االبن: كيف مل أِع ما وصيتني به يا أبتاه؟!.

األب: قد أخطأ أبونا يا ُبني من قبل، ومازلنا يف إثره سائرون، فيا لتنا رسنا 
عىل خطاه يف توبته، هي الذنوب يا بني تلك القيود، فال تدع الذنب يقيدك.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
بمفاتن جمموعة حبال1 اإلغراء  دور  لتمثيل 

الدنيا
من املنزل

 - )األب  هم:  طالب   )4( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
االبن - املقنع1 - املقنع2(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املرسحية:

- وعظ الطالب بخطورة االفتتان بزخارف الشيطان.

- توعية الطالب بأمهية سامع وصايا اآلباء.

- احلرص عىل البعد عن رفقاء السوء.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شرحية اخلام�شة ع�شر
�شهادة الزور

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يوجد طاولة ومقعد مكتوب عليها )مكتب القايض(. 

يدخل القايض مرتدًيا عباءة، وجيلس عىل الطاولة.

يدخل رجل عىل القايض، ويقول: السالم عليكم.

القايض: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

الرجل: يا شيخ أنا عندي أرض منذ عرشين سنة اشرتيتها من رجل ومل 
أفرغها باسمي إىل اآلن. واآلن يا شيخ الرجال قد مات، وصار عنده ورثة، 

والكل جحد حقي يا شيخ .. ما العمل؟

الشيخ: هل عندك شهود حرضوا البيعة التي بينك وبني امليت؟

أو  له سنني، وال يوجد أحد حٌي يذكرها،  املوضوع  يا شيخ  الرجل: 
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حتى يعلم بخربها.

الشيخ: هات بيِّنة أو دلياًل يثبت حقك فيها.

خيرج الرجل من عند القايض وهو يقول: اآلن من أين آيت بالشهود .. 
مجيع من حرض البيعة قد توفاه اهلل .. وال علم ألحد فيها.

يدخل طالبان إىل املرسح، فيذهب إليهام الرجل، ويسلم عليهام، ويقول 
هلام: يا رجال.

يرد الطالبان: نعم .. خرًيا إن شاء اهلل.

الرجل: أريد منكام خدمة العمر.

الرجالن: خدمة العمر! .. ماذا تقصد؟

الرجل: نحن من قبيلة واحدة .. وقرية وحدة .. فهل تردوين؟ 

يرد الرجالن: حاشا .. وكال .. أنت اطلب ونحن ننفذ.

الرجل: هّيا بنا.

وجدت  أبرشك  شيخ  يا  الرجل:  فيقول  القايض  إىل  مجيًعا  يذهبون 
شاهدين يعلامن كل يشء عن املوضوع.

القايض: تشهدان بأن األرض هلذا الرجل؟

ينظر الرجالن إىل بعضهام ثم يقوالن: نشهد .. نشهد.

يكتب القايض ورقة ثم يوقعان، ويعطيها الرجل.

خيرج الثالثة صاحب األرض والشاهدان من عند القايض، ويذهبون 
خارج املرسح.
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الف�سل الثاين
يدخل رجل إىل القايض، فيقول: السالم عليكم.

الشيخ: وعليكم السالم.

يسأله الشيخ: أنت إبراهيم.

الرجل: نعم .. يا شيخ.

ٍك، وقلت لك يا  زاَ الشيخ: يا إبراهيم أنت تعلم بأن قضيتك حتتاج إىل ُماَاَ
ٍك. زاَ إبراهيم أكثر من مرة ال تأتني دون ُماَاَ

إبراهيم: لكن يا شيخ.

يقاطعه الشيخ: إبراهيم .. هذا رشع اهلل .. ال جمال فيه للمجامالت.

خيرج إبراهيم من غرفة القايض ثم يذهب خارج املرسح، ويأيت بشخص 
آخر معه، ثم يدخل عىل القايض، ويقول: يا شيخ، املزكي وصل .. هذا هو.

يسأل القايض املزكي: تزكي إبراهيم عىل أنه من أهل التقى واملحافظة 
عىل الصالة.

املزكي: هاه .. الصالة واهلل إنه مقرٌص فيها.

القايض مرة أخرى: يا رجل هل تزكي إبراهيم عىل أنه من أهل التقى 
واملحافظة عىل الصالة.

املزكي: أمري وحيلتي عىل اهلل .. أزكي .. أزكي إبراهيم .. ساحمنا اهلل.

من  إبراهيم  وخيرج  ورقة،  إبراهيم  القايض  يعطي  ثم  املزكي،  خيرج 
املرسح.
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الف�سل الثالث
يدخل رجل ثالث إىل القايض اسمه )أبو وليد( ويعطيه ورقة.

ينظر القايض يف الورقة، ثم يقول: هذه الورقة حتتاج إىل ختم تصديق.

الرجل: ومن أين يل أن أحرض ختم التصديق.

الشيخ: من أي مكتٍب عقاري.

خيرج الرجل من عند الشيخ، فيدخل رجل آخر إىل املرسح اسمه )أبو 
سمري(، فيقول له أبو وليد - الذي يريد اخلتم - : يا أبا سمري. 

أبو سمري: نعم .. هال أبا وليد.

أبو وليد: أرجوك .. أريد منك خدمة.

أبو سمري: خري .. ما الذي حدث؟

أبو وليد: معي ورقة يسرية، وما ينقصها لكي يوقعها الشيخ إال ختٌم 
يسري مثل الذي يف جيبك.

أبو سمري: أبرش .. مكتبي كله فداك، فقط ختم .. ثم خيرج أبو سمري 
اخلتم من جيبه، وخيتم ورقة أيب وليد.

فيعطي  القايض  إىل  وليد  أبو  ويذهب  املرسح،  من  سمري  أبو  خيرج 
القايض الورقة فيوقع عليها القايض ثم خيرج أبو سمري من املرسح.
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الف�سل الرابع
جيلس القايض وحده ملدة دقيقتني ثم يدخل بعد ذلك رجالن كبريان 
عرشين  قبل  عندك  شهدنا  نحن  شيخ  يا  فيقوالن:   .. القايض  السن عىل  يف 
سنة عىل أرض .. ونحن واهلل يا شيخ ال ندري عن األرض هل هي للرجل 
أم ال .. شهدنا واهلل جماملًة له وجرًبا خلاطره .. أنت تعلم بأننا مجاعة، وقبيلة 
.. لكن؛ اآلن يا شيخ نحن عىل آخر أعامرنا، ونريدك يا شيخ أن حتل لنا هذه 

املشكلة، ال نريد أن نموت ونحن عىل شهادة الزور.

القايض: عجيب .. محية، وعصبية عىل رشع اهلل.

مدة بخصوص  قبل  أتيتك  أنا  يا شيخ  فيقول:  آخر،  يدخل رجل  ثم 
قضية تزكية .. وأنا زكيت الرجال عندك عىل أنه حمافظ عىل الصالة، وأنا ال 
أراه يصيل إال مرة أو مرتني يف األسبوع .. أرجوك يا شيخ ابحث يل عن خمرج 

.. الرجل أحرجني فهو زمييل يف العمل، واستحييت أن أرد طلبه.

القايض: اهلل أكرب .. تستحي من زميلك، وال تستحي من اهلل!.

مدة  قبل  جاءين  شيخ  يا  ويقول:  القايض  عىل  ثالث  رجل  يدخل  ثم 
شخص يريد مني أن أختم له ورقة بخصوص مقاوالت تفيد بأنه متفق مع 
األنظمة .. وهو واهلل معتٍد عىل األنظمة وخمالف هلا، وتعلم املكانة والوجاهة 
هلا دور يا شيخ، قال يل أرجوك وقلت له تم، ثم ختمت له، وأنا واهلل نادم يا 

شيخ، وأريد أن أختلص من هذه الورطة.

القايض: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

إن املسلم الصادق مستقيم يف حياته يسري عىل منهاج اهلل تعاىل ال يزيغ 
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وال ييد فال يعرف الكذب وال اخلداع أو النفاق أو أي يشء يبعده عن رمحة 
مواله ومغفرة ربه تبارك وتعاىل، وجاء اإلسالم ليقيم احلياة كلها عىل الصدق 
تعاىل:  يقول  تتغري،  وال  تتبدل  ال  التي  تعاىل  اهلل  سنن  مع  الكون   لينسجم 
ڇ  جئ    ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ    ڇ 

]سورة األحزاب 62[.

وحذرت الرشيعة اإلسالمية من أفعال لو انترشت يف جمتمع ألفسدت 
والفساد،  الرش  ذلك  وترتب عىل  الناس  بني  العالقات  فيه والهنارت  احلياة 
ومن هنا جاء حتذير اإلسالم من شهادة الزور التي جتلب عىل صاحبها اإلثم 

والبوار يف الدنيا واآلخرة.

ومن أمثلة شهادة الزور: أن يشهد شخص أن فالًنا فقري يستحق الزكاة 
وهو يعلم أنه غني، ومثل ما يفعله بعض الناس عند احلكومة بأن فالًنا له كذا 
وكذا من املال، أو العقار أو غريها من األموال، وهو يعلم أنه كاذب. وقد 
يظن شاهد الزور أنه نافع ألخيه وباٌر به والواقع أنه ظامل لنفسه وظامل ألخيه، 

أما كونه ظامًلا ألخيه فألنه أعطاه ما ال يستحق وجعله يأخذ املال بالباطل. 

كام أن هناك جمموعة من األسباب التي ربام تدفع الشخص لإلقدام عىل 
هذا العمل اخلطري ومن هذه الدوافع: 

1- احلسد واحلقد للمشهود عليه.

الذنب  هذا  عىل  يقدم  ال  الزور  فشاهد  اإليامن؛  ضعف  كذلك   -2
العظيم إال ألنه يشعر بضعف شديد يف إيامنه.

3- القرابة أو اجلوار أو احلمية لقبيلة.
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4- اجلري وراء مصلحة ومنفعة قد تعود عليه عند شهادته بالزور مثل 
احلصول عىل مبلغ كبري من املال أو احلصول عىل وظيفة أو قضاء مصالح له.

5- اهلوى والعصبية أو ُبغض الناس فكل ذلك قد يدفع اإلنسان إىل 
كتامن احلق بل إىل شهادة الزور؛ فاإلنسان مكلف بشهادة احلق ولو كان ذلك 

ضد مصلحته أو مصلحة أقرب الناس إليه، يقول تعاىل: ڇ ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇ  ]النساء[.

وهنا يوجد خطأ قد يقع فيه الكثري من الناس إذ قد حتملهم العاطفة عىل 
جماملة الفقري أو املسكني بسبب حالته املادية املرتدية أو وضعه السيئ، ولكن 

الصحيح أن يشهد املسلم باحلق عىل اجلميع سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

ومن تعامل السلف مع شاهد الزور؛ نذكر تعامل عمر بن اخلطاب - 
ريض اهلل عنه - حيث كان جيلد شاهد الزور أربعني جلدة، ويسخم وجهه، 
ويلق رأسه، ويطوف به يف السوق. وقال أكثر أهل العلم: وال تقبل له شهادة 

أبًدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إىل اهلل. 

الزور،  يشهدون  ال  الرمحن  فعباد  الزور:  يشهدون  ال  الرمحن  عباد 
ڇ  ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک    ک     ک   ک   ڇ  تعاىل:  قال 
الذي  احلديث  ويتذكرون  الذنب  هذا  خطورة  يعلمون  ألهنم  ]الفرقان[. 
اهلل عنه -  احلارث - ريض  بن  نقيع  بكرة واسمه  أيب  الشيخان عن  أخرجه 
قال: كنا جلوًسا عند رسول اهلل، فقال: »هل أنبئكم بأكرب الكبائر - ثالًثا - 
اإلرشاك باهلل، وعقوق الوالدين، وكان متكًئا فجلس فقال: أال وقول الزور 
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وشهادة الزور. فامزال يكررها حتى قلنا ليته سكت« ويتذكرون قوله تعاىل: 
ۉ   ۅ    ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    ڭ   ڇ 

ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ېى   ې   ې   ې   ۉ  
وئ  وئ  ۇئ   ڇ  ]احلج[.

ومن أرضار شهادة الزور:

1- ضياع احلقوق: فشاهد الزور يقتطع مال أخيه لغريه بيمني كاذبة 
فاجرة يضلل هبا احلاكم وهذه خيانة.

2- الكذب والتدليس.

3- إعانة الظامل عىل ظلمه وهذا يعرض لسخط اهلل تعاىل. عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من حالت شفاعته دون حد من حدود 
اهلل - عز وجل - ، فقد ضاد اهلل عز وجل، ومن خاصم يف باطل وهو يعلم 
مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع، ومن قال يف مؤمٍن ما ليس فيه أسكنه اهلل عز 

دحْغة اخلبال حتى خيرج مما قال« رواه أبو داود. وجل راَ

ويارب  تعاىل،  اهلل  ضد  يقف  الزور  فشاهد  احلق:  معامل  طمس   -4
عدالته يف األرض فهو يعلن احلرب عىل احلق والعدل.

بخس،  بثمن  ويمينه  شهادته  يبيع  قد  الزور  فشاهد  احلرام:  أكل   -5
ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڇ  يقول:  تعاىل  واهلل 

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڇ ]البقرة[.

ويف كل ما سبق حتذير شديد للذين باعوا ضامئرهم واشرتوا العاجلة 
ابن ماجه عن  الذي أخرجه  الدنيا ونذكر هؤالء مجيًعا هبذا احلديث  وآثروا 
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ابن عمر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب 
اهلل له النار«. ويف هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب اهلل له النار قبل 
أن ينتقل من مكانه ولعل ذلك مع عدم التوبة. أما لو تاب وأكذب نفسه قبل 

العمل بشهادته فاهلل يقبل التوبة عن عباده.

يا شاهد الزور راجع نفسك وعد إىل ربك واعلم أن الدنيا مهام طالت 
فهي إىل فناء وزوال، وأن ما عند اهلل خري وأبقى لك يف الدنيا واآلخرة.

خيرج اجلميع خارج املرسح.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلكي جيلس عليها القايضطاولة ومقعد1

)1( ر.سلُيكتب عليها مكتب القايضلوحة2

من الطالبلتمثيل شخصية القايضعباءة3

شهادة ختم4 يف  اخلتم  دور  لتمثيل 
الزور

من املدرسة

إىل ثالث ورقات5 تأيت  التي  القضايا  لتمثل 
القايض

من الطالب

)القايض،  هم:  طالب   )8( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
صاحب األرض، الشاهدين، إبراهيم، املزكي، أبو سمري، أبو وليد(.

* مدة املرسحية: )18( دقيقة.
املدرسة، وواحدة  اثنتان من  أدوات.  املرسحية: مخس  أدوات  * عدد 

من السوق، واثنتان من الطالب.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبًا: ريال واحد.

أهداف املرسحية:
- التحذير من شهادة الزور.

- بيان صور شهادة الزور.
- التنبيه عىل عدم املجاملة أو التهاون بشهادة الزور.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية ال�شاد�شة ع�شر
العمل لي�س عيًبا

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

)تقديم  قسم:  عليها  مكتوب  األوىل  وطاولتان،  مقعدان  يوجد 
امللفات(.. والثانية مكتوب عليها قسم )الفحص الطبي(.

يدخل طالب اسمه )فؤاد( إىل املرسح ومعه ملف.. ثم يقول: يا اهلل! ما 
يوجد أحد من الشباب .. يا اهلل! اآلن سأقف يف طابور أم ماذا؟

عبد  عيل،  عيسى،  )سامي،  هم:  ملفات  معهم  طالب  أربعة  يدخل 
املجيد(، فيسلمون عىل فؤاد. 

أن  أريد  أنتظركم..  وأنا  ساعة  من  أكثر  منذ  أنتم؟  أين  فؤاد:  يسأهلم 
أعرف كيفية التقديم عىل الوظائف.

سامي: فقط تقدم ملفك، ثم تذهب للفحص الطبي، وبعد ذلك تعود 
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إىل بيتك، ثم تراجعهم بعد أسبوعني.

يدخل طالبان مها: )مرشف قسم امللفات(، و)مرشف الفحص الطبي( 
وجيلس كل واحد منهام يف قسمه.

يصطف الطالب برسعة يف طابور، ويكون آخر واحد هو فؤاد.

يقول فؤاد ملرشف قسم امللفات: يا أخي أنا أول واحد.

مرشف امللفات: الكالم ال يفيد.

يرجع فؤاد إىل آخر الطابور.

يأخذ مرشف امللفات ملف الطالب األول وهو: سامي .. فينظر فيه، 
ويقول: أين الصورة الشخصية، ملاذا مل تأِت هبا؟

سامي: هي موجودة يف امللف.

البحر أو عىل الشاطئ؟ .. ثم يغلق  املرشف: أين هذه الصورة؟ عند 
امللف ويضعه بجانبه، ثم يقول: اذهب إىل الفحص الطبي.

الثاين، وهو: عيسى، ثم يفتحه، ويقول:  الطالب  يأخذ املرشف ملف 
ما هذا؟

عيسى: ما األمر؟ امللف كامل!

املرشف: ال، بقي اللون .. ملاذا لون امللف أزرق؟ نحن قلنا أصفر .. ثم 
يأخذ املرشف امللف ويضعه بجانبه، ثم يقول: إىل اليسار در .. ويشري بيده إىل 

الفحص الطبي.

يأخذ املرشف ملف الطالب الثالث وهو: عيل، ثم يفتحه، ويقول: ممتاز 
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ملفك كامل؛ لكن بقي أمر واحد .. أين الشهادة؟

عيل: آسف، نسيتها.

يضع املرشف امللف بجانبه ويقول: عىل الفحص الطبي.

يأخذ املرشف ملف الطالب الرابع وهو: عبد املجيد، ثم يفتحه، ويقول: 
ما شاء اهلل كاتب يل قصيدة مدح .. أال تعلم أنني ال أرغب يف القصائد .. ثم 

يضع امللف بجانبه، ويقول: الفحص الطبي ينتظرك.

يأخذ املرشف ملف الطالب اخلامس، وهو: فؤاد ثم يضعه عىل جانبه 
من دون أن يفتحه، ثم يقول له: عىل الكشف الطبي وآخر واحد.
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الف�سل الثاين
يبدأ مرشف الفحص الطبي بفحص الطالب اخلمسة .. فيبدأ املرشف 
بسامي فيأخذ مجيع مقاساته بواسطة مرت اخلياطة، فيقول سامي: ما هذا؟ هل 

تريد أن تفصل يل ثوًبا أم ماذا؟

مسطرة  ويستخدم  عيسى،  وهو  الثاين  الطالب  بفحص  املرشف  يبدأ 
لقياس رأسه، ويديه.

يبدأ املرشف بفحص الطالب الثالث، ويستخدم مطرقة حديد، فيطرق 
يديه وركبتيه، ورأسه.

باستخدام  بقياسهام  ويقوم  املجيد وفؤاد،  الطالبني عبد  املرشف  يأخذ 
مرت اخلياطة. 

يذهب مجيع الطالب خارج املرسح بعد االنتهاء من الفحص الطبي.

الفحص  مرشف  يأخذ  وكذلك  امللفات،  مجيع  امللفات  مرشف  يأخذ 
الطبي أوراقه ويذهبان خارج املرسح.

التقديم(  )نتائج  عليها  مكتوب  لوحة  ويضع  جديد  طالب  يدخل 
ويضعها عند قسم مرشف امللفات.
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الف�سل الثالث 
يدخل مجيع الطالب إىل املرسح، ويذهبون مرسعني إىل قسم امللفات .. 

فيقول سامي أنا أقرأ األسامء.
فؤاد .. مربوك راسب )دعوا طول اللسان ينفعه(. 

عيسى .. مربوك راسب )الطول ناقص واحد ميل(. 
عيل .. مربوك راسب )حاسة الشم قوية(.

عبد املجيد .. مربوك راسب )طويل جًدا(.
سامي .. مربوك راسب )مثله مثل بقية زمالئه()1( . 

سامي: نبارك جلميع الطالب الرسوب، وحظ أوفر للمرشفني. 
عيسى: إًذا اآلن ماذا نعمل؟ .. صار لنا سنتان نقدم بال فائدة .. سئمنا 

.. نريد أن نتوظف بأية طريقة.
عبد املجيد: احلل عندي يا شباب.

عيل: وما هو يا عبد املجيد؟
عبد املجيد: الشغل ليس عيًبا .. فكروا معي يا شباب .. الشغل ليس 

عيًبا .. ثم يقول تعالوا معي.
خيرج عبد املجيد من املرسح ثم يتبعه الطالب. 

)1(  مالحظة: عندما يسمع الطالب كلمة مربوك يفرحون ويرفعون أيدهيم، وعندما يسمعون 
كلمة راسب يعبسون وخيفضون أيدهيم.
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الف�سل الرابع 
يدخل مجيع الطالب إىل املرسح كل واحد بلباس. 

عبد املجيد مرتدًيا زي ميكانيكي .. )معه مفكات(.

عيسى مرتدًيا زي  طباخ .. )طاقية، وبالطو(. 

عيل مرتدًيا زي  خياط .. )معه مرت خياطة(.

سامي مرتدًيا زي نجار .. )معه منشار(. 

فؤاد مرتدًيا زي حداد .. )معه حلام، وواقي حلام(.

ومع كل واحد لوحة يرفعها عالًيا مكتوب عليها عبارات:

عبد املجيد: قال تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ ] امللك[. 

عيسى: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أكل أحد طعاًما قط خرًيا من أن يأُكل من 
عمل يده، وإن نبي اهلل داود ملسو هيلع هللا ىلص كان يأكل من عمل يده« رواه البخاري.

عيل: )اخلياطة: وهي مهنة نبي اهلل إدريس - عليه السالم - (.

سامي: )النجارة: وهي مهنة نبي اهلل نوح - عليه السالم - (.

فؤاد: )احلدادة: وهي مهنة نبي اهلل داود - عليه السالم - (.

يستمر الطالب ملدة دقيقتني وهم رافعون للوحات ثم خيرجون. 

::::::  هناية املرسحية  ::::::

حمتويات امل�سرحية
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قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلكي جيلس عليها املرشفانمقعدان وطاولتان1

تقديم لوحة2 )قسم  عليها  ليكتب 
امللفات(

)1( ر.س

الفحص لوحة3 )قسم  عليها  ليكتب 
الطبي(

)1( ر.س

)5( ر.سلتمثيل عمل الطباخقبعة طباخ4

من املنزللتمثيل عمل امليكانيكيمفكات، وبدلة5

)10( ر.سلتمثيل عمل النجارمنشار6

)2( ر.سلتمثيل عمل اخلياطمرت خياطة7

تستعار من لتمثيل عمل احلدادحلام، وواقي حلام8
أي ورشة 

حدادة

عىل )5( ملفات9 التقديم  مشهد  لتمثيل 
املسؤول

)10( ر.س

ليكتب عليها عبارات تدل عىل مخس لوحات10
طالب  كل  يرفعها  معينة،  مهن 

يف هناية املرسحية

)5( ر.س

)مرشف  هم:  طالب   )7( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
امللفات، مرشف الفحص الطبي، سامي، عيسى، عبد املجيد، فؤاد، عيل(.
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* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: عرش أدوات. ثامنية من السوق، وواحدة من 
املدرسة، وواحدة من املنزل، وواحدة تستعار من أي ورشة حدادة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: أربعة وثالثون ريااًل سعودًيا.

أهداف املرسحية:

- إقناع الطالب بأن العمل الرشيف ليس عيًبا .. مهام كان.

- عرض لعدٍد من املهن أمام الطالب.

- التذكري بمهن األنبياء - عليهم السالم - .

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية ال�شابعة ع�شر
 القنوات الف�شائية املاجنة .. 

ف�شل ديني، وف�شل درا�شي

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

بالريموت  ممسًكا  يشاهده،  جالس  وطالب  طاولة،  عىل  تلفاز  يوجد 
)التحكم( يقلب القنوات اسمه )وليد(، ويوجد كذلك مقاعد وطاوالت يف 

اجلانب اآلخر من املرسح.

بعد دقيقتني يدخل أربعة طالب إىل املرسح وجيلسون عىل املقاعد، ثم 
يدخل املعلم.

يغلق وليد التلفاز ثم يأخذ حقيبته ويذهب إىل املعلم.

املعلم: ملاذا تأخرت يا وليد؟

وليد: تأخرت يف النوم يا أستاذ.
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املعلم: كعادتك يا وليد دائاًم متأخر .. اجلس .. هذه آخر مرة.

جيلس وليد عىل املقعد.. ثم يضع رأسه عىل الطاولة وينام.

املايض  الدرس  أخذنا يف  الرحيم.  الرمحن  اهلل  بسم  بقوله:  يبدأ  املعلم 
دروًسا وعرًبا من حياة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ويف هناية الدرس أعطيتكم واجًبا فمن 

أحرض الواجب؟. 

يرفع مجيع الطالب أيدهيم إال وليد؛ ألنه نائم.

يقول املعلم: وليد .. وليد .. قم.

يقوم وليد من النوم ويقف.

املعلم: أحرضت الواجب يا وليد أم ال؟

وليد: نسيت .. نسيت الدفرت يا أستاذ.

املعلم: يعني يا وليد متأخر وسكتنا عنك .. ونائم ومل نعاقبك .. وأيًضا 
مل حتل الواجب .. قل يل يا وليد ما احلل معك؟

وليد: آخر مرة يا أستاذ.. لن تتكرر مرة ثانية إن شاء اهلل.

يا وليد كل يوم لك عذر.. إذا دمت عىل هذه الطريقة سوف  املعلم: 
يكون مصريك الرسوب .. تعرف معنى الرسوب .. يعني الفشل الدرايس.. 

اسمع كالمي جيًدا .. ها أنا أحذرك، وقد أعذر من أنذر.

املعلم: هّيا يا طالب فسحة اآلن اذهبوا وبعدها نكمل الدرس.

املعلم، ويبقى وليد مع أحد  الطالب من املرسح وكذلك  خيرج مجيع 
أصدقائه اسمه )سعد( جيلسان أمام املرسح.
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يقول سعد: كيف أحوالك يا وليد؟

وليد: سيئة .. كام ترى .. يف البيت شتائم .. وباملدرسة شامتة .. الواحد 
ال يدري كيف يل مشكالت البيت أم كيف يل مشكالت املدرسة.

سعد: املعلم اليوم معه حق.

وليد: وكيف معه حق؟ يعني أنت يف صف املدرس ولست يف صفي.

ويف  وزمييل  وصاحبي  أخي  أنت   .. جيًدا  كالمي  اسمع  وليد  سعد: 
النهاية رفيق عمري إن شاء اهلل .. ال أريدك أن تتأخر سنة لكيال نفرتق عن 
بعض، أريد دائام أن تكون طاولتي وطاولتك بجانب بعض .. يعني أريد كل 
ما التفت أراك قريًبا مني .. هلذا يا وليد أريدك أن تصارحني.. وأن خترج يل 

كل ما عندك. 

وليد: يا سعد أنت صديقي الغايل.. ولن أخفي عليك أي يشء؛ لكن 
ماذا تريد أن أقول لك؟ ليس عندي أية أرسار لكي أخفيها عنك يا سعد.

سعد: ال يا وليد .. أنت تفهم كالمي جيًدا .. وليد .. وليد ال أريدك 
أن تتهرب من كالمي.. أنت تعلم ماذا أقصد .. دراستك يا وليد عىل وشك 

االهنيار .. ما السبب يا وليد؟

وليد: يا سعد لن أخفي عنك أي يشء .. أنت تعلم بأنني ال أذاكر إال 
ليلة االمتحان .. وهذه حالتي مع الدراسة.

سعد: إًذا باقي األيام .. ماذا تعمل فيها؟ .. بامذا تشغل وقتك؟

وليد: أجلس عىل الفضائيات .. أشاهد أفالًما .. أشاهد مسلسالت .. 
أشاهد مباريات.
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سعد:  يعني كم تأخذ هذه املسلسالت واألفالم من وقتك يف اليوم.

مسلسل،  املغرب  ويف   .. برنامج  العرص  يف  يكون  تقريًبا  يعني  وليد: 
وأهم يشء هو الليل .. ألنه يكون سهرة عىل فيلم أشاهده إىل هنايته.

سعد: وهذا الفيلم الذي تسهر عليه غالًبا ما أهدافه وأفكاره؟

وليد: دائاًم ال أرى فيلاًم إال ويتكلم عن احلب من أول بدايته حتى هنايته، 
كالم حب، مشاهد حب، قصص حب، ذكريات حب، صور حب، هذا هو 

جممل األفالم التي أشاهدها .. كلها تدور حول هذا الكالم.

سعد: يعني فيها صور نساء، فيها رقص، فيها غناء، فيها فحش، فيها 
رذائل، فيها إفساد للعقائد .. قل يل يا وليد فيها هذا الكالم أم ال؟

وليد خيفض رأسه ثم يقول: لألسف يا سعد.. أقول لك الرصاحة.. 
ال يكاد خيلو فيلم من األفالم التي أراها مما قلته؛ بل يا سعد أقول لك بكل 
األفالم  يف  وخصوًصا  والفاحشة،  الرذيلة  إىل  يدعون  أيًضا  هم  رصاحة 

اجلديدة.

سعد: أكمل يا وليد وماذا فيها هذه األفالم اجلديدة.

وليد: فيها والعياذ باهلل سب للدين، وتشكيك بالعقيدة، ختيل يا سعد 
بأهنم يبذلون كل وسائل اإلغراء لكي هيدموا عقيدتك بأي شكل .. وهذا هو 

أخطر نوع من األفالم .. هذه هي احلقيقة يا سعد.

يا وليد هل ترىض أن يشاهد أحد من أهلك أو إخوتك  سعد: يعني 
مثل هذه األفالم واملسلسالت؟

يرد وليد بغضب: أعوذ باهلل .. ال يا رجل .. ال تقل هكذا .. فأنا قبل 
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أن أجلس عىل الفيلم أقفل باب الغرفة حتى ال يراين أحد وأنا عىل مثل هذه 
األفالم.

سعد: إًذا قل يل يا وليد .. لو جاء وقت الصالة، وأنت تشاهد الفيلم .. 
هل تذهب لتصيل يا وليد أم تتابع الفيلم .. وليد كن معي صادًقا.

وليد خيفض رأسه ثم يقول: برصاحة دائاًم عندما أتابع الفيلم ال أقوم.. 
يعني أتابعه إىل النهاية؛ بل إذا سمعت األذان ضاق صدري، وإذا طلب مني 

أحد والدي عماًل ال أرد عليه وال أجيبه.. وهكذا هي حالتي أمام الفيلم.

سعد: اآلن عرفت يا وليد .. ما رس ضعفك الدرايس، وإمهالك الشديد 
.. إهنا األفالم .. واملسلسالت .. يعني بني قوسني )القنوات الفضائية( تأخذ 
وقًتا  جتد  لن  ذلك  بعد  بالتأكيد  وعقلك،  وجهدك،  ووقتك،  دينك،  عليك 
واجباتك،  حلل  كافًيا  وقًتا  جتد  لن  وأيًضا  للمذاكرة،  وال  للنوم،  ال  كافًيا 
يف  تفريط  درايس،  رسوب   .. يتحملها  من  أنت  السيئة  النتيجة  النهاية  ويف 
الصلوات، ضياع واجب بر الوالدين.. كل هذه التضحيات ألجل فيلم .. 

مسلسل .. أغنية .. رقص.

وليد قل يل برصاحة .. هل يعجبك وضعك الذي أنت عليه؟

اليوم   .. أتغري  اليوم  أقول  يوم  أنا كل   .. يا سعد  بكل رصاحة  وليد: 
أتغري .. اليوم أحافظ عىل صاليت .. اليوم أذاكر درويس .. اليوم أبر والدي؛ 

لكن تغلبني شهويت عىل األفالم واملسلسالت.

صار  الصحيح  الطريق  يف  مشيت  إذا   .. حياتك  هذه  وليد  يا  سعد: 
مستقبلك مرشًقا وناجًحا، وإذا مشيت خطأ صار مستقبلك مظلاًم فاشاًل .. يا 
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وليد عند قرب ساعة الفشل لن تلوم إال نفسك .. ولن ينفعك أحد .. البد 
وأن حتسم أمرك.

الكالم، وأول مرة  يقول يل هذا  بأنك أول واحد  يا سعد  تعلم  وليد: 
التي  بيدي   .. نعم   .. بيدي  بتضييعه  أقوم  الذي  أنا  مستقبيل  بأن  بجد  أفكر 
تقلب القنوات كل ليلة .. برصاحة يا سعد كنت مضيًعا نفيس بنفيس وأنا ال 
أدري؛ لكن من اليوم التلفاز ما له مكان يف غرفتي، وال له مكان يف نفيس .. 

وأنا طالب منك يا سعد طلب وال أريدك أن تردين.

سعد: أنا أردك يا وليد .. أنت تأمر أمًرا يا وليد.

ويف  بالبيت،  عندك  وتضعه  التلفاز،  تأخذ  بأن  سعد  يا  أريدك  وليد: 
العطلة الصيفية آخذه منك .. لكي أضمن بأنني لن أرجع له .. أتكلم بجد 

يا سعد.

سعد: اآلن كربت يف عيني يا وليد.. اآلن عرفت أنك رجل تفكر يف 
مستقبلك.. تذكر يا وليد أن الذي ينترص عىل شهواته.. إنسان عظيم.. إنسان 

سيصل إىل النجاح - بإذن اهلل - .

يقوم وليد بإعطاء سعد التلفاز، ثم خيرجان من املرسح.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
مخس طاوالت 1

ومخسة مقاعد
يف  دراسية  حصة  لتمثيل 

املرسحية
من املدرسة

من الطالبلتمثيل دور طالب يف الفصلمخس حقائب2

تلفاز + حتكم 3
)ريموت(

لتمثيل دور السهر عىل القنوات 
الفضائية

من املنزل

من املدرسةلكي يوضع عليها التلفازطاولة4

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: ستة طالب هم: )املعلم، وليد، 
سعد، الطالب الثالثة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات. اثنتان من املدرسة، واحدة من 

الطالب، وواحدة من املنزل.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:
- توعية الطالب بمخاطر القنوات اهلابطة.

- توجيه الطالب إىل البعد عنها.
ومستقبل  واألخالق،  الدين،  عىل  اهلابطة  القنوات  أرضار  بيان   -

الطالب الدرايس.
الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثامنة ع�شر
 الهاتف النقال .. 

حما�شن ال�شتعمال، وم�شاوئ ال�شتعمال

الف�سل الأول
* بداية املرسحية...

يوجد أربعة طالب جمتمعني وهم: )فيصل، راشد، ماجد، مهند(.

يدخل عليهم طالب آخر اسمه )فهد( فيسلم عليهم .. وجيلس.

هل   .. فهد  مربوك  فيصل:  فيقول  نقااًل،  هاتًفا  جيبه  من  فهد  خُيرج 
اشرتيت جوااًل؟

راشد وماجد ومهند يقولون: مربوك .. مربوك.

فيصل: متى اشرتيت اجلوال يا فهد؟

فهد: اليوم .. بعد صالة العرص اشرتيته.

فيصل: يعني ال أحد يعلم برقمك .. ممتاز .. اليوم يومك يا فهد. 
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فهد: إىل األمام.

يعلم  أحد  فال  وإزعاجات،  معاكسات،  يوم  اليوم  سنجعل  فيصل: 
بالرقم.

مهند: أعطني أريد أن أزعج أحد األشخاص.

يأخذ مهند اجلوال من فهد ثم يتصل فيقول:

- السالم عليكم .. من معي؟

- أنت املتصل ..

- يعني البد أن أقول اسمي ألنني أنا املتصل؟

- إًذا .. أنا اسمي »ِقطة« .. وأنت ما اسمك؟

- يضحك مجيع الطالب.

- ال أزعج أحًدا .. كالمي منطقي. 

- أنا إنسان سيئ الرتبية!

- أنت إنسان معدوم الرتبية .. أنت إنسان وقح .. وال ذوق لديك .. 
ثم يغلق اجلوال. 

راشد: أعطني اجلوال سأعاكس، ربام بالصدفة ترد عيلَّ بنت.

يأخذ راشد اجلوال ثم يتصل ويقول: )مقلًدا صوت امرأة(:

- السالم عليكم .. أنا »هدى« من أنِت؟

- ارفعي صوتِك قلياًل.



189 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

- أكلمك من بطاقة شحن.

- ملاذا ال تصارحيني؟ .. أنا إنسان كيل أحاسيس ولست أعاصري.

- أنا ليس عندي أخالق، وال ذوق، وسيئ الرتبية.

- إًذا .. أنا أعدك باإلزعاجات كل يوم عرش مكاملات.

مهند: شديد يا راشد .. أنت الذي تعرف هلا .. إىل اآلن مل تراَ شيًئا.

فيصل: أريد أن أرسل لك اليوم مقاطع لتسهر عليها ليلك كله .. كلها 
فضائح يف فضائح .. هل رأيت فضائح شاطئ الزهور؟

فهد: ال.

فيصل: هل رأيت فضيحة حمالت السمك؟

فهد: ال.

فقط  أنت   .. أب  والواتس  البلوتوث  لك عرب  أرسلتها  كلها  فيصل: 
استقبل .. وستشاهد أحدث وآخر الفضائح، وإذا حصلت أنت عىل فضائح 

فأرسلها يل أيًضا.

سأحتاج  ربام   .. الشحن  بطاقات  عىل  اهلل  أعانني   .. أستأذن  أنا  فهد: 
بطاقة كل يوم .. ثم خيرج من املرسح.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�سل الثاين 
يدخل مخسة طالب إىل املرسح ثم جيلسون وهم: )عمر، سامل، حسام، 

طالل، سلطان(.

لقد   .. شباب  يا  يل  باركوا  ويقول:  جوااًل  جيبه  من  سلطان  خيرج 
اشرتيت جوااًل مزوًدا بكامريا من األمام، وكامريا من اخللف. 

عمر: مربوك .. بارك اهلل لك فيه.

