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 قبل اأن نبداأ
حكم امل�سرحيات الإ�سالمية

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

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

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. 

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

الكذب.

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

فبناًء عىل هذا؛ ال تكون املسألة كذًبا.

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.

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

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

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

واهلل أعلم.

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

www.alukah.net
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الـمحتوى

7 قبل أن نبدأ حكم املرسحيات اإلسالمية 

9 الـمحتوى 

13 املقدمة 

14 )1( املرسح املدريس 

21 )2( املشاهد اإلذاعية 

31 30 مرسحية مدرسية 

33 املرسحية األوىل: اجعيل لِك طموًحا 

40 املرسحية الثانية: إىل معلمتي العزيزة مع التحية 

51 املرسحية الثالثة: خطورة االستامع إىل الغناء 

58 املرسحية الرابعة: احلجــــاب 

64 املرسحية اخلامسة: احلسد.. الداء الفتاك 

73 املرسحية السادسة: الصحة تاج.. فحافظي عليها 

80 املرسحية السابعة: الفراغ .. نعمة أم نقمة؟! 

92 املرسحية الثامنة: املدرسة.. هي بيتِك الثاين 

101 املرسحية التاسعة: جراح األمة 

108 املرسحية العارشة: حق اجلارة 
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117 املرسحية احلادية عرش: مخس من الفطرة 

124 املرسحية الثانية عرش: قراءة الكتب .. أين نحن منها؟! 

132 املرسحية الثالثة عرش: الكتابة عىل اجلدران 

139 املرسحية الرابعة عرش: عودة املستطيل 

150 املرسحية اخلامسة عرش: الطفلة والعصفور 

158 املرسحية السادسة عرش: الدين حسن اخللق 

166 املرسحية السابعة عرش: القلب 

171 املرسحية الثامنة عرش: لكل جمتهدة نصيب 

178 املرسحية التاسعة عرش: سيئاتِك.. أبدليها حسنات 

185 املرسحية العرشون: عفًوا .. معلمتنا العزيزة 

196 املرسحية احلادية والعرشون: احلاسب اآليل 

204 املرسحية الثانية والعرشون: مشهد العامل اإلسالمي 

212 املرسحية الثالثة والعرشون: أركان اإلسالم اخلمس 

217 املرسحية الرابعة والعرشون: نوٌر يف قلبي 

228 املرسحة اخلامسة والعرشون: يف القلب فلسطني 

238 املرسحية السادسة والعرشون: البيئة يف حياتنا 

املرسحية السابعة والعرشون: احلذر من االستهزاء
243 بتعاليم اإلسالم السمحة 

www.alukah.net
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251 املرسحية الثامنة والعرشون: رس احلياة 

266 املرسحية التاسعة والعرشون: الكلمة الطيبة صدقة 

275 املرسحية الثالثون: الِكرب؛ من األخالق الذميمة 

283 20 مشهًدا إذاعًيا 

285 املشهد األول: أخطاء يف الصالة 

287 املشهد الثاين: أسبوع الشجرة 

291 املشهد الثالث: حوار بني احلزن و الفرح! 

294 املشهد الرابع: حوار بني احلسنات والسيئات 

297 املشهد اخلامس: أنا واحلاسب اآليل 

302 املشهد السادس: أنا وفرشاة األسنان 

305 املشهد السابع: حوار بني أصابع يديِك 

308 املشهد الثامن: فتيات املستقبل 

312 املشهد التاسع: نظـافة الطعـام 

316 املشهد العارش: اإلذاعة املدرسية 

323 املشهد احلادي عرش: حوار بني احلياة واملوت 

327 املشهد الثاين عرش: احلياة جمال للتفكر والتأمل 

331 املشهد الثالث عرش: الغزو الفكري 

335 املشهد الرابع عرش: حوار بني الكتاب والتلفاز 
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339 املشهد اخلامس عرش: حوار بني املاء والنار!! 

343 املشهد السادس عرش: حوار بني متحجبة وسافرة 

349 املشهد السابع عرش: حوار بني معلمة وطالبة 

352 املشهد الثامن عرش: حوار بني نفس طائعة ونفس عاصية 

356 املشهد التاسع عرش: حوار بني البسة تنورة والبسة بنطال 

359 ملحق مقدمات خاصة  باملشاهد 

361 مقدمة للمشاهد »1«  

362 مقدمة للمشاهد »2«  

363 مقدمة للمشاهد »3«  

364 مقدمة للمشاهد »4«  

365 مقدمة للمشاهد »5«  

367 نموذج طلب لويل األمر 

369 اخلـامتـة 

www.alukah.net
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف 
األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة 

وأزكى التسليم.

ثم أما بعد:

حتتاج اجلامعات املدرسية إىل العديد من املشاهد التمثيلية واملرسحيات 
املعلامت  بعض  مهة  من  جيعل  إعدادها  يتطلبه  الذي  اجلهد  أن  إال  الرتبوية، 
الذي  واالجتامعي  والثقايف  الرتبوي  اجلانب  الطالبة  خترس  وبذلك  تضعف 

يقدمه هلا املرسح، واملشهد.

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

طريق مستقيم أمام الطالبات.

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

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

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

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

املتعددة.

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

أجل التطوير واكتساب مزيد من اخلربات والتجارب.

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

والديكور. 

ثانًيا: عنا�صر بناء امل�صرحية: 

1- موضوع املرسحية وشكلها: 
أو اجلاملية، وال يفصل موضوع  املعايري األخالقية  يتناىف مع  أال  جيب 
املرسحية عن شكلها؛ فإذا كانت ذات شكل كوميدي كان املوضوع كوميدًيا 

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

www.alukah.net
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ذا هدف تربوي سليم.  

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

الكالم، واجلرأة. 

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

عن التعقيد والغموض.

4- الرصاع: 
وهو إما رصاًعا داخلًيا، وتعني الدوافع النفسية لدى املمثل، وإما أن 

يكون رصاًعا خارجًيا بني عدة أفراد ينتمون إىل املجتمع.

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

واحلوار بني شخصيات املرسحية.
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5- السيناريو: 
بالتفصيل  مكتوبة  املرسحية  سري  طريقة  يوضح  مستقل  علم  وهو 
ويشمل: الشخصيات وأدوارهم، واحلوار، واحلبكة، واملؤثرات، والديكور، 
ومجيع أحداث املرسحية بكل تفاصيلها األدبية وتقنياهتا، وكلام كان السيناريو 

مرًنا اتصف باجلدية والتميز. 
6- احلوار: 

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

سخيًفا دون ظهور االنفعاالت. 
ثالًثا: تقنيات العمل الدرامي امل�صرحي: 

1ـ الديكور: 
بحيث  وغريها  والبالستيك،  واملالبس  واخلشب  احلديد  من  ويصنع 
تصنع اهليئة العامة ملوقع احلدث، وتصور القيمة اجلاملية للمكان، ويعمل عىل 

ربط األحداث بالواقع من خالل اختصار احلوار أحياًنا.
2- املالبس: 

وهنا يراعي الكاتب مناسبة املالبس لألشخاص واحلدث والتاريخ واملكان.
3- اإلضاءة: 

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

لنجاح املرسحية. 
4- املؤثرات الصوتية: 

وهي تضفي مع الديكور يف املرسح جًوا وتأثرًيا فاعاًل إليصال اهلدف.

www.alukah.net
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5- املاكياج: 
وهيدف إىل مساعدة املمثلة »الطالبة« عىل متثيل الشخصية وتقريبها من 

املشاهدة، بحيث جتعلها مرتبطة بالواقع. 

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

التعامل مع املشكالت واملواقف. 