الطارئة،  احلاالت  الوقت، وخصوًصا يف  مهم يف هذا  اجلوال  حسام: 
مثاًل .. عند االتصال عىل الدفاع املدين لإلبالغ عن حريق، أو إنقاذ مصاب 

باالتصال باهلالل األمحر وهكذا .. من االستخدامات الطارئة.

األرحام  وصلة  األقارب،  مع  للتواصل  فرصة  هو   .. أيًضا  طالل: 
خالل  من  حوائجهام  وقضاء  الوالدين،  رغبات  تلبية  خالله  من  ويمكن   ..

االتصال عليهام ومعرفة ماذا يريدان من أغراض ومستلزمات منزلية.

سامل: لكن أيًضا؛ هناك بعض من املحاذير التي جيب التنبيه عليها، مثل: 
عدم إزعاج اآلخرين باملعاكسات وغريها، واعلم أن أعراض الناس ليست 
رخيصة، وأن اهلل ليس بغافل عام تعمله، وكل ما تقوم به مع بنات املسلمني 
من معاكسات قد تتعرض هلا عائلتك، أو إحدى حمارمك فاحذر من عقوبة 

اهلل، فاجلوال نعمة فال حتوله إىل نقمة.

ومقاطع  الصوتية،  املقاطع  واستقبال  نقل  خدمة  هناك  أن  كام  عمر: 
الفيديو؛ لذا كن عىل حذر يف كل ما تستقبله أو ترسله، فربام ترسل صورة 
واحدة حمرمة، تصل إىل آالف األشخاص فتنترش فيام بينهم، فينالك نصيبها 
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آالف  إىل  يصل  دينًيا  مقطًعا  ترسل  وقد  شاهدها،  من  كل  وإثم  وإثمها، 
األشخاص، فينتفع الناس به ويصلك أجره - بإذن اهلل - ؛ فالدال عىل اخلري 
بخريها  جوالك  ذاكرة  يف  حمفوظة  املقاطع  هذه  وتبقى  متوت  وقد  كفاعله. 
ورشها. لذا؛ لنحرص مجيًعا عىل استقبال كل ما هو خري، والبعد عن كل ما 

هو رش. 

املكاملات  إطالة  وهو  أال  بكثرة،  أالحظه  شيًئا  أقول  أن  أريد  حسام: 
فائدة .. وهذا بال شك  أية  اهلاتفية بال حاجة؛ فقط لغرض األحاديث دون 
مجيًعا  فعلينا  كبرية،  بمبالغ  شحن،  بطاقات  أو  فواتري  صاحبه  عىل  يكلف 
االنتباه إىل سبب ارتفاع الفواتري وهي األحاديث الطويلة .. فاجعل شعارك 

يف مجيع مكاملاتك )خري الكالم ما قل ودل(. 

سامل: هيا بنا يا باسم .. اقرتب موعد الصالة.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�سل الثالث
عمر  فيقوم   .. للصالة  ويصطفون  املرسح،  إىل  الطالب  مجيع  يدخل 
إنشادي  بمقطع  فهد  هاتف  يدق  اإلحرام  تكبرية  وقبل   .. لإلمامة  بالتقدم 
اإلمام:  فيقول   .. الطالب  مجيع  وكذلك  فهد،  إىل  اإلمام  فيلتفت   .. مرتفع 

أغلق جوالك .. واخشع يف صالتك.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.

عليها:  مكتوب  الطابور  أمام  لوحة  ويضع  الطالب،  أحد  يدخل 
)وسائل استخدام اهلاتف النقال احلسنة(.

* الدعوة إىل اهلل.

* صلة األرحام.

* بر الوالدين.

* التواصل مع األصدقاء والزمالء.

* اإلبالغ عن احلاالت الطارئة.

* خدمة الشخص يف احلاالت احلرجة، مثل: أعطال السيارة املفاجئة، 
وغريها.

.. )تذكر أن( .. )اهلاتف النقال نعمة، فال حتوله إىل نقمة(.

مكتوب  الطابور  أمام  لوحة  ويضع  آخر،  طالب  يدخل  دقيقة،  بعد 
عليها: )وسائل استخدام اهلاتف النقال السيئة(. 

* املعاكسات اهلاتفية.
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* التبذير يف الفواتري وبطاقات الشحن.

* البذاءة يف الكالم، وعدم استخدام آداب احلديث.

* إطالة املكاملات من غري فائدة.

* إرسال الرسائل البذيئة.

بني  واخلصومات  الفتنة  وإشاعة  والنميمة،  الغيبة  يف  استخدامه   *
اآلخرين.

.. )تذكر أن( .. )اهلاتف النقال نعمة، فال حتوله إىل نقمة(.

::::::  هناية املرسحية  ::::::

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد194

حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املعلملتمثيل دور اإلزعاج واملعاكسةهاتف نقال1

)وسائل لوحة2 عليها  يكتب  لكي 
استخدام اهلاتف النقال احلسنة(

)1( ر.س

)وسائل لوحة3 عليها  يكتب  لكي 
استخدام اهلاتف النقال السيئة(

)1( ر.س

يف سجادة كبرية للصالة4 صالة  أداء  دور  لتمثيل 
املسجد

من املدرسة

هاتف نقال يرن عند 5
الصالة

لتمثيل واقع كثري من مساجدنا 
التي ُتسمع فيها نغامت اهلواتف 

النقالة يف أثناء الصالة

من املعلم

)فيصل،  هم:  طالب   )9( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
راشد، ماجد، مهند، عمر، سامل، حسام، طالل، سلطان(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات. واحدة من املدرسة. اثنتان من 
املعلم، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: رياالن.
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أهداف املرسحية:

- تعريف الطالب بآداب اهلاتف النقال.

- توعية الطالب باستخدام اهلاتف النقال يف املحاسن.

- حتذير الطالب من حتويل نعمة اهلاتف النقال إىل نقمة.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية التا�شعة ع�شر
ال�شبكة العنكبوتية .. �شالح ذو حدين

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

يدخل أربعة شباب إىل املرسح، هم: )بدر، وائل، موسى، نايف( ثم 
جيلسون.

يدخل طالب خامس إىل املرسح اسمه )سعود( ومعه جهاز حاسب آيل 
)الب توب( ثم يذهب إىل الطالب املجتمعني، وجيلس عندهم.

يقول سعود للطالب: اليوم أتيت لكم بمقاطع حتبها قلوبكم.

يفتح سعود اجلهاز ويشغله.

سعود: اقرتبوا عندي حتى ترون جيًدا.

جيتمع الطالب عىل اجلهاز، فيقولون: يا اهلل .. ما هذا؟ .. هذا دمار.

يرجع الطالب إىل أماكنهم .. ثم يسأل موسى: سعود .. هل تشاهد 
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كل يوم مثل هذه املقاطع؟

عليه  صعب  فيها  دخل  من   .. إدمان  سعود  يا  هذه  املقاطع  سعود: 
اخلروج منها.

نايف: إًذا .. كم تأخذ من وقتك؟

سعود: ساعات .. أربع ساعات، مخس ساعات .. أتعب من أجلها.

بدر: أريد االستامع إىل مقطع عناء.

سعود: تفضل .. ثم يعطيه اجلهاز. 

بعد دقيقة يقول وائل: أريد الدخول إىل موقع تعارف .. لن أطيل.

سعد: ال بأس .. تفضل.

يأخذ وائل اجلهاز، وبعد دقيقة يقول نايف: أنا بعد وائل يا سعود .. 
كلها فقط حلظة أدخل إىل منتدى رومانيس ثم أخرج.

سعود: ال بأس .. ادخل إىل الرومانسية.

بعد دقيقة يأخذ نايف اجلهاز.

من  العنكبوتية  الشبكة  تأخذ  كم  سعود  يا  أسألك  أن  أريد  موسى: 
وقتك؟

سعود: كثري .. كل يوم البد وأن أدخل .. وإذا دخلت البد وأن أشاهد 
.. هذا غري البالتوك واملحادثات التي ليس هلا هناية .. يعني بالساعات .. يمر 
عيلَّ وقت صالة، وأخرى وأنا جالس عىل الشبكة العنكبوتية ال صالة، وال بر 
والدين، وزيادة عليها ارتكاب معاٍص، مقاطع مدمرة، ومقاطع غناء، وكالم 
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غري مفيد.

بأنك  تشعر  هل  للشبكة؛  الطويل  هذا  باستخدامك  يعني  موسى: 
تستفيد منها أم ال؟

سعود: هبذا االستخدام السّيئ لن تفيدين الشبكة ولن تفيد غريي، بل 
تصبح مصدًرا للذنوب ومضيعة لألوقات، عىل أشياٍء تافهة، وبعضها حمرمة، 

وبعضها من كبائر الذنوب.

الشبكة  إىل  والدخول  اجلهاز  هذا  باقتناء  تنصحني  يعني  موسى: 
العنكبوتية أم ال؟

بأن  اعلم  وجمرب،  أخ   نصيحة  موسى  يا  أنصحك  أن  أريد  سعود: 
دخول الباب ليس كخروجه، يعني من يقع يف مفاسد الشبكة يصعب عليه أن 
خيرج منها سامًلا، ربام تصل إىل مرحلة ضياع الرشف! نصيحة يا سعود؛ احذر 
اخلليعة،  املواقع  عىل  حتتوي  بأهنا  تنساَ  وال  الشبكة،  من  احذر  ثم  احذر  ثم 

واملقاطع السيئة، والصور الفاضحة.

نايف: هيا بنا يا شباب .. لنذهب.

يأخذ سعود جهازه ثم خيرج من املرسح مع مجيع الطالب. 
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الف�سل الثاين
يدخل طالب اسمه )مهند( ومعه أوراق بحث ثم جيلس.

يدخل أربعة طالب إىل املرسح هم: )أمحد، خالد، حممد، حسام( ثم 
يذهبون إىل مهند.

أمحد: ما األمر يا مهند .. نراك جمهًدا نفسك يف الكتابة.

مهند: ال يشء سوى أنه ُطِلب مني بحث .. وال أعلم من أين أستطيع 
احلصول عليه.

حسام: األمر يسري يا رجل .. ال تشغل بالك، يمكننا البحث بالشبكة 
العنكبوتية، وسف نجد - بإذن اهلل - أمجل البحوث.

مهند: فعاًل فكرة ممتازة؛ لكن .. من أين نأيت بجهاز احلاسب؟

خالد: ال مشكلة - بإذن اهلل - .. أنا آيت لكم بجهازي من البيت حتى 
نبحث سوًيا عن البحث املناسب.

يذهب خالد ليحرض اجلهاز ثم يأيت.

يفتح خالد اجلهاز، ويشغله ثم يعطيه مهند، ويقول له: ابحث كام تريد.

يأخذ مهند اجلهاز ثم يبحث.

يسأل حممد: هل أستطيع أن أجد مطوية من الشبكة العنكبوتية.

خالد: نعم تستطيع .. توجد الكثري من املواقع النافعة التي تقدم مثل 
هذه اخلدمات.

- بعد نصف دقيقة يأخذ حممد اجلهاز ليبحث عن مطوية.
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حسام: أبحث عن فتوى وأريد احلصول عليها ولكن مل أجدها.

خالد: ال حتمل أي هم يا حسام .. يوجد موقع كامل للشيخ ابن باز 
ابن جربين -  ، والشيخ  ابن عثيمني - رمحه اهلل -  ، والشيخ  - رمحه اهلل - 
الدينية،  أيًضا العديد من الدروس  رمحه اهلل - ، فيها مجيع فتاواهم .. وجتد 
واألحكام الرشعية، والكثري من الكتب التي ال غنى عنها ألي طالب علم .. 

يعني فائدة عظيمة ال تقدر بثمن.

مقاطع  أمحل  لكي  جهازك  استعارة  بإمكاين  هل   .. خالد  يا  أمحد: 
إسالمية حتث عىل الصالة وأعامل اخلري.

خالد: جزاك اهلل خرًيا .. خذ اجلهاز .. واستفد منه .. وأفد هبذه املقاطع 
غريك.

حسام: إًذا .. أريد أن أسألك يا خالد .. كم تأخذ الشبكة العنكبوتية 
من وقتك؟

خالد: احلمد هلل أنا أنظم وقتي .. ال أدخل إىل الشبكة العنكبوتية إال يف 
يومي اإلجازة اجلمعة والسبت .. وأحدد يل من ساعة إىل ساعتني فقط آخذ 
املعلومة التي أريدها، وأمحلها أو أطبعها فقط، وإذا أذن املؤذن مبارشًة أغلق 

اجلهاز، وأذهب إىل الصالة .. الصالة عندي أهم من أي يشء آخر.

حسام: إًذا .. هل تنصحني بأن أشرتي جهاز حاسب آيل، وأدخل إىل 
الشبكة العنكبوتية؟!

خالد: الشبكة العنكبوتية سالح ذو حدين فيها من املنافع اخلري العظيم 
.. باستطاعتك أن تبحث فيها عن مواضيع كثرية يف ثواٍن معدودة .. وغريها 
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الكثري والكثري من املواقع املفيدة، واألحاديث النافعة، والكتب املجانية.

العنكبوتية  الشبكة  يف  يوجد   .. حسام  يا  جيًدا  كالمي  واسمع  لكن؛ 
أيًضا العكس فكام يوجد فيها اخلري، أيًضا يوجد فيها الرش .. لكن ليس أي 
رش .. توجد يا حسام مواقع متخصصة يف اخلالعة واملجون، هدفها قتل العفة 
والرشف من قلوب الشباب والفتيات .. ليس هذا فقط؛ بل توجد اآلالف 
من املواقع التي خصصت هلدم هذا الدين العظيم .. من خالل التشكيك يف 

العقيدة وبث الشبهات . 

هذه يا حسام مجيعها أمور خطرية جيب احلذر منها؛ فكم من الشباب 
والفتيات من قد انزلق فيها، فأفسدت عليه دينه، ودنياه.

يا حسام .. الشبكة العنكبوتية سالح ذو حدين .. فيها اخلري وفيها الرش 
.. فيها اهلدى والضالل .. فيها اإلصالح، وفيها الفساد.

فاحذر ثم احذر ثم احذر .. من هذه الشبكة العنكبوتية فضحاياها ُكثر 
.. نسأل اهلل السالمة والعافية.

أمحد: هّيا يا شباب.

يغلق خالد اجلهاز .. ثم خيرج من املرسح مع مجيع الطالب.

* يدخل طالب ويضع لوحة مكتوب عليها: )حماسن استخدام الشبكة 
العنكبوتية(.

1- الدعوة إىل اهلل.

2- البحث العلمي.
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3- مطالعة الكتب واملجالت النافعة.

4- الدخول إىل مواقع العلامء والدعاة.

* بعد دقيقة يدخل طالب آخر ويضع لوحة مكتوب عليها: )مساوئ 
استخدام الشبكة العنكبوتية(.

1- ضياع األوقات.

2- مشاهدة املقاطع اخلليعة.

3- التأثر بالدعوات الشاذة التي حتارب العلامء والدعاة.

4- الدخول إىل املواقع التي تشكك يف العقيدة وثوابت الدين.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جهاز حاسب آيل 1

)الب توب(
لتمثيل أدوار استخدام احلاسب 
النافعة،  األشياء  يف  اآليل 

واألشياء السيئة

من أحد 
املعلمني، أو 
من معمل 

احلاسب اآليل 
يف املدرسة

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )10( طالب هم: )بدر، وائل، 
موسى، نايف، حسام، خالد، أمحد، حممد، مهند، سعود(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة، من أحد املعلمني، أو من معمل 
احلاسب اآليل يف املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بكيفية التعامل مع الشبكة العنكبوتية.

- حتذير الطالب من االستخدام السيئ للشبكة.

واالطالع  والدعوة  البحث  يف  الشبكة  استغالل  إىل  الطالب  دعوة   -
عىل الكتب.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الع�شرون
الر�شا)1( 

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

سليم«   « املنزل..  أهل  ثراء  عن  ينم  فخم  أثاث  ذات  الطعام  )حجرة 
يتناول  جالس  ـ  العمر  من  والعرشين  السابعة  يف  شاب  وهو  ـ  الكبري  األخ 

إفطاره بمفرده.. يوجد باب آخر ناحية اليسار.. الوقت قبل الظهر بقليل(.
سمري: أخرًيا استيقظت حرضتك؟ هل تعلم كم الساعة اآلن؟

سليم: يا أخي ألق السالم أوال ثم قل: صباح اخلري.
سمري: صباح اخلري .. ) يسحب أحد الكرايس وجيلس عليه(.

سليم: أين السالم؟ أين حتية اإلسالم؟
سمري: يا ستري عىل العقدة والرجعية التي تغرق فيها، يعني ما الفرق 

بني صباح اخلري والسالم عليكم؟ كلها حتية. ) يقوهلا بسخرية(.

)1(  كتبها: فيصل يوسف غمري - من السعودية.
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أنا حذرتك مرارا من السخرية  بينهام، ثم  سليم: ال، طبعا هناك فرق 
باألمور الدينية والنظرة إليها بعني السخرية وإن كانت صغرية يف نظرك.

سمري: هل يل أن اعرف متى سوف تنتهي هذه املحارضة؟

سليم: لن تنتهي حتى تتعلم أمور دينك.

أنا  هل  ديني؟  أمور  التوافه  هذه  سميت  مبارشة  ديني؟  أمور  سمري: 
مفرط يف ديني ملجرد أين مل ألق السالم عىل حرضتك؟

سليم: أوال هذه ليست توافه، إن من ال هيتم بصغائر أمور الدين لن 
هيتم بكبريها.

سمري: كل هذه املواعظ ألين سألتك ملاذا تأخرت يف االستيقاظ اليوم؟ 
طيب يا سيدي ال أريد أن أعرف. )هيم باخلروج من الغرفة(.

كنت  ألين  االستيقاظ  يف  تأخرت  تغضب..  وال  قلياًل  انتظر  سليم: 
سهرانا إىل ساعة متأخرة من الليل.

وعندما  الليل،  طوال  سهران  حرضتك  يعني  اهلل..  شاء  ما  سمري: 
يكلمك أحد جتيبه باملواعظ! أين كنت يا أستاذ مواعظ وحكم؟

أال  لك  وينبغي  الكبري،  أخوك  أين  تنس  ال  سمري  يا  )بحزم(  سليم: 
تكلمني هبذه اللهجة.

قرة  يا  الكبري  أخي  يا  كنت  أين  حارض،  سخرية(  مع  )بضيق  سمري: 
عيني؟

سليم: )جييب مبارشة وكأنه مل يفطن ألسلوب السخرية( كنت يف املطار.
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سمري: يف املطار؟ وملاذا؟

سليم: كنت يف وداع أبينا. فهو مل يسافر إال يف ساعة متأخرة.

سمري: ماذا؟ أيب سافر؟ أين؟

خارج  والنهار  الليل  طول  وأنت  تعلم  أن  لك  وكيف  طبًعا،  سليم: 
املنزل. عىل أي حال أيب سافر ليتمم صفقة جتارية خاصة بالرشكة.

سمري: يعني املفروض أن أظل جالسا يف البيت ال أبرحه، وأراقب كل 
فرد يف البيت: من الذي سافر، ومن الذي مل يسافر، أليس كذلك؟

املنزل  خارج  أوقاتك  أكثر  تظل  أال  ينبغي  لكن  ذلك.  أقل  مل  سليم: 
خاصة مع هذه الصحبة السيئة.

سمري: ) بغضب وحده( أعتقد أين لست قارصا، ولست بحاجة إىل 
النصح من أحد.

سليم: أنا لست أحًدا .. أنا أخوك الكبري، وهيمني مصلحتك.

سمري: )بتذمر( أف .. أخي الكبري .. أخي الكبري!

سليم: )ممازًحا( ماذا تفعل؟! هذا قدرك أن تولد بعدي بعامني.

سمري: ) يبدو مستغرًقا( القدر.. هذه الكلمة.. لو أن يل تغيري القدر.

سليم: أستغفر اهلل العظيم، ما هذا الكالم الذي تقوله؟

سمري: هه.. ال يشء.. ال يشء.

)يسيطر الصمت هنيهة من الوقت عىل املكان(.
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سمري: هل يستطيع اإلنسان أن يغري من جمرى حياته؟

سليم: ال أفهم! ماذا تقصد؟

أخرا..  شخصا  جيعلني  شيًئا  أصنع  أن  أستطيع  هل  أقصد  سمري: 
سمري.. لكن بشكل آخر.

سليم: ال أفهم!

سمري: )بعصبية( أنت ال تعرف سوى كلمة ال أفهم؟

طريقة  يف  خمطًئا  كنت  أنك  أخرًيا  اكتشفت  أنك  تقصد  هل  سليم: 
حياتك ويف اختياراتك ألصدقائك، وتريد أن ترجع إىل الطريق الصحيح؟ 

واهلل لنعم الرأي هو.

شأن  لك  ليس  مراًرا:  قلت  بالغباء(  يتهمه  وكأنه  إليه  )ينظر  سمري: 
. أنا مل أقصد هذه  بحيايت اخلاصة وترصفايت الشخصية، فأنت لست وصًيا عيلَّ

باملرة، وإذا أردت أن أفعل ما قلت فلن آخذ منك املشورة.

سليم: حريتني معك.. ماذا تريد أن تقول إذن؟

سمري: اسمع.. ألسنا إخوة أشقاء؟

سليم: أعتقد هذا!

سمري: دون سخرية لو سمحت.. أجبني ألسنا أشقاء؟

سليم: نعم.

سمري: مجيل جًدا.. هل نحن متشاهبان؟

سليم: أعتقد هذا.
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سمري: ثانية!

سليم: أقصد نعم، بيننا شبه كبري.

بنفسك  وانظر  تعال   .. بعًضا  نشبه  ال  نحن  ال.  واقًفا(  )هيب  سمري: 
)يأخذ أخاه ويقفان أمام املرآة( صحيح أن بيننا مالمح مشرتكة ولكن انظر 

للون برشتك..

سليم: بيضاء.

سمري: وأنا؟

سليم: سمراء.

بجودة  وليس  فاحم،  أسود  شعري  وأنا  بني،  شعرك  وأنت  سمري: 
ومجال شعرك.

سليم: ).. كاملشدوه من كالم أخيه ال يعرف كيف يرد عليه!(.

سمري: هل بإمكانك أن ختربين ما سبب ذلك؟!

سليم: )ينظر إىل أخيه والدهشة ما زالت مستقرة عىل وجهه( أعتقد أنه 
من الطبيعي جًدا أن يكون هناك أخوان؛ أحدمها أسمر واآلخر أبيض خاصة 

إذا كان الوالدان كذلك، فأنت كنت أسمر ألنك أخذت لون الوالد.

سمري: وملاذا مل يدث العكس؟

سليم: ماذا تقصد؟

البرشة  صاحب  أنت  تكن  مل  ملاذا   .. أقصد  ماذا  )بسخرية(  سمري: 
السمراء وأنا صاحب البرشة البيضاء؟ أي ملاذا مل تكن أنت أنا وأنا أنت؟!
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سليم: ألن اهلل - عز وجل - أراد ذلك. ثم قل: منذ متى والرجل يقيم 
بلونه أو بشكله؟ الرجولة تقاس باخللق الفاضل والشخصية القوية املتزنة، 
مسألة  إن  ثم   .  - اهلل - عز وجل  من  تقواه وخوفه  وذاك؛  هذا  من  واألهم 
حماولة  أو  ترصف  أي  فيها  لنا  ليس  وحده،  اهلل  بيد  هذه  واألشكال  األلوان 

لالعرتاض.

سمري: كالم.. كالم.. ال آخذ منك سوى الكالم والنصائح فقط.

سليم: ماذا تريدين أن أقول لك إذن؟

سمري: قل يل إين أستطيع أن أغري لون جلدي إىل البياض مثاًل.

هذا  كل  املوضوع  هبذا  مهتم  أنت  ملاذا  أدري  ال  )يضحك(  سليم: 
االهتامم؟!

سمري: ملاذا تضحك هبذا الشكل؟ هل يف كالمي ما يضحك؟

سليم: ال؛ ولكن رش البلية ما يضحك.

سمري: ال، ولكن البلية هي طريقة تفكريك.

سليم: غًدا سوف ترى أن طريقة تفكريي هذه والتي تسميها أنت بالء، 
ما هي إال التفكري املالئم للعرص احلديث، عرص العلم، غًدا سوف ترى أن 
اإلنسان بالتقدم العلمي سوف يغري الكثري من املفاهيم التي ورثتها وترددها 

بال عقل، غًدا لن يقف أي يشء أمام العلم والتقدم.

سليم: )غاضًبا( أستغفر اهلل العظيم، سمري هل جننت؟ ما هذا اهلذيان؟ 
إن العلم والتقدم دون إرادة اهلل لن يفيد اإلنسان بأي يشء، والعلم لن يكون 
له أية قيمة إذا جترد من الدين واألخالق، وعندها سوف يكون نقمة عىل بني 
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آدم ال نعمة.

منا  من  أدري  ال  واهلل  أخرى..  مرة  للكالم  عدنا  )بامتعاض(  سمري: 
الذي هيذي.

سليم: أستغفر اهلل العظيم.

سمري: استغفر أنت كام تشاء، وأنا سأفعل ما أشاء.

سليم: أستغفر اهلل العظيم.



211 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

الف�سل الثاين
)عيادة طبيب أمراض جلدية، الدكتور املعتز باهلل أمحد، سمري نائم عىل 
الرسير والدكتور )معتز( يكشف عليه خلف الساتر القاميش، وتوجد لوحة 
بنٍِي}  ٍء مُّ حْ لاَوحْ ِجئحُْتكاَ بيِشاَ الاَ أاَواَ معلقة عىل احلائط مكتوب عليها اآلية الكريمة {قاَ

]الشعراء: 80[.

د. معتز: )يظهر من خلف الساتر متجها نحو مكتبه( تفضل يا سمري 
تستطيع أن تأيت إىل هنا.

سمري: )يظهر من خلف الساتر كذلك وهو يصلح من هندامه(.

د. معتز: ما شاء اهلل صحتك يف حالة جيدة، وكذلك جلد برشتك يف 
أحسن ما يكون.

سمري: لكن يا دكتور أنا أشكو من جلدي.

هرش  يف  ترغب  أنك  حتس  هل  ماذا؟  من  تشكو  تشكو؟  معتز:  د. 
جلدك باستمرار؟

سمري: ال.

د. معتز: هل عندك حساسية من طعام معني؟

سمري: ال.

د. معتز: من رائحة معينة؟

سمري: ال.

د. معتز: )يبتسم( إذن ما الذي جاء بك إىل هنا؟
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سمري: )ينظر برهة وهو صامت( .. دكتور ألست صديًقا لوالدي منذ 
زمن؟

، جزاك اهلل كل خري،  أنت هنا كي تسلم عيلَّ د. معتز: هه.. فهمت، 
رسير  إىل  الصعود  مشقة  عليك  وفرت  لكنت  قبل  من  أخربتني  لو  لكنك 

الكشف والنهوض عنه، ولكنت أرحتني أنا أيًضا )يضحك(.

اليوم  إليك  جئت  لكني  عليك،  والسالم  رؤيتك  يرسين  طبًعا  سمري: 
لسبب آخر غري السالم فقط.

د. معتز: خرًيا إن شاء اهلل.

سمري: مل ترد عىل سؤايل.. ألست صديًقا لوالدي منذ زمن؟

د. معتز: منذ مدة ليست بالقصرية وأنا أعرف والدك، واحلق هي معرفة 
خري يفخر اإلنسان هبا.

سمري: إذن تعرف عنه كل يشء تقريًبا، أليس كذلك؟!

أن  ما البد  مهام كنت صديًقا محياًم لشخص  يا سمري،  انظر  معتز:  د. 
يكون هناك أشياء ال يب هذا الشخص أن يظهرها لك. فال يوجد إنسان 

يفضل أن يكون كتاًبا مفتوًحا للجميع.

سمري: أنا أعرف هذا بالطبع، ولكن أقصد أنك تعرف أنه تاجر ناجح، 
ويمتلك ثروة كبرية. أليس كذلك؟!

د. معتز: نعم، ما شاء اهلل تبارك اهلل.

سمري: اإلنسان يستطيع رشاء أي يشء باملال.. صحيح؟!
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د. معتز: ليس كل يشء.. هناك أشياء ال تشرتى باملال؛ كالسعادة مثال، 
ال يستطيع اإلنسان احلصول عليها باملال، ولكنها تتحقق بالرضا.

سمري: )يتمتم( يا ستري! إنه يتكلم مثل سليم.

د. معتز: ماذا؟

سمري: ال يشء.. ال يشء. )دقائق صمت يبدو فيها سمري مطرًقا يفكر(.

سمري: أنت طبيب أمراض جلدية؛ أليس كذلك؟

د. معتز: ) مبتساًم( ما رأيك أنت؟

سمري: أقصد بام أنك طبيب أمراض جلدية أريد أن أستشريك يف أمر 
بخصوص اجللد البرشي.

د. معتز: تفضل.

سمري: هل يستطيع اإلنسان أن يغري لون جلده؟

د. معتز: )يبدو كأنه مل يستوعب السؤال( ماذا؟

سمري: أعني هل يستطيع األسمر أن يصبح أبيض، واألبيض أسمر؟

د. معتز: يف احلقيقة.. مع التقدم العلمي والتقني املذهل يف جمال الطب 
أصبح ذلك ممكن علمًيا؛ لكنه أمر مكلف مادًيا.

سمري: وإذا وجدت السيولة املادية الكافية؟

د. معتز: يأيت هنا دور الضمري واألخالق.

سمري: )ساخًرا( ما دخل الضمري واألخالق بلون جلدي؟
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د. معتز: )ينظر إليه مستنكًرا عىل الطريقة التي تكلم هبا( كيف تقول 
ذلك؟ إن اجلسد ما هو إال أمانة أعطانا اهلل - عز وجل - إياها فينبغي علينا 
املحافظة عليها وعدم العبث هبا، واإلنسان الذي يغري يف جسده بال رضورة 

يعد قد خان األمانة.

سمري: أمل تقل منذ قليل: إن العلم تقدم وأصبح اإلنسان قادًرا عىل فعل 
ما مل يستطع فعله سابًقا.

د. معتز: هذا صحيح.

سمري: وإن املشكلة يف التكلفة املادية.

جتاوز  استطعنا  لو  حتى  إننا  قلت:  أنا  هذا،  أقل  مل  أنا  ال،  معتز:  د. 
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.

سمري: )يبتسم بخبث( إذن احلل أن ينسى الشخص ضمريه. أو يقتله 
ويرتاح، املهم أن يصل إىل مبتغاه.

فإذا  الذي يسمعه( هذه قضية أخرى؛  الكالم  د. معتز: )مندهًشا من 
انعدم الضمري فقل: عىل الدنيا السالم!.

سمري: )ال يبدو عليه االقتناع بام يسمع(..؟

د. معتز: لكن ملاذا أنت مهتم هكذا هبذا املوضوع؟

سمري: )متلعثاًم( ال.. ال يشء.. ال يشء. )صمت(.
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سمري: لكن يا دكتور: لو عرض عليك شخص ما مبلًغا كبرًيا من املال 
تسميها  التي  األسباب  من  أي سبب  دون  لون جلده  بتغيري  تقوم  أن  مقابل 

حتمية.. فقط ألنه يريد تغيري لونه، هل تقوم بذلك؟

د. معتز: بالطبع ال، فأنا لو قمت بذلك أكون قد خنت ديني ورسالتي 
الطبية، وكام قلت لك: اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال ومنه الضامئر 

احلية.

سمري: )يطرق مفكًرا ولكن ما زالت عالمات عدم االقتناع مرسومة 
عىل وجهه( لكن  العلم يف خدمة اإلنسان وحتت ترصفه.

الضمري  ترصف  حتت  كلها  واإلنسانية  العلوم  لكن  نعم،  معتز:  د. 
واملبادئ اإلسالمية التي حترم العبث يف خلق اهلل.

سمري: )يبتسم( يعني ال فائدة..؟

د. معتز: ال فائدة من ماذا؟

آآ..  أغري..  كي  للخارج  للسفر  مضطر  أين  أعتقد  يشء..  ال  سمري: 
هواء!

د. معتز: متى؟

سمري: ال أدري.. ربام غًدا أو بعد غد.

د. معتز: تسافر وتعود بالسالمة إن شاء اهلل.

سمري: مع السالمة.. ) يودعه وخيرج(.

د. معتز: ) يفكر بصوت مسموع( غريب جًدا أمر سمري هذا، إنه يفكر 
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بطريقة تدعو إىل القلق.

)يظلم املرسح متاًما ثم بعد قليل ييضء نور خافت ويظهر سليم ود. 
املعتز باهلل.. ال يوجد أي أثاث عىل املرسح؛ فقط خلفية سوداء مظلمة(.

سليم: لقد مات..

د. معتز: كان عنيًدا يف آرائه ال يستمع لكلمة ناصح.

سليم: لقد مات..

د. معتز: مل يتمل جسده رسطان اجللد.

سليم: لقد مات..

د. معتز: لقد أخربته أن اإلنسان ال يستطيع رشاء كل يشء باملال؛ فلم 
يستمع يل.

سليم: لقد مات..

د. معتز: لن يفيد الكالم اآلن .. رمحه اهلل وغفر له.

يردد( مات.. مات..  البكاء وهو  يرتفع صوته يف  لقد مات..  سليم: 
مات.. 

)صمت.. ويظلم املرسح متاًما(.

صوت قارئ للقرآن يرتل 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�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتتم املقارنة بني األخوينمرآة1

الطبيب ساتر من القامش2 كشف  عند  ليستخدم 
عىل سمري

من املنزل

)10( ر.سليكتب عليه اآلية.لوح فلني3

)30( ر.سلتمثيل شخصية الطبيببالطو طبي4

)سليم،  هم:  طالب   )3( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سمري، الطبيب املعتز باهلل(.

* مدة املرسحية: )28( دقيقة.

واثنتان من  املنزل،  اثنتان من  أدوات،  أربع  املرسحية:  أدوات  * عدد 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية: أربعون ريااًل سعودًيا.

* اهلدف من املرسحية:

- إحياء عقيدة الرضاء بالقضاء والقدر يف قلوب الطالب.

- بيان عاقبة عدم الرضا بالقضاء والقدر.

- بيان حقيقة أننا ال نستطيع تغيري القدر .. لذا؛ علينا التسليم واإليامن 
به خريه ورشه.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شرحية احلادية والع�شرون
اجعل لك طموًحا

الف�سل الأول 
بداية املرسحية...

ستة طالب يدخلون إىل املرسح ثم جيلسون هم: )ماهر، وليد، فيصل، 
سلطان، نارص، سامي(.

يدخل طالب سابع إىل املرسح اسمه )فهد( ثم يذهب إىل املجموعة.. 
ويقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

ماهر: ما آخر األخبار يا مشجع.

فهد: أبرشك فزنا واحد صفر.

نارص: أنتم ما عندكم إال كرة .. ما عندكم طموح غريها.

وليد: ما األمر يا نارص؟ .. أراك متغرًيا يف هذا اليوم .. كلها أحاديث 
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قليلة عن الكرة.

سلطان: نارص معه احلق .. ملاذا ال يكون عندنا طموح أكرب مما نحن 
نتحدث فيه؟

سامي: أنا أول مرة أسمع كلمة عن طموح .. أوضح يل أكثر .. أنا ال 
أفهم كثرًيا مما تقولون.

نارص: الطموح بكل وضوح هو النظر دائاًم إىل األمام، فال تكتفي بام 
األمام،  إىل  السري  إىل  دائاًم  تسعى  بل  معني؛  حد  عند  تقف  وال  عليه،  أنت 
الراشدين  اخللفاء  العزيز خامس  عبد  بن  .. هذا عمر  املعايل  إىل  والوصول 
ومتنت  فنالتها،  اإلمارة  متنت  تواقة،  نفًسا  يل  »إن  طموحه:  عن  معرًبا  يقول 

اخلالفة فنالتها، وأنا اآلن أتوق إىل اجلنة وأرجو أن أناهلا«.

واجلد  املثابرة  عىل  اإلنسان  يساعد  الذي  الوقود  بمثابة  الطموح  إًذا 
والسعي، وبذل اجلهد، وعىل قدر طموح اإلنسان يكون سعيه وعمله، وبقدر 

تطلعه تنقله من نجاح إىل نجاح.

سلطان: بارك اهلل فيك يا نارص عىل هذا التوضيح .. اآلن .. أريد أن 
أعرف من كل شخص موجود ما طموحه يف احلياة .. نبدأ معك يا ماهر.

ماهر: بكل رصاحة طموحي دائاًم يكون حمصوًرا يف الكرة .. أحب أن 
أخباره  أتابع  أن  .. وأهم يشء؛ هو  إذا خرس  يفوز وفقط، وأغضب  فريقي 

أواًل بأول، وعند الفوز البد من التشجيع.

ما  .. كل  أهداف كربى وال أحالم خيالية  ما عندي  إنسان  أنا  وليد: 
أريده هو أن أتوظف وأتزوج وفقط.
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فيصل: برصاحة .. سؤال مفاجئ ما هو طموحك؟ .. لكن برصاحة 
منذ زمن، وأنا أفكر بسيارة آخر موديل، كل يوم أفكر فيها، أختيل نفيس وأنا 

أقودها، وأمتنى رؤيتها اليوم قبل غٍد .. برصاحة هذا هو طموحي وحلمي.

سامي: أنا طموحي أن أصبح غنًيا .. ال أريد أن ينقص عيلَّ أي يشء 
.. أركب أحسن سيارة .. أسكن أحسن منزل .. أسافر كل صيفية .. آه .. لو 
يتحقق يل هذا الطموح .. صحيح أنني نائم بالبيت .. لكن برصاحة هذا هو 

ما يشغل فكري .. يعني هذا هو طموحي.

الطب،  كلية  وأدخل  دراستي  أكمل  أنني  هو   .. طموحي  سلطان: 
وأصبح طبيًبا، نعم طبيًبا المًعا أينام ذهبت يقولون يل طبيب .. طبيب .. أن 
يعني حيايت ال تذهب دون بصمة   .. أينام ذهبت  ناجًحا  مثمًرا  إنساًنا  أكون 

أضعها.

أحفظ  أن  أريد   .. الكريم  القرآن  أحفظ  أن  هو  طموحي  أنا  نارص: 
القرآن .. أفتح املصحف، وأنا حافظه كله .. أؤم الناس يف رمضان وأنا أقرأ 

من صدري، هذا هو طموحي .. حفظ كتاب اهلل.

فيصل: يا نارص .. برصاحة أنا أفكر بأن يكون يل طموح أعىل وأسمى 
لكن؛ برصاحة ال توجد مرة أفكر فيها إال ويتسلل اليأس واإلحباط إىل قلبي 

فأترك العمل.

نارص: احذر من قتل الطموح باليأس؛ فاإلنسان الذي يمل اليأس بني 
جنبيه ال يمكنه أن يقق نجاًحا، فاطرح اليأس جانًبا .. وكن ذا فأل حسن؛ 
فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يعجبه الفأل احلسن، وحول إخفاقاتك إىل دروس عملية 
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تتعلم منها كيفية النجاح، واحذر أن تكون ضعيًفا أمام املشكالت والعقبات؛ 
فإن طريق النجاح مزروع باألشواك واملشاق.

األصدقاء  وهي   .. مهمة  نقطة  عىل  أنبه  أن  أحب   .. وهنا  سلطان: 
والرفقاء، اخرت من رفقائك من عنده طموح لتحقيق النجاح، وعنده األمل يف 
الوصول إىل التميز، وليكن من أصحاب اهلمم العالية، والنفوس األبية؛ فإن 
ذلك سيحفزك، ويدفعك لتحقيق املزيد من النجاح. وإياك ورفقاء األهواء 
معهم  السري  فإن  الشهوات،  واتباع  األوقات،  إضاعة  إال  هلم  هم  ال  الذين 

سيصيبك بمرض الفشل.

ما   ..  - اهلل  سمح  ال   - والفشل  الطموح  حتديد  عند   .. إًذا  سامي: 
العمل؟

نارص: كثري منا عندما يفشل يعتقد أهنا هناية العامل؛ لكن ال ختش الفشل 
.. بل استغله ليكون معرًبا لك نحو النجاح .. لن ينجح أحد دون أن يتعلم 
من مدرسة النجاح .. وأديسون خمرتع الكهرباء قام بـألف حماولة فاشلة قبل 

أن يقق إنجازه الرائع.

    ومل ييأس بعد املحاوالت الفاشلة التي كان يعدها دروًسا تعلم من 
خالهلا قواعد عملية، وتعلم منها حماوالت تؤدي إىل اخرتاع الكهرباء.

سلطان: واألهم من ذلك كله؛ هو أن جتعل التوكل عىل اهلل سبحانه هو 
مفتاح طموحك، تسري عىل منهجه وتراقبه يف كل وقت وحني، فهو األساس 
الذي تقيم عليه حياتك يف كافة جوانبها؛ فإن من اعتمد عىل اهلل كفاه، ويف 
مسند أمحد عن واثلة أنه سمع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »قال اهلل عز وجل أنا عند 
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ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء«.

نارص: ويف النهاية تذكر أن:

الوحيد الذي ال يفشل هو من ال يعمل.

وإذا مل تفشل فلن جتد .. الفشل فرص وجتارب. 

ال ختف من الفشل وال ترتك حماولة فاشلة تصيبك باإلحباط.

وما الفشل إال هزيمة مؤقتة تصنع لك فرصة النجاح.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�سل الثاين
)عوامل  عليها:  مكتوب  الطابور  أمام  لوحة  ويضع  طالب  يدخل 

تساعد عىل حتقيق الطموح(:

1- التوكل عىل اهلل.

2- النظرة املستقبلية.

3- البدء بجد واجتهاد.

4- مصاحبة اجلادين واملبتكرين.

5- قراءة سري الناجحني.

6- الصرب، وإعادة املحاولة.

7- اإلعراض عن كالم احلساد واملخذلني.

8- حسن استغالل األوقات.

9- حتديد األهداف واألولويات.

10- التأين وعدم استعجال النتائج.

* بعد دقيقة .. يدخل طالب ويضع لوحة أمام الطابور مكتوب عليها: 
)عوامل تساعد عىل إفشال الطموح(: 

1- النظرة الدونية. 

2- البدء بضعف ووهن.

3- مصاحبة املهملني والباطلني.
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4- قراءة جتارب الساقطني واإلعجاب هبا.

5- الكسل .. واالستسالم للفشل.

6- االستامع لكالم احلساد واملخذلني والتأثر به.

7- سقوط اهلمة، وذوبان الشخصية.

8- العجلة، واستعجال النتائج. 

9- التخبط يف األهداف، وعدم حتديد األولويات. 

    10- عدم تنظيم الوقت.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
تساعد لوح فلني1 )عوامل  عليه  للكتابة 

عىل حتقيق الطموح(
)10( ر.س

تساعد لوح فلني2 )عوامل  عليه  للكتابة 
عىل إفشال الطموح(

)10( ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )ماهر، وليد، 
فيصل، سلطان، نارص، سامي، فهد(.

* مدة املرسحية: )12( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: أداتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشون ريااًل.

* أهداف املرسحية:

- توجيه الطالب لسلوك طريق الطموح.

- حث الطالب عىل اهلمة العالية.

- تنفري الطالب من اهلمم الدنيئة.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثانية والع�شرون
احل�شد .. الداء الفتاك

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

صالح،  )وائل،  وهم:  جيلسون  ثم  املرسح،  إىل  طالب  أربعة  يدخل 
ممدوح، مالك(.

اهلل  السالم عليكم ورمحة  فيقول:  )بندر(  يدخل طالب خامس اسمه 
وبركاته.

يردون: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

بندر: هل تعلمون من أحرز املركز األول يف هذه السنة؟

اجلميع: ال واهلل .. ال نعلم.

بندر: أنا أخربكم .. أحرزه املتفوق عدنان.

مالك: ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.
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وائل: كل سنة البد وأن يتل املركز األول .. آه، متى يذهب ونتخلص 
منه؟

اجلمر  مثل  عينيه  أرى   .. يذاكر  العطلة  يف  حتى  بأنه  يقولون  ممدوح: 
كأهنا كشافات من كثرة املذاكرة.

تعاىل:   اهلل  قول  سمعتم  أما   .. أخاكم  حتسدون   .. باهلل  أعوذ  صالح: 
ڇٹ ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڇ )النساء:54(. 

بندر: أبًدا .. نحن مل نحسد أحًدا.

صالح: كالمكم هذا هو احلسد بعينه. احلسد يف الرشع هو: متني زوال 
عن  نعمته  اهلل  يوقف  أن  يتمنى  أن  أي:  الغري،  عن   - وجل  عز   - اهلل  نعمة 

اآلخرين سواء كانت هذه النعم ماال أو جاًها أو علاًم أو غري ذلك. 

وكذلك أن تكره النعمة التي أنعم اهلل هبا عىل غريك وحتب زواهلا، ولو 
مكنت منها ألزلتها.

قال ابن تيمية عن احلسد: كراهة ما أنعم اهلل به عىل الغري وإن مل يتمنى 
الزوال، وهذا تعبري من الشيخ دقيق، فأنت جمرد ما تكره أن اهلل أنعم عىل هذا 

الرجل أو هذه املرأة بنعمة فأنت حاسد.

وائل: وملاذا يا صالح تكرب املوضوع؟ .. نحن مل نؤِذ أحًدا، وال نحب 
أن نؤذي أحًدا.

صالح: كيف مل تؤذوا أحًدا؟ يا وائل احلسد من أعظم األذى ألخيك 
املسلم؛ ألنه يشعل نار البغضاء، ويرفع راية العداوة بني األقرباء واألصدقاء، 
احلاسد  قلب  يقيس  ثم  واملحسود،  احلاسد  بني  واملعاونة  املساعدة  ويمنع 
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فيكون رشس الطبع يبغي لغريه السوء ويكره له اخلري، واحلاسد ساخط عىل 
قضاء اهلل وقدره، وهو مبغض لعدل اهلل وغاش لعباد اهلل املؤمنني وفوق هذا؛ 
مشارك إلبليس يف حسده آلدم ومعصيته لربه، ومع هذا فهو معذب لنفسه 

ويعيش يف هم وغم وغيظ وكمد ونغص عيش وضيق صدر احلاسد.

لكن  أصحاب؛  وكلنا  إخوان،  كلنا  بأننا  أعلم  أنا  صالح  يا  ممدوح: 
. برصاحة أال أريد أن يتميز أحد عيلَّ

صالح: كالمك هذا يا ممدوح هو داٍع من دواع احلسد والتباغض.

ممدوح: كيف؟ وضح كالمك أكثر.

صالح: يعني يا ممدوح توجد دواٍع وأسباب جتعل املسلم يسد ويبغض 
أخيه منها:

أواًل: بغض املحسود .. فيأسى عليه 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  عليه،  املنعم  قبل  من  اخللق  وسوء  الكرب  ثالًثا: 
نبًيا،  يتياًم ويصبح  لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون  القرشيني  مثال: حسد  الناس عليه 
القرآن وليس له جاه .. فحكى اهلل عنهم وفضح حسدهم  كيف ينزل عليه 
چ  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے   چھ   تعاىل:   بقوله 

]الزخرف: 31[.

التالميذ فيام  بينهم، أو  املقاصد )اإلخوة فيام  رابًعا: اخلوف من فوات 
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بينهم(.

فيه،  تقدمه  فيكره  عنه  يعجز  فضل  املحسود  من  يظهر  أن  خامًسا: 
واختصاصه به فيثري ذلك حسًدا.

سادًسا: اجلهل بعواقب احلسد.

سابًعا: ضعف اإليامن.

ثامنًا: حب الرئاسة واجلاه.

تاسًعا: شح النفس باخلري عىل عباد اهلل تعاىل.

عارًشا: اخلوف من سقوط املنزلة إذا ارتفعت مكانة قرينه.

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

بأن  أمتنى  ناجًحا  إنساًنا  أشاهد  عندما  أنا  يا صالح  احلقيقة  مالك: يف 
أصبح مثله .. هل هذا يعد حسًدا أم ال؟

أن  وهي:  غبطة  يسمى  هذا  حسد.  هذا  يعد  ال  صالح،  يا  ال  صالح: 
يتمنى الشخص أن يكون له مثل ما عند غريه من النعم؛ لكن ال يتمنى زوال 

تلك النعمة عن أخيه. هذه هي الغبطة وهي صفة املؤمن.

وائل: يعني يا صالح احلسد خطري إىل هذه الدرجة، أم أنه أخف من 
ذلك بكثري؟

صالح: اسمع يا وائل هلذه األحاديث واحكم أنت بنفسك:

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 
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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 ال حالقة الشعر. والذي نفس 
حممد بيده ال تؤمنوا حتى حتابوا أوال أنبئكم بيشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا 

السالم بينكم« رواه 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. 

قال:  العوام- ريض اهلل عنه - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بن  الزبري  4- وعن 
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 
حتى حتابوا، أفال أنبئكم بام يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السالم بينكم« رواه اإلمام 

أمحد والرتمذي. 

»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. 

الناس  يزال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  قال رسول  قال:  ثعلبة  بن  6- وعن ضمرة 
بخري ما مل يتحاسدوا« رواته ثقات)1(.

ا .. أريد أن أعرف أرضار احلسد عىل احلاسد نفسه ما هي: ممدوح: إًذً

املسجل وقت  تعرض من خالل جهاز  ثم  األحاديث يف رشيط  مالحظة: تسجل هذه    )1(
عرض املرسحية لصعوبة حفظها.



231 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

صالح: أرضار احلسد عىل احلاسد نفسه كثرية منها:

1- سخط اهلل عىل احلاسد. 

2- احلاسد يفارق األنبياء والصاحلني يف اآلخرة. 

3- مشارك إلبليس والكفار. 

4- ينتفي عنه كامل اإليامن. 

وال  يبونه  ال  واخلاصة  العامة  جمالسهم  يف  الناس  من  ممقوت   -5
يظهرون أمامه نعمة. 

6- يقع يف الغل واحلقد والبغي والكذب واالفرتاء والنميمة واالستهزاء 
باملحسود. 

7- الكمد والغيظ الذي ال يفارقه. 

قال الشاعر:

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

مالك: وهل للحسد عالج يا صالح؟

صالح: احلمد هلل ما أنزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله 
من جهله.. فهناك عدة أدوية لعالج هذا الداء الفتاك داء احلسد ليصبح القلب 

سلياًم وصافًيا من الغل واحلسد وهي:

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

2- الرضا بقضاء اهلل وقدره. 

3- علمنا نبينا أن ننظر يف أمور الدنيا إىل من هو دوننا وأمور اآلخرة 
ملن هو فوقنا. 

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

5- تفكر فإن الدنيا كاحلية ناعم جلدها قاتل سمها. 

نعمة  من  عليك  ربك  به  أنعم  ما  لتستشعر  املستشفيات  زيارة   -6
الصحة والعافية. 

7- جيب عليك كلام رأيت أخاك يف نعمة أن تقول: )ما شاء اهلل ال قوة 
إال باهلل(. 

8- ال تغفل عن حتصني نفسك باألذكار الواردة عن حبيبنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

9- اإلحسان إىل احلاسد ما استطعت. 

10- أخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى يب اخلري لغريه كام يبه 
لنفسه. 

11- خشية اهلل وختويفها، عندما يطلق لنفسه العنان يف متني زوال نعمة 
الغري. 

12- أن يكون دائم الذكر هلل - عز وجل - حتى يعينه عىل كبح مجاح 
نفسه. 
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13- أن يرص أال يؤذي أحًدا بحسده مهام كان حاله. 

14- إذا مل يستطع فليهجر البيئة والصحبة التي تغريه باإليذاء وتنفخ 
أسبابه  عن  البعد  يف  احلرص  جيب  عضال،  داء  فاحلسد  الداء؛  أسباب  فيه 

ومسبباته)1( .

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

دواعي احلسد، ومسببات البغضاء.

::::::  هناية املرسحية  ::::::

)1(  مالحظة: تسجل هذه الفقرة يف رشيط ثم تعرض من خالل جهاز املسجل وقت عرض 
املرسحية لصعوبة حفظها.
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لتسجيل مقطعني فيه وعرضهام رشيط1

يف املرسحية
)5( ر.س

الستخدامه يف عرض املقطع يف مسجل2
أثناء املرسحية

من املنزل

)وائل،  هم:  طالب   )5( املرسحية:  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
صالح، ممدوح، مالك، بندر(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.

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

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت.

* أهداف املرسحية:

- حتذير الطالب من احلسد والبغضاء.

- توجيه الطالب إىل حمبة اخلري لكل الناس.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثالثة والع�شرون
تعلم .. كيف توفر مالك؟!

قبل بداية املرسحية...

- يوجد جهازان )رصاف آيل(، واحد عىل يمني املرسح، واآلخر عىل 
يسار املرسح.

يأتون  الذين  األشخاص  مع  يتحدث  طالب  رصاف  كل  يف  يوجد   -
إليه)1(.

- يتم عمل فتحة صغرية يف وسطه من املقدمة لكي يتمكن الطالب من 
إدخال بطاقات الرصاف يف أثناء السحب.

يتمكن احلضور من سامع كالم  )ميكرفون( حتى  يتم وضع القط   -

)1(  لتمثيل ماكينة الرصاف اآليل قم برشاء أربع قطع فلني وألصقها ببعضها بواسطة الغراء أو 
اللصق بحيث يصبح شكلها مستطياًل، وهكذا قم بعمل الرصاف اآلخر بالطريقة نفسها .
ال تنس أن تقوم بعمل فتحة متوسطة احلجم من املنتصف ليتمكن الطالب الذي بداخل   

الرصافة من استنشاق اهلواء بكمية كافية.
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الشخص الذي بداخل الرصافة، وأيًضا يتم وضع لوحة عىل الرصاف اآلخر 
مكتوب عليها )اجلهاز خارج اخلدمة مؤقًتا(.

الرصاف،  بمحاورة جهاز  يقوموا  الطالب لكي  بإعداد مخسة من  قم 
بحيث يأخذ كل طالب شخصية خمتلفة عن اآلخر .. وهي:

هذا  لتمثيل  الطالب  )يرتدي   .. املرور  رجل  شخصية  يأخذ  األول: 
الدور بدلة مرور(.

الدور  لتمثيل هذا  الطالب  )يرتدي   .. الطبيب  يأخذ شخصية  الثاين: 
بالطو أبيض(.

الثالث: يأخذ شخصية رجل عريب .. )رجل عريب »يقلد هلجة رجال 
بلٍد معني«(.

الرابع: يأخذ شخصية رجل قادم من البادية .. )يرتدي الطالب لتمثيل 
هذا الدور ثوًبا شتوًيا، وفروة، وعقااًل(.

مرخي  الثوب،  )مقرص   .. مستقيم  رجل  شخصية  يأخذ  اخلامس: 
اللحية(.
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الف�سل الأول
يدخل الطالب الذي يمثل شخصية رجل البادية ويذهب إىل الرصافة 
فيدخل بطاقته لكنها تعاد إليه؛ فيقول: ماذا جرى، ما مشكلة هذه الرصافة، 

هذه مشكلة كبرية .. لكن دعوين أنام قلياًل .. ثم ينام بجانب الرصافة.

إىل  مرسعني  ويتجهون  مجيًعا،  األربعة  الطالب  يدخل  دقيقة  بعد   -
الرصافة فيتدافعون عليها ثم يصفون بشكل طابور. )رجل املرور ثم الطبيب 

ثم الرجل العريب ثم املستقيم(.

وأنتم  متى  منذ   .. اهلل  حسبي  ويقول:  نومه  من  البادية  رجل  يستفيق 
بإيقاظي من  بأن فيكم لؤًما .. أال يوجد أحد منكم يقوم  أنا أشهد  هنا؟ .. 
النوم .. لكن يف هذه املرة سوف أساحمكم .. وإال يف املرة القادمة لن أنام إال يف 

بطن الرصافة إن شاء اهلل .. ثم يصف قبل األخري.

يدخل رجل املرور بطاقته ثم يقول الذي بداخل الرصافة: أدخل كلمة 
الرس، فيدخلها.

الرصاف: كم املبلغ الذي تريد سحبه.

رجل املرور: كل الراتب ال تبِق منه شيًئا.

الرصاف: وملاذا كله؟ هل عندك حاجة رضورية حتتاج هلا كل هذا املبلغ؟

رجل املرور: ملاذا؟ هل هي أول مرة أسحب منك، كل شهر بنفس هذه 
الطريقة أسحب كل الراتب دفعة واحدة؟

الرصاف: كأنك تريدين أن أمجد رصيدك.
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رجل املرور: وما ذنبي؟ راتبي وأريد أن أسحبه .. ما املشكلة؟

 .. يوم  أفلس من أول  أن  أريد  أنا ال  يا أخي قدر شعوري  الرصاف: 
رزقي كله عىل اهلل ثم عىل رواتبكم.

رجل املرور: بل أنا اخلائف من أنني سوف أفلس من أول يوم.

الرصاف: قصدي انتبه ال تفلس فنحن لن نقرض أحًدا بعد اليوم.

خيرج رجل املرور من املرسح، ويتقدم الطبيب فيدخل رصافته.

الرصاف: أدخل رقمك الرسي.

الطبيب: يدخل الرقم الرسي.

الرصاف: أدخل املبلغ املطلوب.

الطبيب: ُيدخل املبلغ.

الرصاف: وملاذا كل هذا املبلغ؟

الطبيب: تعرف الظروف تغريت، واملتطلبات ازدادت.

الرصاف: وماذا تشرتي هبذا املبلغ؟ أريد أن أعرف.

الطبيب: أغراض البيت، وأشياء خاصة.

تقصد  ماذا  اخلاصة  األشياء  لكن  بأس؛  ال  البيت  أغراض  الرصاف: 
هبا؟.

آخر  رشاء  أيًضا  وأحب  كثرًيا،  السفر  أحب  أنا  برصاحة؛  الطبيب: 
موضات األلبسة.
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الرصاف: الرشاء مطلوب، والسفر كذلك؛ ولكن اإلرساف مرفوض. 
فكثرة األسفار ترهق اإلنسان، وكثرة الرشاء فيها تبذير للامل، فلو اقترصتاَ 
تتفق مع املوضة؛ فاملوضة  إليه من املالبس حتى وإن مل  عىل حتديد ما حتتاج 
املادية ..  الغرب ورشكاهتم  لنتبعها؛ بل هي صنيعة  السامء  ليست وحًيا من 
فال نغرت بعروضهم وما يقدمون. وأيًضا السفر؛ لو جعلته بحسب الظروف، 
وبام يقرب من اهلل تعاىل؛ مثل السفر لزيارة األقارب، أو ألداء عمرة .. فهذا 

يقق لك السعادة، مع األجر.

الطبيب: يأخذ املبلغ ثم يذهب خارج املرسح.

يتقدم الرجل العريب ثم ُيدخل رصافته.

الرصاف: أدخل الرقم الرسي.

الرجل العريب: ُيدخل الرقم.

الرصاف: أدخل املبلغ املطلوب.

الرجل العريب: مخسامئة جنيه.

الرصاف: أخربين أين تعمل؟

الرجل العريب: هنا وهناك، حسب ظروف العمل والرزق.

تفعل  ثم  تعاىل،  اهلل  عىل  برزقك  متوكل  يعني  اهلل  شاء  ما  الرصاف: 
األسباب.

الرجل العريب: اعقلها وتوكل.

أن  بحجة  رواتبهم  يوفرون  ال  للذين  نصيحتك  هي  ما  إًذا  الرصاف: 
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الراتب ضعيف.

الرجل العريب: يا رجل .. إذا كانت الظروف اليوم صعبة غًدا قد تكون 
أصعب.

الرجل العريب: يأخذ املبلغ ثم يذهب خارج املرسح.

يتقدم رجل البادية فيدخل رصافته.

الرصاف: وملاذا قمت بتغليف الرصافة؟

رجل البادية: لكن ال تعلم األحوال .. براري، وشمس، وحر.

الرصاف: لن أعطيك النقود حتى تعطيني حكمة عن املال.

رجل البادية: يا بني .. القناعة كنز ال يفنى.

الرصاف: ليتهم يسمعون منك .. خذ النقود ومع السالمة.

رجل البادية: يأخذ املبلغ ثم يذهب خارج املرسح.
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الف�شل الثاين
يتقدم املستقيم فيقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

الرصاف: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
املستقيم: يدخل رصافته.

الرصاف: أدخل املبلغ املطلوب.
املستقيم: يدخل املبلغ.

الرصاف: ما شاء اهلل يا أخي أنت أول واحد يأيت وقد وفر راتبه السابق 
.. ماهو رسك؟ .. نريدك أن تنصحنا وتنصح املستمعني.

املستقيم: أنا كل ما أقوم به هو أنني عندما أستلم الراتب أتصدق بجزء 
چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   منه ولو كان يسرًيا، فيبارك اهلل يل، قال  تعاىل: 
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ 

]البقرة[.
ويقول تعاىل: چ ی   ی  ی  ی  جئ  حئ چ ]سبأ: 39[.

واآلفات  السوء  مصارع  تقي  املعروف  »صنائع  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ويقول 
واهللكات، وأهل املعروف يف الدنيا، هم أهل املعروف يف اآلخرة« )1(.

ويقول -عليه الصالة والسالم-: »ما نقصت صدقة من مال، وما زاد 
اهلل عبًدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه اهلل -عز وجل-« رواه 

مسلم.
ويقول عليه الصالة والسالم: »ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان 
ينزالن؛ فيقول أحدمها: اللهم! أعط منفقا خلفا. ويقول اآلخر: اللهم! أعط 

ممسًكا تلفا« متفق عليه.

)1(  رواه احلاكم عن أنس، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
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::::::  هناية املرسحية  ::::::

حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)40( ر.سلتمثيل عملية سحب املبلغرصاف "1"1

)خارج رصاف "2"2 عليه  يكتب  لكي 
اخلدمة(

)40( ر.س

)30( ر.سلتمثيل شخصية الطبيببالطو طبي3

من فروة4 رجل  شخصية  لتمثيل 
البادية

من املنزل

من املنزللتمثيل شخصية رجل الباديةثوب صويف5

)10( ر.سلتمثيل شخصية رجل املروربدلة رجل مرور6

)10( ر.سلتمثيل شخصية الرجل العريبعاممة7

)50( ر.سلتمثيل شخصية الرجل العريبقميص8

من املنزللتمثيل شخصية الرجل املستقيمثوب قصري9

)2( ر.سلتمثيل شخصية الرجل املستقيمسواك10

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )6( طالب هم: )رجل املرور، 
الطبيب، رجل عريب، البدوي، املستقيم، الطالب الذي بداخل الرصافة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.

من  وسبعة  املنزل،  من  ثالثة  أدوات.  عرش  املرسحية:  أدوات  عدد   *
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السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائة واثنان وثامنون ريااًل سعودًيا.

* أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بأمهية االدخار.

- إرشاد الطالب إىل طرق التوفري، وحتذيرهم من طرق التبذير.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الرابعة والع�شرون
يف التاأين ال�شالمة .. ويف العجلة الندامة

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يدخل أربعة طالب إىل املرسح هم: )حممد، سامي، فهد، ماجد(.

يقول فهد )وهو غاضب، ومعه عصا(: لو أين أجد بندر اآلن جللدته 
بيدي االثنتني.

سامي: وملاذا؟ ما الذي فعله بندر؟

فهد: آه .. وما الذي مل يفعله؟ .. يف األمس عند خروجي لصالة العرص 
.. شغلت السيارة ثم مشيت وإذا بأصوات اإلطارات كدوي القنابل؛ فنزلت 

وإذا هبا قد انفجرت كلها.

ماجد: أف .. مجيع اإلطارات إهنا جريمة .. احلمد هلل عىل سالمتك.

حممد: ال أصدق أن يقدم بندر عىل هذا الفعل يا فهد .. وخصوًصا أن 
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بندر جارك وعزيز عليك.

فهد: وهذا هو ما أثار غضبي .. كيف يفعل أحد جرياين يب كل هذه 
األفاعيل؟ كيف؟!

سامي: استعذ باهلل من الشيطان الرجيم يا فهد .. وهدئ أعصابك .. 
واعلم بأن العجلة ندامة.

فهد: وملاذا تريدين أن أصرب؟ .. هذه املشكلة ال حل معها إال باجللد.

حممد: وماذا يرضك لو انتظرنا مخس دقائق، وهدأنا الوضع .. ثم ذهبنا 
نسأل بندر لكي نتأكد ونستوضح؟ .. وبعدها يكون هلا ألف حل.

يدخل بندر إىل املرسح فيذهب إىل فهد والطالب فيسلم عليهم.

 .. عمرك  طوال  مثلها  ترى  ال  قد  برية  نزهة  فاتتك  األمس  يف  بندر: 
بالتأكيد أن أخاك محد قد قص لك النزهة من بدايتها إىل هنايتها؟

فهد: يعني أنت كنت باألمس مع أخي محد يف النزهة.

بندر: وأنت ال تعلم شيًئا .. كنت معه منذ الصباح إىل املساء.

فهد: أهم يشء أنكام قد استمتعتام.

بندر: لكن أخربين .. ما قصتك مع هذه العصا التي بيدك؟

فهد: أبًدا .. وجدهتا يف الطريق فأخذهتا معي.

بندر: بالتوفيق .. أية خدمات.

يردون مجيًعا: مع السالمة.

خيرج بندر من املرسح.
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حممد: قل احلمد هلل يا فهد .. كدت أن تظلم جارك، وتعتدي عليه .. 
تكسب ذنًبا .. وتسفك دًما .. وتورث عداوة بينك وبني جارك طوال العمر 

.. بسبب العجلة.

فهد: احلمد هلل .. احلمد هلل .. احلمد هلل .. هذا درس يل طوال حيايت .. 
فعاًل يف التأين السالمة.

خيرج مجيع الطالب من املرسح.
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الف�سل الثاين
يدخل أربعة طالب إىل املرسح هم: )مشعل، نادر، فيصل، مهند(.

ماذا  ماجًدا  وسمعت  البارحة  ليلة  مشعل  يا  موجوًدا  كنت  لو  نادر: 
يقول عنك؟

؟ مشعل: ماجد يتكلم عيلَّ

أن  أستطيع  .. حتى وصل لكالم برصاحة ال  بل ويسبك  نعم؛  نادر: 
أقوله.

مشعل: أخربين ما الذي قاله وبرسعة؟

نادر: يقول إنك سيئ األدب.

مشعل )بصوٍت عاٍل(: .. أين هو اآلن؟

فيصل: يا شباب دعونا نسأله ربام كان الرجل يمزح.

مشعل: يمزح معي أنا .. أنا أخربه كيف يمزح معي.

يا  إليك  ويأيت  يعتذر  وندعه  نكلمه،  أن  يمكن  اخلري  مجاعة  يا  مهند: 
مشعل؛ بل ويقبل رأسك .. فقط هدئ أعصابك.

مشعل: من فضلك اصمت .. ال أريد نصائحك. 

- يدخل ماجد إىل املرسح فيهامجه مشعل مبارشة، فيتعاركان، ويقوم 
ماجد بإسقاط مشعل عىل األرض؛ ثم يذهب ماجد ليأخذ عًصا موجودة عىل 
ناحية املرسح فيأخذها ويذهب إىل مشعل ليرضبه هبا .. فيخرج مشعل من 

جيبه مسدًسا ويطلق النار عىل ماجد.
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مشعل  إليه  فيذهب  بدمائه؛  مرضًجا  األرض  عىل  ماجد  يسقط   -
فيقول: ماجد .. ماجد؛ ثم يبكي ويرصخ بأعىل صوته، يا وييل ماجد مات .. 
ماجد مات .. يا ليتني ما قتلته .. يا ليتني ما أتيت إىل هنا .. يا ليتني ما سمعت 

الكالم. 

وهو  مشعل  ويتبعهم  املرسح،  من  وخيرجانه  ماجد  الطالب  يمل   -
يبكي.

* مالحظة1: )يتم رشاء مسدس أطفال؛ لتمثيل عملية إطالق النار(.

* مالحظة2: )يتم رشاء مطهر األيودين األمحر؛ لتمثيل عملية خروج 
النار عليه، وتوضع كمية من األيودين يف  الدم من صدر ماجد بعد إطالق 
كيس صغري حتت الرداء الداخيل، ويقوم ماجد بشق الكيس أثنا إطالق النار 

من خالل رضبه بيده عىل صدره فينفجر الكيس وتظهر عالمات الدم(.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)5( ر.سلتمثيل عملية إطالق النارمسدس أطفال1

مطهر األيودين 2
األمحر

بعد  الدم  خروج  عملية  لتمثيل 
إطالق النار عليه

)10( ر.س

ليرضب عصا3 معه  فهد  يملها  لكي 
هبا بندر؛ ولكنه ال يفعل

من الطالب

من الطالبلكي هيجم هبا ماجد عىل مشعلعصا4

)حممد،  هم:  طالب   )9( املرسحية::  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
سامي، فهد، بندر، مشعل، نادر، فيصل، مهند، ماجد(.

* مدة املرسحية: )9( دقائق.

* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات. اثنتان من الطالب، واثنتان من 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة عرش ريااًل.

* أهداف املرسحية:

- تذكري الطالب بأمهية التأين وخطورة االستعجال.

- ذكر وعرض نامذج للتأين ونتائجه، والعجلة ونتائجها.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية اخلام�شة والع�شرون
اإنها القراءة)1( 

الف�سل الأول
املنظر: حجرة صالون فخمة، املنضدة يف وسط املرسح، يوطها كرسيان 
األشجار،  بعض  ورائها  من  تظهر  كبرية،  نافذة  اخللف  يف  جانب،  كل  من 
لوحة كتب  اجلانب اآلخر  بعناية، وعىل  منظمة  بأحد جانبيها مكتبة كبرية، 

عليها بخط كبري: بسم اهلل الرمحن الرحيم.
للحجرة مدخالن عن يمني وشامل. يفتح الستار عىل ولدين يتحدثان، 

جيلس أحدمها عىل الكريس، ويقف اآلخر أمام املكتبة.
بداية املرسحية...

 خالد: هل تدري يا أمحد ملاذا دعانا والدنا اليوم؟
يف  وأنا  قليل،  منذ  عبداهلل  العم  أتاين  لقد   .. علمك   .. علمي  أمحد: 
احلديقة أقرأ قصة شائقة، وأخربين أن أيب يريدين عىل جناح الرسعة فلم أملك 

)1(  كتبها: عالء حسني املزين ـ مرص "بترصف يسر".
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إال أن أطيع.

نامذج  صناعة  املحببة،  هوايتي  بمامرسة  مشغواًل  فكنت  أنا  أما  خالد: 
الطائرات، حني جاءين العم عبداهلل فأبلغني األمر نفسه، فأتيت مرسًعا، ومل 

أكن أعرف أنك مدعو مثيل .. البد أن األمر مهم .. ماذا تتوقع أن يكون؟

أمحد: اهلل أعلم، بعد قليل سنعرف .. فلم القلق؟

خالد: لقد كان معنا عىل مائدة اإلفطار، قبل أن ينرصف كل واحد منا 
إىل شأنه، ومل يرش إىل هذا اللقاء .. فالبد أن لدية مفاجأة سارة .. ماذا تتوقع؟

أمحد: ال أدري، ملاذا أنت قلق هلذه الدرجة؟ هل هذه أول مرة يستدعينا 
فيها فجأة؟ أم أنك فعلت شيًئا ختشى عاقبته؟

خالد: مل أفعل شيًئا؛ بل أنا مستقيم جًدا منذ بداية اإلجازة، من البيت 
إىل النادي، ومن النادي إىل البيت، وأحافظ عىل الصلوات يف أوقاهتا يف انتظام 

مل يسبق له مثيل مني.

الزائد يرض  فالقلق  أرح أعصابك،   .. قلق؟  أنت  فلامذا   .. إذن  أمحد: 
صحتك. خذ هذه القصة اللطيفة، أمأل هبا وقتك حتى يرض أيب.

القراءة؛ ولكن أال تالحظ أن أخانا  أنني ال أحب  خالد: أنت تعرف 
عمرو مل يرض حتى اآلن؟! هل تتوقع أن أيب ال يريد غرينا .. فقط أنا وأنت؟

أمحد: وملاذا ال تتوقع أن عمرو قد بلغه األمر مثيل ومثلك، ولكنه كعادته 
نيس نفسه أمام التلفاز، ونيس بالتايل أمر أبيه؟!

خالد: نعم، عندك حق .. إن أخانا عمرو حني جيلس أمام التلفاز ال 
يكاد يقوم، وينسى ما عليه من واجبات.
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أمحد: إن هذا اجلهازـ  رغم نفعه  أحياًناـ   يلتهم الوقت ويرصف اإلنسان 
عن القراءة النافعة التي جتعل الفكر ناضًجا، واخليال خصًبا، واللسان طليًقا.

خالد: باإلضافة إىل ذلك؛ فإن احلملقة فيه ملدة طويلة قد ترض بالعني 
رضًرا شديًدا.

من  عادة  ال   .. يشء  أسري  يكون  أال  جيب  العاقل  اإلنسان  إن  أمحد: 
العادات، وال شخًصا من األشخاص.

خالد: العجيب فيك أنك تقول أحياًنا كالًما كاحلكم.

أمحد: إهنا القراءة يا عزيزي.

خالد: حًقا إن لك صرًبا عىل القراءة عجيًبا .. إنني ال أختيل نفيس مكًبا 
عىل كتاب ساعة كاملة كام تفعل.

أمحد: كل يشء يمكن أن يدث بالتعود عليه، وهل اإلنسان يولد بكل 
عاداته؟ كل يشء بالتعود.

عمرو: )يسمع صوته من اخلارج( يا عم عبداهلل، أرجوك، دعني أفتح 
.. أرجوك .. دعني  ينتهي  أريد أن أعرف كيف  إنه مسلسل شائق،  التلفاز 

أفتح التلفاز.

العم عبداهلل: يعني .. هتمل أمر والدك يا عمرو .. أيصح هذا؟

حااًل  وسأحرض  والعني،  الرأس  عىل  والدي  أمر   .. واهلل  ال  عمرو: 
وراءك، ولكن دع يل التلفاز مفتوًحا قليال، أرجوك .. أرجوك يا عم عبداهلل، 

سينتهي املسلسل.
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أمحد: )يكلم خالًدا( أمل أقل لك؟ )ينظر من أحد بايب الصالة وينادي( 
هيا يا عمرو، إنك تضيع عمرك الثمني هبذه الطريقة.

إنني  لنفسك،  نصائحك  وفر   .. اآلخر  أنت  دعني  )يدخل(  عمرو: 
أستمتع بعمري باألسلوب الذي أحبه.

هبذا  اللعني  الشيطان  خيدعهم  أعامرهم،  يضيعون  الذين  كل  أمحد: 
كيف  تعلموا  ألهنم  أقوياء،  وأصبحوا  تقدموا  أعداءنا  إن  الفارغ،  الكالم 

يستفيدون من وقتهم، وتأخرنا نحن، ألننا أصبحنا نتفنن يف تضييع أوقاتنا.

أسمع  أن  أريد  ال   .. شأين  يف  ودعني  اسكت  أوه..  )بضيق(  عمرو: 
منك خطًبا ونصائح، إن كثرة القراءة جعلتك كالببغاء، تتكلم كثرًيا وتوجع 

الدماغ.

والغضبان  أنت معذور، ألنك غضبان،   .. يا أخي  اهلل  أمحد: ساحمك 
كاملجنون، ال يدري ما يقول.

عمرو: يا أيب .. يا أيب .. تعال رسيًعا أنا تعبت جًدا.

)يدخل األب بتؤدة يتوكأ عىل عصاه(.

يا  مل تصيح  أوالد؟  يا  وبركاته، خري  اهلل  السالم عليكم ورمحة  األب: 
عمرو؟ ماذا بك؟ أهكذا أنت دائاًم مصدر الضجة يف هذا املنزل .. قل يل ما 

رس ضيقك؟ اجلسوا يا أوالد.