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

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

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

ـ تنمية احلواس وتطويعها عند احلاجة. 

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

ـ تشعرها باملتعة، وبالتايل اإلقبال عىل التعلم. 

ـ ُتيرس املواد الدراسية عن طريق مرسحتها بأسلوب مشوق. 

خام�ًصا: اأهم اأ�صكال امل�صرحية الرتبوية: 

1ـ املرسحية الكوميدية: 
يتم فيها نقد سلوك غري تربوي بأسلوب هزيل مرح، وفيها شخصيات 
وأحداث فكاهية مع أمهية أن يكون طرًحا قياًم بعيًدا عن األساليب اإلعالمية 
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العامة التي تركز عىل املردود االقتصادي عىل حساب الطرح اهلادئ املتزن.

2- املرسحية الرتاجيكوميديا: 
واملشاهد  املأساوية  احلوادث  من  بمزج  وتتميز  الباكية،  امللهاة  وتعني 

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

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

اهلزل، وال ترمي إليه. 

4- املرسحية اإلنشادية: 
احلق  بني  احلوار  أو  اإلنشاد،  طريق  عن  حوار  عىل  تعتمد  التي  وهي 

والباطل شعرا. 

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

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

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

وقادرة عىل إحداث األثر املطلوب. 

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

)4( بناء الديكور واخللفيات بالتعاون بني املعلمة وطالباهتا.

www.alukah.net



19

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

دعوة  بطاقات  توزع  بأن  وذلك  البالغة،  األمهية  املرشوع  إعطاء   )5(
حلضور املرسحية عىل الطالبات، واملعلامت، واألمهات، واملسؤوالت.

* ويراعى عند احلوار: 
ـ أن يكون يسرًيا سهاًل غري معقد األسلوب. 

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

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

الرصاع.

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

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

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

ثالث فئات هي:

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

اآلخرين، وعدم حتقريهم واالستهزاء بقدراهتم.
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2ـ مرحلة املغامرة والبطولة )من 13ـ 15سنة(: 
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 الشخصية واالجتاهات )16ـ 18سنة(: 
وتعد هذه الفرتة من أهم مراحل حياة الفتيات، وفيها تتبلور الشخصية 
وتكتسب خصائصها احلياتية املقبلة، وهنا ينبغي أن نؤصل فيهم مفهوم الثقافة 
بكل مشارهبا، واالنتقال بتفكري الفتيات إىل البحث واملناقشة والوصول إىل 
بذاهتا  ثقتها  سينمي  وذلك  الواقع،  فرض  ال  للقناعة  نتيجة  األشياء  علل 

واحرتامها لألخريات.

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

التي حتث عىل القيم وحتارب العادات السيئة. 

من  متعمقة  دراسة  إىل  وحيتاج  بذاته،  قائم  علم  املدريس  واملرسح 
املعلامت لالستفادة من هذه الوسيلة اإلعالمية الرتبوية املهمة.

www.alukah.net
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)2( امل�ساهد الإذاعية

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

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

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

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

املرسح أو غريها من اجلامعات األخرى.

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

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

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

تسمى املرسحيات املدرسية.

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

والطالبات عند حماولتهن إخراج هذه املشاهد واملرسحيات.

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

من  املشهد  يتطلبه  ما  مجيع  بحرص  أقوم  حيث  املشهد:  أدوات   -1
أدوات ووسائل، حتى يتسنى ألي شخص جتهيز األدوات املطلوبة يف املشهد 
بكل سهولة بدالً من أن يقوم بقراءة املشهد كاماًل ومن ثمََّّ 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 
مريواًل طبًيا أذكر بأن الغرض من األداة هو: لتمثيل شخصية الطبيبة.. وهكذا. 

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

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

املدرسية.

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

)1(  حمتويات املشهد؛ ليست خاصة باملشاهد بل هي أيًضا للمرسحيات، لذا .. كل ما ذكر 
ورشح عن حمتويات املشهد، هو أيًضا ينطبق عىل حمتويات املرسحية.

www.alukah.net
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املعلمة توفريها  أو تستطيع  إبريق شاي(،  أو  املنزل مثل: )صحن،  تتوفر يف 
أو  )املاصات،  مثل:  توفريها  املدرسة  تستطيع  أو  النقال(،  )اهلاتف  مثل: 
الكرايس(، وهكذا.. بحيث يتم توفري مبالغ من قيمة املشهد أو املرسحية، من 
خالل توفريها من قبل املعلامت، أو املدرسة أو املنزل؛ بدالً من رشائها من 
املنازل أو باإلمكان استعارهتا وعرضها يف املشهد  األسواق وهي متوفرة يف 

ومن ثمََّّ إرجاعها.

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

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

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

واجٌب عليهم جيب أن يقدموه للطالبات.

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

وسوف أذكرها اآلن وأرشح كل واحدة منها بإذن اهلل:

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

الشخصيات مبارشة دون الرجوع إىل املشهد وحماولة مجعها وفرزها.

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

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

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

األجر عىل ما يقدمنه من عمل من اهلل تعاىل.

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

تتوفر يف املنزل مثاًل أو املدرسة وهكذا. 

رابًعا: تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: 
وهنا نبني التكلفة اإلمجالية التي يتطلبها املشهد من خالل حساب سعر 
األدوات التي يتطلب رشاؤها من األسواق، مع العلم بأن هناك العديد من 
املشاهد التي ال تتطلب أي تكلفة مالية إطالًقا، بل بعض املشاهد ال تتطلب 

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

رياالت فقط.

خامًسا: أهداف املشهد: 
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 

مشاهد ومرسحيات.



26

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

وال شك بأن أهدافنا نابعة من كون أن املشهد ما هو إال رسالة توصل 
نصيحة، أو توجيها، أو فكرة لطالبة هي يف أمس احلاجة إليها. 

* املالحظات: 

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

مناسًبا من هذه املالحظات. 

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

اإلذاعة املدرسية( لذا؛ يستحسن الرجوع إليه. 

أود  النفس  عالقة يف  أمور  ثالثة  بإجياز عن  احلديث  هنا  أود  لكن 
التنبيه عليها وهي كاآليت: 

1- التجارب )الربوفات(: 

وهي عملية عرض املشهد وجتربته من قبل الطالبات ومرشفة املشهد 
خلف  كاخلطأ  ليس  اجلمهور  أمام  اخلطأ  ألن  اجلمهور؛  عىل  عرضه  قبل 
وليس  األمام  إىل  دافع  اخلطأ  إن  بل  اخلطأ،  من  معصومني  ولسنا  اجلمهور، 

www.alukah.net
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املشهد  مرشفة  عىل  لذا؛  البعض..  يظنه  كام  الشديد  احلزن  أو  للقلق  مدعاة 
للمشهد  الطالبات  إتقان  من  تتأكد  حتى  وتكرارها  التجارب  بأمر  االهتامم 
متاًما، ومن ثمَّ التوكل عىل اهلل، وتشجيع الطالبات؛ بل وحماولة تكريمهن بعد 

هناية املشهد ولو بفطور صباحي قد ال يكلف إال عرشة رياالت.

2- كيف نبدأ عرض املشهد:

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

سطًرا أو سطرين ومن ثمََّّ 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 ثمََّّ التنويه بعنوان املشهد، وهي 
موجودة يف آخر هذا الكتاب.