عمرو: أمحد .. أمحد يا أيب كثري الكالم .. صدع رأيس بنصائحه الفارغة 
.. يعيد كل ما حفظه من الكتب التافهة التي يضيع وقته يف قراءهتا.

أمحد: ساحمك اهلل يا عمرو .. هل هذا هو السبب احلقيقي لضيقك؟
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األب: اسكت يا أمحد .. أواًل يا أخ عمرو أنا ال أتفق معك يف أن ما 
أختلف  وثانًيا   .. يقرأ  ما  أعرف  ألنني  تافهة؛  كتب  هي  أمحد  أخوك  يقرؤه 

معك أيًضا يف أن القراءة مضيعة للوقت .. من قال ذلك؟

عمرو: أنا ال أقصد هذا؟

األب: ماذا كنت تقصد إذن؟

عمرو:  قصدت .. ) بضيق( أوه.. أنا كنت متضايًقا .. مل أدر ما أقول.

عن  تعطلك  ال  دامت  ما  القراءة  أن  يف  معي  متفق  فأنت  إذن،  األب: 
واجباتك ليست تضييًعا للوقت.

عمرو: نعم.

األب: عظيم .. فام هو السبب احلقيقي لضيقك ورصاخك منذ قليل؟

عمرو: مل يكن عندي استعداد لسامع نصائح أحد.

األب: هل هذا هو السبب احلقيقي؟ بصدق؟

عمرو: )خيتنق صوته بالبكاء كمن يفتعله( كنت أشاهد مسلساًل شائًقا 
.. وألنني كنت مشدوًدا  ملقابلتك  يدعوين  العم عبداهلل  بالتلفاز عندما جاء 
أغلق  لكنه  ينتهي،  قليال حتى  ينتظر  أن  منه  فقد طلبت  املسلسل؛  ألحداث 

التلفاز ومل يسمح يل أن أفتحه )يبكي(.

األب: أواًل أنا مرسور ألنك صدقت .. وأرجو أن تكون صادًقا كل 
أليس كذلك؟   .. وأنت رجل كبري  الرجال  اتفقنا شيمة  كام  فالصدق  مرة، 

ولكن أجبني يا صديقي: هل مشاهدة املسلسل أهم لديك مني؟
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عمرو: ال .. طبًعا.

األب: فلامذا تفضله عيلَّ .. أنا أدعوك ملقابلتي .. أنا والدك وصديقك 
فتتكاسل عن دعويت بسبب هذا األمر التافه .. ال .. ال يا عمرو .. لقد آملتني 

أشد األمل .. ما كنت أنتظر منك أهيا الولد النجيب ذلك.

عمرو: أنا .. أنا آسف يا أيب.

 .. منه  تتأسف  أن  يمكن  شيًئا  تفعل  ال  قبل  من  لك  أقل  أمل  األب: 
تترصف دائاًم الترصف السليم حتى ال تضطر لألسف واالعتذار ألحد.

عمرو: لن يتكرر مني ما يغضبك ثانية يا أيب.

األب: وعد رجٍل مسلم؟!

عمرو: وعد.

األب: عظيم .. هيا إذن .. ارفع رأسك .. اعدل قامتك، اعتز بنفسك 
.. ابتسم .. ابتسم يا ولد، أرين بسمتك احللوة، إن البسمة تنري الوجه وتريح 
القلب. ال يشء يف الدنيا كلها يستحق أن تبكي بسببه إال شيًئا واحًدا .. هل 

تدري ما هو يا عمرو؟ هل تعرفه يا خالد؟ تعرفه أنت يا أمحد؟

أمحد: نعم .. إنه معصية اهلل - عز وجل - .

األب: ممتاز .. ممتاز يا أمحد بارك اهلل فيك .. معصية اهلل .. نعوذ باهلل من 
عصيان اهلل. إن هذا البيت يا أوالدي نظيف مل يشم منه أحد رائحة املعصية .. 
فإياكم أن يشمها أحد منه يوًما ما .. إنني واثق فيكم، وأرجو أن تكون ثقتي 
يف حملها، واآلن دعونا نتحدث فيام مجعتكم له .. ) ينادي العم عبداهلل(: يا عم 

عبداهلل.
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العم عبداهلل: أمرك يا أستاذ.

األب: إذا تكرمت .. احرض لنا قهوة، ولك جزيل الشكر.

العم عبداهلل: عيناي لكم يا أستاذ .. حااًل .. )خيرج(.

األب: لقد عزمت أن أؤدي فريضة احلج عن والدتكم - رمحها اهلل - .

أمحد: وهل جيوز أن يج إنسان بداًل من غريه؟

األب: نعم، جيوز أن حتج عن امليت ..  وتقيض عنه دينه .. وهذا مع 
الدعاء من أفضل اهلدايا التي تقدمها للميت يف قربه.

خالد: من اليوم ستصل مني إىل والديت هدايا كثرية - إن شاء اهلل - .

األب: بارك اهلل فيك .. ونفعنا بك .. هكذا يكون الولد البار بوالديه، 
يربمها يف حياهتام، وبعد موهتام .. املهم يا أوالد .. أنني قررت أن أصطحب 

أحدكم معي يف رحلتي هذه - بإذن اهلل - .

عمرو: خذين أنا يا أيب .. إهنا رحلة ممتعة.

يف  أصيل   .. الكعبة  بعيني  أرى  أن  أريد   .. أيب  يا  أنا  خذين  بل  خالد: 
مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة املنورة وأسلم عليه.

األب: وأنت يا أمحد .. أال تريد أن ترافقني يف هذه الرحلة؟

أمحد: أكذب عليك إن قلت لك غري هذا، لكني أترك األمر هلل، واخلري 
فيام خيتاره اهلل.

من  إال  يناهلا  لن  العظيمة  الرحلة  هذه  فإن   .. حال  كل  عىل  األب: 
يستحقها .. لن يناهلا إال من نجح يف االمتحان.
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 .. العام  املدرسة كلها هذا  األول عىل  أنني كنت  تعرف  أنت  عمرو: 
وشهاديت تثبت ذلك.

عىل  حمافًظا  كنت  وقد   .. الصف  أوائل  من  كنت  كذلك  وأنا  خالد: 
تفوقي طوال العام.

التالميذ  من  الطبيعي  فاليشء   .. املدرسة  امتحان  أقصد  ال  أنا  األب: 
لكم  أعقده  امتحاًنا  أقصد  أنا   .. األواخر  األوائل ال  يكونوا يف  أن  املجدين 

لكي يظهر فيه املستحق هلذه اجلائزة الكربى .. الرحلة إىل بيت اهلل احلرام.

عمرو: ونحن مستعدون لالمتحان.

خالد: هل نحرض أوراًقا وأقالًما؟

األب: ال هذا وال ذاك؛ بل هو امتحان عميل.

األوالد: عميل!

األب: نعم .. ما قولكم؟

عمرو: نحن مستعدون ألي امتحان - بإذن اهلل - .

األب: عظيم .. عظيم ..)ينادي( يا عم عبداهلل .. يا عم عبداهلل ..

العم عبداهلل: أمرك أستاذ.

األب: أحرض البنادق الثالثة التي اشرتيتها.

العم عبداهلل: أمرك يا أستاذ )خيرج(.

خالد: بنادق .. ما نفعل هبا؟
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هداياكم  أوالد  يا  عليكم  مبارك  البنادق.  ذي  هي  ها  عبداهلل:  العم 
اجلديدة.

عمرو: اهلل! بنادق مجيلة.

أمحد: كانت نفيس يف بندقية جديدة منذ زمن .. أشكرك يا أيب.

خالد: إهنا أمجل بكثري من كل البنادق التي عندنا.

األب: واآلن ليأخذ كل منكم بندقيته .. بندقيتك يا أمحد .. وأنت يا 
خالد .. وأنت يا عمرو .. هل تعرفون كيف تستخدموهنا؟

األوالد: نعم .. نعم ) يأخذ كل منهم يف جتريب بندقيته(.

ينزل اآلن  أن  .. مطلوب من كل منكم  االمتحان  نبدأ   .. إذن  األب: 
ليصطاد أكرب ياممة تقع عليها عيناه عىل رشط واحًدا.

األوالد: وما هو الرشط؟

األب: أال يراكم أحد عىل اإلطالق وأنتم تصطادوهنا.

هل  أحد؟  يراين  أن  دون  ياممتي  اصطدت  أين  تعرف  وكيف  عمرو: 
سرتسل وراءنا جواسيس يراقبوننا.

األب: )يضحك( ال، طبًعا لن أرسل وراءك جواسيس، ولكني سأترك 
كل واحد لضمريه.

خالد: والفائز طبًعا هو من يصطاد ياممة أكرب حجاًم ووزًنا من غريه.

األب: )هيز رأسه( برشط أال يراه أحد، واآلن يا فرسان لنبدأ االمتحان، 
وأمامكم ساعتان إلهناء االمتحان.
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عمرو: سوف جتدين أمامك قبل ذلك بكثري .. بيدي ياممة وقد ال ترى 
مثلها، ولن ترى مثلها بعد اليوم .. هيا إىل العمل.

اللهو  ملجرد  الصيد  أليس   .. أيب   .. فضلك  من  يا عمرو  انتظر  أمحد: 
حراًما يغضب اهلل؟

األب: بىل .. ولكننا ال نلهو .. نحن يف امتحان .. وسوف نأكل اليامم 
اللذيذ الذي تصطادونه.

أمحد: وهذا يقتيض أن تعلمنا آداب الصيد يف اإلسالم.

خالد: وهل للصيد آداب؟

اللهو، ولكن تصطاد  أال تصطاد شيًئا ملجرد  الصيد  أدب  نعم  األب: 
ما سوف تأكله.. وحني خترج للصيد تسمي اهلل، حتى إذا مات الطائر الذي 
تصطاده برصاص بندقيتك يكون حالل لك أكله.. وإذا وقع الطائر جرًيا، 
وأنت  وتقول  احلادة،  بالسكني  بذبحه  سارع  ولكن  ينزف  برتكه  تعذبه  فال 
تذبح: بسم اهلل .. اهلل أكرب، وتقطع رقبته من عند حلقومه )يشري إىل رقبته(، 
ثم عليك أال تصطاد شيًئا تعلم أو تظن أنه ملك لغريك من الناس، كاحلامم 

الذي يربى يف املنازل وغريه من هذه الدواجن.

عمرو: يا سالم! ومن ينتبه هلذا كله؟

ينتبه هلذا وألقل من  ربه  إرضاء  احلريص عىل  الصالح  املؤمن  األب: 
هذا..

خالد: ولكننا أخطأنا كثرًيا يف املايض.

األب: عفا اهلل عام سلف، واستغفر اهلل من كل ذنب فعلته يف املايض .. 

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد260

واملهم أن تلتزم هبذه اآلداب يف املستقبل .. واآلن انطلقوا فلقد مىض من زمن 
االمتحان عرش دقائق.

)ينرصف األوالد(.

األب: حًقا تربية األوالد ليست شيًئا سهاًل .. إهنا معركة أهم من كل 
املعارك التي خضتها .. اللهم أعني عىل حسن تربيتهم يا رب.

)خيرج من أحد بايب املرسح(.

) يدخل العم عبداهلل يأخذ صينية املرشوب الذي قدمه، ويرتب املكان 
ثم خيرج(.
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الف�سل الثاين
ويف  بندقيته،  األخرى  ويف  ياممة،  يديه  إحدى  يف  حاماًل  عمرو  يدخل 

عينيه مالمح الفرحة.

عمرو: ها هو ذا.. أنا الفائز - بإذن اهلل - .. أكرب ياممة هي يف يدي .. 
برصاصة واحدة نزلت الياممة.

آسف يا ياممتي .. لكن يف نفيس أن أسافر مع أيب .. أزور الكعبة ومسجد 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنا مل أعذبك .. سقطت جرية فذبحتك يف احلال كام قال أيب.

هيه .. مر من الزمن ساعة ونصف ومل يرض خالد وأمحد .. بالتأكيد 
فيه  اليامم يف كل مكان .. حتى يصال إىل مكان ليس  مها اآلن مرهقان وراء 
أحد .. هنا مخ .. فهمت اللعبة بعد نصف ساعة .. نصف ساعة فقط ينتهي 
االمتحان وتعلن النتيجة .. ويفوز عمرو باجلائزة الكربى .. دقي .. دقي يا 
ساعة .. دقي .. دقي .. تك .. تك .. اجري يا ساعة .. اجري .. اجري .. 

تك تك تك تك تك تك..

)خالد يدخل الهًثا يف يده بندقيته .. وىف األخرى ياممة(.

خالد: اهلل يا عمرو أنت وصلت؟!

عمرو: من زمان يا دنيا )باعتزاز( هذا يشء متوقع يا عزيزي .. ما هذا؟ 
عصفورة؟

خالد: أنت أعمى!.. إهنا ياممة .. أكرب ياممة وقعت عليها عيناي اليوم 
.. ظللت أتتبعها من شجرة إىل شجرة، ومن جدار إىل جدار .. حتى استقرت 
بمكان ليس فيه أحد .. فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شاميل فلام مل 
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أر أحًدا .. وال جمرد أثر إلنسان .. صوبت بندقيتي .. وأطلقتها يف ملح البرص 
وبكل دقة .. سقطت الياممة مع أول طلقة بال حركة .. وقد راعيت اآلداب 

التي قال عنها أيب .. قلت: بسم اهلل واهلل أكرب.  

عمرو: )بفخر( عظيم، عظيم .. كل هذا عظيم؛ ولكن هذهـ  يا عزيزي 
- عصفورة .. وليست ياممة؛ بل هي أدنى منزلة من العصافري.

خالد: ال .. ال .. هذه ياممتي .. وهي أكرب من ياممتك .. أليست هذه 
ياممتك .. دعنا نقارن .. أنا الفائز .. أنا الفائز.

عمرو: بل أنا الفائز .. ال تتعب نفسك .. حظ سعيد يف املرات القادمة 
.. ماذا تريد أن أحرض لك من األرايض املقدسة؟

يصطاد  ال  أمحد  أن  أدراك  من  ثم   .. بيننا  ويكم  أيب  يأيت  اآلن  خالد: 
واحدة أكرب من ياممتي وياممتك.

عمرو: أمحد؟! انظر .. بقي من الزمن دقيقتان .. نصف دقيقة .. ثانية 
.. انتهى الزمن .. أعلنت النتيجة .. أنا الفائز .. أنا الفائز.

)يقفز داخل الغرفة هنا وهناك(، )يدخل األب(.

األب: ما هذا، ما هذا يا عمرو؟

عمرو: آسف يا أيب .. إهنا فرحة الفوز.

األب: ماذا؟

عمرو: فوزي باجلائزة الكربى .. باحلج إىل بيت اهلل احلرام .. انظر .. 
يا أيب .. ها هي ذي ياممتي .. وتلك ياممة خالد .. أليست ياممتي هي  انظر 



263 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

األكرب؟

األب: أال تنتظر حتى يرض أمحد لعله اصطاد ياممة أكرب من ياممتك؟

عمرو: لقد انتهى زمن االمتحان .. وضاعت عليه الفرصة .. وأصبحت 
الفائز بال منازع.

)يدخل أمحد مطأطًأ الرأس يمل البندقية(.

آه.. ها هو ذا البطل املنتظر .. عاد إليكم خاوي اليدين، ليس معه يشء 
.. وال حتى جناح عصفورة .. أنا الفائز .. أنا الفائز .. إيلَّ بإكليل الغار .. 
أين أقواس النرص؟! اصطفوا أهيا املهنئون عىل اجلانبني صفوًفا .. صفوًفا .. 
وانرشوا الورود عىل رأس الفارس اهلامم .. والبطل املقدام .. عمرو بن عبد 

الرمحن.

األب: هل هدأت قلياًل أهيا املمثل البارع حتى تسمع قصة أخيك؟

عمرو: اسمعوا ما شئتم، فام عاد السامع يقدم أو يؤخر .. لقد أعلنت 
النتيجة وانتهى األمر.

)جيلس يف زهو وخيالء(.

األب: هيه يا أمحد .. أين ياممتك؟ أمحد: لقد اشرتطت علينا يا أيب أال 
الياممة، ولكني ما ذهبت إىل مكان إال وأيقنت أن  يرانا أحد ونحن نصطاد 

هناك من يراين .. إنه اهلل .. يراين يف كل مكان .. يف كل مكان.

عمرو: آه.. ضاعت اجلائزة.

األب: تعال هنا يا أمحد .. أنت حًقا الذي يستحق اجلائزة.
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ويضنه  أمحد  )يصافح   .. بني  يا  وفقًها  إيامًنا  اهلل  زادك  )يضنه(.. 
بحرارة(.

أمحد  من  خالد  يقرتب  ثم  يفكران  الولدان  يبدو  صمت  فرتة  )متر 
ويصافحه(.

خالد: أهنئك يا أمحد .. أهنئك من كل قلبي .. إنني أشعر اليوم أنني 
؛ بل  أحبك أكثر من أي يوم مىض .. إنني ال أشعر بضيق ألنك تفوقت عيلَّ
أشعر بفرح ألنك حًقا تستحق اجلائزة بجدارة، ألنك مؤمن ال تضيع وقتك 

وحتسن التفكري .. وتقرأ.

يا أمحد أهنئك باجلائزة من أعامق قلبي .. وأنا غري  أيًضا  عمرو: وأنا 
إنك علمتني   .. مني  بالفوز  أحق  أنا سعيد ألنك  بل  ؛  بفوزك عيلَّ متضايق 

اليوم درًسا لن أنساه .. أعاهدكم مجيًعا أنني لن أضيع وقتي بعد اليوم أبًدا.

سأبدأ أقرأ كل الكتب التي يف هذه املكتبة .. لن أضيع الصالة يف املسجد 
.. لن أضيع الصالة يف املسجد.

األب: مرحى .. مرحى يا أوالدي .. أهنئكم مجيًعا .. لقد فزتم كلكم 
يف هذا االختبار .. فاز أمحد ألنه فهم الرشط الذي اشرتطته عليكم .. وفزتم 
يف  به  تقتدوا  أن  عىل  وصممتم  عليكم  فاز  حني  عليه  حتقدوا  مل  ألنكم  أنتم 

صفاته الطيبة.

أهنئكم مجيًعا يا أوالدي .. سنكون رفقاء يف الرحلة املقدسة إىل بيت 
اهلل احلرام .. هيا نستعد من اآلن بتجهيز حقائب السفر هيا .. هيا .. هيا.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزلإلعداد حجرة صالون فخمةمنضدة1

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةكرسيان2

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةجمسم لنافذة كبرية3

)100( ر.سإلعداد حجرة صالون فخمةبعض األشجار4

من املدرسةإلعداد حجرة صالون فخمةمكتبة كبرية5

لوحة كتب عليها 6
بخط كبري: بسم اهلل 

الرمحن الرحيم

)30( ر.سإلعداد حجرة صالون فخمة

عدد )3( بنادق "غري 7
حقيقية"

)60( ر.سلتمثيل مشهد اصطياد اليامم

)20( ر.سلتمثل دور اصطياد الياممياممتان8

العم  )األب،  املرسحية )5( طالب، هم:  املشاركني يف  الطالب  عدد 
عبداهلل، أمحد، عمرو، خالد(.

مدة املرسحية: )28( دقيقة.

من  وثالثة  السوق،  من  أربع  أدوات.  ثامين  املرسحية:  أدوات  عدد 
املدرسة، وواحدة من املنزل.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )210( رياالت.
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أهداف املرسحية:

- تربية الطالب عىل حب القراءة.

- تعويدهم عىل استشعار مراقبة اهلل تعاىل.

- حثهم عىل حمبة اخلري لآلخرين وعدم احلقد.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية ال�شاد�شة والع�شرون
ال�شاعر وال�شوقة)1( 

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

)بوابة كبرية تؤدي إىل السوق - يقف أمامها منظم ومعه بعض الفتيان 
حلفظ األمن وتنظيم الدخول واخلروج، والناس يدخلون وخيرجون حاملني 
بضائعهم وسلعهم .. يتقدم رجل إىل الباب يبدو عليه اهلدوء والثقة بالنفس، 

هيم بالدخول فيتصدى له املنظم ويستوقفه ويسأله(.
الشاعر: السالم عليكم ورمحة اهلل.

املنظم: وعليكم السالم .. إىل أين يا رجل؟
الشاعر: إىل السوق طبًعا.

املنظم: وماذا تفعل بالسوق؟
الشاعر: مثلام يفعل كل من بالسوق.

)1(  كتبتها: نوال مهنى - مرص "بترصف يسر جًدا".
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املنظم: من بالسوق يبيعون ويشرتون.

الشاعر: وأنا أيًضا سأبيع وأشرتي.

املنظم: ولكن ال أرى معك شيًئا.

الشاعر: بل معي أشياء كثرية ولكنك مل ترها.

املنظم: )ساخًرا( أشياء كثرية وال ترى؟ لعلك ألبست بضاعتك طاقية 
اإلخفاء!

الشاعر: ربام.

املنظم: ربام! قف مكانك يا رجل، البد أنك ساحر أو جمنون أو لص أو 
.. أو يا .. يا .. غالم. )يتقدم شاب قوي البنية صارم املالمح(.

؟ سوقي: أتنادي عيلَّ

املنظم: خذ هذا الرجل عىل صاحب السوق فإين أرتاب يف أمره )يتقدم 
السوقي إىل الشاعر ويمسك بذراعه(.

أرتكب  ومل  تأخذونني  ملاذا  املنظم(  إىل  )ينظر  هذا  يا  دعني  الشاعر: 
خطًأ، إن من حقي أن أدخل السوق مثل مجيع الناس.

السوقي: تعال معي أهيا املشاغب .. امض إىل صاحب السوق.

املنظم: انتظر .. ماذا كنت تفعل قبل أن تأيت إىل هنا أهيا املجنون؟

الشاعر: )يتنهد يف أسى(

ــا ــالم ــج األح ــس ــو الــزمــان وأن ــك أش
ــا ــام ــس ـــار واألن ـــط أســـــرتوح األع
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هبا ــا  م الكئيبة  نــفــي  ــن  ع ـــل  ألزي
ــا ــالم ــــث وجــــًدا يــشــحــذ األق وأب

بكاهيل ــوم  ــم اهل ذي  أمحــل  ــت  ب ــم  ك
عالما؟!  .. باجلنون  ــم  أوص فعالم 

املنظم: ترتك أعاملك وتنشغل هبذا الكالم الفارغ، ثم تأيت إىل السوق 
لتنرشه بني الناس حتى ترصفهم عن السعي إىل أرزاقهم؟ أهيا املجنون. 

)للسوقي( اذهب به إىل صاحب السوق.

السوقي: )جيذب الشاعر من ذراعه( هيا .. امض معي.

املنظم: انتظر .. فتش مالبسه أواًل.

السوقي: )يتحسس مالبس الشاعر( ليس معه يشء )للشاعر( هيا.

)ينرصفان(.
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الف�سل الثاين
صالة كبرية مرتفعة تطل عىل السوق، جيلس يف مقدمتها رجل ضخم 

وقد اتكأ عىل أريكة، وحوله بعض التجار واألعيان.

يدخل السوقي ومعه الشاعر ويتجهان إىل صاحب السوق.

السوقي: سيدي .. هذا الرجل مشاغب طويل اللسان يزعم أنه جاء 
يبيع ويشرتي، وبالتفتيش مل نجد معه نقوًدا أو سلًعا فارتبنا يف أمره.

)صاحب السوق - يشري إىل الشاعر - بعد أن اعتدل يف جلسته(.

صاحب السوق: تقدم .. من أنت وما عملك؟

آماله، واحلافظ  املعرب عن  املجتمع  الشعب ولسان  أنا ضمري  الشاعر: 
لفنه وتراثه.

أفجر نبع األماين يف الوجدان وأذكي فيه نار احلامسة، وأشعل العزائم 
عند اخلطر.

صاحب السوق: أنت تعرتف أنك حترض عىل الفتن.

الشاعر: إنني أرفض هذا االهتام .. دعوين أذهب إىل السوق كي أبيع 
وأبتاع.

صاحب السوق: ماذا تبيع وتبتاع ومل نر معك شيًئا من نقوٍد أو سلع؟

الشاعر: أبيع األماين واألحالم واحلب واألمل، إنني أبيع السعادة.

صاحب السوق: ) ساخًرا( تبيع السعادة .. ترى .. بكم كيلو السعادة 
يا فصيح زمانك؟
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الشاعر: السعادة ال تقدر بامل، فاملال دوهنا وإن كثر. واملال وسيلة وهي 
غاية؛ بل إهنا غاية الغايات.

صاحب السوق: دعك من هذا اهلراء، أتريد أن تتهرب من التسعرية 
حتى تغايل يف بضاعتك كام تريد .. ثم إنك مل ختربين ما هويتك ومن تكون؟

الشاعر: إنني شاعر فقري، وهذه مشكلتي!

صاحب السوق: أي مشكلة تقصد؟ أفصح.

زمان  يف  األمل  إىل  أدعو  الرباءة،  عىل  مفطور  أنني  مشكلتي  الشاعر: 
اليأس، وأبحث عن النور يف وسط الظالم، وأنرش احلب يف عرص الكراهية، 
وأعشق احلق واخلري واجلامل، وأناضل ضد الباطل والرش والقبح، وسيلتي 
البالغة يف زمان الركاكة كي أوقظ الوجدان النائم، والضمري الغافل، والعقل 

الغائب حتى يعود إىل منابع احلياة ويرى مجاهلا.

أرين أي مجال  ما قلت؟  بعد كل  يا جمنون  السوق: أي مجال  صاحب 
تتحدث عنه.

ولكن  العليم،  اخلالق  صنع  من  ألنه  موجود  هذا  يا  اجلامل  الشاعر: 
أال  املال.  وعبادة  الرش  بصناعة  مشغول  ألنه  يراه  ال  العرص  هذا  يف  اإلنسان 
ترى هذا اجلامل يف زرقة البحر، وخرضة األرض، وألوان الزهور، وإرشاقة 

الشمس، وعذوبة النهر، وبديع صنع السامء.

صاحب السوق: )ينظر حوله ثم ينظر إىل السامء(.

الشاعر: هل جئت إىل السوق أم إىل املحكمة؟

السوقي: املحكمة! آه )هيمس يف أذن صاحب السوق( سيدي أرسله 
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إىل املحكمة، فلعل القايض يودعه السجن.

صاحب السوق: حسنًا، ولكن ما هتمته؟!

السوقي: نقول: مثاًل .. مثاًل .. ؟ إنه جاء إىل السوق متقطًعا دون أن 
يبيع أو يشرتي.

صاحب السوق: ربام جاء لالتفاق عىل صفقة مع أحد التجار.

السوقي: نقول: مثاًل .. مثاًل .. إنه كان يريد أن يبيع بضاعته املزعومة 
التي ال ترى بأكثر من التسعرية.

صاحب السوق: ولكننا مل نضع تسعرية هلذا الصنف من البضائع حتى 
يلتزم به.

السوقي: نقول: مثاًل .. مثاًل .. إنه كان غارًقا يف اخليال واألوهام.

صاحب السوق: ال يوجد نص يف القانون يعاقب الناس عىل خياهلم 
وأوهامهم.

السوقي: )يفكر مغتاًظا( سيدي .. من يدرينا أنه شاعر، ربام كان مدعًيا 
فلامذا ال ختتربه؟

صاحب السوق: حسنًا .. سأختربه. اسمع أهيا الرجل، ألست تزعم 
أنك شاعر؟

الشاعر: يا هذا أنا شاعر بالفعل، ولقد وهبني اهلل القدرة عىل التعبري 
ثم  الشعر فطرة  عن مشاعري ومشاعر غريي، ولقد ولدت شاعًرا، وأقول 

اكتساًبا.
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صاحب السوق: إذن سنرى، ماذا تقول شعًرا يف هذه السوق، وما هبا 
من ناس؟

الشاعر: )يطل عىل السوقي من إحدى نوافذ الصالة، ثم يعود ويتجه 
لصاحب السوق(:

كاحلرش بــالــنــاس  ملئت  ــد  ق ــوق  ــس ال
الفجر مطلع  مــن  داخلها  ــنــاس  وال

والسعر بــالــربــح  ُشغلت  ــم  ــاهت أوق
جيــري قـــادم  أو  يــقــظ  واقـــف  ــن  م

يرشي أو  البيع  يف  لسلعته  يــدعــو 
ــىل سفر ع ــــا  دوًم ــا وســاكــنــهــا  ــي دن

صاحب السوق: رغم أنني مل أفهم شيًئا، ولكن يبدو أنه كالم مجيل وله 
وقع خاص.

السوقي: )هيمس يف أذن صاحب السوق( سيدي! اجعله يسطر لك 
هذا الكالم يف لوحة لتزين هبا هذا البهو يف مدخل السوق كي يراها الزائرون، 

فلقد رأيت بعض الوجهاء ممن عملت بخدمتهم يفعلون ذلك.

إىل  )يلتفت  السوق: حسنًا حسنًا، معك حق، سأفعل ذلك.  صحب 
الشاعر( اسمع أهيا الشاعر، يبدو أنك رجل طيب، ولذا سوف أشرتي بعًضا 
.. أقصد هذا  قلته  الذي  الكالم  تبيع هذا  من بضاعتك رفًقا بحالك، فبكم 

الشعر الذي قلته؟

الشاعر: الشعر يا هذا ال يباع وال يشرتى، ولكن يفهم ويس ثم..!

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد274

صاحب السوق: ثم ماذا؟

الشاعر: ثم يقدر حق قدره.

صاحب السوق: يفهم .. ويس .. كيف؟ ال عليك، سأقدر شعرك، 
وسأدفع لك اثنني أو ثالثة .. ال ال .. سأدفع لك مخسة شلنات كاملة.

الشاعر: اصمت يا رجل، مالك أنت والشعر حتى تقدره؟ إنني أريد 
مكافأة أعظم.

صاحب السوق: يا لك من طامع وتدعي أنك رجل طيب، اذكر السعر 
الذي تريده.

الشاعر: ال.. ال.. لن أبيع شعري مطلًقا، ولكني فقط سأتنازل لك عنه 
مقابل خدمة يسرية.

صاحب السوق: ما هي اخلدمة التي تريدها، وسوف أؤدهيا لك فوًرا؟

فأرسل يب إىل من  البلد،  أن لك جاًها ودالاًل يف هذا  الشاعر: أعرف 
هيمه أمر الشعر، فلقد ضللت الطريق، وغلقت دوين األبواب، وبح صويت 

دون أن يصل إليه.

صاحب السوق: سوف أرسلك إىل زعيم املثقفني، إنه صديقي، ويزعم 
أنه يفهم جيًدا كالم الشعراء واألدباء، ولقد أديت له خدمات كثرية، وأعتقد 
انه لن يرفض يل طلًبا )يلتفت إىل السوقي( يا غالم: أحرض العربة كي تذهب 
ومعك الشاعر إىل زعيم املثقفني )يرفع الشاعر يده بالتحية وينرصف برفقة 

السوقي(.
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الف�سل الثالث
للداخل  وينحني  يقوم  حاجب  أمامه  جيلس  فخم  أنيق  )مكتب 
واخلارج، وجيلس زعيم املثقفني يف صدر املجلس وعىل يمينه ويساره بعض 

املستشارين، ينظر إىل الباب ويرقب الداخلني وهو يمسك سامعة اهلاتف(.

الزعيم: نعم لقد وصل - بمشيئة اهلل - أي خدمة )يضع السامعة(.

الشاعر: )يدخل( السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

)يشري  تفضل   .. السالم  وعليكم  الشاعر(  عىل  )مسلاًم  يقف  الزعيم: 
إليه( أأنت الشاعر نفسه الذي أرسله صاحب السوق؟

الشاعر: نعم، أنا الشاعر نفسه وذاته وعينه وكله ومجيعه!

الزعيم: )ضاحًكا( تريد أن تستعرض فصاحتك، حسنًا.. حسنًا.. لقد 
علمت بمشكلتك من صديقي وها أنا ذا أمامك، فامذا تريد مني؟

الشاعر: أريد أن تصل أشعاري إىل من يتوىل أمر القريض وأهله.

الزعيم: عظيم .. هيا .. أسمعنا أشعارك حتى تصل إلينا.

الشاعر: ماذا حتب أن تسمع؟

باملكتب،  حتيط  مجيلة  حديقة  وسرتى  النافذة،  هذه  من  انظر  الزعيم: 
وأرسل برصك بني اخلامئل وقل يل ماذا ترى؟

)الشاعر يتقدم إىل النافذة، وينظر بني اخلامئل واألشجار متفحًصا كل 
ما يف البستان وهو يف حالة تأمل حامل(.

الزعيم: ماذا رأيت بني اخلامئل أهيا الشاعر؟
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الشاعر: )يتجه نحو اجلالسني(

أرى كــــــم  اخلــــــامئــــــل  بــــــني 
ـــام ـــاس ـــــاًل ب ـــــي زهـــــــــــًرا مج

غـــفـــوة يف  ــــــاًم  ــــــرع ب أو 
ـــام ـــائ حـــــاكـــــى ولــــــيــــــًدا ن

ــال ــل ــه ـــــــال م والــــغــــصــــن م
ــــا ــــادم ــــاًم ق ــــي ــــس ـــــا ن ـــــًي ح

ــــدى ــــن ال ذات  ــــــــــــه  أوراق
ــــــام ـــــو دائ ـــــزه خــــــــــراء ت

ـــال ــــــــا ع ـــــة مل ـــــف ـــــي ـــــف وح
ـــام ـــرتن ـــــــاب الــــــُربــــــى م ج

ــا ــي ــاج ــن ــــــام م ــــب ه ــــش ــــع وال
ـــا ـــامل ح ــــــا  ــــــًي رق ورًدا 

ـــا ـــًش ـــــراش مـــرق ـــــف وبـــــــدا ال
لـــــلـــــنـــــور هيـــــفـــــو هــــائــــام

ــــا ــــًص ــــدو راق ــــش ـــــر ي ـــــط وال
ــــا مـــغـــرمـــا ــــًب بــــاحلــــســــن ص

»مـــــرتقـــــرق« جـــــــــدول  ذا 
ـــا ـــامل ـــــــرسي شـــفـــيـــًفـــا ح ي

ـــــس الــــشــــذا ــــه مه ــــاق ـــــد ش ق
مـــتـــكـــتـــام ـــــٍة  ـــــس ـــــل خ يف 
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املـــــدى يف  ــــر  ــــاث ــــن ت ــــى  حــــت
ــــجــــام ـــا واألن ـــض ـــف ــــغــــزو ال ي

الزعيم: اهلل .. اهلل! أحسنت أهيا الشاعر الرقيق! )يلتفت إىل مستشاريه( 
ما رأيكام؟

األول: لقد أجاد يف الصور.

الثاين: ما أحسن ما قال! يبدو أنه شاعر مطبوع.

الزعيم: لقد أقرت اللجنة بشاعريتك وجودة شعرك، فام اجلائزة التي 
تريدها، وسوف حتصل عليها فوًرا؟

الشاعر: إنام جائزيت يا سيدي يا زعيم املثقفني .. هي أن جتعل للشعر 
الزمان  يتبوؤا مكانتهم عىل خريطة  املجتمع كي  والشعراء مكاًنا يف خريطة 
فال  أقالمهم،  وحتفظ  حرياهتم،  وتصان  أقدارهم،  ُتعرف  حتى  واملكان 

ياسبون، وال ياكمون وال يعاقبون عىل خياالهتم وأحالمهم.

الزعيم: سنحاول أن نفعل ذلك - إن شاء اهلل - حينام تتوافر اإلمكانات 
الفرصة )ينظر يف ساعته ثم يقف؛ فيقف اجلميع( عفًوا، لدينا موعد  وتتاح 

مهم، فام املكافأة التي تريدها؟

الشاعر: أريد أوراًقا.

الزعيم: ثم ماذا؟

الشاعر: ثم أقالًما كي أكتب شعًرا.

الزعيم: حسنًا سأصدر األمر برصف األوراق واألقالم لك، فقط عليك 
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أن تكتب الطلب باسمك وتوجهه لزعيم املثقفني وتتقدم به للجهة املختصة، 
وال تنس أن تضع عليه )التمغة( .. ) ينرصف الزعيم وخلفه مستشاروه(.

الشاعر: )خيرج ويردد بصوت خافت أمام مكتب الزعيم( من أين يل 
بثمن ) التمغة( كي أحصل عىل األوراق واألقالم كي أكتب شعًرا؟

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ليقف أمامها املنظم ومعه بعض جمسم لبوابة كبرية1

وتنظيم  األمن  حلفظ  الفتيان 
الدخول واخلروج

)50( ر.س

من املنزلليجلس عليها صاحب السوقأريكة2

من املدرسةليجلس عليه زعيم املثقفنيمكتب أنيق فخم3

)السوقي،  هم:  طالًبا،   )25( املرسحية  يف  املشاركني  الطالب  عدد 
املنظم، ثالث فتيان، عرش أشخاص يتجولون يف السوق، صاحب السوق، 

ثالثة جتار، وثالثة أعيان، زعيم املثقفني، األول، الثاين(.

مدة املرسحية: )20( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات. واحدة من املدرسة، وواحدة من 
املنزل، وواحدة من السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )50( ريااًل.

أهداف املرسحية:

- مرسحية فكاهية تظهر البسمة عىل وجوه الطالب.

- تعريف الطالب بقدر ومنزلة الشعر قدياًم.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية ال�شابعة والع�شرون
بائع احلكمة)1( 

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يف قاعة العرش...

امللك: أخربين عن أحوال البالد أهيا الوزير.

األمن  بمنتهى  تنعم  حكمكم  ظل  يف  امللك  موالي  يا  البالد  الوزير: 
واألمان، والعدل واهلدوء والسكينة.

امللك: أنت تعلم جيًدا أنني عندما أهادن جماورينا من املاملك والبالد .. 
فأنا ال أهادن عن ضعف أو خوف؛ إنام عن قوة تستند إىل احلكمة والعدالة.

الوزير: سيدي امللك ال يفعل إال ما فيه العدل وصالح البالد ومصالح 
الرعية من خمتلف أبناء الشعب.

)1(  كتبها: حممود حممد كحيلة - مرص "بترصف يسر جًدا".
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امللك: شعبي حارب إىل جانبي طوياًل، والبد أن يلقى السالم واألمان 
جزاء صربه وجلده .. هذا هو العدل.

الوزير: )بخبث( نعم يا موالي.. العدل.. ولكن الشعب إذا ما اسرتاح 
انقلب عىل سادته وحكامه.

امللك: هذه أقوال غبية ومدسوسة من رجال أرادوها فتنة بني امللوك 
وشعوهبم. إن الشعوب إذا أحببتهم أحبوك، وإن أمهلتهم كرهوك.

الوزير: ولكن يا موالي؟

امللك: كف عن آرائك الغبية فيام يتعلق بسياسة احلكم .. وال جتعلني 
أندم عىل اختياري لك.

الوزير: عفًوا يا موالي .. مل أقصد أن أغضبك.

امللك: )هادًئا( اعلم يا وزيري أنني أغضب من أجلك .. فأنا سأترك 
هذا امللك عاجال أو آجال لك.. ألنه ال ابن يل وال أخ كام تعلم.. وأنا اخرتتك 
كي تتوىل احلكم من بعدي جزاء إخالصك وصربك يف خدمتي عىل أن تفعل 

ما فيه صالح هذا الشعب الطيب.

الوزير: أنا خادم خملص ملوالي وتابع أمني.

احلكيم: )ينادي من اخلارج( من يشرتي اجلواهر والدرر .. من يشرتي 
مني اللؤلؤ واألملاس .. من يشرتي..؟؟!

امللك: عىل ماذا ينادي هذا البائع؟!

الوزير: يبدو يا موالي أنه يبيع اجلواهر!
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امللك: جواهر يف الشوارع!.. هل وصل الناس إىل هذا احلد من الثراء 
والرخاء؟

الوزير: اخلري يعم البالد.. نعم.. وعدد الفقراء يف زوال.

ثراء  هذا  اجلائلني!..  الباعة  من  اجلواهر  رشاء  حد  إىل  ولكن  امللك: 
عظيم.

الوزير: يف احلقيقة أنا ال أفهم يا موالي امللك.

امللك: ولكن واجبنا ومكانتنا يف هذه اململكة التي نحكمها حتتم علينا 
الفهم.. نحن مسؤولون عن كل ما جيري عىل أرض هذا البلد.. أحرض هذا 

البائع.

الوزير: )للحاجب( أحرض هذا البائع.

احلاجب: )للحارس( أحرض هذا البائع.

احلارس: )ينادي( أهيا البائع!

احلكيم: ماذا تريد أهيا احلارس؟

احلارس: امللك يطلبك.

احلكيم: أنا قادم فوًرا )يدخل احلكيم( السالم عىل موالي ملك الرعية.

الوزير: وعليكم السالم .. ماذا تبيع يا رجل؟

امللك: دعه يلتقط أنفاسه أواًل، ثم يعرض علينا بضاعته .. لنشرتي.

واملرجان  الدرر واآللئ  الكلم من  أبيع جواهر  يا موالي  أنا  احلكيم: 
والياقوت واألملاس.
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الوزير: إذن هيا أخرج آللئك واعرضها لنا حتى نشرتي أفضلها.

احلكيم: لكني يا موالي ال أمحل بضائعي؛ بل أحفظها.

امللك: نعم .. يق لك أن حتفظ بضائعك الغالية يف خزائن ثمينة حتى 
ال ترسق أو تبدد؛ ولكن مع ذلك ال أرى معك خزائن .. فأين حتفظها؟!

احلكيم: أحفظها .. أحفظها هنا .. يف عقيل .. أنا أبيع...

الوزير: هل متزح مع امللك أهيا السوقي .. هل جئت هنا لتعبث بنا؟!

)ينادي( أهيا احلاجب.

احلاجب: أمر موالي.

الوزير: خذه إىل السجن.

امللك: انتظر أهيا الوزير .. انتظر حتى نفهم حديثه .. أفهمنا أهيا الرجل 
ما سلعتك؟

احلكيم: احلكمة يا موالي .. أنا أبيع احلكمة .. أبيع جواهر الكلم كام 
قلت .. وجواهر الكلم هي احلكمة.

الوزير: وهل أصبحت الكلامت سلعة تباع وتشرتى، وجيري املرء يف 
الشارع لتسويقها؟!

احلكيم: ومل ال؟.. إذا كانت تساوي من املال اليشء الكثري .. بقدر ما 
قضاه املرء من سنوات يف االطالع واملعرفة والبحث والقراءة للوصول إىل 

هذه الكلامت احلكيمة.
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الوزير: ما زال الرجل يسخر يف حرضة امللك .. خذوه إىل السجن.

)يتقدم حارسان نحو احلكيم(.

البائع  أهيا   .. حكمك  أقصد   .. سلعك  أغىل  وما   .. انتظروا  امللك: 
الفريد؟!

احلكيم: لدي واحدة ثمينة يا موالي .. فهل تشرتهيا؟

عىل  هاهتا   .. يل  وهي   .. ثمنها  عظم  بلغ  مهام  منك  سأشرتهيا  امللك: 
الفور .. هات.

احلكيم: )مفكًرا( »فكر يف عاقبة أي يشء«.

عظيمة..  حكمة  إهنا  نعم..  نعم  يشء«..  أي  عاقبة  يف  »فكر  امللك: 
فكر..

احلكيم: يف عاقبة أي يشء.

الوزير: نسجنه يا موالي أم ننتظر؟!

امللك: بل انتظر .. قبل أن تسجنه فكر يف عاقبة هذا اليشء .. سجنه؟!

الوزير: وما عاقبة سجن صعلوك كهذا؟!

من  اململكة  يرم  وسجنه  حكيم..  بل  صعلوًكا؛  ليس  هذا  امللك: 
حكمته. هذه أواًل.

الوزير: وثانًيا؟!

امللك: سأظلم وأسجن رجاًل بريًئا .. وما أسوأ عاقبة الظلم عىل الظامل!
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الوزير: وثالًثا.

امللك: سأكتسب عدًوا.

احلكيم: وعدو واحد أخطر عىل املرء من مائة حبيب .. هذه احلكمة 
هديتي لك يا موالي.

يا وزير؟.. لذلك فمن احلكمة أن تعطيه  امللك: هل سمعت احلكمة 
حقه ونرصفه سامًلا غاناًم راضًيا عنا.

الوزير: كم أجرك يا حكيم؟

احلكيم: ألف.. ألف دينار يا موالي.

الوزير: ألف.. ألف دينار.. نسجنه أوفر يا موالي.

امللك: ال، بل يأخذ ما طلب من املال.

الوزير: أمر موالي.

امللك: أما عن احلكمة املشرتاة واجلوهرة املنتقاة فلتكتب عىل كل يشء 
)آمًرا( يكتب يف كل مكان ظاهر من القرص.. »فكر يف عاقبة أي يشء« أما هذا 

الرجل احلكيم فلينرصف سامًلا غاناًم مشيًعا برضانا وعطفنا.

الوزير: أمر موالي، )بضيق( هيا أهيا احلكيم املفكر يف عاقبة أي يشء.
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 الف�شل الثاين
)غرفة نوم امللك(

امللك: آه.. آه.. آواه.. إنني أتأمل.

احلاجب: امللك يتأمل..

احلارس: )من اخلارج( امللك يتأمل.

امللك: آه..

احلاجب: امللك يرصخ من األمل.. ويقول..

امللك: آه..

احلارس: امللك يرصخ من األمل..  ويقول..

امللك: آه..

احلاجب: مرنا يا موالي؟

امللك: )متأمًلا( الطبيب.. أحرضوا الطبيب.

احلاجب: أحرضوا الطبيب.

احلارس: أحرضوا الطبيب.

امللك: الطبيب.

الطبيب: )يدخل( أنا هنا يا موالي.

امللك: أنقذين أهيا الطبيب من األمل .. األمل يفرتسني.

الطبيب: أمرك يا موالي.
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بقتيل  مر  أو  خاليص..  فيه  ما  افعل  اآلن..  من  أمرك  األمر  امللك: 
ألختلص من هذا األمل اللعني.

الطبيب: )مازًحا( أطال اهلل عمر امللك عىل طاعة اهلل .. إنه جمرد خراج 
يا موالي .. خراج فقط يؤمل وال يميت.

امللك: لكني أموت من األمل.

الطبيب: ما إن يكتمل جتمع الصديد حتى نفقأه، وحلظتها تسرتيح متاًما 
يا موالي »يضع املرهم« سنضع هذا الدهان وننتظر قلياًل.

أنا بسيف هذا احلاجب، )آمًرا( أهيا  امللك: افتحه اآلن .. وإال فتحته 
احلاجب أعطني سيفك.

احلاجب: )مشهًرا السيف( أمر امللك.

الطبيب: )متدخاًل( كال يا موالي .. السيف ال يصلح .. وقد يزيد من 
مرضك .. البد أن يفتح اخلراج بأدوات معقمة متاًما حتى ال يدث مزيد من 

التلوث واملرض .. مل يبق إال أقل القليل.

امللك: ال ينقذك من بطيش سوى املرض.. آه.

الطبيب: موالي.. أنت تعلم أين ال أفعل إال ما فيه صاحلك.

بقتلك  أتأمل.. خلصني من األمل وإال أمرت  آه.. أعلم، ولكني  امللك: 
فوًرا..

الطبيب: اهدأ يا موالي.. لقد حانت ساعة احلسم.. سنفقأ عني اخلراج 
اللعني وتريك منه إىل األبد )خيرج املرشط املعدين(.
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الوزير: ) يقتحم املكان( انتظر أهيا الطبيب.

الطبيب: مرحًبا سيدي الوزير.

امللك: أنت ابتعدت يا وزيري وتركتني أتأمل وحدي.. أال حتمل عني 
بعض هذا األمل؟ ماذا كنت تفعل؟.

الوزير: كنت أعد مرشًطا ذهبًيا .. ليليق باخلراج امللكي يا موالي.

الطبيب: )منتشًيا( مرشًطا ذهبًيا لفتح خراج امللك! نعم إهنا بادرة طيبة 
منك سيدي الوزير.. فاخلراج امللكيالبد أنه خمتلف عن باقي اخلراجات التي 

نعرفها!

امللك: لقد عينته وزيًرا هلذا السبب .. هو دائاًم يأيت بأفعال حسنة.

الطبيب: أحسنت يا سيدي الوزير، فالذهب هو ما يليق بامللوك.

الوزير: أنا طوع أمر موالي ويف رشف خدمته.

امللك: )متأمًلا( آه.. جيب أن تكفوا عن الثرثرة ألنني أتأمل.

الطبيب: حسنًا، سنفتح اخلراج اآلن.. ولكن أحتاج إىل منشفة نظيفة، 
ولكن منشفة من نسيج ثمني كي أستخدمها يف التخلص من حمتويات اخلراج 

امللكي.

امللك: أعطوه مناشف.

الوزير: أحرضوا له منشفة حريرية فوًرا.

احلاجب: املناشف احلريرية فوًرا.

احلارس: املناشف احلريرية فوًرا.
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الطبيب: لكن املناشف ال تنشف إال إذا كانت من القطن.

امللك: )متأمًلا( إذن هاتوا مناشف قطنية .. قطنية.

احلاجب: قطنية.

احلارس: قطنية.

اخلادم: )يدخل ويتجه إىل امللك( املناشف القطنية يا موالي.

امللك: أعطها للطبيب )يتأمل( آه.

اخلادم: تفضل يا سيدي الطبيب، )للملك( سالمتك يا موالي امللك.

ثياب اخلادم )يقرأ( »فكر يف عاقبة أي  املكتوب عىل  الطبيب: ما هذا 
يشء«.

أهيا  اذهب  آه..  بقتلك..  آمر  أن  قبل  الطبيب.. أرسع  أهيا  هيا  امللك: 
اخلادم )خيرج اخلادم(.

موالي..  يا  فعال  عظيمة  حكمة  إهنا  املنشفة(  )يستعرض  الطبيب: 
ومكتوبة عىل املنشفة أيًضا.. البد أن آخذ هبا وأستفيد منها.

امللك: ماذا تفعل يا طبيب؟.. آه.

الطبيب: أستعد يا موالي.

امللك: تستعد ملاذا؟!

الطبيب: ألداء عميل عىل أكمل وجه، وأفكر يف عاقبة أي يشء )خيرج 
مرشطه ومناشفه اخلاصة(.

الوزير: )آمًرا( استخدم املرشط الذهبي.
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الطبيب: لن أستخدمه يا سيدي الوزير.

الوزير: وملاذا ال تستخدمه؟

الطبيب: ألين أفضل أن أستخدم مرشطي اخلاص.

الوزير: ولكني أرص عىل أن تستخدم املرشط الذهبي.. ألن مرشطك 
هذا ال يليق بجرح امللك.

فلن  أنا  أما  الوزير..  سيدي  يا  تريد  ما  أنت  به  افعل  إذن  الطبيب: 
أستخدم إال مرشطي الذي أعرفه ويعرفني.. ولن أستخدم غريه.

من  طردتك  وإال  الذهبي  املرشط  ستستخدم  بل  )منفعاًل(  الوزير: 
القرص، وأحرضت طبيًبا غريك.

الطبيب: )مربًزا املرشط الذهبي( خذ مرشطك وسأغادر.

امللك: انتظر أهيا الطبيب .. هات هذا املرشط الذهبي.

الطبيب: أمرك يا موالي.

 .. وزير  يا  اآلن  اتركه  الوسادة(  حتت  الذهبي  املرشط  )يضع  امللك: 
وسأعاقبه بنفيس إن عشت .. ولكن دعه .. خيلصني اآلن من هذا األمل.. آه.. 

حتى لو تم ذلك بمرشطه العادي.

الوزير: أمرك يا موالي )ينرصف غاضًبا(.

امللك: هيا يا طبيب.. اقتل األمل.. قبل أن أقتلك.. آه.... فكر يف عاقبة 
ما تفعل.

الطبيب: أمرك يا موالي )يقرتب منه(.
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امللك: )يرصخ رصخة عظيمة(.. آه.. )يغيب عن الوعي(.

أن  األفضل..  من  امللك..  عىل  أطمئن  أن  قبل  أغادر..  لن  الطبيب: 
يفكر املرء يف عاقبة كل يشء.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد292

 الف�شل الثالث 
)يف قاعة العر�س(

امللك: جاء وقت احلساب أهيا الطبيب.

الطبيب: موالي يعلم أنني خادمه املطيع.

امللك: كنت كذلك قبل أن تستغل ضعفي ومريض وتستهني بقدريت 
وأنا امللك.

الطبيب: أنا أبعد الناس عن هذا االهتام يا موالي.

املرشط  وترتك  جرحي  فتح  يف  حديدًيا  مرشًطا  تستخدم  أنت  امللك: 
الذهبي، قل رسيًعا مل فعلت ذلك؟!

الطبيب: موالي.. سأرشح لك كل يشء.

امللك: حياتك اآلن بني فكيك.. تكلم رسيًعا وإال قتلتك.

الطبيب: ما حدث يا موالي امللك .. إنني كدت أن أستخدم املرشط 
إن  وما  يشء«.  أي  عاقبة  يف  »فكر  اخلادم  ثياب  عىل  قرأت  ولكني  الذهبي 
تناولت املنشفة حتى قرأت احلكمة ذاهتا »فكر يف عاقبة أي يشء« وملا فكرت 
أنه يف أفضل األحوال قد يكون  الذهبي وجدت  يف عاقبة استخدام املرشط 

ملوًثا.

امللك: )مفكًرا( أو قد يكون مسموًما.

الطبيب: نعم مثاًل.

الوزير: أنا أقتلك يا موالي امللك العادل؟!
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امللك: يكاد املريب أن يقول خذوين.

الوزير: )منفعاًل( سأقتل الطبيب الشيطان.

الطبيب: أنا أقول مثاًل.

امللك: وأنا أقول البد من االستيثاق  من هذا األمر.. )خيرج املرشط 
الذهبي.. أعطني يدك  الذهبي( خصوًصا وأنا ما زلت أحتفظ هبذا املرشط 

أهيا الوزير الطيب.

الوزير: )خائًفا( يدي.. مل يا موالي؟!

امللك: كي أستوثق من نقاء املرشط الذهبي، وصفاء صفحتك.

الوزير: ) مذعوًرا( ال.. ال يمكن )هيم باهلرب(.

امللك: أمسكوا الوزير.

احلارس: ) ممسًكا بالوزير( أمرك يا موالي.

امللك: إذن فاملرشط مسموم.. هيا اعرتف اآلن.

الرغبة يف  إىل  الطمع  دفعني  لقد  يا موالي هو مسموم..  نعم  الوزير: 
قتلك.

امللك: ومل فعلت ذلك؟

الوزير: طمًعا يف امللك.

امللك: بل تعجاًل للملك الذي كنت أدخره لك دون طمع أو تعجل.. 
يا رجل.. لقد كنت قاب قوسني من امللك،  عجيب أمر طمعك وتعجلك 

ولكنك بالطمع أصبحت أقرب ما تكون إىل املوت.

الوزير: اعف عني يا موالي.. وساحمني.
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لو  العدل حتى  امللك: ال عفو عندي وال سامح.. إين أحب أن جيري 
، والعدل يقيض بأن يلقى املرء جزاء أفعاله.. لذلك لن ُتقتل. كان عيلَّ

الوزير: شكًرا لك يا موالي.

امللك: لن تقتل إال بذات املرشط املسموم الذي أردت أن تقتلني به.

)يعطي املرشط للحاجب( خذوه واقتلوه هبذا املرشط الذهبي املسموم، 
يرتبها يل.. حتى أعرف إىل أي مدى  التي كان  امليتة  وأخربوين عن طقوس 

كان خملًصا يل.

احلاجب: أمرك يا موالي )يأخذونه وينرصفون(.

امللك: أما أنت أهيا الطبيب فقد أحسنت والبد من إثابتك .. إذ يقيض 
العدل بعقاب اآلثم، وإثابة املحسن.. فامذا تطلب من جائزة إلحسانك؟

الطبيب: جائزيت يا موالي أن تعريين هذه احلكمة.

امللك: هي لك هدية ال ترد .. أما نحن فندعو اهلل أن يمنحنا حكمة 
بديلة هلا.. ولكني أعدك حتى يدث ذلك أن أفكر جيًدا يف عاقبة أي يشء.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل عرش امللككريس كبري1

من املنزللتمثيل غرفة نوم امللكرسير كبري2

)10( ر.سلتمثيل املرشط الذهبيمرشط أصفر3

عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )9( طالب، هم: )امللك، الوزير، 
الطبيب، احلاجب، احلارسان، احلكيم، اخلادم، احلارس(.

مدة املرسحية: )24( دقيقة.

من  وواحدة  املنزل،  من  اثنتان  أدوات.  ثالثة  املرسحية:  أدوات  عدد 
السوق.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )10( رياالت.

أهداف املرسحية:

- تعريف الطالب بأمهية احلكمة مع األخذ هبا.

- التعرف عىل فوائد التفكري بالعواقب.

- التأين والتفكري وعدم العجلة.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثامنة والع�شرون
اأمل من بغداد)1( 

الف�سل الأول
العراق  أمام اجلامهري يكي حال  الشاشة  فيديو عىل  بعد رؤية عرض 
املنظر  خيتم  وترشيد؛  وتقتيل  هدم  من  االحتالل  قوات  مع  إليه  آلت  التي 

بخروج األب وابنه وقد محال متاعهام خارجني من بغداد فراًرا.
يفتح الستار: عىل الرجل وابنه، وعىل ظهورمها متاعهام، وقد جهدا يف 

السري.
بداية املرسحية...

األب: هيا يا بني شد من عزيمتك وال تستطل الطريق.
االبن )يقف االبن ويضع متاعه(: لقد رسنا كثرًيا يا أيب .. وخلفنا بغداد 

وراءنا .. أفام هلذا الطريق هناية؟
األب: هنايته األمن والعيش الرغيد.

)1(  املصدر: مدرسة اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف "بترصف يسر جًدا".
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االبن: كنت أحسبك يا أيب .. آخر من هياجر!

ال  بعقولنا  نفكر  أن  ينبغي  متاعه(:  ويلقي  األب  إليه  )يلتفت  األب 
بعواطفنا يا بنــي.

االبن: نرتك أرضنا يا أيب؟

األب: تراب نستبدله برتاب.

االبن: وأهيل وأقاريب؟

األب: ما بقي إال رفاهتم.

االبن )بنربة حزن ويأس(: أنت من يقول هذا يا أيب؟ 

الصابر .. حني ُقتلت أختي الرضيعة فلم تنبس بكلمة سخط!

األب: ما أقسى قلوهبم.

االبن: املحتسب .. حني اقتادوا أخي أسرًيا فلم جتزع لك نفس!

األب: فك اهلل أرسه.

االبن )بنربة قوة وشجاعة(: أيبَّ النفس .. من قبل أن يدمهنا العدو ومن 
بعد ما جاءنا فلم حتن لك هامة!

بني أنت صغري .. ومل أخرج بك إال جزًعا عىل مستقبلك،  يا  األب: 
وخوًفا عىل حياتك.

االبن: ال يا أيب .. ال أتصور مستقباًل بعيًدا عن بغداد .. ال يقر يل قرار 
بمنأى عن الرافدين.
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حممد )صوت من خارج املرسح(: يا عم .. يا عم )يدخل مرسًعا( .. 
يا عم حارث؟

األب )وظهره إىل حيث يدخل حممد(: كأين أسمع داعًيا؟

االبن )توجه حيث يدخل حممد(: نعم يا أيب .. إنه املهندس حممد.

األب: رئيس الدائرة الصناعية!

حممد: السالم عليكم.

األب وابنه )يلتفتان نحوه(: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

حممد: أنا منذ الصباح يف طلبكام .. وقد سألت عنكام كل غاد ورائح .. 
مل الرحيل اآلن يا عم؟!

األب: ألعّز نفيس، وأحفظ ما تبقى من ولدي.

حممد: أنت سيد عشريتك .. وارحتالك بعدهم مؤذن بضياع.

األب: وما الذي آسى عليه يف بلد ال أرى خالله بصيص أمل.

حممد: ال يا عم حارث .. قد كان مظلاًم من قبل حني كممت األفواه، 
وقطعت األرزاق .. حني كنا نتنفس الرعب واخلوف .. فال نجد إال معتقالت 

تؤوينا، أو قبوًرا مجاعية توارينا.

األب: آه .. رب يوم بكيت منه فلام *** رصت يف غريه بكيت عليه.

بعيش  التحالف  قوات  وعدتنا  فقد  عم؛  يا  دموعك  كفكف  حممد: 
رغيد.

األب: أيـــن؟
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حممد: يف العراق اجلديد.

األب: العراق اجلديد؟!

حممد: نعم يا عم .. فلتطلب نفسك، وألق عصاك .. أنت اآلن يف عراق 
احلرية وتعدد اآلراء.

األب: آراؤهم هم، وال رأي لنا.

حممد: عراق االقتصاد املفتوح والرشكات العاملية.

األب: هلم خرينا، وعلينا رشهم.

هذه  كل  بعد  أهتــاجر   .. العلمي  والتقدم  التكنولوجيا  عراق  حممد: 
األعطيات؟

االبن: أعطيات من حمتل؟

حممد: هم اليوم حمتلون؛ لكنهم غًدا مرحتلون.

)ملتفًتا نحو األب(؛ وألن نتعامل معهم خري لنا من أن نتعارك معهم.

األب: نعم يا مهندس حممد .. هم أقوى منا وال طاقة لنا هبم.

االبن: لكن يا أيب .. اهلل موالنا وال موىل هلم.

حممد: لقد ملكوا نوايص األمور هنا .. وأّيةاَ مقاومة .. هي إلقاء للنفس 
يف التهلكة.

االبن: أنت من علمني الشجاعة يا أيب ونرصة احلق.

األب: قد يكون اهلروب شجاعة أحياًنا يا بني.
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االبن: وملاذا مل هيرب الدرة حممد؟

األب: قتلوه وأباه.

الرنتييس،  والدكتــور  عّياش،  يي  املهندس/  هيرب  مل  ملاذا  االبن: 
والشيــخ املقعد/ أمحد ياسني؟!.

األب: أولئك كانوا كباًرا يا بني، وأنت ما زلت صغرًيا.

االبن: أنا يل مهة الكبار ونفيس *** نفس حرٍّ ترى الشهادة مغناًم.

حممد: موت مثلك يف هذه احلروب خسارة.

االبن: بل جتارة؛ أو ما ترون أبطال احلجارة؟!

حممد )ساخًرا، مستنكًرا(: احلجارة .. أبطال ..
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الف�شل الثاين

تطفأ األنوار ويتجه األب إىل اجلمهور ويرسح مع هذه العبارة.

 .. سيجارة  بيده  من  أحرجوا   .. احلجارة  أبطال   .. احلجارة  األب: 
أسقطوا من الدعّي مخاره .. كشفوا عن الباغي مآله .. إيه .. أبطال احلجارة!

الفلسطيني )خيرج من خلف املرسح يف زيه واقًفا خلف األب خماطًبا 
إياه(: نعم أبطال احلجارة .. إباء وجسارة .. جئنا للكون بشارة .. نشد عىل 

الباغي إساره.

)خماطًبا األب(: وهبنا صدورنا للموت .. حني هرب الكبار .. فكان 
ألزيز الصدر صوت .. أرعب الباغي وطار.

األب: ُحرمتم األمن، واحلياة الرغيدة.

الفلسطيني: 

ال تسقني مــاء احلياة بذلٍة 

 بل فاسقني بالعزِّ ماء احلنظل.

شتـان شتان بني موت بعزِّ .. وحياة يف ذلِّاَ )مشرًيا إىل حممد(.

حممد: تعيشون يف رعب ومذلة.

الفلسطيني: بل نحن من صنع هلم الرعب واملهانة.

االبن: فجعلتموهم يف سعار ورصع.

حممد: كان بوسعكم أن ترّسعوا عجلة السالم.
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 .. اجلبناء؟  استسالم  أم   .. الرشفاء  سالم  سالم؟  أي  الفلسطيني: 
أتصدق دعوى القرد، أنه يسن امليزان.

حممد: أال ترى أهنم يطالبون بإحالل السالم.

الفلسطيني: كلام ضاق هبــم احلال، وشعروا باهنزام .. هتفوا .. السالم 
السالم.

حممد: نعم .. يريدون حقن الدماء.

الفلسطيني: دماؤهم هم .. ليتفرغوا لسفك كل دم ثائر، فال يبقى إال 
أصحاب الدم البارد )ويشري إليه(.

حممد: ال .. هؤالء أتوا ليحررونا .. وهيودكم مغتصبون أذالء.

الفلسطيني: هيودنا ربائب هيودكم، كلهم يف الكفر سواء.

االبن )يردد بقوة(: كلهم يف الكفر سواء .. كلهم يف الكفر سواء.

األب )بصوت حزين(: نعم كلهم يف الكفر سواء.

حممد: هاه .. كلهم يف الكفر سواء؟!

الفلسطيني: نعم كلهم يف الكفر سواء.

فهل من عودة لكتابنا .. لرشعنا .. لعلامئنا؟

هل من أوبة لربنا .. ليمحو ذنبنا .. وينرص جندنا؟

هل من نرصة ملجدنا .. لعزنا .. لذخرنا؟

)وهو خارج من حيث أتى( يقول:
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فإما حياة ترس الصديق *** وإما ممات يغيظ العدا

األب )خارج من املرسح من حيث أتى(: يا بني إين عائد فهيا بنا.

وامًجا  واقًفا  حممد  ويبقى   .. الفلسطيني  خرج  وقد  وابنه  األب  خيرج 
يتأمل املوقف.

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
آلت مقطع فيديو1 التي  العراق  حال  يكي 

من  االحتالل  قوات  مع  إليه 
هدم وتقتيل وترشيد

من الطالب

)50( ر.سلتمثيل شخصية الفلسطينيكوفية )1( فلسطينية2

عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )4( طالب، هم: )األب، االبن، 
املهندس حممد، الفلسطيني(.)1(

مدة املرسحية: )12( دقيقة.
عدد أدوات املرسحية: أداتان، واحدة من السوق، وواحدة من الطالب.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون ريااًل.
أهداف املرسحية:

- إحياء األخوة اإلسالمية يف قلوب املسلمني.
- التذكري بقضايا األمة اإلسالمية.

- ترسيخ مبدأ اإلرادة والصرب لتحقيق األهداف مهام كانت.
الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.

قبة  أس حتت الِعقال، َأو يداُر حول الرَّ الكوفيَّة: نسيٌج من حرير َأو نحوه ُيلبس عىل الرَّ   )1(
)املعجم الوسيط(.
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 امل�شرحية التا�شعة والع�شرون
عمك وخالك)1( 

فكرة املرسحية:

تتحدث هذه املرسحية عن مرض خطري يكاد ال يسلم منه أحد، وهذا 
املرض يتحد يف كل مكان وزمان، يف مجيع الدول ويف مجيع املناطق ويف مجيع 

البلدان ويف مجيع اإلدارات.

بل وأصبح هذا املرضُ سلاًم لبلوغ الغايات وحتقيق الرغبات الشخصية عىل 
حساب اآلخرين، وهنب احلقوق وإعطائها لغري أهلها، بطرق وحيل شيطانية.

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يدخل أعضاء اللجنة وتأخذ أماكنها عىل املرسح.

رئيس اللجنة: أدحْخلحْ املتسابقني يا أبا صالح.

)1(  كتبها: رائد النشاط الثقايف: ماطر غازي الفريدي "بترصف يسر".
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يدخل املتسابقان وجيلسان يف األماكن املخصصة هلام.

رئيس اللجنة - خماطًبا املتسابقني - : نتعرُف عليُكام.

مي ُيوُسُف الصالح - وال يكاد يكمل - . ا اسحْ املتسابق األول: أناَ

اًل وسهاًل،  رئيس اللجنة: أنحْتاَ ُيوُسُف الذي خالكاَ - ويشري بيده - أهحْ
عىل  الناس  مهوماَ  ويمُل  ُمكافح،  إنحْساٌن  إّنُه  املُه؟  أعحْ وكيفاَ  ؟  خالكاَ كيفاَ 

عاتقِه. حياكاَ اهللاَ.

ًرا لكاَ .. سأذكُركاَ عندُه باخلري. املتسابق األول: ُشكحْ

ا .. املتسابق الثاين: - يريد أن يقدم نفسه - أناَ

ُمكاَ مكتوٌب عندنا. رئيس اللجنة: اسحْ

ُتاماَ ُمستعدان؟ لحْ أنحْ رئيس اللجنة: فلنبدأ  املسابقة .. هاَ

املتسابق األول: - يشري برأسه عىل املوافقة - ويقول:  نعم.

املتسابق الثاين: - يشري برأسه عىل املوافقة - ويقول:  نعم.

أوُل  شهيد،  املليوناَ  بلُد   :  - األول  املتسابق  خماطًبا   - اللجنة:  رئيس 
؟ حروفه اجلزا .. فام ُهواَ

املتسابق األول: اجلزائر.

حْتاز. رئيس اللجنة: صح، مُم

الذين  شهيد،  املليون  امء  أسحْ كرحْ  اذحْ  - الثاين  املتسابق  سائاًل   - العضو: 
تشهُدوا يف اجلزائز؟ اسحْ
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؟! رفاَ ذلكاَ املتسابق الثاين: هذا صعٌب، ومن أين يل أنحْ أعحْ

داُدنا،  رئيس اللجنة: - للمتسابق األول - شجرٌة كاناَ يعتمُد عليها أجحْ
كاَوجبة غذائية  أوُل حروُفها .. )نخـ( فام ِهي؟

املتسابق األول: نخلة.

حْتاز. رئيس اللجنة: صح. مُم

ُأكلتحْ  التي  التمرات  الثاين: كمحْ عدد  للمتسابق  السؤاُل  العضو: اآلن 
من أوِل إنتاج النخيل إىل اآلن؟

املتسابق الثاين: - بتهكم وحترس - مليون.

العضو: خطأ.

رئيس اللجنة: للمتسابق األول: ما اسم النبي الذي ُأرسلاَ لقوِم نوح 
- عليه السالم - ؟

املتسابق األول: نوح، عليه السالم.

رئيس اللجنة: صح، أنتاَ نموذٌج من خالك.

عضو اللجنة: اذكرحْ لنا تاريُخ ميالد، نبي اهلل نوح - عليه السالم - ؟

املتسابق الثاين: ال أدري!.

رئيس اللجنة: للمتسابق األول: يشٌء يلمُع يف السامِء لياًل، أوُل حروُفُه 
)نجــ( فام ُهو؟

املتسابق األول: نجم.
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بحْقري. رئيس اللجنة: صح، أنحْتاَ عاَ

عدد  كمحْ   - الثاين  للمتسابق  كالمه  موجًها   - لكاَ  السؤاُل  العضو: 
النجوم يف السامء؟

املتسابق الثاين: - غاضًبا - ماليني.

العضو: خطأ.

يحْامن - عليِه  ها نبُي اهللِ ُسلاَ رئيس اللجنة: للمتسابق األول: حرشٌة سمعاَ
ُم هذِه  ُمها )نمـ( فام اسحْ السالم - ، حتذُر مجاعتها من جنودِه، أوُل حروف اسحْ

احلرشُة؟.

املتسابق األول: النملة.

. راَ حْتاز دراَ رئيس اللجنة: صح، مُم

العضو: للمتسابِق الثاين: اذكرحْ لاَنا عدداَ النمل يف األرض؟

املتسابق الثاين: ال أعلم.

رئيس اللجنة: - خماطًبا املتسابق الثاين -  أنتاَ ال تعرُف شيًئا أبًدا!.

ُم الفائُز بعد قليل. رئيس اللجنة: انتهتحْ أسئلُة املسابقِة وسنحدُد اسحْ

رئيس اللجنة: - يتهامس مع العضو ويشاور معه إلعالن النتيجة - .

فازاَ  فقدحْ  املتسابقنِي،  املسابقة وأجوبة  نتائِج  بعد االطالع عىل  العضو: 
املتسابُق األوُل وبجدارٍة فائقٍة: ُيوُسُف الصالح، مربوك.

ويقوم رئيس اللجنة ويبارك للفائز ويقول له: مربوك أمتنى أن تذكُرنا 
طها  أعحْ له -  املتسابق وقال  عند خالكاَ - وأخرج رسالة من جيبه وأعطاها 
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لبُه يف هذِه الرسالة. خالكاَ عله ُيساعديِن يف حتقيِق ما أطحْ

فر للمتسابِق الثاين:  العضو: مربوك للفائِز ُيوُسف الصالح، وحظًّا أوحْ
ُيوُسُف.

رئيس اللجنة: ماذا ُقلحْتاَ يا يوسف؟!.

ُمُه ُيوُسُف. ، اسحْ العضو: نعم املتسابُق الثاينُّ

ّمكاَ  عاَ الذي  ُيوُسُف!  أنحْتاَ   - الثاين  املتسابق  خماطًبا   - اللجنة:  رئيس 
..؟؟

حْياَى، وعّمي رئيس .. - يقطع عليه  ا ُيوُسُف ياَ ناَعحْم، أناَ املتسابق الثاين: 
الرئيس - .

. نِي بِنفِسكاَ كاَ وتعرفحْ ماَ اَ ملحْ تقدمحْ اسحْ ناَي .. مِل ًوا يا ابحْ فحْ رئيس اللجنة: عاَ

املتسابق الثاين: أنحْتاَ ملحْ تاَعحْطنِي فرصًة.

اًل بِكاَ وحّياكاَ  ّمكاَ ُهو الوطُن بِكاملُِه، أهحْ رئيس اللجنة: آسفني، فأنحْتاَ عاَ
اهلل.
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الف�سل الثاين
نحْحْ اخلطأ يف إعالِن نتيجة  تذُر عاَ رئيس اللجنة: - يتهامس مع العضو - ناَعحْ
ن املفروِض أنحْ ُيسأل هِبا  ئلةاَ التي ُسئلتحْ لألوِل كاناَ ماَ املسابقة .. حيُث أن األسحْ
تاذ: ُيوُسُف  ن الفائِز احلقيقي يف املسابقِة وُهو األسحْ نحْعلُن عاَ ساَ ؛ فاَ الثاين. ولذلِكاَ

فر. تذُر للمتسابِق األول وحظًّا أوحْ حْياَى، مربوك، وناَعحْ ياَ

ذا ُيكوُن الّصواُب واحلُق. كاَ ًرا، وهاَ املتسابق الثاين: ُشكحْ

ذا؟ ٌق هاَ . وأيُّ حاَ رّيُتمحْ احلقائِقاَ غاَ لبحُْتمحْ املوازيناَ واَ اَ قاَ املتسابق األول: مِل

برِي. ُه يشٌء كاَ مُّ ذا عاَ ُكتحْ .. ال تاَفحْضحنا هاَ رئيس اللجنة: اسحْ

ا الفائز. ، أناَ ن كاناَ املتسابق األول: كائٌن ماَ

التي  الرسالة  بأذنه أعطني  ُكتحْ - هيمس  ُاسحْ لاَكاَ  أُقوُل  اللجنة:  رئيس 
أعطيتك إياها - .

ُه كبرًيا ياَستحُق الفوز! وهلحْ الوظيفُة  مَّ املتسابق األول: هلحْ إذا كاناَ عاَ
ُن الضعفاء  ريُتمحْ املسابقةاَ إذن؟ ملاذا الكباُر يأكلوناَ حقوقنا نححْ ِه؟ ملاذا أجحْ مِّ لعاَ
م، ونحُن دائاًم خارجاَ دائرةاَ االهتامم، وحمروموناَ  .. هلحْ هذا حٌق ُمكتسٌب هلاَ

حّتى من حقوِقنا.