3- إعداد املشاهد: 

لن أتكلم بإسهاب عن كيفية إعدادها ألن هذا املوضوع بحر حيتاج إىل 
بواخر لإلبحار يف أمواجه، وهو يف احلقيقة قد حيتاج إىل كتاب أو كتب ولكن 

ألن هذا مل يتم، أود احلديث بام يتيرس يل عىل عجالة ويف ثالث نقاط فقط:
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أوالً: أن لكل مرشفة للمشهد طريقة خاصة يف إعدادها للمشاهد، بل 
يعد إعداد املشهد بحد ذاته واإلرشاف عليه سبيل وطريق إلخراج مواهب 
جيب  ومواهب  مميزات  منا  شخٍص  فلكل  إنجازاهتن؛  وإخراج  املرشفات، 

احرتامها، وفسح املجال هلا، ليتسنى له إخراجها.

ثانًيا: إرشاك الطالبات يف عملية إعداد املشاهد، مثاًل: إذا كان املشهد 
يتطلب إعداد لوحة مكتوبة لتعرض يف املشهد، نقوم برشاء لوحة بيضاء بريال 
واحد، ومن ثمَّ توكيل إحدى الطالبات بكتابة العبارات املطلوب كتابتها يف 

اللوحة؛ فمن خالل هذه الطريقة نستفيد أمرين مهمني: 

األول: نكتشف املواهب املوجودة عند الطالبات، ونتيح الفرصة هلن 
إلخراجها، وكذلك نساهم يف زرع الثقة يف نفوسهن.

الثاين: نوفر هبذه الطريقة الكثري من املبالغ املالية، فبدالً من أن نذهب 
هبذه اللوحة إىل اخلطاط ونطلب منه كتابة العبارات التي نريدها ومن ثمَّ ندفع 

له مبلًغا ما، نستطيع توفري هذا املبلغ من خالل االستعانة بالطالبات يف مثل 
هذا العمل أو غريه من األعامل واألدوات التي يتطلبها املشهد.

بني  واملحبة  األلفة  روح  خلق  عىل  املشهد  إعداد  عملية  تساهم  ثالًثا: 
الطالبات املشاركات يف املشهد فيام بينهن، وكذلك مع املرشفة عىل املشهد.

وإتاحة  الطالبات،  كوامن  يف  املدفون  التميز  إظهار  عىل  أيًضا  وتساهم 
املجال لتطبيق ما يرينه من أفكار وإضافات قد ختدم املشهد، وتساهم يف إنجاحه.

ويف النهاية تبقى كل هذه األشياء يف الذاكرة، حيلو تذكرها بعد فرتة من 
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الزمان، ويؤنس هبا.

* بقي أن أذكر بأن كل مشهد ومرسحية يتطلب تقيياًم خاًصا.. لذا؛ 
ألحدى  إعطاؤها  يتم  الكتاب،  هذا  آخر  يف  تقييم  استامرة  بإرفاق  قمت 
املعلامت أو اإلداريات يف املدرسة بعد هناية املشهد أو املرسحية، ومن ثمَّ تقوم 
االستامرة يف  املرسحية، وحُتفظ هذه  أو  املشهد  تقييم  بتعبئتها من خالل  هي 
ملف خاص باملشاهد أو املرسحيات، بعد االستفادة من املالحظات املقدمة.
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 امل�سرحية الأوىل
اجعلي لِك طموًحا

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

وئام،  )مها،  هن:  جيلسن  ثم  املرسحية  إىل  يدخلن  طالبات  ست 
عفاف، سام، نورة، سامية(.

تدخل طالبة سابعة إىل املرسح اسمها )فريدة( ثم تذهب إىل املجموعة.. 
وتقول: السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

ترد املجموعة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مها: ما آخر األخبار يا حمبة الكرة والفن.

فريدة: أبرشِك انتهى املسلسل أمس.

نورة: أنتن ال تتحدثن إال باملسلسالت .. أليس لديكن طموح؟.

أحاديث  .. كلها  اليوم  متغريًة يف هذا  أراِك   .. نورة  يا  األمر  ما  وئام: 
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قليلة عن املسلسالت واألفالم. 

سام: نورة معها احلق .. ملاذا ال يكون عندنا طموح أكرب مما نتحدث به؟

سامية: أنا أول مرة أسمع كلمة طموح .. هل بإمكانكن أن توضحن 
يل أكثر .. أنا ال أفهم كثرًيا مما تقلن.

تقفن عند  دائاًم إىل األمام، فال  النظر  الطموح بكل وضوح هو  نورة: 
عبد  بن  عمر  فهذا  املعايل؛  إىل  لتصلن  األمام،  إىل  دائاًم  رسن  بل  معني؛  حٍد 
العزيز - رمحه اهلل - يقول معرًبا عن طموحه: »إن يل نفًسا تواقة، متنت اإلمارة 

فنالتها، ومتنت 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.

سام: بارك اهلل فيِك يا نورة عىل هذا التوضيح .. اآلن .. أريد أن أعرف 
من كل فتاة موجودة معنا .. ما طموحها يف احلياة؟! نبدأ معِك يا مها. 

مها: بكل رصاحة طموحي دائاًم يكون حمصوًرا يف الكرة .. أحب أن 
فريقي يفوز وفقط، وأغضب إذا خرس، وأهم يشء هو أن أتابع أخباره أوالً 

بأول.

ما  كل  أحالم خيالية  كربى وال  أهداف  ليس عندي  إنسانة  أنا  وئام: 
أريده هو أن أنتهي من دراستي، ثم أتوظف وفقط. 

عفاف: برصاحة سؤال مفاجئ .. ما هو طموحِك؟ ؛ لكن برصاحة 
فيها،  أفكر  يوم  كل  واألزياء،  املوضة  موديالت  بآخر  أفكر  وأنا  زمن،  منذ 
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هو  هذا  برصاحة  غٍد..  قبل  اليوم  رؤيتها  وأمتنى  ألبسها،  وأنا  نفيس  أختيل 
طموحي وحلمي.

سامية: أنا طموحي أن أصبح غنيًة.. ال أريد أن ينقص عيلَّ أي يشء.. 
لو  آه..  عطلة..  كل  أسافر  منزل..  أحسن  أسكن  سيارة..  أحسن  أركب 
يتحقق يل هذا الطموح.. صحيح أنني نائمة يف البيت؛ لكن برصاحة هذا هو 

ما يشغل فكري.. يعني هذا هو طموحي. 

ألصبح  الطب،  كلية  ألدخل  دراستي  أكمل  أن  هو  طموحي  سام: 
طبيبًة، نعم طبيبًة المعًة أينام ذهبت يقولون يل طبيبة.. طبيبة.. أن أكون إنسانًة 

مثمرًة ناجحًة أينام ذهبت؛ يعني حيايت ال تذهب دون بصمة أضعها. 

أحفظ  أن  أريد  الكريم..  القرآن  أحفظ  أن  هو  طموحي  أنا  نورة: 
القرآن.. أفتح املصحف، وأنا حافظة له.. أقرأ من صدري، هذا هو طموحي، 

حفظ كتاب اهلل. 

عفاف: يا نورة.. برصاحة أنا أفكر بأن يكون يل طموح أعىل وأسمى 
لكن؛ برصاحة ال توجد مرة أفكر فيها إال ويتسلل اليأس واإلحباط إىل قلبي 

فأترك التفكري والعمل.

نورة: احذري من قتل الطموح باليأس؛ فاإلنسان الذي حيمل اليأس 
بني جنبيه ال يمكنه أن حيقق نجاًحا، فاطرحي اليأس جانًبا.. وكوين صاحبة 
فأٍل حسن، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، كان يعجبه الفأل احلسن، وحويل إخفاقاتِك إىل 
دروس علمية وعملية تتعلمني منها كيفية النجاح، واحذري أن تكوين ضعيفًة 

أمام املشكالت والعقبات؛ فإن طريق النجاح مزروع باألشواك واملشاق. 
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الصديقات  وهي  أال  مهمة  نقطة  عىل  أنبه  أن  أحب  وهنا..  سام: 
ومن  النجاح،  لتحقيق  الطموح  صاحبة  رفيقاتك  من  اختاري  والرفيقات، 
العالية،  اهلمم  صاحبات  من  ولتكن  التميز،  إىل  الوصول  يف  األمل  عندها 

والنفوس األبية؛ فإن ذلك سيحفزِك، ويدفعِك لتحقيق املزيد من النجاح.