ُقوُل؛  طيحْناكاَ أكثر ِمن الالزِم .. وُكنحْتاَ تزعجنا وتاَ ُن أعحْ رئيس اللجنة: ناَححْ
ى«. فاَ ايِل »كاَ خاَ ايِل واَ خاَ

ي. مِّ ايِل وال عاَ كرحْ خاَ ملحْ أذحْ ا ملحْ أزعجكم، واَ املتسابق األول: أناَ

ا أتاَرصُف مُعُه. وخيرج  ذا؟ أناَ ُقوُل هاَ املتسابق الثاين: - يتدخل - ماذا ياَ
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اهلاتف النقال ليتصل - .

ُه يُقوُل ما يشاء. فأنحْتاَ الفائز. ومربوك  رئيس اللجنة: ال، ال، يا ُبناَي .. دعحْ
ذا الطلب ..  ّمكاَ .. وأرجو أنحْ تعطياَُه هاَ عليكاَ وأرجو أنحْ تاَذكُرنا باخلرِي لدى عاَ

مكاَ به. وأرجو املعذرةاَ عىل اخلطأ الذي حصل .. وال خترب عاَ

، أنا بحاجٍة  ا الفائز، حراٌم عليُكمحْ املتسابق األول: - يرصخ ويقول - أناَ
ذا ظلٌم. ، هذا حراٌم، هاَ اَ الظلمحْ للوظيفِة .. ملاذا تغريوناَ احلقائقاَ مِل

ياَى،  اَ معحْ .. وبعدى االستئذان من األستاِذ ُيوُسُف ياَ رئيس اللجنة: ااَسحْ
إذا سمحاَ لديَّ حّل.

ا ُهو؟ املتسابق األول: وماَ

ِجيِحًيا، والذي جييُب عليِه  رئيس اللجنة: سوفاَ أطرُح عليُكام سؤااًل ترحْ
ُيكوُن ُهو الفائز.

املتسابق األول: أنا موافق.

املتسابق الثاين: أنا غري موافق.

تاذ ُيوُسف - وهيمس بأذنه - . جوكاَ أسحْ رئيس اللجنة: أرحْ

املتسابق الثاين: أنا موافق.

ترشُق  أين  من   - الثاين  للمتسابق  سؤاله  موجًها   - اللجنة:  رئيس 
الشمس؟

املتسابق الثاين: من الرشق.

حْتاز. رئيس اللجنة: صح، مُم
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كمحْ  األول -  للمتسابق  دوركاَ - موجًها كالمه  واآلن  اللجنة:  رئيس 
عدداَ أشعُة الشمس؟

ا لعبة من أجِل أنحْ يفوزاَ ُهو،  هاَ ذِه ُكلُّ املتسابق األول: تضحكوناَ عيّل، وهاَ
ازاُكمحْ اهلل، حسبي اهلل عليُكم .. إنُه الظلُم واالفرتاء. جاَ

ا يف جمتمِعنا حتى وصلنا إىل هذِه احلالُة  إهّنا الواسطة التي استرشى داُؤهاَ
ماَ الوكِيل -  حوكةاَ العامل. حسبي اهلل ونعحْ نا أضحْ من التمزِق والتأخِر، حتى رصحْ

خيرج وهو باٍق عىل رصخاته - .

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
مقاعد وطاوالت 1

وأوراق
من املدرسةلتمثيل عمل اللجنة

عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )4( طالب، هم: )رئيس اللجنة، 
العضو، املتسابق األول، املتسابق الثاين(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املدرسة.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- بيان خطورة الواسطة وأرضارها.

- إظهار الوجه األسود للواسطة.

- توعية الطالب باالبتعاد عن ما يسمى بالواسطة.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شرحية الثالثون
م�شرحية ال�شياع)1( 

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يفتح الستار عىل طالب وهو يذاكر دروسه يف غرفة النوم ويشعر بأمل 
يف رأسه.

نارص: رأيس يؤملني آه .. آه رأيس يوجعني أريد بعض الشاي وغًدا عيلَّ 
امتحان ماذا أفعل؟ ..  ولكن خطرت ببايل فكرة .. سوف أذهب إىل القهوة 

ألرشب الشاي هناك ومن ثاَمَّ أعود وأكمل دراستي.
يف هذه اللحظة يرتدي الطالب غرتته )2( ويذهب إىل القهوة.

يقفل الستار.

)1(  املرسحية من إعداد سيناريو وحوار - الطالب: عقاب صالح عوض الرشيدي "بترصف 
يسر".

ات: قطعة نسيج ُتوضع عىل رأس الرجل وتتدىّل إىل كتفيه، وقد ُيوضع  )2(  مجع ُغرُتات وُغرترْ
فوقها ِعقال أو ِغطاء الرأس )معجم اللغة العربية املعارص(.
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الف�سل الثاين
ُيفتح الستار عىل مقهى أبو عبده ويكون هناك بعض األصدقاء السيئني 
يلعبون مثاًل )بلوت( ويكون )مشعل( صديق السوء معهم. يذهب نارص إىل 

عامل القهوة أبو عبده ويقول له نارص: أريد كوًبا من الشاي من فضلك.

أبو عبده: تفضل اسرتح عىل الكريس.

يسرتيح نارص عىل أحد الكرايس وينتظر إحضار الطلب وهو خيتلس 
نظرات رسيعة نحو األصدقاء. ثم يقوم العامل بإحضار الشاي لنارص ويقوم 
مشعل من عند األصدقاء ذاهًبا إىل نارص عىل أنه مهندس أو شخصية نافعة 

يف املجتمع.

مشعل: السالم عليكم.

نارص: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته .. تفضل.

مشعل: شكًرا لك، ولكن مل أرك يف هذا املكان من قبل.

نارص: نعم أنا اسمي نارص أدرس يف كلية الطب وغًدا عيلَّ اختبار .. 
هلذا أقيض معظم وقتي يف الدراسة.

مشعل: عىل ذكر الدراسة .. هذه األيام أيام اختبارات .. صحيح؟

نارص: نعم، ولكن ما هو عملك؟

قبل  العام  يف  اهلندسة  كلية  من  خترجت  مشعل،  املهندس  أنا  مشعل: 
املايض.

نارص: ترشفنا يا مهندس مشعل.
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مشعل: ما الذي جاء بك إىل هذا املكان؟

نارص: رأيس يؤملني.

مشعل: فقط .. هذه مشكلتك؟ .. خذ هذه احلبة وهي تريك من األمل 
الدرايس يف داخل هذا  الكتاب  بعدها معلومات  الذي يف رأسك وستخزن 
تريني  فهي   .. احلبة  هذه  استعملت  مثلك  طالًبا  كنت  عندما  فأنا  الرأس، 
من آالم الرأس وتساعدين يف فهم وحفظ الدروس، وجتعلني أجتاز مرحلة 

االختبارات بيرس وسهولة.

نارص: معقول؟

كل  عىل  متفوًقا  ستكون  وبعد   .. لك  قلت  كام   .. بالتأكيد  مشعل: 
زمالئك .. وساعتها أنا  أول من يفتخر بك .. )ابتسامه عريضة(.

نارص: أشكرك عىل هذه النصيحة .. البد أنك مهندس حتب جمتمعك 
ووطنك وتسعى يف بنائه وهنضته.

مشعل: أكيد يا نارص هذا واجبي نحو أبناء بلدي احلبيب.

نارص: ولكن أين أضع هذه احلبة؟

مشعل: يف كوب الشاي طبًعا )ضحكات بريئة(.

نارص يتناول كوب الشاي املمزوج باحلبة.

مشعل )بصوت منخفض نحو اجلمهور(:  لقد وقع يف الفخ.

نارص: أستأذنك .. لقد قرب موعد االمتحان.

مشعل: تفضل وال تنسانا يف املرات القادمة.
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النظريات  نارص: مع السالمة )وهو ممسك بكتابه يقرأ(، ولقد أثبتت 
احلديثة أن تفاعالت األكسدة واالختزال ال حتدثان يف وقت واحد.

مشعل يضحك قائاًل: أبرشك بأن احلبة ستجعلهام يتفاعالن مع بعضهام 
دون عوامل مساعدة. )يعود لألصدقاء مرة أخرى للعب(.
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الف�سل الثالث
يفتح الستار عىل قاعة االمتحانات يف املدرسة. املعلم يوزع األسئلة، 
ويبدو الطالب مشعل ممسًكا برأسه ويشده بيده. يقرأ األسئلة وال جييب عن 

يشء ويقول:

والتعب  احلفظ  ذهب  أين  اإلجابات؟  ذهبت  أين  إهلي؛  يا  نارص: 
بحالة  ويرصخ  املهندس.  ذلك  شاي  أريد   .. حًقا  متعب  إنني  والفهم؟ 

هستريية )احلق يب يا مهندس(!.

املعلم: ماذا بك يا نارص .. ما الذي جرى لك؟

نارص: اليشء .. ال يشء.

املعلم: ملاذا مل جتب عن األسئلة .. زمالؤك قد انتهوا من حلها. )يبدأ 
بجمع األوراق(.

يف الفصل يدور احلوار التايل مع صالح صديق نارص:

يا نارص .. لقد كانت األسئلة سهلة جًدا  صالح: ملاذا مل حتل األسئلة 
وواضحة.

نارص: لقد ُمسح كل يشء يف ذاكريت، وال أدري ما السبب يف ذلك.

صالح: أتشكو من يشء  يا نارص؟

نارص: أشكو من أمل شديد يف رأيس، ورغبة يف رشب كوٍب من شاي 
ذلك املهندس.

صالح: ومن يكون املهندس صالح.
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نارص: شاب تعرفت عليه يف املقهى ليلة البارحة، ونصحني أن أتناول 
حبة يقول إهنا تريك من األمل وتساعدك يف دراستك، والنتيجة يا صديقي؛ 
منهار  جسمي  إن  حتى  أكثر.  بل  عليه؛  كان  مما  أضعاف  بعرشة  األمل  عاد 
ولو  سؤال   أي  عىل  أجب  ومل  ذاكريت  مسحت  وقد  جًدا،  متعبة  وأعصايب 

بكلمة .. فقد كنت يف دوامة.

يريد  وإنسان  رش،  وصاحب  سوء،  مهندس  إال  ليس  هذا  صالح: 
هدمك وخرابك، وأنا أنصحك أن تبتعد عنه وأن تربح تلك القهوة.

نارص: ال أستطيع .. أريد أن أتناول شاي ذلك املهندس، ال أستطيع أن 
أحتمل هذا األمل .. سوف أذهب.

صالح: ال .. ال ، عد إىل هنا، تعال، ال حول وال قوة إال باهلل. 
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الف�سل الرابع
يفتح الستار مرة أخرى داخل القهوة، يدخل نارص وهو يتأمل ويقول:

نارص: أين املهندس مشعل؟ أين هو؟ 

أبو عبده: مشعل النصاب أصبح مهندًسا؟!

نارص: أما كان مهندًسا؟

أبو عبده: ال يا أخي .. مشعل رجل حمتال ونصاب، وال تترشف كلية 
اهلندسة أن تقبل أو خترج إنساًنا مثل مشعل.

نارص: ولكن أين هو؟

أبو عبده: سوف يأيت بعد قليل.  )ثم ينتظر قلياًل(.

مشعل: من الذي يسأل عني؟

نارص: أنا .. أنا كنت أبحث عنك فلم أجدك؟

مشعل: أهاًل بالدكتور نارص.

نارص: أهاًل بك، من فضلك أريد حبة .. رأيس يؤملني.

مشعل: ادفع ثمن هذه احلبة أواًل.

نارص: وكم ثمن هذه احلبة؟

مشعل: خيربه بصوت منخفض ال يسمعه اجلمهور.

نارص: ولكن ثمنها مرتفع جًدا، وأنا ليس معي إال مال قليل أريد أن 
أشرتي به كتًبا للمدرسة.
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مشعل: دعك من املدرسة والدراسة، وأعطني املال الذي معك، ويبقى 
عليك نصفه تأيت به يف املرة القادمة، وهيا بنا اآلن لنذهب إىل املنزل.

نارص: وأي منزل؟

مشعل: إنه خمبأ الذئب .. سوف تكون مرسوًرا هناك .. هيا بنا )يذهبان 
ويقفل الستار(.
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الف�سل الـخام�س
واجلدران  احلائط  عىل  )مكتوب  األصدقاء  بيت  عىل  الستار  ُيفتح 

جمموعة عبارات منها؛ بيت الذئب( وهم يف حالة سكر وإدمان.

مشعل: من سيناورين هذه الليلة؟

سعد: سينازلك نارص )ضحكات صاخبة(.

مشعل: وما هو الرهان؟

سعد: الذي خيرس منكام سيبيت يف هذا الكرتون.

مشعل: موافق. تعال يا نارص وأحرض معك الورقة.

سيناريو النهاية...

يبدأ اللعب وخيرس نارص اللعبة ثم يقبل الرهان؛ وهو أن يبيت الليلة 
داخل الكرتون، ويطفأ الضوء ويسلط الضوء عىل نارص وهو يف الكرتون، 
مسجل  صوت  اخللفية  يف  )تظهر  القرب  لظلمة  املامثلة  الظلمة  هذه  يف  يتفكر 

لواعظ يتكلم عن ظلامت القرب وما فيه من عذاب ونعيم(.

يقوم  احلدث؛  هناية  ويف  نفسه،  وبني  بينه  ومهية  حماورة  هناك  يكون 
ويرصخ  فيقومون فزعني.

بأن يقوموا من غفلتهم ويبتعدوا عام هم  يبدأ يعظهم وينصحهم،  ثم 
عليه من املنكرات واملعايص، وما هم عليه اآلن.

ثم يعرض نشيد إسالمي يف رشيط. 

::::::  هناية املرسحية  ::::::
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حمتويات امل�سرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل غرفة النومرسير1

طاولتان ومقعدان 2
وأوراق

من املدرسةلتمثيل قاعة االمتحان

طاولة وأكواب قهوة 3
وبلوت

من الطالبلتمثيل املقهى

من الطالبلينام فيه نارصكرتون4

من الطالبلعرض املوعظة، والنشيدمسجل5

من الطالبلتمثيل دور نارص يف املذاكرةكتاب مدريس6

من املنزللتمثيل تناول احلبة املخدرةحبة بندول7

عدد الطالب املشاركني يف املرسحية )11( طالًبا، هم: )نارص، صالح، 
مشعل، سعد، أبو عبده، املعلم، أصدقاء مشعل باملقهى وعددهم »5«(.

مدة املرسحية: )12( دقيقة.

من  وأربع  املنزل،  من  اثنتان  أدوات.  سبع  املرسحية:  أدوات  عدد 
الطالب، وواحدة من املدرسة.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املرسحية:

- توعية الطالب بخطورة املنشطات.
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أوقات  وخصوًصا  السوء؛  رفقاء  من  احلذر  عىل  الطالب  تنبيه   -
االمتحانات.

- اإلدمان قد يبدأ بحبة واحدة.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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20        
     م�شهًدا اإذاعًيا
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 امل�شهد الأول
اأهمية املهارات

بداية املشهد...

يدخل معلم املهارات احلياتية، ويلقي السالم، وبعدها جيلس الطالب 
ويبدأ املعلم رشح درس )التعامل األرسي(، ويف نفس الوقت جيلس يف هناية 
الدرس؛  املعلم، ورشح  مل هيتام بحضور  فهام  الصف طالبان )وليد، وفريد( 
بل كل منهام يوزع الضحكات يف أرجاء الصف، وما زاد املوقف شدة؛ هو 
عندما قال املعلم: افتحوا صفحة )57(، فلم يكن )وليد، وفريد( قد أحرضا 

كتاب )املهارات احلياتية( أصاًل.

بعد ذلك انتبه هلام املعلم، وقال: يا وليد ويا فريد .. قفا .. أين كتاب 
املهارات؟

وليد: أستاذ أنا أنا أنا نسيت الكتاب يف البيت.

املعلم: وأنت يا فريد .. ملاذا مل حترض كتاب املهارات؟!

فريد: برصاحة .. حصة املهارات مملة، وال درجات فيها.

أهم  من  يعد  املهارات  كتاب  ألن  الكالم؛  هذا  منكام  أتوقع  مل  املعلم: 
املواد التي تفيدنا يف حياتنا.

وليد: ولكن كلها معلومات عامة، وأغلب الصف يعرفها.

فال  املعلومات؛  هذه  كل  يعرفوننا  الطالب  مجيع  أن  أتوقع  ال  املعلم: 
يدير  باإليدز مثاًل، وكذلك كيف  يتعامل مع املصاب  الطالب كيف  يعرف 
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حياته يف املستقبل، وكيف يريب األبناء تربية صحيحة.

فريد: لكن هذه املادة درجاهتا غري مهمة.

املعلم: هذا غري صحيح يكفي تلك املعلومات املفيدة التي تعد املحرك 
األسايس يف احلياة.

وليد: معظم الطالب يعدون هذه احلصة للضحك واألكل.

املعلم: سيعرف هؤالء الطالب قيمة مادة )املهارات احلياتية( بعد أن 
يتخرج كل منهم إىل سوق العمل، أو يف إطار األرسة؛ ألن هذه املعلومات ال 

توجد إال يف مادة املهارات احلياتية.

فريد: ال أعرف ملاذا أشعر بالنعاس عندما تبدأ هذه احلصة؟

املعلم: ألنك تكونت عندك فكرة سلبية حول حصة املهارات احلياتية، 
تدرسها،  التي  املواد  أهم  من  أهنا  لعرفت  وركزت؛  للحصة  انتبهت  فلو 

وستشعر بنشاٍط كبري.

وليد: يف أحد األيام غرق ابن عمي الصغري يف حوض السباحة؛ ولكن 
مل أستطع إنقاذه ألين ال أعرف طريقة اإلنقاذ الصحيحة.

املهارات احلياتية؛ فلو  املعلم: هذا دليل كبري عىل أنك مهمل يف مادة 
أنك انتبهت لرشح درس )طرق اإلنقاذ( ألنقذت ابن عمك بكل سهولة - 

بإذن اهلل - واحلمد هلل عىل كل حال.

وليد: يا اهلل .. احلمد هلل عىل كل حال .. تعلم املهارات ينقذ األرواح.

املعلم: نعم كل هذا يتم رشحه يف مادة املهارات احلياتية.
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فريد: وأنا كذالك يا معلم؛ كان صديقي مدمن خمدرات، ولكن مل أهتم 
به ألين ال أعرف كيف أتعامل مع املدمن.

املعلم: كل هذه املعلومات التي حتدث يف احلياة يتم دراستها من خالل 
هذا الكتاب اليسري الذي ال يكرتث له بعض الطالب؛ ولكن أمتنى أن تتغري 

هذه النظرة السلبية التي تكونت هلم خالل الدراسة.

- يعتذر )وليد، وفريد( ويقوال بصوٍت واحٍد: »نحن نعتذر يا معلمنا 
العزيز، ونعدك أن نحرض الكتاب بشكل يومي، وهنتم كثرًيا هبذه املادة«.

::::::  هناية املشهد  :::::: 
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
طاوالت، ومقاعد، 1

وكتب
من املدرسة لتمثيل فصل مدريس

والطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )8( طالب هم: )املعلم، وليد، 
فريد، طالب الفصل اخلمسة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من املدرسة والطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان أمهية املهارات عموًما يف احلياة.

- التنبيه عىل أمهية مادة »املهارات احلياتية«.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.

)املهارات  مادة  تدريس  تبدأ  العريب  اخلليج  دول  بعض  مالحظة:   *
كررت  لذا؛   .. الثانوية  املرحلة  يف  وبعضها  املتوسطة  املرحلة  يف  احلياتية( 
هذا املشهد يف كتاب املرسحيات اخلاص بطالب املرحلة املتوسطة، وكذلك 

الثانوية.
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 امل�شهد الثاين
كل نف�ِس ذائقة املوت

* بداية املشهد...

أذن  يف  ويتكلم  رابع  طالب  يأيت  ثم  يتحدثون،  طالب  ثالثة  جيلس 
أحدهم ثم خيرج؛ فيسقط مغاًم عليه وياول أصحابه إسعافه ثم يفيق وخيرب 
أحدهم يف ُأذنه عن سبب سقوطه فيسقطان مجيًعا، ثم ياول الثالث إسعافهام 

فيفيق الثاين وخيربه، ثم يرصخ الثالث ويقول: آه .. إهنا النهاية ثم يسقط.

ں ڻ ڻڻ  ں  ڇ  الصوت:  مكرب  عرب  اآلية  هذه  تقرأ  ذلك  بعد 
ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ڇ  )آل عمران(.

بعد اآلية يتم عرض نشيد عرب مكرب الصوت ملدة ثالث أو أربع دقائق 
عن املوت، مثل أنشودة: فريش الرتاب، أو غريها من األناشيد.

 ::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد: )4( طالب هم: )الطالب األول، 
والثاين، والثالث، والرابع(.

* مدة املشهد: )10( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تذكري الطالب بأن املوت هناية كل حٍي.

- دفع الطالب إىل التفكري بالعاقبة واملصري واآلخرة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.

* مالحظة: يبقى الطالب مستلقني عىل األرض حتى هناية األنشودة 
لكي يكون هناك تأثر أكرب.
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 امل�شهد الثالث
ماذا يقول الأطباء؟ )1(

فكرة املشهد: 
)شخصية  الشعري  اإللقاء  فن  جييد  أحدمها  طالبني  بني  يدور  حوار 

طبيب قلب(، واآلخر حماور )شخص عادي(.
بداية املشهد...

ألخيه  العملية  نتيجة  ينتظر  وإياًبا  ذهاًبا  يتحرك  املحاور  الشخص 
املسلم، فرتة يسرية ثم خيرج الطبيب يبادره املحاور بالسؤال التايل:

املحاور: أهاًل يا طبيب .. أريد أن أطمئن، هل نجحت العملية؟
الطبيب:

ــت الــقــلــوب ــي ـــوب مت ـــذن ــــت ال رأي
ـــا ـــاهن ـــــذل إدم ـــــورث ال ــــد ي وق

ــاة الــقــلــوب ــي ـــوب ح ـــذن ــــرك ال وت
ــا ــاهن ــي ــص وخــــــر لــنــفــســك ع

املحاور: فامذا قال طبيب العيون، فإنه ثقة مأمون؟
الطبيب: سمعته ينشد:

ــًدا رائ طرفك  أرسـلت  مـتى  ــت  وأن
املــنــاظــُر أتــعــبــتــك  ــا  ــوًم ي لقلبك 

)1(  مالحظة: احلوار ُأخذ بترصف من كتاب )املقامات - للشيخ الدكتور/ عائض القرين(.
        صاغه عىل هيئة مشهد - املعلم: عادل مصلح.
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قــادر ـــت  أن ــه  كــل الــــذي ال  رأيــــت 
صابُر أنــت  بعضه  ــن  ع وال  عليه 

املحاور: فامذا قال طبيب األذن: 

الطبيب: دخلت عليه بال إِذن، فسمعته ينشد:

ال تسمعّن اخلنا إن كنت ذا رشد

ّفاُظ فاألذحْن نقالة والقلب حاَ

وصن سمعيك عن لغو وعن رفث

قد تدخل الناس يف النريان ألفاُظ

املحاور: فامذا قال طبيب الوالدة، فإنه ظاهر اإلجادة؟

الطبيب: قال:

مسترصخـًا ــا  ــاكــًي ب أمـــك  ــك  ــدت ول
رسورا يضحكون  حولك  ــنــاس  وال

بَكوا إذا  تكون  أن  لنفسك  فاعمل 
مــوتــك ضــاحــًكــا مـــرسورا يـــوم  يف 

املحاور: فامذا قال طبيب الباطنّية، فإنه طّيب النّية؟

الطبيب: سمعته ينشد:
ــــام دائ داًء  ــر  ــث ي احلــــــرام  ــــل  أك

اجلـــراُح ــه  ب يـــدري  ال  الــبــطــن  يف 
ــع ـــك واس فــكــل احلــــالل فــــرزق رب

ــاُح ــرت م الـــربـــا  تـــرك  ــــذي  ال إن 
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املحاور: فامذا قال طبيب العظام، فإنه من الرجال العظام؟

الطبيب: سمعته ينشد:
لظى ــن  م وحلــمــك  أنــقــذهــا  عظامك 

ــرُق وحت ــوى  ــش ُت فــاألجــســام  جهنم 
وإيـــــــاك إيــــــاك احلـــــــرام فـــإّنـــه

ــع أوصـــــــال بــــه ومتـــــّزق ــط ــق ت
املحاور: فامذا قال الطبيب النفيس؟

الطبيب: سمعته ينشد، حني يصبح وحني يميس:
مقبولة تــوبـــــة  ــن  م ــل  ه نفـس  ــا  ي

سيفه ــر  ــه أش ـــوت  امل ــن  ــري ت ــا  م أو 
العصيان يف  وأنـــِت  ــان  ــزم ال ضــاع 

إنــســان ــن  م ــــروع  ال يـــوم  راع  ــم  ك
املحاور: فمن أعظم طبيب؟

الطبيب: حممد احلبيب، صاحب النهج العجيب، والرأي املصيب.
املحاور: أوصنا بوصية لينة غري عصية.

الطبيب يقول:
فإنه الــعــالج  مــن  أردت  مــا  خــذ 

الــعــرى ذا  يقطع  مـــوت  ــن  م البـــد 
ـــــداَوى والـــذي مـــات املـــــداِوي وامل

اشــرتى ــن  وم ــاعــه  وب الـــدواء  صنع 
::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)30( ر.سلتمثيل دور الطبيببالطو طبي1

)الطبيب،  مها:  طالبان   )2( املشهد  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
املحاور(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ثالثون ريااًل.

* اهلدف من املشهد:

- التفكر فيام أعطانا اهلل إياه من نعٍم يف أجسادنا.

- التحذير من اقرتاف الذنوب.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شهد الرابع
�شباب اجليل

فكرة املشهد:

حوار شعري بني طالبني يعتمد عىل اإللقاء واحلركة.

بداية املشهد:

الطالب األول:

فأنتــــــــم روحه وبكم يسود شباب اجليل لإلسالم عودوا 

الطالب الثاين:

وأنتــــم فجره الزاهي اجلديد وأنتـــــم رس هنضته قـد يـاًم 

الطالب األول:

فــــقد عادت إىل الدنيا ثمود هنوًضا يا بني قومي هنوًضا 
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الطالب الثاين:

ويعلوا احلق إن صدق اجلنود شـــباب احلق واإلسالم حٌق 

الطالب األول:

نصــــــــون به كرامتنا حديد عليـــــكم بالعقيدة فهي درٌع  

الطالب الثاين:

دعــــــــاوي بات يدفعها هيود وصار عنا الفساد ومل ترعنا 

الطالب األول:

ونـــــوًرا ال تضيق به احلدود رســـــول اهلل يا رمز املعايل 

الطالب الثاين:

وأنـت القـــــائد البطل النجيد نصــحت لنا وكنت بنا رحياًم 

الطالب األول:

يتوقف هلا األراذل والـــــعبيد دعوت إىل التحرر من أمور 

الطالب الثاين:

عليه ينطوي القلب الـــــعميد شباب اجليل يل معكم حديث 

الطالب األول:

حــــذار حذار من كل اختالف   به البغضاء والشحناء تــــعود

الطالب الثاين:

وال تتفرقـــــــوا شيًعا تسود فــــصونوا وحدة اآلمال فيكم 

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( طالبان مها: )الطالب األول، 
الطالب الثاين(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- حث الطالب عىل املعايل والفضائل.

- دعوة إىل األخالق السامية.

- دعوة لنبذ الفرقة واخلالف.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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 امل�شهد اخلام�س
القا�شي الذكي

مقدمة املشهد: كان يف أحد البالد قاٍض ذكي، يكم بني الناس بالعدل، 
وذات يوم جاءه رجالن؛ أحدمها  تاجر.

بداية املشهد...

- القايض جالًسا يف ديوانه وحوله مجع من الناس يقيض بينهم.

- يدخل التاجر والرجل سوًيا عىل القايض.

التاجر - بأعىل صوته  - : أهيا القايض .. أهيا القايض.

القايض: نعم .. ما أمرك أهيا الرجل؟

التاجر: أهيا القايض، وضعت نقوًدا عند هذا الرجل وسافرت يف رحلة 
. طويلة ورجعت من السفر وطلبت نقودي؛ ولكن الرجل رفض ردها إيلَّ

القايض: أين أعطيت هذا الرجل النقود؟

التاجر: مشيت معه إىل خارج املدينة، وأعطيته النقود عند شجرة كبرية 
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يف الصحراء.

القايض: أهيا الرجل، هل ما يقوله هذا التاجر صحيح؟

أنا مل آخذ منه نقوًدا، وال رأيت تلك  القايض ..  الرجل: ال .. ال أهيا 
الشجرة التي يتحدث عنها يف حيايت!

القايض: أهيا الرجل .. اذهب اآلن إىل تلك الشجرة  وستتذكر هناك؛ 
أأعطيته النقود، أم دفنت نقودك عند الشجرة ونسيت.

التاجر: أمرك أهيا القايض.

وجد  وإذا  صاحبك،  يرجع  حتى  هنا  اجلس   .. الرجل  أهيا  القايض: 
نقوده ترجع إىل عملك.

القايض: أهيا  احلاجب .. أدخل الرجلني اآلخرين.

احلاجب: أمرك.

دخل الرجالن وقىض بينهام القايض وانرصفا )يف مشهٍد صامت(.

إىل  صاحبك  وصل  هل  فجأة:  له  وقال  الرجل  إىل  القايض  نظر  ثم 
الشجرة؟

الرجل: ال أهيا القايض؛ فالشجرة بعيدة جًدا من هنا.

القايض: لقد وقعت يف رش أعاملك أهيا اخلائن لألمانة .. لقد أعطاك 
التاجر النقود عند تلك الشجرة .. اعرتف.

 .. الشجرة  النقود، أخذهتا منه عند  الرجل )خائًفا(: نعم أخذت منه 
ساحمني أهيا القايض .. ساحمني .. ساحمني .. ساحمني.
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القايض: أساحمك! ال بد أن تنال عقابك؛ فقد خنت األمانة.

منزله،  إىل  معه  واذهب  الرجل،  هذا  خذ   .. احلاجب  أهيا  القايض: 
وأحرضا النقود، ثم  ضعه يف السجن حتى يرجع صاحبه.

ثم عاد القايض إىل عمله يكم بني الناس )مشهد صامت(.

احلاجب: أهيا القايض .. لقد حرض الرجل.

القايض: أدخله يف احلال.

القايض: هل وجدت النقود؟

الرجل - وقد بدا عليه اإلعياء والتعب - : ال أهيا القايض .. لقد ذهبت 
إىل تلك الشجرة وتذكرت جيًدا أنني أعطيت هذا الرجل نقودي هناك.

النقود، واآلن  منك  أخذ  أنه  الرجل  اعرتف  لقد   .. القايض: صدقت 
خذ نقودك.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)القايض،  هم:  طالب   )6( املشهد  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
الرجل، التاجر، احلاجب، الرجالن يف املشهد الصامت(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد: ال يوجد.

- تعظيم أمر األمانة يف نفوس الطالب.

- التحذير من سوء عاقبة خيانة األمانة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد ال�شاد�س
طريقـك اإىل الـ�شعادة احلقيقية

الف�سل الأول
بداية املرسحية...

يأيت صديـقه   .. كتاًبا  يقرأ  املدرسة وهو  سامي: جالس عىل مقعد يف 
ويلقي احلقيبة بقوة ويتأفف ويقول: آه .. ما هذا امللل؟

باسم: .. ملاذا ال تلقي السالم؟

دعِك من هذا الكالم فأنا أشعر بضيق وملل.

تشعر بضيق وملل وأنت تتمـتع بصحة وعافية، وأمن وأمان، وكل ما 
حتتاجه جتده أمامك؟!

سامي: نعم أعيش بصحة وعافية، وأمن وأمان، ووالداي مل يبخال عيلَّ 
بيشء؛ فكل ما أطلبه من مال أجده بني يدي وعىل الرغم من ذلك؛ ال أجد 
السعادة .. فأنا أشعر بملل وضيق دائاًم؛ وكأن جباًل من اهلموم عىل صدري.
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باسم: أتدري ملاذا تشعر هبذا امللل والضيق؟

سامي: ال .. لذلك أريد أن أعرف ملاذا ال أشعر بالسعادة ومجيع النعم 
حويل؟!

باسم: ألن السعادة احلقيقية لن جتدها إال مع اهلل تعاىل .. فهل تؤدي 
الصالة كل يوم يف وقتها؟ وهل تقرأ القرآن وحتفـظ آيات من كتاب اهلل؟ هل 
اعـتاد لسانك عىل ذكر اهلل؟ وهل ابتعدت عن املعايص ومشاهدة املسلسالت 

وسامع األغاين املاجنة؟

وبني  بيني  يول  األغاين  وسامع  املسلسالت  مشاهدة  وهل  سامي 
السعادة؟

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

هل تعلم ما الضنك؟

الضنك ضيق يف العيش، وضيق يف الصدر .. فو اهلل لن تشعر بحالوة 
السعادة إال بسجدٍة هلل؟ فكلام تقربت هلل شعرت بالسعادة ومجال احلياة؛ فمن 
أحب اهلل رأى كل يشء مجياًل، فعد إىل ربك و تب توبة نصوًحا، وكفاك غفلة 

وعصيانا.

أيـقـظتني من غفلة كانت حتيط يب ..  سامي: جزاك اهلل خرًيا .. فقد 
فكنت أرى السعادة يف لبس اجلديد، ومل أعلم أهنا يف طاعة احلميد املجـيد.

إهنا  بغتة،  أو مرض  .. موت فجأة،  الدنيا  .. تلك هي  باسم: إخواين 
ِعرباَ ُتـرى، ومـصـارع تاَـتـرى، والبعض يف غفلة نائمون، ويف الغي تائهون 
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.. ذهبت األماين وحل املنون .. فـيا ليت قومي يعلمون.

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

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

كفاك يا نفس عصيانا .. كفاك يا نفـس عـصيانا.

النشيد: )كفى يا نفس ما كان(.

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

امللل والضيق والسأم
من الطالب

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( طالبان، مها: )سامي، باسم(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من الطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

أهداف املشهد:

- تعريف الطالب بالسعادة احلقيقية.

- بيان طرق السعادة وكيفية الوصول إليها.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد348

 امل�شهد ال�شابع
الفراغ القاتل

بداية املشهد...

يفتح الستار عىل طالب، يذهب وجييء عدة مرات، كأنه ال يدري ماذا 
يفعل ثم يقف فجأة. 

اهلاتف فيتصل  الطالب: )مشرًيا( .. نعم وجدهتا! ثم يمسك بسامعة 
بزميل له )يظهر الزميل كذلك عىل املرسح( فيأخذ يتحدث معه ويكي له 
يف  ويستغرق  معه  بالضحك  يأخذ  ثم  يفعل،  ماذا  يدري  ال  وأنه  وقته،  عن 
شدة  من  صاحبه  كف  منهام  كل  يرضب  حتى  يتقاربان  ويظالن  الضحك، 

الضحك.. 

والسامعة يف يد كل منهام، وبعد قليل يغلق سامعة اهلاتف.

الطالب: )يعود فيذهب وجييء ال يدري ماذا يفعل؟ ثم يقف فجأة كأنه 
وجد شيًئا( نعم وجدهتا .. ويرفع لوحة كتب عليها: املعاكسات .. )ويرفع 
سامعة اهلاتف ويتظاهر بأنه يتصل عشوائًيا بأي رقم، فيسمع صوت جرس 
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عليها:  كتب  لوحة  يرفع  ثم  السامعة  اآلخر  الطرف  يرفع  ثم  يدق،  اهلاتف 
مستشفى املجانني .. كأنه يقول له هذا مستشفى ورقمك خطأ(.

ويلتقط   .. السامعة  يغلق  ثم  الصدمة  من  وينتفض  يندهش  الطالب: 
أنفاسه .. يعود فيتصل، فريد عليه شخص آخر بأن الرقم هو مصلحة النظافة 

)ُيعرب بلوحة هبذا العنوان(.

الطالب: ُيظهر اشمئزازه مما سمع ثم يغلق سامعة اهلاتف.

يعود فيتصل، فرتد عليه الرشطة )يذعر الطالب ويفزع وخياف ثم يغلق 
السامعة(.

الرشطي: يعود فيتصل عىل الشاب، وهيدده بأنه لدينا كاشف األرقام، 
ولو عدت مرة أخرى فسوف نعاقبك.

»الطالب يذهب وجييء ماذا يفعل .. الفراغ القاتل«.

الطالب: )فجأة يقف، ثم يشري أن وجدهتا، ثم يمثل أنه يفتح املذياع ثم 
يأخذ يرقص ويغني ويصفق، حتى يتعب ويغلق املذياع(.

الطالب: ثم يأخذ يذهب وجييء ثم يقف فجأة .. ويقول: وجدهتا .. 
ثم يفتح اهلاتف، ويتابع مباراة فيقوم يشيح بيديه .. ارضب الكرة .. أعد له 

الكرة .. هدف .. هدف .. )ثم ينام(.

أتاه  يرى كأن رجاًل  ثم  النوم،  بل مستغرًقا يف   .. نائاًم  يظهر  الطالب: 
وأخذه من يده، ثم وضعه يف قفص االهتام، وأمامه القايض واخلصوم.

الصالة: يقف طالب يمل لوحة كتب عليها:
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الصالة أنا أشكوه إليكم فهو ال يصيل ودائاًم يعلب أو يرقص أو يغني، 
وال يلتفت للصالة.

أشكوه  أنا  وكذلك  العلم(  عليها:  كتب  ورقة  يمل  )طالب  العلم: 
إليكم، فهو ال يقرأ وال يتعلم وال يذاكر دروسه؛ بل دائاًم ينام ويميش خلف 

أصحاب السوء واملجالت اخلليعة فريسب.

الطالب: يرتعد من شدة اخلوف )ويظهر شخص معه سيف يضعه يف 
عنق الطالب، انتظاًرا للحكم(.

القايض: واآلن .. )ويرفع القايض لوحة كتب عليها: حلظة احلكم(.

الطالب: يرصخ ويقول: ال .. ال .. ثم يقوم من نومه، ثم يقول: تبت يا 
رب ويتوضأ ويصيل، ثم يأخذ املصحف فيقرأ القرآن الكريم وينبعث صوت 

من خلف املرسح:

ا ابِن آدماَ يوماَ القيامِة، حتى ُيسألاَ عن  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزوُل قدماَ
أربع: عنحْ عمرِه فيام أفناُه؟ وعنحْ شبابِه فيام أبالُه؟ وعنحْ مالِه منحْ أيناَ اكتسبُه؟ 

ُه؟ وماذا عِمل فيام علِم؟«)1( . وفيام أنفقاَ

ثم تظهر لوحة كتب عليها هذا احلديث. 

::::::  هناية املشهد  ::::::

 - املصابيح  املصدر: ختريج مشكاة   - األلباين  املحدث:   - بن مسعود  عبداهلل  الراوي:    )1(
الصفحة أو الرقم: )5125( - خالصة حكم املحدث: صحيح لغره.
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)10( ر.سليكتب عليه احلديثلوح فلني1

)10( ر.سليكتب عليه "حلظة احلكم"لوح فلني2

من الطالبلتمثيل حكم القتلسيف3

)10( ر.سليكتب عليه "العلم"لوح فلني4

من املعلملتمثيل االتصاالتهاتف نقال5

من املنزللتمثيل االستامع لهمذياع6

)10( ر.سليكتب عليه "مصلحة النظافة"لوح فلني7

عدد الطالب املشاركني يف املشهد )6( طالب، هم: )الطالب، القايض، 
القرآن، الصالة، العلم، الرشطي(.

مدة املشهد: )8( دقائق.
السوق، وواحدة  أدوات من  أربع  أدوات.  املشهد: سبع  أدوات  عدد 

من الطالب، وواحدة من املنزل، وواحدة من املعلم.

تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون ريااًل.
أهداف املرسحية:

- تنبيه الطالب الغافلني عن الصالة وقراءة القرآن وطلب العلم.
- تذكري الطالب باستغالل األعامر بالطاعات.

الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد الثامن
حوار مع تارك ال�شالة

مقدمة املشهد:

قطع الصلة التي تربطه بخالقه .. باع النور بالظالم وعاش يتخبط يف 
ظلامت بعضها فوق بعض .. اعرض عن آخر ما أوىص به احلبيب املصطفى 
العصاة  إىل صفوف  انضم   .. القيامة  يوم  عنه  ما سُيسأل  أول  وتناسى  ملسو هيلع هللا ىلص، 
والفسقة، ووقف يف طابور الكفرة .. آثر وحل الشهوات عىل هنر جار يغسله 

يف يومه وليلته مخس مرات فال ُيبقي من درنه يشء .. إنه تارك الصالة!.

التقيت به وكان يل هذا احلوار معه:

بداية املشهد:

س: ما هي ديانتك؟

ج: أنا عريب مسلم من أرسة مسلمة.

س: هل تعرف ما هي أركان اإلسالم؟
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ج: نعم .. مخسة.

س: ما معنى أركان؟ وما هي؟

ج: مخسه وذكر أوهلا الصالة.

ومعنى أركان اإلسالم أي ال يقوم اإلسالم إال هبا.

س: وملاذا ال تصيل .. أمل تسمع املؤذن ينادي لصالة املغرب؟

ج: أحياًنا أصيل يعني متى ما أردت، وأشعر بثقل شديد.

س: وصالة اجلمعة؟

ج: ال أصليها ألين أنام إىل وقت متأخر.

س: والعيدين؟

ج: ما صليت صالة العيد أبًدا، والصالة عىل األموات ال تعجبني.

س: حتى يف رمضان؟

ُيقبل  الصيام ال  العشاء؛ ألن  إال  الفروض  ج: يف رمضان أصيل مجيع 
دون صالة.

س: حتافظ عىل الصيام وال حتافظ عىل الصالة .. كيف؟

ج: يف رمضان كل يشء يشجع عىل العبادة .. الناس والقنوات. حتى 
الناس ال  الناس كلهم صائمون؛ لكن الصالة كثرٌي من  البيت والشارع،  يف 

يصليها.

س: وكيف تكون مسلاًم وأنت ال تصيل والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »بني الرجل 
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وبني الكفر والرشك ترك الصالة« أخرجه مسلم يف الصحيح.

ج: أنا مل اقل أين ال أصيل، أصيل ولكن نادًرا.

س: هل تعرف ما هي عقوبة تارك الصالة؟

ج: نعم؛ هو يف سقر .. وسقر: هو أكرب واٍد يف جهنم. 

س: ما هو شعورك عند سامع املؤذن ينادي حي عىل الصالة؟

ج: عند كل أذان اسمعه تدور يف عقيل أسئلة .. ملاذا ال تقوم للصالة .. 
ملاذا الكسل؛ لكني ابحث لنفيس عن أعذار ومربرات.

س: وما هي هذه األعذار واملربرات؟

خارج  كنت  وإذا  الوقت،  خيرج  أن  إىل  قليل،  بعد  سأصيل  مثال:  ج: 
البيت أقول سأصيل حال عوديت »أنا مشغول اآلن« وهكذا.

س: هل ختاف املوت؟

ج: كثرًيا.

س: وماذا أعددت له؟

ج: أسعى لعدم ترك أي يشء يمكن أن يؤثر عيلَّ بعد املوت.

س: مثل ماذا؟

ج: مثل أغنيه وضعتها يف موقع، أو صوره أو مقطع غري حمرتم وما إىل 
ذلك.

س: وهل تعتقد أن ذلك يكفي؟
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ج: ال؛ لكن يف بعض األحيان أقول لنفيس أنا للنار للنار دعوين »أعيش 
براحتي« ، وأحياًنا أنظر إىل الناس السيئني وأقول: أنا أحسن من غريي أنا ال 
ارتكب الفواحش وال أقارب املحرمات. وأحياًنا أقول لنفيس: »سأتوب يف 

آخر عمري .. واهلل غفور رحيم«.

س: وما أدراك متى يكون آخر عمرك؟

ج: أتوقع أن أموت وأنا يف الستني من عمري.

س: كيف تعيش دون صالة؟ وهل تشعر بالسعادة؟

ج: قاهلا بأمل و مرارة: أنا لست مرتاًحا نفسًيا، أشعر بكآبة وضنك.

س: هل حتب اهلل تعاىل؟

ج: أكيد ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

س: إذا كنت حتب اهلل تعاىل فلامذا تعصيه؟

ج: أنا أعصيه »كساًل فقط« ، وأصدقاء السوء هم السبب.

س: وما عالمات هذا احلب؟

ج: أنا ُمعرتف بأين ُمقرص وراٍض بكل ما سيفعله ريب يب.

س: من املعلوم أن أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة الصالة؛ فهل 
أعددت هلذا السؤال إجابة؟

واهلاتف  العنكبوتية،  الشبكة  عرص  يف  ُخلقت  أين  سأقول  نعم.  ج: 
النقال، ولو كنت يف عرص قريش لصليت.

يأمراين  ولن  ُيعلامين  ومل  يربياين  مل  وأيب  أمي  أن  سأقول  ثانية:  وإجابة 

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد356

بالصالة، وإين حاولت لكني شعرت بثقل شديد.

س: هل تؤمن باجلنة والنار وتعرف ما يقرب إليهام؟

ما  بالضبط  أعرف  أعد  مل  لكن  ونار؛  جنه  هناك  أن  أؤمن  بالطبع  ج: 
الذي يقرب إليهام لكثرة ما سمعت من القصص والروايات املتضادة املعنى.

بعمل  اجلنة  والفسقة  والُعصاة  الُبغاة  أدخل  اهلل  أن  يقولون  أسمعهم 
واحد.

وأدخل أتقياء وصاحلني النار بذنب واحد »فحصل عندي إشكال«.

السائل يقول: أنا سأحل لك هذا اإلشكال - بإذن اهلل - .

لحْ  ماَ عحْ ياَ ن  ماَ )فاَ تعاىل:  قال  ذرة،  مثقال  يظلم  تعاىل ال  اهلل  أن  اعلم  أوال: 
ُه( ]الزلزلة: 7 - 8[. راَ ا ياَ ًّ ٍة رشاَ رَّ الاَ ذاَ لحْ ِمثحْقاَ ـماَ عحْ ن ياَ ماَ ُه * واَ راَ ا ياَ ً ريحْ ٍة خاَ رَّ الاَ ذاَ ِمثحْقاَ

والقصص والروايات التي سمعتها ، مل تفهم معناها.

الُعجب،  أصاهبم  أو  مراءون،  إما  هم  النار  دخلوا  الذين  فالصاحلون 
واهلل تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالًصا صواًبا.

ومل  تائبون  فهم  اجلنة؛  تعاىل  اهلل  أدخلهم  الذين  والفسقة  العصاة  وأما 
يموتوا عىل املعايص فغفر اهلل هلم وأدخلهم اجلنة بعمل واحد؛ بل هناك من 

أدخله اهلل تعاىل اجلنة ومل يركع هلل ركعة ألنه مات بعد إسالمه بدقائق.

س: هل تشعر بتأنيب الضمري؟

ج: كثرًيا؛ لكن دون فائدة، ويردف قائاًل: »عندما أفكر يف عمري وأنه 
ذنويب  .. كم ستكون  ذنًبا  يوم  لو حسبت يف كل  عاًما،  منه )18(  قد مىض 
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حالتي،  ستتغري  أتزوج  عندما  وأقول؛  للتسويف  وأعود  بالعرشات؟  وهي 
وسأجعل باقي عمري هلل«.

س: وما أدراك أنك ستعيش هذه املدة؟

ج: أمل أقل إنني سأعيش )60( عاًما.

س: قلبك هل تشعر أنه حي؟

ج: مات؛ لكن مازلت أشعر أن اهلل ال يزال معي وأدعوه أن هيديني، 
أن  قريًبا رغم  املؤذن عالًيا  فأسمع صوت  للتنبيه،  ما تصلني رسائل  وكثرًيا 

املسجد بعيد، فأرفع صوت املسجل أو التلفاز حتى ال أسمع.

س: كيف تنظر حلياة الشباب امللتزم؟

شيًئا،  يملكون  ال  أهنم  رغم  بعيوهنم،  السعادة  أرى  مجيلة،  حياه  ج: 
أنا  برصاحة؛   .. ينقصني  مهاًم  شيًئا  هناك  بأن  وأشعر  يشء،  كل  أملك  وأنا 

أحسدهم.

س: وملاذا ال تكون مثلهم؟

صعب؛ ألن أهيل مل »يربوين« منذ البداية عىل الصالة، ثم مهوم الدنيا.

س: وما اهلم الذي حتمله؟

ج: هم الدراسة .. واملال أهم يشء بحيايت، وأين وكيف سأرتاح .. ويف 
كل يوم التكرار نفسه.

س: هل تعتقد أن الصالة عائق بينك وبني السعادة والتمتع باحلياة؟

ج: يضحك وال جييب.
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س: ما الصعوبة التي جتدها يف الصالة؟

ج: برصاحة؛ الوضوء .. أشعر بالربد.

س: هذا يف الشتاء؛ فامذا عن الصيف؟

ج: ال أجد إجابة.

س: هل يزعجك أن ُتعرف بني الناس بتارك الصالة؟

ج: أجاب بأمل: نعم.

س: لو قيل لك ستموت بعد ساعة .. ما األمر الذي ستسارع إىل فعله؟

ج: أصيل.

- يقطع احلوار صوت املؤذن ينادي لصالة العشاء.

س: واآلن .. هل ستذهب للصالة؟

واحلزن  باألسى  مليئة  ميته،  باهته،  ضحكه  يضحك  وهو  أجاب  ج: 
واحلرسة؛ ال .. سأصيل يف البيت.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالبلتمثيل دخول وقت الصالةمقطع لصوت األذان1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( طالبان هم: )الطالب السائل، 
الطالب املجيب(.

* مدة املشهد: )12( دقيقة.

* عدد أدوات املشهد: أداة واحدة، من الطالب.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- حث الطالب للمحافظة عىل الصلوات اخلمس مجاعة يف املسجد.

- نسف أعذار تاركي الصالة، واملتهاونني فيها.

- تنبيه وإيقاظ للغافلني والنائمني عن الصلوات.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.

www.alukah.net



الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد360

 امل�شهد التا�شع
ا )1( حتى تكون ُحرًّ

مقدمة املشهد:
يا أهيا اإلنسان، هل تريد أن تكون نجاًم يتألأل، ونوًرا يسطع، وشمًسا 
ترشق عىل دجى الظلامت فال تبقي منها وال تذر؟ هل تريد الكرامة والرفعة 

يف الدنيا واآلخرة؟
بداية املشهد...

سواه،  عامَّ  ا  ُحرًَّ تكن  بعبوديته  وحتقَّق  وحده  اهلل  اعبد  األول:  الطالب 
فتحقيق احلرية يكون يف العبودية هلل تعاىل، فإذا كنت عبًدا هلل سبحانه ابتعدت 

عن عبودية اهلوى واملخلوقني. 
ا حتى يتعلق قلبك باهلل وحده، فتوقن أن اهلل هو اخلالق  فلن تكون ُحرًَّ
ملا  مانع  فال  يشء،  كل  خزائن  بيده  القادر،  القوي  املانع،  املعطي  الرازق، 
رهم اهلل كيف يشاء،  ناَع، وتوقن أن الناس عبيد هلل يسخِّ أعطى، وال ُمعطِي ملا ماَ

)1(  من موقع: طرق التوبة "بترصف".
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فال تكون عبًدا ملخلوق ضعيف، ترجو نفعه وختاف رضه، حتسب أنه يستطيع 
أن ينفع أو يرض بذاته، فال تعلق نفعك أو رضك بأحد من اخللق، بل تكون 

متوجًها إىل اخلالق العظيم. 

ا عندما حترص عىل مرضاة اهلل وحده وتكون  الطالب الثاين: تكون ُحرًَّ
هذه غايتك التي تسعى إليها، وال ختضع إال له سبحانه وتعاىل.

ا عندما تنتظر اجلزاء من اهلل تعاىل وال تلتفت  الطالب الثالث: تكون ُحرًَّ
إىل املخلوقني وال حترص عىل ثنائهم وتقديرهم. 

الاَ ُشُكوًرا.  اًء واَ زاَ الطالب الرابع: فعندما كان حاهلم: )الاَ ُنِريُد ِمنحُْكمحْ جاَ
طاَِريًرا( )اإلنسان: 9- 10(.  محْ ُبوًسا قاَ ًما عاَ وحْ ناَا ياَ بِّ اُف ِمنحْ راَ ا ناَخاَ إِنَّ

وًرا.  رُسُ واَ ًة  اَ ناَرضحْ اُهمحْ  لاَقَّ واَ ِم  الحْياَوحْ لِكاَ  ذاَ  َّ رشاَ اهللُ  اُهُم  قاَ واَ )فاَ جزاؤهم:  كان 
ِريًرا( ]اإلنسان: 11- 12[.  حاَ نًَّة واَ وا جاَ ُ رباَ اُهمحْ باِماَ صاَ زاَ جاَ واَ

فإن أردت أن يكون لك جزاٌء موفور وسعٌي مشكور، فاعمل لوجه 
ربِّك وال تنتظر من غريه جزاًء وال شكوًرا. 

تتعداها،  اهلل وال  ا حني تقف عند حدود  ُحرًَّ الطالب اخلامس: تكون 
ا من عبادة الشيطان، ومن عبادة اهلوى، ومن عبادة املخلوقني،  فتكون بذلك ُحرًَّ

فمن ابتعد عن عبودية اهلل اخلالق غرق يف عبوديات اهلوى واملخلوقني.

وقد هنى اهلل أن يتخذ أحٌد اهلوى إهًلا يستجيب لنزواته وينقاد لرغباته 
يحِْه  لاَ أاَنحْتاَ تاَُكوُن عاَ اُه، أاَفاَ واَ ُه هاَ ذاَ إهِلاَاَ اَ ِن اختَّ أاَيحْتاَ ماَ فيكون عبًدا هلواه، فقال تعاىل: )أاَراَ
ًى  ِ ُهداَ ريحْ اُه بِغاَ واَ باَعاَ هاَ َِّن اتَّ لُّ مِم نحْ أاَضاَ ماَ كِياًل( )الفرقان: 43(، وقال سبحانه: )واَ واَ

ِمناَ اهللِ( )القصص: 50(.
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نحْ  عاَ ِضلُّوناَ  ياَ الَِّذيناَ  إِنَّ  اهللِ  بِيِل  ساَ نحْ  عاَ ُيِضلَّكاَ  فاَ ى  واَ اهلحْاَ تَّبِِع  تاَ الاَ  )واَ وقال: 
اِب( ]ص: 26[.  ساَ ِ ماَ احلحْ وحْ ِديٌد باِماَ ناَُسوا ياَ اٌب شاَ ذاَ محْ عاَ بِيِل اهللِ هلاَُ ساَ

الطالب األول: وبني اهلل سبحانه أنَّ اإلخالداَ إىل األرِض واتباعاَ اهلوى 
الَِّذي  باَأاَ  ناَ يحِْهمحْ  لاَ عاَ ُل  اتحْ )واَ تعاىل:  قال  اهلدى،  بعد  والضالل  الغواية  سبب  هو 
ناَاُه  عحْ فاَ لاَوحْ ِشئحْناَا لاَراَ . واَ يحْطاُن فاَكاناَ ِمناَ الحْغاِويناَ ُه الشَّ باَعاَ أاَتحْ لاَخاَ ِمنحْها فاَ انحْساَ يحْناُه آياتِنا فاَ آتاَ

اُه( ]األعراف: 175- 176[.  واَ باَعاَ هاَ اتَّ ِض واَ لاَداَ إىلاَ األاَرحْ لاَكِنَُّه أاَخحْ ا واَ هِباَ

الدنيا  إىل  ومال  األرض  إىل  وأخلد  هواه،  اتبع  فمن  الثاين:  الطالب 
وسكن إليها وآثرها وقدمها عىل اآلخرة، فقد انسلخ من تكريم اهلل له، فبعد 
أن كان يف أحسن تقويم يف فطرته وإيامنه صار يف أسفل سافلني يف انحرافه 

وختبُّطه يف الظلامت. 

اَ اهلل تعاىل أن من هنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة  الطالب الثالث: وبنيَّ
ى.  واَ ِن اهلحْاَ ساَ عاَ النَّفحْ اَى  هناَ ِه واَ بِّ اماَ راَ قاَ افاَ ماَ نحْ خاَ ا ماَ أاَمَّ هي املأوى قال سبحانه: )واَ

ى( ]النازعات: 40- 41[. نَّةاَ ِهياَ املحْاَأحْواَ إِنَّ اجلحْاَ فاَ

التي  فهي  تعاىل،  هلل  العبودية  حتقيق  يف  تكون  فاحلرية  الرابع:  الطالب 
متنع من عبودية ما سواه.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )5( طالب هم: )الطالب األول، 
الثاين، الثالث، الرابع، اخلامس(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالب باحلرية احلقيقية.

- وعظهم باآليات واألحاديث.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد العا�شر
فر�شتك لتتوب يف رم�شان)1( 

مقدمة املشهد:

غرقه  من  يعاين  منا  وكم   .. لُتتِعب  الذنوب  وإن  لرتهق  املعايص  إن 
تستفيق من  أن  تتمنى  املعايص؛ ولكن ويف حلظة صدق وإخالص  يف وحل 
غفلتك .. أن تعيش حياتك هلل ويرىض عنك .. أن تستمتع بمناجاته وتأنس 
به .. تتمنى أن ُتقلع عن املعايص وأن ُتزيل كل العوائق التي حتول بينك وبينه.

هذه أمنية كل من مازال قلبه ينبض باحلياة .. مازال يشعر بأمل الُبعد عن 
اهلل .. وهذا من سينفعه الكالم القادم، وسيتغري بحول اهلل تعاىل وقوته .. طاملا 
أنه صادق يف طلب رضا مواله وسيده .. فها قد آتت الفرصة لكي يتحقق 

هذا احللم اجلميل؛ فرمضـان فرصـتك.

بداية املشهد...

الطالب األول: فالتوبة واجبة عىل الفور، وال داعي لتسويفها؛ ولكن 

)1(  من كالم الشيخ: هاين حلمي "بترصف" .. قمت بتحويله إىل مشهد.
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ما دام أن رمضان قد دخل، فلنستغل هذا الشهر بالتذكري بالتوبة، ولكن ال 
عذر للتسويف؛ بل البدار البدار كي تتغري .. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وغلقت أبواب النار 
فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: 
يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الرش أقرص. وهلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة« 

رواه الرتمذي وصححه األلباين.

 .. بيضاء  صحيفتك  ذنوبك وتصري  مجيع  ُتغفر  كي  فرصتك  رمضان 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام رمضان إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر 

إيامًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه« متفق عليه.

الطالب الثاين: ولكي تفوز هبذه الغنائم العظيمة، البد من اآليت:

أواًل: اإلحساس باخلطر .. استشعر اخلطر الذي أنت فيه إن أكملت 
يف هذا الطريق ومل تتب من الذنوب واملعايص .. ختيل أن يميض رمضان ومل 

يغفر لك ومل ُتعتق من النار.

سيكون  باخلطر  فإحساسك  لذا  ذلك،  يطيق  من  منا  ليس  بالتأكيد 
ل ثمرة الِعتق .. فال يوجد ثانية  حافًزا لك لتبذل قصارى جهدك حتى حُتصِّ
الذنب،  خطورة  عرفت  لو   .. ُتعتاَق  حتى  فرصتك  هو  فرمضان  لُتضيعها، 

ستسعى للمغفرة .. لو عرفت شدة عذاب النار، ستسعى للِعتق.

د نعم اهلل عليك .. ويكفي  ثانًيا: االستحياء من اهلل - عز وجل - .. عدِّ
اهلل  يصطفيك  كي  شيًئا  تفعل  مل  أنك  رغم  رمضان،  وبلغك  عليك  مّن  أن 
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-سبحانه وتعاىل- هذا االصطفاء .. استِح من اهلل الذي يتودد إليك بالنعم 
وُتقابل أنت ذلك باملعايص .. واعلم أنك لو استحييت من اهلل ستجتهد يف 
ويرىض  عنك  اهلل  يعفو  حتى  سابًقا،  فعلته  عام  تكفرًيا  والعبادات  الطاعات 

عنك ويبك.

وينتج عن هذا اإلحساس سواًء باخلوف أو احلياء: صدق التوبة.

ثالًثا: جتديد التوبة .. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أهيا الناس توبوا إىل ربكم فواهلل 
إين ألتوب إىل اهلل -عز وجل- يف اليوم مائة مرة« صحيح اجلامع. 

الطالب الثالث: وللتوبة خطوات وهي كالتايل:

)1( اإلقالع عن الذنب .. البد من إغالق كل أبواب املعايص وإيقاف 
هذا النزيف من الذنوب، كفانا ما ضاع منَّا .. قالت أمنا عائشة - ريض اهلل 
أن  الذنوب، فمن رسه  قلة  لكم من  اهلل بيشء خري  تلقوا  لن  »إنكم  عنها - 

يسبق الدائب املجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب«.

وصححه  ماجه  ابن  رواه  توبة«  »الندم  اهلل  رسول  قال   .. الندم   )2(
نعمتك  وويل  سيدك  حق  يف  املخالفات  هذه  عملت  أنك  وتذكر  األلباين. 
ُنقابل  بنا  فإذا  نعمه ظاهرة وباطنة،  والذي أكرمك بكل خري وأسبغ عليك 

هذه النعم باملعايص .. فالبد من الندم عىل ما فات. 

ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   .. أبًدا  إليه  العودة  عدم  عىل  وتعزم  الذنب  تكره  أن   )3(
»ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن: من كان اهلل ورسوله أحب إليه 
مما سوامها، ومن أحب عبًدا ال يبه إال هلل، ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد 

أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى يف النار« ُمتفق عليه.
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من  خيرج  بكفر  ليس  ولكن  عليك؛  اهلل  بنعم  وجحود  كفر  فاملعايص 
امللة.

)4( استبدل السيئة باحلسنة .. عن معاذ - ريض اهلل عنه - قال: قلت 
املوتى،  تراه، واعدد نفسك يف  قال: »اعبد اهلل كأنك  يا رسول اهلل أوصني. 
واذكر اهلل عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 

حسنة الرس بالرس والعالنية بالعالنية« رواه الطرباين وحسنه األلباين.

الطالب الرابع:

رابًعا: دلل عىل صدق توبتك؛ بأن تبذل املجهود يف الطاعة وُتسارع يف 
اخلريات وال ترتدد .. فرسول اهلل قال: »التؤدة يف كل يشء خري إال يف عمل 
اآلخرة« رواه أبو داود وصححه األلباين. والتؤدة: هي التأين وعدم العجلة. 
النية من اآلن عىل أال يضيع منك رمضان هذا  فإذا صدقت توبتك، ستعزم 
العام وأن ُتكتب إن شاء اهلل من ُعتقاء النار وتبلغ هذه املنازل العليا يف رفقة 

النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

خامًسا: عليك أن تشغل نفسك بأركان القبول .. وهي: 

أن  الفطر  عند  دائاًم  دعوتك  فلتكن   .. ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ومتابعة  اإلخالص 
لوجهه  خالًصا  بأكمله  عملك  جيعل  وأن  واإلخالص،  الصدق  اهلل  يرزقك 

الكريم ووفق هدي نبيه وحبيبه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

الطالب اخلامس:

سادًسا: حدد هدفك وصحح نيتك .. فأهم يشء يف أعامل رمضان هو 
نيتك، لذا عليك أن حتتسب هذه النوايا.
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ٍة{  بُِقوَّ يحْناَاُكمحْ  آاَتاَ ا  ماَ }ُخُذوا  تعاىل:  لقوله   .. السعي  يف  اجلدية  سابًعا: 
]البقرة: 63[، فقد مىض زمن النوم.

ثامنًا: الرفقة الصاحلة .. كي تعينك عىل الطاعة.

تاسًعا: املوازنة بني األعامل .. ال ريب أنَّ الفرائض أعظم وأفضل من 
م الفرض عىل  السنن والنوافل، والسنن الراتبة أعظم من السنن املطلقة .. فقدِّ
النفل .. والبد أن حترص عىل األعامل الفذة الكبرية يف هذا الشهر، وأعظم 

األعامل عىل اإلطالق؛ هي الصالة عىل وقتها.

فهيا يا إخويت نجدد صالح النية ونستقبل رمضان بقلوب ترجتي رضا 
اهلل - عزَّ وجلَّ - .

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )5( طالب هم: )الطالب األول، 
والثاين، والثالث، والرابع، واخلامس(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- وصية الطالب باملسارعة إىل التوبة.

- تذكري الطالب بأمهية التوبة يف رمضان، وأهنا فرصة عظيمة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد احلادي ع�شر
تاج الأمنيات)1( 

مقدمة املشهد:
هبذه  أفوز  )لن  داخله؛  يف  يردد  هو  و  وظيفة  لطلب  بأوراقه  يتقدم 
الوظيفة(، يسّجل يف اجلامعة وهو يّدث نفسه؛ أنه لن يصل عىل مقعٍد يف 

التخصص الذي يرغبه.
أًيا منهم .. مل يصل عىل ما يتمناه، و قد صدق ظن كٍل  والنتيجة أن 

منهم.
فيرضب كفيه ببعضهام قائاًل بحرسة: )هذا ما توقعته، أنا حظي سيئ(.
واحلقيقة يا كرام أن أمثال هؤالء ليسوا سيئي احلظ؛ بل سيئي الظن باهلل 

-سبحانه وتعاىل-.
بداية املشهد...

الطالب األول: أمل يقل سبحانه يف احلديث القديس: »أنا عند ظن عبدي 

)1(  كتبته: منال عبدالعزيز السامل "بترصف" .. وقمت بتحويله إىل مشهد.
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يب، فليظن يب ما شاء«، أي: أنا قادٌر عىل أن أفعل بعبدي ما ظن أين فاعٌل به.

الطالب الثاين: كيف .. وضح يل أكثر.

الطالب األول: اإلنسان ابن أفكاره، سجني معتقداته، فمتى ما توقع 
اخلري أتاه، و متى ما أحسن بربه الظن أكرمه وأعطاه.

الطالب الثاين: آه .. ما أمجل أن نصبغ أمنياتنا باألمل، ونعّطر أحالمنا 
بفأٍل حسن، ونتّوج أهدافنا بحسن الظن باهلل -جل وعال-، ساعني يف ذلك 

بالعمل، وصدق التوكل، واألخذ بالسبب، و بذل اجلهد والوسع.

الطالب األول: ونغرس روح الفأل احلسن يف نفوس النشء فينطلقوا 
يف  وخصوًصا  بتيسريه،  وثقتهم  به،  ظنهم  بحسن  هلل  متعبدين  أحالمهم  يف 

املواطن التي تضعف فيها مهتهم وتذبل فيها محاستهم.

الطالب الثاين: ولعلنا يف السنة األخرية من الثانوية أو اجلامعة بحاجة 
هذه األيام إىل جرعة عالية من التفاؤل و حسن الظن باهلل والتوكل عليه أكثر 
مستقبل  يف  وأمهيتها  املرحلة  هذه  بخطورة  الدائم  التذكري  إىل  حاجتنا  من 

الشاب أو الشابة.

إذ أن إدراكهم حلساسية هذه املرحلة وخطورهتا بشكل مبالغ فيه يزرع 
يف نفوسهم خوًفا و يأًسا يرّضهم أكثر مما ينفعهم، ويربكهم أكثر مما يفيدهم.

بحب،  واستقبلوها  لألمنيات،  نوافذكم  فافتحوا  األول:  الطالب 
وألبسوها تاج األمنيات )حسن الظن باهلل(، وانتظروا حتققها بثقة و إيامن.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )2( طالبان مها: )الطالب األول، 
الطالب الثاين(.

* مدة املشهد: )5( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعويد الطالب عىل التفاؤل وحسن الظن.

- تذكري الطالب بإحسان الظن باهلل - عز وجل - .

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد الثاين ع�شر
خطوات القراءة املتعمقة )1(

بداية املشهد...

سعيد: يا أصدقائي .. لدي مشكلة.

اجلميع: وما هي؟

سعيد: أقرأ كثرًيا ولكن ال أستوعب كثرًيا مما أقرأ.

عمر: املسألة تدور حول أربع خطوات.

سعيد: وما هي؟ 

نارص: اخلطوة األوىل هي: استطلع.

الكتاب  فهرس  يقرؤون  الناس ال  كاماًل. كثري من  الفهرس  اقرأ   -1
رغم أن الفهرس يمثل تلخيًصا مهاًم ملا يتوي عليه الكتاب.

2- اقرأ مقدمة الكتاب فهي تدور حول موضوع الكتاب.

)1(  نقاًل من )مدونة القراءة املتعمقة( بترصف .. وقمت بتحويله إىل مشهد.
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3- تصفح الكتاب كاماًل .. اقرأ العناوين الرئيسية والفرعية واجلداول 
والرسوم التوضيحية.

أمحد: اخلطوة الثانية هي: اسأل.

1- حول اسم وعناوين الفصل إىل أسئلة.

مثال1: عنوان فرعي )تعريف اإلعالم اإلسالمي(.

نقوم بتحويله لسؤال كالتايل: ما هو تعريف اإلعالم اإلسالمي.

مثال2: فصل بعنوان )خصائص اإلعالم اإلسالمي(.

نقوم بتحويله لسؤال كالتايل: ما هي خصائص اإلعالم اإلسالمي.

)اكتب األسئلة عىل هامش الكتاب(

حممد: اخلطوة الثالثة هي: اقرأ.

يف  بنفسك  وضعتها  التي  األسئلة  عن  لإلجابة  اقرأ   .. تقرأ  فعندما 
اخلطوة الثانية.

خالد: اخلطوة الرابعة هي: أجب.

1- ارجع للكتاب مرة أخرى وتصفحه من جديد ومن خالل مرورك 
عىل األسئلة التي وضعتها بنفسك سابًقا )يف اخلطوة الثانية(؛ قم باإلجابة عىل 
األسئلة التي وضعتها يف اخلطوة الثانية ولكن دون أن تقرأ من الكتاب )سمع 

لنفسك(.

2- يف حال مل تستطع اإلجابة عىل األسئلة بشكل جيد أو بشكل كامل؛ 
عندها انتقل للخطوة اخلامسة واألخرية.
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عثامن: اخلطوة اخلامسة هي: أعد القراءة.

اقرأ مرة أخرى فقط أجوبة األسئلة التي مل تستطع تذكر أجوبتها بشكل 
جيد.

سعيد: جزاكم اهلل خرًيا يا زمالئي .. فقد أفدمتوين كثرًيا.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )7( طالب هم: )سعيد، عمر، 
حممد، أمحد، عثامن، نارص، خالد(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالب بطرق القراءة املتعمقة.

- تذكري الطالب بأمهية القراءة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد الثالث ع�شر
 )7( خطوات للنجاح 

يف حياتك وحتقيق اأهدافك)1( 

بداية املشهد...
سبعة طالب يتحدثون عن النجاح وحتقيق األهداف.

يدخل سامل ويقول: دائاًم ما نتحدث عن األهداف يف حياتنا كالنجاح يف 
الدراسة أو احلصول عىل وظيفة أو منصب معني أو غريها من األهداف، لكن 

قلياًل ما نخطط هلا ونحسب هلا حساًبا عىل الرغم من أمهيتها.
عبداهلل: وكيف نخطط ألهدافنا؟

بنظام  الوصول هلدفك  تعينك عىل  سامل: هناك )7( خطوات أساسية 
وتنسيق متميز.

عبدالرمحن: وما أوهلا؟
سامل: حدد هدفك أواًل: جيب أن يكون هدفك حمدًدا ويمكنك قياسه.

)1(  نقاًل عن موسوعة التنمية البرشية "بترصف".
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فمثال؛ ال تقل أريد أن أنجح يف هذا العام الدرايس )أو الوصول هلذه 
 )٪95( فوق  وبدرجات  كذا  بتقدير  أنجح  أن  أريد  قل  بل  مثاًل(؛  الوظيفة 

مثاًل، ويف مواد كذا سأحصل تقدير كذا وكذا.

فكلام اقرتبت من هذه النقاط تشعر بدفء القرب من هدفك الذي حتبه 
وهذا سيهون عليك أي يشء لتصل إليه.

وحتديد هدفك كذلك جيعل طريقك واضًحا فال تنجذب ألي مؤثر 
خارجي أو تغري اجتاهك ألي ظرف أو طارئ.

فالكثري قد يبدأ هبدف غري حمدد فيلتفت فيجد هدًفا مشاهًبا أو قريًبا مما 
يريد فيلتفت إليه فيضيع جهده األول ويعيده من جديد يف هدف ثاٍن.

عبداملجيد: وما هي اخلطوة الثانية؟

تفاصيله،  بكل  واضًحا  بيدك  اكتبه  بيدك:  اكتبه  و  هدفك  ن  دوٍّ سامل: 
حاول أن ترسم له صورة بقلمك ترتجم ما يدور ببالك، وارجع هلذه الورقة 
حني  مرة  كل  شعورك  فستتذكر  نشاطك  لتجدد  فرتة  كل  فيها  كتبت  التي 

كتبت هدفك ألول مرة.

نحو  طوياًل  شوًطا  هبا  تقطع  قد  األمل  من  ممتازة  شحنة  يعطيك  هذا 
هدفك.

ال تستحي من كتابة هدفك فرياه اآلخرون، فهل هذا يعيبك؟ فلِماَ ال 
تبادر بذلك؟!

بل هذا يشء يدعوك للثقة بنفسك؛ فاألهداف الغري مكتوبة غالًبا ما 
تتالشى عند أول صدمة.
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الزبري: وما هي اخلطوة الثالثة؟

سامل: هدف رئييس، وأهداف فرعية: أن تكتب هدًفا كبرًيا يشء ممتاز؛ 
و لكن حتى يتم حتقيقه يف الغالب يأخذ فرتة طويلة.

فام رأيك بتجزئته ألهداف صغرية هتون عليك االنتظار بعض اليشء؟

)تم(  أو  مثاًل  )صح(  عالمة  بجانبه  تكتب  فرعًيا  هدًفا  حققت  فكلام 
لتشعر أنك تتقدم كل فرتة فال تفرت، وال تنسى هدفك.

املقداد: وماذا بعد؟

فالطبيب  يشء،  كل  يف  الناس  يفعل  كام  بأهدافك:  قائمة  حدد  سامل: 
دائاًم جتد معه أدواته، وكذلك العامل وغريهم، فطريقك نحو هدفك يستحق 

ذلك وأكثر.

كان  ولو  حتى  هلدفك  للوصول  مساعدتك  يمكنه  يشء  كل  اكتب 
أشخاص أو أصدقاء يستطيعون مساعدتك.

اكتب أيًضا كيف تستطيع االستفادة منهم وال ترتك املوضوع للصدفة، 
فقد ترجع هلذه القائمة بعد فرتة فتنسى ما فائدة هذا أو ذاك.

من الوارد جًدا أن تكتب بعض األشياء ثم تتذكر البعض بعد فرتة، و 
األدوات  تلك  القائمة فكلام حددت  تتعجل كتابة  النسيان يشء طبيعي فال 

سهل عليك استعامهلا والوصول هلدفك.

بشري: وما هي اخلطوة اخلامسة؟

سامل: خطط هلدفك: بعد وضوح اهلدف وجتزئته ألهداف فرعية وجتهيز 
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أدواته؛ البد من إعداد خطة متكاملة للوصول.

باخلريطة ويرسمون خطوًطا  فيأتون  قادة اجليش من حتتهم  يوجه  كام 
للسري، وخطوًطا أخري بديلة هلا ونقطة البداية ونقطة الوصول؛ حدد نقطة 
البداية، وما هي أول أدواتك التي ستستخدمها إلطالق تلك الرشارة األوىل 

وما اخلطوة التي تليها.