وإياِك ورفيقات األهواء الاليت ال هم هلن إال إضاعة األوقات، واتباع 
آخر املوضات، فإن السري معهن سيصيبِك بمرض الفشل. 

سمح  ال   - الطموح  حتقيق  يف  الفشل  عند  العمل  ما  ولكن؛  سامية: 
اهلل-؟

ختشني  ال  لكن  العامل؛  هناية  أهنا  تعتقد  تفشل  عندما  منا  كثري  نورة: 
النجاح فلم ينجح أحٌد دون أن  الفشل؛ بل استغليه ليكون معرًبا لِك نحو 
يتعلم من مدرسة النجاح، وأديسون خمرتع الكهرباء قام بـألف حماولة فاشلة 

قبل أن حيقق إنجازه الرائع.

من  تعلم  دروًسا  يعدها  كان  التي  الفاشلة  املحاوالت  بعد  ييأس  فلم 
خالهلا قواعد عملية، وتعلم منها حماوالت أدت إىل اخرتاع الكهرباء.

اهلل سبحانه هو  التوكل عىل  أن جتعيل  كله هو  ذلك  واألهم من  سام: 
فهو  وحني،  وقت  كل  يف  وتراقبينه  منهجه،  عىل  تسريين  طموحِك،  مفتاح 
األساس الذي تقوم عليه حياتِك يف كافة جوانبها؛ فإنه من اعتمدت عىل اهلل 
كفاها، ويف احلديث القديس: »أنا عند ظن عبدي يب فليظن عبدي يب ما يشاء« 

صحيح اجلامع.

نورة: ويف النهاية تذكرن أن: 
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الوحيدة التي ال تفشل هي التي ال تعمل، وإذا مل تفشلن فلن جتدن؛ ألن 
الفشل فرصة وجتربة.

وال ختفن من الفشل، وال تسمحن ملحاولٍة فاشلة أن تصيبكن باإلحباط، 
واعلمن أن الفشل ما هو إال هزيمة مؤقتة تصنع لِك فرصة للنجاح.

 خترج مجيع الطالبات من املرسحية.

 تدخل طالبة وتضع لوحة أمام املرسح مكتوب عليها: 

»عوامل تساعد عىل حتقيق الطموح«

1- التوكل عىل اهلل تعاىل.

2- النظرة املستقبلية.

3- البدء بجد واجتهاد.

4- مصاحبة املثابرات واملوهوبات.

5- قراءة سري الناجحات.

6- الصرب، وإعادة املحاولة.

7- اإلعراض عن كالم احلاسدات واملخِذالت.

8- حسن استغالل األوقات.

9- حتديد األهداف واألولويات.

10- التأين وعدم استعجال النتائج.

 ولوحة أخرى مكتوب عليها: 

عوامل تساعد عىل إفشال الطموح
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1- النظرة الدونية. 

2- البدء .. بضعف .. ووهن.

3- مصاحبة املهمالت والكسوالت.

4- قراءة جتارب الساقطات واإلعجاب هبن.

5- الكسل واالستسالم للفشل.

6- االستامع لكالم احلاسدات واملخذالت والتأثر هبن.

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�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
تساعد لوح فلني1 )عوامل  عليه:  ليكتب 

عىل حتقيق الطموح(
 )10(
ر.س

تساعد لوح فلني2 )عوامل  عليه:  ليكتب 
عىل إفشال الطموح(

 )10(
ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: سبع طالبات هن: )مها، 
وئام، عفاف، سام، نورة، سامية، فريدة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

- تعرف الطالبات عىل معنى الطموح.

- توعية الطالبات بأن جيعلن هلن طموحات يسعني لتحقيقها.

- بث روح اهلمة واحلامس يف نفوس الطالبات نحو األعىل.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثانية
اإىل معلمتي العزيزة مع التحية

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

فيطرق  السجالت؛  بعض  وأمامها  طاولة  عىل  جالسة  طالبية  مرشدة 
الباب.

املرشدة: تفضيل أدخيل.
مروة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املرشد: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. خري .. ما بِك يا مروة؟.

مروة: أرسلتني إليِك معلمة الرياضيات.
املرشدة: إًذا؛ ماذا فعلِت؟.

كنت  وأنا  الدرس،  ترشح  كانت  املعلمة  أستاذة؛  يا  برصاحة  مروة: 
مشغولة البال.
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املرشدة: وملاذا مشغولة البال؟ ما الذي شغل بالِك؟
مروة: عندي يا أستاذة بعض األُمور اخلاصة.

املرشدة: أخربيني يا مروة، فأنا هنا مثل أختِك الكربى، ومهمتي هي 
حل مشكالت الطالبات.

مروة: أقول لِك ُأموًرا خاصة؛ فهل تعريف ما معنى أمور خاصة؟.
املرشدة: اهدئي قلياًل يا مروة، اعتربيني مثل أختِك الكربى، وتأكدي 
يطلع  ولن  وبينِك،  بيني  رًسا  ستكون  تقولينها  سوف  التي  األُمور  كل  بأن 

عليها أحد - بإذن اهلل - .

مروة: حًقا؟.
املرشدة: حًقا؛ وأنا أعدِك بذلك.

مروة: وال حتى املديرة ستعلم عنها؟.
املرشدة: ال املديرة وال غريها ستطلع عليها.

مروة: برصاحة .. معلمة الرياضيات هذه ال يرتاح هلا بايل.
املرشدة: وملاذا يا مروة؟.

مروة: من دون أن تسأليني عن السبب.
مروة  يا  تكلمي   .. سبب  هناك  يكون  أن  البد   .. ال   .. ال  املرشدة: 

وتأكدي بأنه كام قلت لِك األمر سوف يكون رسًيا للغاية.

إال  ترى  وال  متكربة  إنسانة  الرياضيات  معلمة   .. برصاحة  مروة: 
نفسها، وال تتكلم إال بفوقية.
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قد  الرياضيات  معلمة  أن  هذا  كالمِك  من  يفهم  هل   .. إًذا  املرشدة: 
أخطأت بحقِك، أو عاملتِك معاملًة سيئًة؟

مروة: ال .. أبًدا .. مل ختطئ يف حقي، ومل تعاملني معاملًة سيئة. 
املرشدة: إًذا فرسي يل رس غضبِك من معلمة الرياضيات؟.

مروة: دائاًم تقول يل: أنِت طالبة كسول، وال تفهمني شيًئا.
املرشدة: وماذا بعد؟.

املالبس؛  غسل  يف  أو  املطبخ،  يف  لتعميل  اذهبي  دائاًم:  يل  تقول  مروة: 
ألنِك ال تنفعني ألن تكوين طالبًة يف مدرسة فأنِت كارثٌة يف حق التعليم!! .. 
ومن قبيل هذا الكالم اجلارح ترمي عيلَّ دائاًم حتى حطمتني، ورصُت أكره 

التعليم.

املرشدة: آه .. هذا الكالم تقوله للجميع أم توجهخه لِك أنِت وحدِك؟.
مروة: تقوله يل وحدي من بني الطالبات كلهن.

الذي دفع معلمة  السبب  ما هو  املرشدة: لكل يشء سبب؛ أخربيني 
الرياضيات ألن تقول لِك هذا الكالم.