انسج هذه األدوات مع اخلطوات يف سياق واحد لتكون خطة حمكمة، 
قد تتغري الظروف أو قد تظهر أشياء مل تكن يف احلسبان فال تلق اخلطة جانًبا و 

تفقد األمل؛ بل كن مرًنا مع خطتك لتعديلها حسب احلاجة.

عبد اهلل: وما هي اخلطوة السادسة؟

تنتظر شيًئا حتى  بعد وضوح هدفك وخطتك ال  بخطوة:  ابدأ  سامل: 
جتعل  وال  بأهدافه  مشغول  فالكل  ليساعدك،  أحد  بانتظار  تتعلل  وال  تبدأ، 

حياتك و أهدافك بيد غريك.

أول خطوة هي األكثر رهبة بالفعل؛ ولكن ذلك كله هيون بعدها فتجد 
نفسك من خطوة خلطوة حتى تكاد تكون جزًءا من الطريق فتصل بسهولة 

- بإذن اهلل - .

باسم: وما هي اخلطوة األخرية:

سامل: خطوة كل يوم: البد أن يكون لك كل يوم خطوة نحو هدفك 
ولو يسرية، حتى وقت راحتك. قد يعد يف بعض األحوال خطوة ألخذ قسط 

من الراحة ثم البدء من جديد.

العمل اليومي املتواصل نحو هدفك جيعله دائاًم أمام عينيك فال يغيب 
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حلظه عنك، وقيم نفسك يومًيا هل أنت ما زلت يف الطريق الصحيح هلدفك؟ 
هل فعلت ما نويت فعله اليوم؟

فكافئ  بنجاح  مهمتك  أديت  إذا  اخلط،  طوال  دائاًم  نفسك  حاسب 
نفسك، وإذا أخفقت فراجع نفسك، وقد تلجأ للشدة عليها أحياًنا.

هكذا عرفت اخلطوات السبعة للوصول هلدفك، ابدأ بتطبيقها من اآلن 
عىل أي هدف مناسب ثم توسع بعد ذلك ليكون لك أكثر من هدف فتجد 

حياتك كلها تسري يف خطة حمكمة وخطوات مدروسة.

وال تنيس بأن جتعل اجلنة هي اهلدف األسمى؛ فكيف سيكون ختطيطِك 
هلا؟

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )8( طالب هم: )عبداهلل، سامل، 
عبدالرمحن، عبداملجيد، الزبري، باسم، بشري، املقداد(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالب بخطوات النجاح.

- تبصري الطالب بأمهية حتديد األهداف.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد الرابع ع�شر
خطوات لتخاذ القرار )1(

بداية املشهد...
مخس طالب جمتمعون.

فارس: باألمس خريين والدي بني السفر واملكافأة املالية .. فام رأيكم؟
خالد: أعتقد أن السفر أوىل.
عمر: بل املكافأة املالية أوىل.

عيل: ال هذا وال هذا؛ بل ما ترى أنك حتتاج إليه بشكل أكرب.
مصعب: دعوين أرشح لكم كيف تتخذون قراًرا صائًبا.

قراراتنا  نتخذ  كيف  لنعرف  املوضوع  هذا  إىل  بحاجة  نحن  فارس: 
بنجاح.

مصعب: حتى تتخذ قراًرا ناجًحا عليك عمل اآليت:

"بترصف" .. قمت بتحويله إىل  كتبه: مبارك عامر بقنه - نقاًل من: موقع صيد الفوائد    )1(
مشهد.
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أواًل: اجعل لك إطاًرا، واإلطار بمعنى أن يكون لديك معيار جيعلك 
تفضل قراًرا عىل آخر. فقرارك البد أن يتفق مع مبادئك فال تغيب أهدافك 
وقيمك وطموحاتك وقت تناول القرار. فصانع القرار اجليد ينظر إىل احلكم 
الرشعي، ثم إىل األهم واملهم، وإىل التأثريات اإلجيابية والسلبية. فاسأل قبل 
الذي  القرار  تتالءم مع مبادئي؟ هل هذا  القرار وخمرجاته  القرار: هل  اختاذ 
سأختذه يقق شيًئا من أهدايف؟ هل هذا القرار يدفعني إىل األمام؟ بعد هذه 

األسئلة وغريها سيتغري تعاملنا مع احلدث.

خالد: وما هي املرحلة الثانية الختاذ القرار؟

تفكر  أن  حاول  والتأمل،  للتفكري  فرصة  نفسك  أعط  ثانًيا:  مصعب: 
هبدوء وعقالنية فاالبتعاد عن االنفعال والسيطرة عىل النفس من أصعب ما 
القرار  اختاذ  عن  ابتعد  الصائب.  القرار  الختاذ  ذلك  من  البد  ولكن  يكون؛ 

وأنت سيئ املزاج كيال تتخذ قراًرا خاطًئا. 

 )1( باَاُن«  ضحْ غاَ ُهواَ  واَ  ِ ناَنيحْ اثحْ اَ  باَنيحْ اكُِم  احلحْاَ حُْكمحْ  ياَ »ال  احلديث  يف  جاء  وقد 
اهلل  فالتأين من  ابتعد عن االستعجال  قراراه خاطًئا.  كل هذا حتى ال يكون 
و العجلة من الشيطان. توقف قبل أن تصدر حكاًم أو تتخذ قراًرا، تأمل يف 
آثار القرار، فال جتعل اللحظة تسيطر عليك بل ارحل إىل املستقبل وتأمل يف 
هذا القرار فقد يكون هناك أمر مل تره. فال تستعجل كن متأنًيا وخصوًصا يف 
القرارات املصريية التي يرتتب عليها تبعات كبار، حاول أن تسجل كل ما 

عارضة  املصدر:   - العريب  ابن  املحدث:   - بكرة  أبو  الثقفي  احلارث  بن  نفيع  الراوي:    )1(
األحوذي - الصفحة أو الرقم: )305/3( - خالصة حكم املحدث: لست أعلمه من 

طريق صحيحة إال منه ]أي: من هذه الطريق[.
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القرار من عدمه. توقف  يمكن من اإلجيابيات والسلبيات املرتتبة عىل اختاذ 
واسأل: ما أصعب يشء يف األمر؟ هل هبذا القرار يزيد األمر صعوبة أم ال؟ 

هل القرار الذي اختذته يؤثر عىل قرارات أخرى؟ 

عمر: وما هي اخلطوة الثالثة؟

قراًرا  يعطي  اخلاطئ  املفهوم  جيًدا،  املوضوع  افهم  ثالًثا:  مصعب: 
واالستفسار  بالسؤال  وذلك  أكثر  املوضوع  تتفهم  أن  حاول  لذلك  خاطًئا. 

واملناقشة والتأمل.

عيل: وما هي املرحلة الرابعة؟

الشخصية  جتاربك  وخرباتك،  جتاربك  من  استفد  رابًعا:  مصعب: 
ماضيك  يف  يكون  فقد  اخلاطئ؛  من  الصحيح  القرار  ملعرفة  القدرة  متنحك 
قرارات كثرية خاطئة، ولكن ال جتعلها حتطمك أو متنعك من اختاذ قرارات 
جديدة؛ فاملايض قد ذهب فدع نظرك دائاًم للمستقبل، استفد من جتاربك يف 
عدم الوقوع يف قرار خاطئ آخر مماثل فقد جاء يف احلديث »ال يلدغ املؤمن 

من جحر واحد مرتني« )1(.

فارس: وما هي املرحلة اخلامسة؟

مصعب: خامًسا: شاور غريك، التغذية الراجعة هلا دور مهم يف اختاذ 
من  واالستفادة  اآلخرين  فمشاورة  منها.  احلرجة  وخصوًصا  القرارات 
املرء بصرية وقدرة عىل اكتشاف اإلجيابيات  عقول أهل اخلربة والعلم يزيد 

أو  الصفحة   - البخاري  املصدر: صحيح  البخاري  -  املحدث:  أبو هريرة -  الراوي:    )1(
الرقم: )6133( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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والسلبيات. ونحن نظن أننا نملك املعلومة واخلربة الكافية يف اختاذ القرار؛ 
املعلومات  من  كثرًيا  نفتقد  أننا  نكتشف  اآلخرين  نشاور  عندما  ولكن 

واخلربات.

خالد: وما هي املرحلة السادسة؟

تكون مجيع  أن  فليس صحيًحا  اخلطأ،  من  مصعب: سادًسا: ال ختف 
قراراتنا صحيحة؛ ولكن الصحيح واملطلوب أن نبذل جهدنا يف اختاذ القرار 
نراه كجزء من حياتنا  الصحيح فإن وفقنا فاحلمد هلل تعاىل. فاخلطأ البد أن 
الطبيعية فنحن لسنا معصومني من اخلطأ، ولكننا نحاول بقدر اإلمكان تقليل 

نسبة األخطاء التي نسقط فيها.

عمر: وما هي املرحلة السابعة؟

مصعب: املرحلة السابعة واألخرية هي: القرار الصائب يكون بمعرفة 
املآالت، فمعرفة السلبيات واإلجيابيات واملوازنة بينهام متنح املرء القدرة عىل 

اختاذ القرار املناسب.

عيل: جزاك اهلل خرًيا يا مصعب .. وبارك فيك .. استفدنا مما قلت .. 
وسنطبقه إن شاء اهلل.

::::::  هناية املشهد  ::::::



387 الد�شتور ال�شاهد يف امل�شرحيات وامل�شاهد

حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )5( طالب هم: )فارس، عمر، 
خالد، عيل، مصعب(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالب بالطرق الصحيحة الختاذ القرار.

- توعية الطالب بأمهية التأين قبل اختاذ القرار.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد اخلام�س ع�شر
اخلطوات العملية لتحقيق ال�شعادة )1(

بداية املشهد...
مخسة طالب جمتمعون يتحدثون عن السعادة.

طارق: يستطيع كل إنسان أن يصنع سعادته إذا التزم بقوانني السعادة، 
وطبق خطواهتا، وتكون قوة سعادته بحسب التزامه بتلك القوانني، وضعفها 

بحسب تفريطه فيها. 
سعيد: وما هي خطوات السعادة؟

طارق: أما خطوات السعادة التي تشكل قوانينها فقد تضمنتها النقاط 
التالية:

)1( آمن باهلل تعاىل: فال سعادة بغري اإليامن باهلل تعاىل؛ بل إن السعادة 
السعادة  قوًيا كانت  اإليامن  فكلام كان  اإليامن،  تزداد وتضعف بحسب هذا 
أعظم، وكلام ضعف اإليامن كلام ازداد القلق واالكتئاب والتفكري السلبي مما 

)1(  املصدر/ منتديات ماجدة - قمت بتحويله إىل مشهد.
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يؤدي إىل مرارة العيش أو التعاسة يف احلياة.
)2( آمن بقدرة اهلل القاهرة: فمن استشعر هذه القدرة اإلهلية العظيمة 
التي ال حدود هلا، مل تسيطر عليه األوهام، ومل ترهبه املشكالت؛ ألن له ركنًا 

وثيًقا يلجأ إليه عند حدوث املحن ومدهلامت األمور.

)3( آمن بقضاء اهلل وقدره: فاإليامن بالقضاء والقدر يبعث عىل الرضا 
ألمر  »عجبا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  ولذلك  والسكينة،  النفسية  والراحة  القلبي 
املؤمن إن أمره كله خري؛ إن أصابته رساء شكر فكان خرًيا له، وإن أصابته 

رضاء صرب فكان خرًيا له« رواه مسلم.

ما أروع هذا احلديث، وما أعظم دالالته عىل السعادة احلقيقية.

عامر: كيف يكون اإليامن بالقضاء والقدر هو سبيل السعادة؟

طارق: يكون باآليت:

- الصرب عىل البالء.

- الشكر عىل النعامء.

- ترك االعرتاض والتسخط عىل يشء من األقدار.

ـ كل ذلك يؤدي إىل الراحة والطمأنينة والسعادة.

قدموا  الذين  بالسعداء  وأعني  احلياة:  يف  قدوتك  السعداء  ليكن   )4(
للبرشية خدمات جليلة مع اتصافهم باإليامن باهلل تعاىل، وأول هؤالء هو حممد 
بن عبد اهلل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالسعادة كل السعادة يف اتباع سبيله، والشقاء كل 

الشقاء يف مفارقة هداه وترك سنته.
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)5( ختلص من القلق النفيس.

حممود: وهل القلق النفيس خطري؟

طارق: - القلق يؤدي إىل احلزن واالكتئاب.

- القلق يؤدي إىل الفشل يف احلياة.

- القلق يؤدي إىل اجلنون.

- القلق يؤدي إىل األمراض اخلطرية.

- حاول اكتشاف أسباب القلق لديك، ثم عالج كل سبٍب عىل حدة.

- ناقش نفسك ومن حولك هبدوء وال تلجأ إىل االنفعال.

- استثمر قلقك يف التفوق الدائم والسعي نحو األهداف.

- ليكن قلقك فعااًل يف عالج مشكالتك.

- كن متواضًعا وال تلجأ إىل تعقيد األمور.

من  فيها  والبد  كدر،  من  احلياة  يف  البد  احلياة:  طبيعة  اعرف   )6(
منغصات، والبد فيها من توتر وابتالء، فهذه األمور من حكم اهلل سبحانه 
يف اخللق، لينظر أينا أحسن عمال، فالواجب أن نعرف طبيعة احلياة، ونقبلها 
عىل ما هي عليه، وال يمنع ذلك من دفع األقدار باألقدار، ومقاومة املكاره بام 
يذهبها، فإن معرفة طبيعة احلياة ال يعني سيطرة روح اليأس، بل عكس ذلك 

هو الصحيح.

)7( غري عاداتك السلبية إىل أخرى إجيابية: يقول الدكتور أمحد الرباء 
األمريي: »إن اكتساب عادة عقلية )ذهنية أو نفسية( جديدة ليس أمر صعًبا، 

فهو يتطلب )21( يوًما. 
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ممدوح: وماذا نفعل يف هذه األيام؟

طارق: يف هذه األيام اإلحدى والعرشي علينا أن:

- نفكر.

- ونتحدث.

- ونترصف وفق ما متليه علينا العادة اجلديدة املطلوبة.

- وأن نتصور ونتخيل بوضوح تام كيف نريد أن نكون.

إذا فكرت بنفسك وكأنك رصت بالشكل املطلوب، فإن هذه التصور 
بالتحلم،  احللم  القائل:  املثل  يشري  هذا  وإىل  بالتدريج،  حقيقة  إىل  يتحول 

والعلم بالتعلم.

عدم  هو  الناس  من  كثري  شقاء  سبب  إن  أهدافك:  يف  سعادتك   )8(
ليست  ولكنها  أهداف  هلم  تكون  وقد  حتقيقها،  إىل  يسعون  أهداف  وجود 
نبيلة أو سامية، ولذلك فإهنم ال يشعرون بالسعادة يف حتقيقها، أما الذي يقق 

السعادة فهو اهلدف النبيل والغاية السامية.

)9( خفف آالمك: ال شك أن اإلنسان معرض للنكبات واملصائب، 
ولكنه ال ينبغي أن يتصور أن ذلك هو هناية احلياة، وأنه الوحيد الذي ابتيل 

بتلك املصائب؛ بل عليه أن خيففها وهيوهنا عىل نفسه 

عبد الرزاق: وكيف ذلك؟

طارق: عن طريق:

- تصور كون املصيبة أكرب مما كانت عليه وأسوأ عاقبة.
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- تأمل حال من مصيبته أعظم وأشد.

- انظر إىل ما أنت فيه من نعم وخري حرم منه الكثريون.

- ال تستسلم لإلحباط الذي قد يصحب املصيبة.

فإن  البؤس،  يف  باستمرار  فكرت  إذا  السيئة:  األخبار  تنتظر  ال   )10(
خوفك يعمل بشكل مساٍو لرغبتك، وجيذب إليك املصيبة، وتصبح أسباب 
يشتد  أن  الطبيعي  ومن  وتشاؤمك.  خوفك  بسبب  منك  قريبة  املصيبة  هذه 
التفكري  من  مفرغة  حلقة  يف  تدور  وهكذا  جديدة،  مصيبة  فيستدعي  قلقك 

السلبي باملصائب وتوقع األخبار السيئة.

تتغري برسعة  األمور  احلياة قصرية، وأن  بأن  تذكر نفسك  إنك عندما 
فسوف جتد قدًرا كبرًيا من النور يف حياتك.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)عبدالرزاق،  هم:  طالب   )6( املشهد  يف  املشاركني  الطالب  عدد   *
ممدوح، عامر، طارق، سعيد، حممود(.

* مدة املشهد: )6( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد. 

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- تعريف الطالب بالسعادة احلقيقية.

- توضيح طرق الوصول للسعادة.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد ال�شاد�س ع�شر
�شرخة يف القد�س )1(

بداية املشهد...
أمحد: 

هـــذه أرضــنـــا  اخرجوا من هنـــا    
واكتـــوى حيــنًا  كم بكى شــعبنــا    
كـم نـحب الفــنا لن تنالوا الـهـنـــا    

األب:
سلبتم مــن أراضيــنا    رغيف اخلبز والسكـَّرحْ    
قصفتم غصن زيتــون    سقينا بــــالدم األمحر   
مىض اآلباء واألجـداد   ما ركــعوا فدى املنرب   
عــلـّو يف املـامت فمـا     لــغــري اهلل نستصغر   

أمحد: أين األب؟

)1(  من تأليف: عكاشة البخيت. "بترصف".
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األب: ما بك يا بني؟ 
من  املنزل  واقتلعوا  بالطائرة،  أوالدك، قصفوهم  الصهاينة  قتل  أمحد: 

جذوره باجلرافة، أنظر .. هذا قميص »يوسف« مرضج بالعار.
األب: احلمد هلل الذي رّشفني بموهتم شهداء:

ال تكذبوا ال تكذبـوا        لتقتلوا أطــــفالــنا   
وتنهبوا خرياتــــنــا       وتطــردوا حـمـامنا   
مهاجٌر من دمعــــه       يــقتات كل شعــبنا   
يعود يوًما طفـــلــه       يسقي الزيتون بامُلـنى   
حريق شب يف الفؤاد       يموت احلر بـالقـنــا   

أمحد:

ــن دفنحْ صـــرًبا مجيــاًل أبـــي        ما مات قّط ماَ   

نحمي الزيتون والزعرت       ونخدم بالروح والدين   

املــــجد لــألبطال ما        رمـوا يف الرّس والعلـن حْ   

ال تـحــــزن ال تيأس         صـرًبا مجيال يف املحن   

األب:

كـــم صـــربنا وقذفنا       كرة بـيــن احلـــدود   

وغدت أعراضنا تشوى       عـلــى أيـدي اجلنود   

ُقيـِّد الـشـعـــُب وسيق       الثوُر ما بني اَ الشهود   

شعـبـنــــا ُيذبُح ظهًرا        كـــم سخًيا باجللود   
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أمحد: 

أيــن الشباُب؟ مالنا       يف ذي الدنى سوى الردى   

عن مسجدي مدافع       أحـمي السهول والكدى    

حممد:

يــــا قدُس بلغ أمحدا       نــمـــوت اليوم أو غــدا   

أقسمت ما طال املدى       الويل يف صدر الـــعـــدا   

إىل اجلــهاد فاشهدوا       هليباَ النـــــــــار يف املدى   

إن مت تــحت بيتنا       دمــــــــــي فــــــداءاَ هلل   

لك الفضــاُء رفريف       يا راية اإلسالم نعم الصدى   

عمر: يا شباب! اجلنود يبحثون عنكم يف كل مكان، انفجار عنيف هز 
القدس املحتلة .. أين أمحد؟

أمحد: ها أنا ذا يا عمر.

عمر: تفضل هذه رسالة لك.

»املقداد« هو من استشهد  أمحد: دقيقة صمت من فضلكم، رحم اهلل 
بالقدس هذه وصيته: »السالم عليكم .. ال تستسلموا .. وكونوا يًدا واحدة 
عىل أعدائكم .. ال تبيعوا الدين واألرض .. الدين لنا، واألرُض لنا، والزيتون 

لنا، واهلل أكرب .. حيَّ عىل اجلهاد .. موعدكم اجلنة .. الوداع. 

يبكي أمحد عىل أخيه:
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ـــم اَ الوليُد ِعرقه       عـِرُق احلديـد واحلجر نـعحْ   

حرُب الـعدّو خدعة       ِقطافها مـن الــــّدرر   

مىض املقداد للجناِنِ         نــوُره نـــوُر الـقمر   

ييى النضال إخويت        عاش العدّو يف سـقـر   

    األب: 

يـا إهلــي جـُدحْ علينا      ال نـبـــالــــي بعدّو    

أهلنـا يف الدين ُبكٌم       حّذروهم مــــن دنّو   

وقفوا صـفــا بعيًدا       حاربوا منحْ يف غلـــّو    

اجلميع يقولون:

حيوا الصمود أهلنا       حيوا اجلهاد ما اعتدى   

عـىل الشعوب ظامل       وأرعــد وأزبــــــدا    

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )4( طالب هم: )أمحد، األب، 
حممد، عمر(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- إحياء روح القضية الفلسطينية يف قلوب الطالب.

- تذكري طالبنا باألقىص.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد ال�شابع ع�شر
خرُي جلي�س)1( 

بداية املشهد...

د. زاهد:

        ولدي وهبحْ ولدي وهبحْ       اجــلِـس وناولني الكتبحْ 
       ومعـــــك ناولني القلمحْ         هذا الـــذي أاَحيا األممحْ 

امع  - وهب بعد أن يضع الكتب املطلوبة عىل الطاولة أمام والده وساَ
طرٍق خفيف عىل الباب.

وهب:
      أبـتـــــاُه اقبل اعتذاري        صحبي مجيًعا بانتظاري 

د. زاهد: ولدي ولكنّي أنا.
وهب: أرجوك ال ترُفض قراري!

)1(  إعداد: د. زاهد: أستاذ جامعي. "بترصف".
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أحدهم  وصوت  بقوة،  الباب  عىل  وهب  أصدقاء  ِق  طرحْ أصواُت   -
باِح ينادي: معنا نريدكاَ يا وهب نلهو ونمرُح للصَّ

ٌر عىل صوِت املاِلِح. هاَ  احذر تفوتك جلسٌة ساَ

- الدكتور زاهد وهو غاضب من سامع نداء أصدقاء وهب:

يف الباِب ُيزُن مسمعي       صوٌت كأصواِت النُّباححْ 

ياححْ  أخشى وأخشى يا فتى        كالُغصِن ُتكرُس بالرِّ

- وهب وهو يبدو مطأطئ الرأس ويقول:

لاَ قلبكاَ باجلــــراححْ  عـذًرا أقــوُل وليتاَني       لـم أمحْ

لكن برغِم خطيـئتي       ما ضاقاَ صدُركاَ عن سامححْ 

د. زاهد:

حاِب  افتاَـح وقــل عنِّي أنـا       أهاًل وسهاًل بالصِّ

باِب  وليجلسوا وليسمعوا       إّنـي فـــخوٌر بالشَّ

قرب  وجيلسون  ُشبان  ثالثة  يدخل  ثم  الباب،  يفتح  وهو  وهب   -
الدكتور زاهد  ب هبم ويستقبلهم بحفاوة، فيبدأ  الدكتور زاهد بعد أن يرحِّ

باحلديث وتقديم النَّصائح للّشباب.

د. زاهد:

خانحْ  إنَّ الثَّقــافة مــطــلٌب       ال يأِت من رشب الدُّ

- ثم يضيف قائاًل وهو ُيشري إىل املكتبة:
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ال يأِت من ملهى وال       مقهى سوى هذا املكان    

بالعلِم ُتكرُم يا فـتـى       وبـغـيـــــرِه أبًدا هُتانحْ    

باب، ويضع يف  - ثمَّ يبدأ الّدكتور زاهد بتوزيع الكتب كهدايا عىل الشَّ
يِد كلٍّ منهم كتاًبا وهو يقول:

هذا لكمحْ .. هذا لكمحْ       غُدنا سنملِكُه بكمحْ    

كمحْ  بقى جمداَ وبكم سُيولُد فجُرنا       واملجُد ياَ   

- يمل الشباب الكتب ويرفعوهنا إىل أعىل وهم هيتفون ويردِّدون:

نـــا املجُد يبـقــى جمدنا       والعزُّ دوًما ِعزُّ   

منحْ       دوًما عىل مرِّ الزَّ

منحْ       دوًما عىل مرِّ الزَّ

منحْ         دوًما عىل مرِّ الزَّ

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )5( طالب هم: )د. زاهد، وهب، 
أصدقاء وهب الثالثة(.

* مدة املشهد: )7( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- توعية الطالب بأمهية الكتاب.

- التنبيه عىل رضورة االستامع لنصائح اآلباء.

- التنفري من تضييع األوقات بالتوافه.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد الثامن ع�شر
حوار بني العلم واجلهل والعدل

بداية املشهد...

العلم:

   أال أهيا العدُل فاحكمحْ بعدلِكحْ       فبعدلِكحْ مجيع املال راضيهحْ

   نـزاٌع حدثحْ بني علٍم وجهٍل        فـكٌل يقوُل لِـياَ الساريـهحْ

اجلهل:

أنــا اجلهُل سدُت البالداَ قدياًم      ولآلن مــــا زلُت يف ناحيهحْ

لَّفُت ُجلَّ القرى خاويهحْ فبــأيِس شديٌد وعزمي حديٌد       فخاَ

العلم:

أنــــــا العلُم نـوٌر ملن نالني        وعـــٌز وفـخــٌر لطـالبيهحْ

أقوُد اجلمـيـــعاَ إىل ُكلِّ خرٍي         وأنتاَ تقوداَ إىل الــهـاويهحْ
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اجلهل:

ـنحْ أهيـا الداهيـهحْ أتنسى السالحاَ وتنسى احلروباَ       بأسباب ماَ

وتفــخـر أنـك خيـُر اجلميـِع        وأنــت هلـم علـٌة خافـيـهحْ

العلم:

ِسئحْتاَ فإينِّ لـهـــمحْ كـلَّ خرٍي       وهــذي نتـــائُج أقوالـيهحْ خاَ

ُس من ناحيهحْ فمنِّي الطبيــب ومنِّي املهندسحْ       ومــنِّي املدرِّ

ىلَّ وراحاَ        فــليس لك اليوم من باقيهحْ زمــاُن اجلـهــــالِة واَ

ٌم وعرصي بناء       بِماَ الـفــخُر يا أهيا الطاغيهحْ دحْ فعـصــرك هاَ

العدل:

حكـمــُت عىل اجلهِل للعلِم فوًزا       وقد كان بالرضبـِة القاضيـهحْ

لحْ راقيـهحْ واَ اراَ الرجـاُل الفضـاءاَ       وبالعلـِم ُكـل الـدُّ فبــالعلــِم زاَ

احاَ        وتـــــم النـجـاحاَ ألوليائه حاَ وبالعلِم زرعوا القلوباَ الصِّ

ـاباَ       وكان لنــا النصـر والعافيـهحْ عاَ بفضِل العـلـوِم هزمنا الصِّ

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )3( طالب هم: )العلم، اجلهل، 
العدل(.

* مدة املشهد: )4( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: ال يوجد.

* اهلدف من املشهد:

- بيان فضل العلم.

- إظهار دنو منزلة اجلهل.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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 امل�شهد التا�شع ع�شر
القد�س وبني �شهيون)1(  

بداية املشهد...
القدس ترصخ وهي تبكي: يا مسلم .. يا عبد اهلل .. األقىص .. قم لبِّ 

نداه .. كم نادى وا اسالماه .. كم نادى يا مسلمني. 
يدخل جندي صهيوين يقهقه بضحكات ساخرة:

أنِت أورشليم أريض .. وعد   .. امليتون  يلبي  املسلمني .. هل  أتنادي 
رب العاملني .. فيك آثار وإرث .. من جدودي األقدمني.

القدس:
بل خسئت وخاب ظنك أهيا الوغد اللعني، إنني كشامة عٍز يف جبني 

املسلمني، مذ أتى الفاروق أريض؛ زان أفقي خري دين.
اجلندي يضحك بوقاحة:

باعوك العرب ببخس .. بدراهم طائعني .. حقنا فيك مقدس .. فيك 

)1(  كتبها وجيه أبو العال )شبكة فلسطني للحوار( "بترصف".
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هيكلنا احلزين .. سوف نبنيه بيوم .. معبًدا للصاحلني.
القدس تشري بيدها وتقول:

أغرب عن وجهي يا غادر .. فلرتحل عني وتغادر.
خيرج اجلندي وترصخ القدس قائلة:

يا مسلمون ..  يا مسلمون .. يا مسلمون .. املسجد األقىص والصخرة 
.. يشتكي ويئن بحرسة .. أشعلوا بفؤادي مجرة .. وبقلبي غرسوا السكني.

- يدخل ثالثة أشخاص:

األول: أنا أشجب ما يدث يف أرضك يا قدس.

الثاين: أستنكر وبشدة.

الثالث: أندد هبذا اإلجرام.

القدس ترصخ غاضبة: كفى .. كفى .. كفى .. 

خطب ال  استنكار  ال  تنديد  ال  شجب  ال 
نقرتب. القدس  فتح  نحو  بالبنادق  بل 

مرسى تنقذوا  أال  نــوًمــا  أراكـــم  ــايل  م
ومغتصب  مسلوب  هناك  الــرســول 

أمل ومــن  قهر  ومــن  حــزن  من  ويصيح 
وينتحب ــال  ــرج ال ــال  ح عــىل  يبكي 

بلهفة ــح  ــصــي ت ــــى  األق ـــــآذن  وم
أين األخوة واإلسالم أين الصيد والنجب
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عزم يف  الــســر  يغذ  ــرود  ــق ال فــأخــو 
يتعب ال  مىض  وتنفيذ  ختطيط  بني  ما 

خــشــًبــا        ألــفــاكــم  ــــد  وق ال  ــف  ــي ك
ترهب ال  الــوغــى  ــوم  ي الــدمــى  مثل 

حرمتي        هتــتــك  يـــوم  تــثــوروا  مل  إن 
وتغضبوا تــثــوروا  متى  قــديس  ــان  وهي

مصيبتي        ــل  ك الــكــفــر  جــنــد  أن  ــو  ل
والكرب األرزاء  يب  اشتدت  وما  هانت 

ــن        ـــــايت عــــنــــد م ـــــأس لــــكــــن م
والصحب األنــصــار  يل  بأهنم  خلت 

هلفتي        ويــطــفــئ  يــؤنــســنــي  زال  مــا 
وهبوا قد  األرواح  يل  بأكنايف  جند 

ــد كــــرام ظـــاهـــرون وقــاهــرون        جــن
يغلب ال  ومــثــلــهــم  ــــه  اإلل ــد  ــن ج

باليمنى  ومصحًفا  اليرسى،  يده  يف  سالًحا  يمل  جندي  يدخل   -
وهيتف قائاًل:

يا بالدي يا بالدي .. قد سمعناِك تنادي .. فنهضنا وانتفضنا .. ومضينا 
للجهاد ..

نحن أبطالك آساد العرين .. ال نبايل املوت ال نخشى املنون .. يف سبيل 
اهلل دوًما سائرون .. أبرشي يا قدس أقسمنا اليمني .. ننزع احلق من اخلصم 
اللعني .. لتعودي لربوع املسلمني .. فبدأنا الدرب نرجم باحلجارة .. وغًدا 
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يا قدس تأتيك البشارة.

نحن يا قدساه أقسمنا اليمني .. ستعودين لربوع املسلمني .. ستعودين 
لربوع املسلمني.

- تقوم القدس وحتتضن اجلندي وتبدأ أنشودة: )يا قدس إنا قادمون(.

::::::  هناية املشهد  ::::::
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حمتويات امل�سهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
اجلندي بدلتان1 شخصية  لتمثيل 

الصهيوين، واجلندي املسلم
)400( ر.س

* عدد الطالب املشاركني يف املشهد )3( طالب هم: )القدس، اجلندي 
الصهيوين، اجلندي املسلم، األشخاص الثالثة(.

* مدة املشهد: )8( دقائق.

* عدد أدوات املشهد: أداتان من السوق.

* تكلفة املشهد اإلمجالية: )400( ريال سعودي.

* اهلدف من املشهد:

- إحياء احلامس يف القلوب جتاه املسجد األقىص.

- تذكري الطالب بحال املسجد األقىص.

- زرع العزة واألمل يف نفوس الطالب.

* الفئة املستهدفة: طالب املرحلة الثانوية.
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            ملحق
     مقدمات خا�شة

                بامل�شاهد
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مقدمة للم�شاهد »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 املعلم: 
)  ( نرتككم مع هذه املرسحية.  
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مقدمة للم�شاهد »2« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن، وتلهج به األلسن يف كل 
زمن، تبارك فرًدا صمدا، مل يتخذ صاحبة 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 لكم ما يف جعبتنا، وما يسمح به وقتنا.

وأروع خطاب، وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن، سنة نبينا اهلامم -عليه الصالة والسالم-:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان: )  ( من إعداد املعلم: )   ( فهيا بنا 
نشاهده سوًيا.
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مقدمة للم�شاهد »3« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم، وانحل نظام، وسمع كالم، واستيقظ نوام؛ هو 
الويل احلق، ورب اخللق، بيده امللك، وإليه املآب.

املصطفى  نبينا  املسداة،  والنعمة  املهداة،  الرمحة  والصالة والسالم عىل 
املختار، وعىل اآلل والصحب واألحباب، أويل العقل واأللباب. ثم أما بعد:

اللقاء بكم يبهج، والكالم معكم يطيب، من هذا امليـــدان العلمـــي 
يف مدرســـة   )    ( ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف 

وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

ننصت سوًيا إىل الذكر احلكيم، ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف:

ومن ينبوعنا الصايف، ومنهلنا الرقراق، نجلس إىل سنة املختار:

مشهد  ومع  تنضب،  ال  اإلذاعة  مجاعة  مجاعتكم  يف  زمالئكم  وأفكار 
بعنوان:  )  ( حتت إرشف املعلم: ) ( نتمنى لكم وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
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مقدمة للم�شاهد »4« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي شهدت بعظمته البحار واملحيطات، واجلبال الراسيات، 
واهلل أكرب كلام دعاه ملهوف فحامه، وكلام سأله حمتاج فأعطاه.

والصالة والسالم عىل من أرسل بالنور، فبلغ باهلدى، ومشى بالدجى، 
فأنار الكون وما حوى، وعىل آله وصحبه أويل النهى. ثم أما بعد:

من جديد جئنا لنقدم اجلديد واملفيد بإذن املوىل القدير، من هذا املكان 
املبارك مدرسة: )   ( ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف 

وأربعامئة و)   ( من اهلجرة.

يرسنا أن نلتقي بكم عىل مائدة القرآن الكريم:

ونلتف سوًيا حول مائدة النبوة، بدررها السنية:

ونأيت هنا لننتقـل بكــم إلـــى مشهــٍد تربــوي بعنــوان: )    ( حتت 
إرشاف املعلم: )    ( فكونوا معنا قلًبا وقالًبا.
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مقدمة للم�شاهد »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:

ها نحن نجتمع سوًيا يف مدرستنا البهية، ومن منرب إذاعتنا الشجية، يف 
هذا اليوم: )( املوافق: )( من شهر: )( لعام ألف وأربعامئة و)( من اهلجرة.

وخري ما نستمع له، ونجتمع عليه، كتاب الرب، تعاىل وتقدس:

ومن سنة نبينا نقتفي أثره، ونتبع منهجه:

وننتقل مجيًعا إىل مفاجأتنا هلذا اليوم أال وهي مشهد بعنوان: )    ( حتت 
إرشاف املعلم: )( فكونوا معنا، وشاهدوا جديدنا.
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منوذج طلب لويل الأمر

عزيزي ويل أمر الطالب/                                                  املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :

لقد تم اختيار ابنك ضمن أعضاء مرسحية )              ( باملدرسة، ونظًرا 
 حلاجتهم إىل تدريب يف بعض األمور، لذا.. نأمل املوافقة عىل حضوره يــوم )         ( 

املوافق:   /    / 143هـ من الساعة )    ( وحتى الساعة )   (.

شاكرين لكم تعاونكم

مدير املدرسة
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اخلـاتـمـة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة، نرفع 
أكف الشكر والثناء للموىل -سبحانه وتعاىل- فهو أهل الثناء واملجد.

وهلل احلمد بعد احلمد، والشكر بعد الشكر؛ فهو من أعانني عىل إمتام 
هذا الكتاب، ويرس يل نرشه، وإخراجه لكم هبذه الصورة.

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 
الشديدة  الضحالة  بل  عموًما؛  املدرسية  واملرسحيات  خصوًصا،  املشاهد  
إعدادها  عن  فضاًل  واملرسحيات،  املشاهد  هذه  بأمهية  والتوجيه  التوعية  يف 

بصورة سليمة ومنهجية.

باألقالم  حمماًل  امليدان،  إىل  وعدت  األمور،  بزمام  أمسكت   .. لذا 
النري،  فكرك  ودخلنا  املنزلية،  مكتبتك  يف  مكاًنا  احتللنا  حتى  واألوراق، 
يوم  يف  لنا  تشفع  قد  بصمة  ألجيالنا  ومنحنا  والتقدير،  احلب  منك  فكسبنا 

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 
جتد  بعدها  للصعود،  أوىل  خطوة  تقديم  منك  يطلب  الذي  واملصعد  السلم 

نفسك يف أعىل ذلك السلم. 
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لذا .. ال تنسوا مجيًعا بأن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد، 
ووقت، ومال .. لكن إذا احتسبتم األجر عند اهلل تعاىل فسوف تشعرون بأن 
كل ما تقدمونه هو جهد قليل يف بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليك عظيم، 
األعامل  هذه  جتد  وسوف  النية،  وأخلص  العمل،  فابذل  ضعيف؛  وعملك 
بإذن اهلل يف صحائف أعاملك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب 

سليم. 

وال أنسى أن تتواصلوا معي يف إثراء هذا الكتاب، بإضافة اقرتاح، أو 
إبداء رأي، أو مالحظة .. ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف 

الطبعات القادمة بإذن اهلل.
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