مروة: برصاحة .. ال أدري ما السبب؟.
املرشدة: مستحيل يا مروة أن معلمة الرياضيات أو غريها من املعلامت 
يمكن أن يرتكبن خطًأ فادًحا مثل هذا الكالم الذي قلتيه دون أن يكون هناك 

سبٌب قوي!.

مروة: أقول لِك ال يوجد سبب.
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ملقابلة  سأضطر  بالسبب؛  إخباري  تريدين  ال  دمِت  ما  إًذا  املرشدة: 
معلمة الرياضيات ألعرف منها السبب.

مروة: »تقوم وتقول بخوف« ال .. ال يا أستاذة .. إياِك أن تسأليها .. 
أرجوِك ال تسأليها.

املرشدة: البد أن أقابلها لكي أعرف سبب املشكلة منها ثم أحلها.
؟. مروة: هل تريدين الرصاحة يا أستاذة دون أن تغضبي عيلََّ
املرشدة: نعم؛ أريد الرصاحة، ولن أغضب عليِك إذا قلتيها.

الرياضيات؛  الذي قلته لِك عن معلمة  الكالم  مروة: برصاحة؛ مجيع 
هو كذب يف كذب!.

املرشدة: يعني معلمة الرياضيات مل تكن تتكلم عليِك.
مل  املعلامت  من  غريها  أو  الرياضيات  معلمة   .. أستاذة  يا  واهلل  مروة: 

؛ لكن... يتكلمن عيلَّ

املرشدة: لكن ماذا؟ تكلمي.
مروة: أنا ال أريد الدراسة .. أنا أريد أن أفصل من املدرسة وأبحث 

عن أي عمل. 

املرشدة: ملاذا؟ .. ملاذا؟ إىل اآلن أنِت صغرية السن، واملستقبل أمامِك.
مروة: أنا إنسانة فاشلة، وال أصلح للدراسة.
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الف�صل الثاين
يف هذه الفي أثناء تدخل معلمة الرياضيات.

املعلمة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
املرشدة: وعليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املعلمة: كيف حالِك يا مروة؟. أمتنى أن تكوين قد تراجعِت عن رأيِك 
يا مروة.

مروة: واهلل يا أستاذة ال أدري.
تتوجه املعلمة للمرشدة وتقول هلا: ماذا فعلِت مع مروة؟.

املرشدة: ها أنا أحاول معها. 
املعلمة: هل بإمكانِك أن تسمحي يل بأن أجلس مع مروة ملدة مخس 

دقائق فقط، لعل اهلل أن هيدهيا.

املرشدة: تفضيل؛ خذي راحتِك »ثم خترج«.
»جتلس املعلمة عىل كريس مقابل للطالبة«.

املعلمة: انظري إيلَّ يا مروة. أنِت طالبة جيدة، لكن كل ما حتتاجينه هو 
بالتحديد قليل من املذاكرة واالهتامم، لتصبحي من أفضل الطالبات.

مروة: لكنني ال أملك أية نية إلكامل الدراسة.
املعلمة: تأكدي يا مروة بأن الشهادة هي سالح قوي يساعدِك يف معركة 
احلياة احلامية الوطيس؛ فإذا مل يكن لديِك شهادة فإنِك لن تساوي أي يشء. 

من  ومللت  الدراسة،  ومن  املدرسة  من  مللت  أنا  أستاذة  يا  مروة: 
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الكتب واملذاكرة.

املعلمة: وما الذي دفعِك إىل امللل من الدراسة.
مروة: أرجوِك دعيني وشأين، فأنا ال أريد هم الدراسة، ووجع املذاكرة.
أنِت ال تفكري يل، وال ألي مَدِرسة ..  يا مروة؛  تأميل قلياًل  املعلمة: 
ألن كل مدرسة تستلم راتًبا آخر الشهر سواًء واصلِت يف الدراسة أم ال؛ لكن 

فكري يف أبوِك.

مروة: أيب .. أيب .. ماذا تقصدين؟.
املعلمة: فكري يف أبوِك الذي يكد ويتعب ويشقى لكي يوفر لِك لقمة 
العيش، لكي يوفر لِك مرصوًفا تتفسحني به. أبوِك الذي ينام بعض الليايل 
لكي تشبعي أنِت وأخواتك. أبوِك الذي يعمل ليل هنار لكي يوفر لِك قيمة 
يعتمد  فتاًة  تصبحي  أن  يريدِك  عليِك  يرصف  الذي  أبوِك  والدفاتر.  احلقيبة 

عليها بعد اهلل سبحانه يف مواجهة احلياة. 

تأميل  ناجحة،  وأنِت  إليه  تأتني  عندما  أبيِك  وجه  عىل  الفرحة  ختييل 
يف  بِك  فخره  تذكري  ناجحة.  وأنِت  شهادتِك  يرى  وهو  عينيه  بني  الفرحة 

املجالس وأمام القريبات .. ابنتي ناجحة .. ابنتي ناجحة. 

لكن ختييل لو أنِك - ال سمح اهلل - رسبِت أو فصلِت من الدراسة؛ 
دفع  التي  ابنته  يشاهد  وهو  يلومه  ومن  خاطره،  يكرس  احلزن  جتدين  سوف 
كل يشٍء من أجلها راسبة أو تاركة للمدرسة. ختييل شعور والدِك ووالدتِك 
ومها يتهربان من أسئلة األقارب .. هل صحيح أن ابنتكم مروة راسبة؟ هل 

صحيح أن ابنتكم مروة تركت املدرسة؟.
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أيقظِت مهتي، وجددِت عزمي، وأزلِت  لقد  يا معلمتي  مروة: يكفي 
الشوك عن طريقي؛ أبًدا يا معلمتي لن أترك الدراسة، ولن أمل من املطالعة، 
وسرتيني دائاًم يف الطليعة - بإذن اهلل - .. شكًرا يا معلمتي .. شكًرا يا معلمتي. 

خيرج اجلميع من املرسح.
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الف�صل الثالث
تدخل املديرة إىل املرسح)1( .

تدخل مروة عىل املديرة وهي مرتدية مريواًل طبًيا. 

املديرة: تفضيل.
مروة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

املديرة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته .. تفضيل اجليس. 
مروة: هل أستطيع مقابلة املعلمة أم عبداهلل »معلمة الرياضيات«.

املديرة: خرًيا إن شاء اهلل ..
مروة: أريدها يف موضوٍع ما.

خترج املديرة ويدور حوار بينها وبني املعلمة من خلف املرسح.

املديرة: كم مرة قلت لِك يا أم عبد اهلل إذا كان عندِك عالقات حاويل 
أن تبعدهيا عن املدرسة. 

املعلمة: خرًيا إن شاء اهلل؛ ما الذي حصل؟.
املديرة: توجد طبيبة يف اإلدارة تسأل عنِك.

املعلمة: ولكن ما املشكلة؟.
فيها  تربوية ودخول طبيبة  املدرسة مؤسسة  بأن  تعلمني  أنِت  املديرة: 

يعني بأن هناك مريضة.

)1(  جتلس املديرة عىل نفس طاولة املرشدة، ويتم تغيري لوحة مكتب املرشدة بلوحة مكتوب 
عليها مكتب املديرة.
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من  سواًء  زائرة  بكل  وترحب  حكومية  مؤسسة  املدرسة  املعلمة: 
املستشفى أو غريه، وأنا ال أذكر بأن يل عالقة مع أية طبيبة إطالًقا..

تدخل املعلمة وتقول: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

رأس  وتقبل  تقوم  ثم  وبركاته،  اهلل  ورمحة  السالم  وعليكم  مروة: 
املعلمة، وترحب هبا ترحيًبا عظياًم.

وتبدي  املوقف،  من  الدهشة  املعلمة  عىل  تبدوا  أثناء  الفي  هذه  يف 
استغراهبا.

مروة: أظنِك إىل اآلن مل تعرفيني؟.
املعلمة: برصاحة مل أعرفِك.

مروة: أنا إحدى طالباتِك.
املعلمة: مرحًبا بِك؛ وعريف بنفسِك، ألنني برصاحة نسيتِك، فاملعلمة 
يمر عليها دفعات من الطالبات سنوًيا وتتخرج دفعات، ومن الصعب عليها 

تذكر مجيع الطالبات الاليت مررن هبا.

مروة: هل تتذكرين تلك الطالبة التي أرادت أن ترتك املدرسة وأنِت 
نصحتِها وحذرهِتا من مغبة تركها للدراسة؟.

املعلمة: »بدهشة« يا سبحان اهلل أنِت مروة؟ يا أهال وسهاًل؛ حًقا أنِت 
مكافحة وأصبحِت طبيبة بجهدِك وكفاحِك.

مروة: احلمد هلل يا أستاذيت العزيزة كل يشء بفضل اهلل سبحانه، لكن 
كلامتِك تلك ما زال صداها يرتدد يف أسامعي، وتأكدي بأنه لوال اهلل ثم أنِت 

ملا وصلت إىل ما وصلت إليه.
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املعلمة: أستغفر اهلل يا ابنتي، فأنا مل أعمل سوى واجبي جتاهك وجتاه 
كل طالبة.

لكن  أقدم  أن  واجبي   .. والرضاء  الرساء  يف  معكن  أقف  أن  واجبي 
النصح كبنايت بالضبط. 

أنِت  التفوق.  ورس  النجاح،  مفتاح  يل  قدمِت  أستاذيت  يا  أنِت  مروة: 
أنقذِت مستقبيل بعد أن كاد أن ينحر بسبب الطيش وعدم املباالة.

الوطن  هذا  ثم  الدين  هذا  خدمة  هو  مروة  ابنتي  يا  اهلدف  املعلمة: 
موقعه.  حسب  وكُل  الطب،  جمال  يف  وأنِت  التعليم،  جمال  يف  أنا  املعطاء؛ 
فلو فكرت كل طالبة مثل تفكريِك يف ذلك الوقت حللت هبذا الوطن كارثة 

البطالة؛ ولكن الربكة يف فتياتنا.

مروة: بارك اهلل فيِك يا معلمتي الفاضلة، وكثر اهلل من أمثالِك، وتأكدي 
بأنني يف خدمتِك يف أي وقٍت، ويف أي ظرٍف - بإذن اهلل - . 

تقوم مروة وتقبل رأس املعلمة وتقول: »هذه قبلة مع التحية إىل معلمتي 
العزيزة«.

 :::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتمثيل مكتب املرشدةطاولة، وكريس1

من الطالباتلتمثيل عمل املرشدة الطالبيةأوراق2

)10( ر.سلكي يكتب عليه مكتب املرشدةلوح فلني3

)10( ر.سلكي يكتب عليه مكتب املديرةلوح فلني4

)40( ر.سلتمثيل زي الطبيبةبالطو طبي5

هن:  طالبات   )4( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)املرشدة، املديرة، معلمة الرياضيات، مروة(.

* مدة املرسحية: )16( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: مخسة أدوات؛ اثنتان من املدرسة، وواحدة 
من الطالبات، وثالثة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ستون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:

- إظهار أمهية احلوار بني املعلمة والطالبة.

- بيان حقيقة أنه ليس ملعلمة أن حتقد عىل طالبة دون سبب.

- إظهار النتيجة املرشقة يف الصرب عىل الدراسة بنيل الوظيفة املرموقة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثة
خطورة ال�ستماع اإىل الغناء

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

يطربنا  الذي  ما  تقول:  ثم  )سارة(  اسمها  املرسحية  إىل  طالبة  تدخل 
اليوم؟ ماذا نسمع من األغاين؟ 

يف  الرشيط  وتضع  صغرًيا  ومسجاًل  رشيًطا  جيبها  من  سارة  فُتخرج 
املسجل والسامعات يف أذنيها، وتشغل الرشيط.

وتارة  رأسها،  هتز  فتارة  وانفعال  طرب  حركات  سارة  الطالبة  تظهر 
حترك يدهيا، وتارة متيش أمام، وتارة ترجع إىل اخللف.

فيجلسن  ملتزمة  خامسة  طالبة  مع  طالبات  أربع  تدخل  دقيقتني  بعد 
حوهلا.

تغلق سارة املسجل وختفيه يف جيبها ثم تذهب إىل املجموعة لتستمع.
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تبدأ الطالبة امللتزمة باحلديث:

أختي احلبيبة: 
متى ستفيقني من غفلتِك؟ امحدي اهلل أنِك عىل قيد احلياة؛ فباب توبتِك 
ما زال مفتوًحا؛ فكم من فتاة ماتت وهي عىل األغاين، وكم من فتاة توفيت 

وهي عىل املعايص؛ وأنِت ملاذا تؤخرين التوبة إىل اآلن!

يف  وسعاديت  راحتي  إن  لنفسِك:  تقولني  عندما  لتكذبني  إنِك  هلل  فوا 
سامع الغناء. 

هل تعلمني ملاذا؟

ألن راحة القلب وطمأنينته يف سامع ما يصلحه ويرتقي به.

أخيتي.. تأميل هذه النصوص يف وصف من تتساهل يف سامع الغناء؛ 
ُينْبِت النفاق يف القلب؛ كام  عن ابن مسعود - ريض اهلل عنه - قال: »الغناء 

چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   املاُء الزرَع«، وقال أيًضا يف تفسري قوله تعاىل:  ُينْبِت 
ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  قال: هو واهلل الغناء. 

إن الغناء يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل بام فيه؛ 
ألن القرآن والغناء ضدان ال جيتمعان يف القلب أبدا. 

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

وكم من عاشقة للغناء ماتت وهي تردد كلامت الغناء؛ بل وبعضهن 
اهلل  بمعصية  استهانت  من  هناية  وهكذا  باهلل،  والعياذ  باهلل  مرشكة  ماتت 

سبحانه، واستجابت لنداء الشيطان. 

بل إن من أعظم األمور التي ترس الشيطان هو أن يرى الفتاة وهي تبتعد 
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عن طريق رهبا، وبالتايل يكون معها يف جهنم. ويوم القيامة ال تنفع هذه الفتاة 
املخدوعة األعذار؛ ألن حب الكتاب وحب أحلان الغناء يف قلب عبٍد ليس 

جيتمعان. 

أخيتي.. هل تريدين أن تكون هنايتِك مثل هناية هذا الشاب املسكني، 
وهي قصة واقعية ألحد مغسيل األموات يف بريدة يروهيا فيقول: 

املعايص،  ظلمة  وجهه  عىل  ويبدو  العمر،  مقتبل  يف  بشاب  إلينا  »ُأيت 
وبعد أن أمتمت تغسيله الحظت خروج يشء غريب من األذن إنه ليس دًما 

ولكنه يشبه الصديد وبكمية هائلة. 

راعني املوقف فلم أر ذلك املنظر يف حيايت توقعت أن خمه خيرج منه، 
انتظرت مخس دقائق .. عرش .. ربع ساعة ومل يتوقف .. وجلست كثرًيا لقد 

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

ولكن  دقائق؛  عرش  ذلك  استغرق  ملا  بداخله  ما  خرج  لو  الدماغ  إن 
الصديد كفناه  إيقاف هذا  يئسنا من  الكبري، وعندما  العيل  علمت أهنا قدرة 
ومل يتوقف هذا حتى عندما أحلدناه يف القرب، مل يرق يل جفن ورحت أسأل عن 
هذا الفتى فأجاب مقربوه بأنه كان يسمع الغناء ليل هنار .. صباًحا ومساًء، 
عليها  فيسجل  واملحارضات  القرآن  أرشطة  بعض  هيدونه  الصاحلون  وكان 

الغناء وال حول وال قوة إال باهلل«. 

واآلن أخيتي.. هل ما زلِت تريدين سامع األغاين؟.
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الف�صل الثاين
خترج سارة من املجموعة وتذهب إىل مكاهنا؛ ثم تدخل عليها صاحباهتا 

وهن: )فرح، نوف، فردوس، رزان، نرباس(. 

سارة: مرحًبا بأهل الطرب..
فرح: ال أطرب من صوتِك يا سارة.

فردوس: اليوم أنِت مطربتنا يا سارة.
سارة: يا بنات أنا اليوم سمعت طالبة ملتزمة تقول بأن الغناء حرام. 

معنى  تعرفن  فهل   .. طرب  هذا  بنات  يا   .. الكالم  هذا  ما  نرباس: 
الطرب؟!. 

.. بعد  سارة: أحم .. أحم.. مظلومة )يرددن( بعد قلبي .. جمروحة 
قلبي .. مظلومة ..

فرح: ما أمجل صوتِك يا سارة.

سارة: موعدنا إن شاء اهلل غًدا.
خترج مجيع زميالت سارة من املرسح. 
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الف�صل الثالث
الطالبة  تقوله  ملا  فتستمع  امللتزمة؛  الطالبة  جمموعة  إىل  سارة  تذهب 

امللتزمة:
إىل  تدعو  وال  األخالق،  مكارم  إىل  تدعو  ال  األغاين  أن  »واملشاهد 
األخالق الفاضلة؛ وإنام تدعو إىل العشق والغرام، واحلب واهليام، وتشتمل 

عىل ذكر حماسن النساء والغلامن! 
فأي خري فيها؟ 

قد يدعي أقوام بأن املوسيقى اهلادئة تريح األعصاب! 
القرآن  يف  الراحة  جتد  النفس  أن  طبًيا  ثبت  فقد  كذلك؛  األمر  وليس 

وليس يف الغناء وصدق اهلل: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ.
اذهبي إىل القرآن فيه الشفاء والرمحة ملن غمر اإليامن قلوهبم وأرواحهم 
صفاء  من  القرآن  يف  ما  لتلقى  وتفاؤل  برش  يف  وأقبلت  وتفتحت  فأرشقت 
ملوك  أغني  وأرواح  قلوب  تعرفه  مل  ما  النعيم  من  وذاقت  وأمان  وطمأنينة 
األرض، ولنستمع مًعا إىل هذه اآليات ولنر أثرها عىل أنفسنا كتجربة حية: 

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

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

الشيطان، فصارهادًيا ونذيًرا وشفاًء ملا يف الصدور. 
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الف�صل الرابع
خترج سارة من املجموعة وتذهب إىل مكاهنا.

سارة  صديقات  وتدخل  املرسح،  من  معها  ومن  امللتزمة  الفتاة  خترج 
ومعهن عود وطبل وآالت غناء)1( . 

فتقول نرباس لسارة: نريد اليوم طرًبا ما بعده طرب.
سارة: لكن أنا عندي رشيط ما رأيكن أن نسمعه. 

اجلميع: ال بأس.
تشغل سارة الرشيط فيستمعن إىل مقطع من القرآن الكريم ملدة دقيقتني.  
تغلق بعدها سارة املسجل فتقول نوف: اهلل .. هذا أعظم صوت رشح 

صدري. 
رزان: منذ زمن وأنا غافلة عنه؛ ملاذا مل تدلينا عليه يا سارة؟. 

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

فردوس: هذه هي السعادة احلقيقية يا بنات؛ إهنا يف كالم اهلل الذي ال 
يعلوه أي كالم. 

تقوم املجموعة بتكسري آالت الغناء.
:::::::  هناية املرسحية  ::::::: 

)1(  بالنسبة آلالت الغناء؛ يتم إحضار بدائل مشاهبة هلا حتاشًيا عن إثم إحضارها، وحفاًظا 
عىل املكان الرتبوي أال وهو املدرسة؛ فيتم مثاًل إحضار إناء طعام كبري بدالً من الطبل، 
ويتم إحضار جمسم لعود بدالً من إحضار العود نفسه، وإحضار أرشطة فارغة وتكسريها 

بدالً من إحضار أرشطة غناء وهكذا...
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللتمثيل دور استامع الغناءرشيط1

من املنزللتمثيل دور استامع الغناءمسجل2

من املنزللتمثيل دور استامع الغناءسامعات3

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )11( طالبًة هن: )الطالبة 
امللتزمة، مع زميالهتا األربعة، وسارة، فرح، نوف، فردوس، رزان، نرباس(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ مجيعها من املنزل.

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

- التحذير الشديد، والتخويف من الوعيد املرتتب عىل سامع الغناء.

الغناء ال جيتمعان يف قلب  القرآن وحب  الطالبات بأن حب  - توعية 
مؤمن.

- حث الطالبات عىل التخلص من مجيع ما يتعلق بالغناء من آالت أو 
أرشطة أو غريها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الرابعة
احلجــــاب

فكرة املرسحية:

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

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

وستقوم األخريات بارتداء العبائتني، وتؤديان احلركات، واألدوار. 

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

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

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

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

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

سحيق .. عزفت عنِك النساء فليس فيِك أي إغراء. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رش بلية.

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

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

اخلباء. 

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

صاحبايت فال يرضني سواي بدالً، وال يرضني عني حوالً.

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

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

وأنا وليدة عرص النقاء. 

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

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

ڈڇ    )التوبة: 81(.

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

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

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

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

النريان، سعرتِك فاعريف قدرِك أراين اهلل عن قريب قربِك.

:::::  هناية املرسحية  :::::

www.alukah.net



63

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

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

الطالبات

من لتمثيل دور العباءة املتربجةعباءة متربجة2
الطالبات

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

* مدة املرسحية: )9( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: اثنتان، كالمها من الطالبات.

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

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

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

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية.
مالحظة: ال بد ملن ستؤديان دور العباءتني أن يقرآن احلوار أكثر من مرة، 

حتى تعرفان متى تتوقفان عن احلركة، وما احلركات املناسبة يف أثناء احلوار.
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 امل�سرحية اخلام�سة
احل�سد.. الداء الفتاك

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

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

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

اجلميع: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
برشى: هل تعلمن من أحرزت املركز األول يف هذه السنة؟

اجلميع: ال واهلل .. ال نعلم.
برشى: أنا أخربكن؛ أحرزته الطالبة رواسن.

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

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

ٹ    تعاىل:زب  اهلل  قول  سمعتن  أما  أختكن؛  حتسدن  باهلل!  أعوذ  صفا: 
ڃ   ڃ     ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   رب ]النساء[.

برشى: أبًدا.. نحن مل نحسد أحًدا.
صفا: كالمكن هذا هو احلسد بعينه. احلسد يف الرشع هو: متني زوال 
عن  نعمته  اهلل  يوقف  أن  تتمني  أن  أي:  الغري؛  عن   - وجل  عز   - اهلل  نعمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صفا: كالمِك هذا يا ميمونة هو داع من دواعي احلسد والتباغض.
ميمونة: كيف؟ وضحي كالمِك أكثر. 

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

أوالً: بغض املحسودة؛ فتأسى عليها بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فتثري 
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  مما يسبب  فهذا  املنعم عليها،  قبل  اخللق من  الكرب وسوء  ثالًثا: 
الناس عليها مثال: حسد القرشيني لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يكون يتياًم ويصبح نبًيا؟، 
كيف ينزل عليه القرآن وليس له جاه؟ فحكى اهلل عنهم وفضح حسدهم بقوله 
تعاىل: چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ چ ] الزخرف: 31[.
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رابًعا: اخلوف من فوات املقاصد )األخوات فيام بينهن - أو الطالبات 
فيام بينهن(. 

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

سادًسا: اجلهل بعواقب احلسد. 

سابًعا: ضعف اإليامن. 

ثامنًا: حب الرئاسة واجلاه. 

تاسًعا: شح النفس باخلري عىل عباد اهلل. 

عارًشا: اخلوف من سقوط املنزلة إذا ارتفعت مكانة قرينتها. 

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

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

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

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

أنه أخف من  أم  الدرجة،  إىل هذه  يا صفا احلسد خطري  يعني  وهج: 
ذلك بكثري؟.
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الف�صل الثاين
صفا: اسمعي يا وهج إىل هذه األحاديث واحكمي أنِت بنفسِك)1( :

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

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

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

أفشوا السالم بينكم« رواه اإلمام أمحد. 

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

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

اإلمام أمحد. 

»ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   - عنه  اهلل  ريض   - هريرة  أيب  وعن   -5
جيتمعان يف النار مسلم قتل كافًرا، ثم سدد وقارب، وال جيتمعان يف جوف 

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

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

صفا: أرضار احلسد عىل احلاسدة نفسها كثرية منها:
1- سخط اهلل عىل احلاسدة. 

2- احلاسدة تفارق األنبياء والصاحلني يف اآلخرة. 

3- احلاسدة مشاِركة إلبليس والكفار. 

4- ينتفي عن احلاسدة كامل اإليامن. 

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

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

7- تصاب احلاسدة بالكمد والغيظ الذي ال يفارقها. 

قال الشاعر:
قاتله صربك  فإن  احلسود  كيد  عىل  أصرب 

تأكله ما  جتد  مل  إن  بعضها  تأكل  فالنار 
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مودة: وهل للحسد عالج يا صفا؟
صفا: احلمد هلل .. ما أنزل داًء 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:

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

ابن ماجة. 

2- الرضا بقضاء اهلل وقدره. 

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

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

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

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

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

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

9- اإلحسان إىل احلاسدة ما استطعِت. 
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10- أخذ النفس باللوم وقهرها بالندم حتى حتب اخلري لغريها كام حتبه 
لنفسها. 

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

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

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

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

ومسبباته)1( .

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

دواعي احلسد، ومسببات البغضاء.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

)1(  مالحظة: البأس بقراءة هذه النقاط الـ)14( من ورقة إذا تعذر حفظها.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم

رشيط1
فيه، وعرضهام  لتسجيل مقطعني 

يف املرسحية
)5( ر.س

مسجل2
الستخدامه يف عرض الرشيط يف 

أثناء املرسحية
من املنزل

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

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.
من  وواحدة  السوق،  من  واحدة  أداتان؛  املرسحية:  أدوات  عدد   *

املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة رياالت سعودية.
* اهلدف من املرسحية:

- حتذير الطالبات من خطر احلسد. 

- توجيه الطالبات إىل متنى اخلري للجميع.

- حث الطالبات عىل البعد عن احلسد، وكذلك معاجلته.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة
ال�سحة تاج.. فحافظي عليها

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تدخل طالبة إىل املرسح اسمها )أجماد( ثم جتلس.

تدخل طالبة أخرى اسمها )مداد( فتسلم عىل أجماد ثم جتلس.

مداد: يف األمس مل تستطع عيناي النوم.
أجماد: ومِلَ؟.

مداد: باألمس كنت جالسًة أمام شاشة التلفاز أكثر من أربع ساعات.
أجماد: أربع ساعات متواصلة.. هذا خطأ يا مداد. 

مداد: وماذا تريدنني أن أفعل يا أجماد؟
أجماد: البد أن تنتبهي يا مداد إىل صحة عينيِك، ثم اعلمي بأن النظر 
إذا أمهلتِه فسوف يسبب لِك مضاعفاٍت ومشكالت أنِت يف غنى عنها، ويف 
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النهاية قد تلجئني إىل النظارات، أو العدسات، أو ربام عمليات الليزر ودوامة 
من املشكالت التي قد تطول وتطول. 

لساعاٍت  التلفاز  مشاهدة  من  اإلكثار  عدم  عىل  دائاًم  احريص  لذا.. 
التلفاز بعيدة ثالثة أمتار  طويلة، واحريص عىل أن تكون املسافة بينِك وبني 
مثاًل، وال يكن جلوسِك أمام التلفاز مبارشة؛ بل انحريف عنه يمينًا أو شامالً 

حتى ختففي من وصول األشعة الضارة إىل عينيِك. 
مداد: جزاِك اهلل خرًيا يا أجماد عىل هذه املعلومات املهمة، وأعدِك إن 

شاء اهلل من اليوم بأن أحرص عىل سالمة عيناي من هذه األشعة الضارة.
تدخل طالبة أخرى إىل املرسح اسمها )سجايا( وتذهب إىل أجماد ومداد 

فتسلم عليهام، وجتلس معهام.
عن  للتعبري  صدرها  عىل  يدها  وتضع  الشديد،  بالسعال  سجايا  تبدأ 

األمل.
تسأل أجماد: ما بِك يا سجايا؟ ما الذي يؤملِك؟

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

عن  تتوقفني  ال  ملاذا   .. سجايا)1(  يا  التدخني  أعراض  هذه  أجماد: 
التدخني؟! إىل متى يا سجايا كل هذه املعاناة؟

صحتك يا سجايا يف تدهور، واهلل أعلم إىل أين ستصل يف النهاية، كل 

)1(  طرحنا هذه اآلفة املسامة )التدخني( عىل طالبات املرحلة االبتدائية لتحصني طالباتنا من 
هذه اآلفة اخلطرية التي يشاهدهنا يف املنزل، والشارع، ويف أماكن كثرية؛ وليس يعني هذا 
انتشار التدخني يف املرحلة االبتدائية؛ بل قصدنا هو عمل وقاية بالتوعية منه هلذه الفئة من 

الطالبات.
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يوٍم ونحن نسمع عن أمراٍض ال حرص هلا بسبب التدخني.. ربو - سل رئوي 
- تليف كبد - ذبحة صدرية - جلطة - فشل كلوي - رسطان الرئة. 

 .. يوم  يأتيني كل  الذي  الغضب  ما  تعلمني  لو  أجماد  يا   .. آه  سجايا: 
أقول آه.. ما الذي جعلني أقع يف فخ هذا اخلبيث )الدخان( آه.. كل يوم يأكل 

يف صحتي وأنا أرى بعيني وال أحترك لفعل يشء.
أجماد: ال تقويل هذا يا سجايا.. ال يوجد يشء مستحيل.. تستطيعني 
أن حتافظي عىل صحتِك ومن اليوم، فال ترتكي للشيطان يا سجايا أية فرصة 
لكي يضحَك عليِك، ويقول لِك: فات الوقت؛ بل ابدئي من اآلن وقويل إن 

شاء اهلل من هذه الساعة سأقلع عن التدخني.
سجايا: إن شاء اهلل من هذه الساعة سأقلع عن التدخني.

تدخل طالبة أخرى إىل املرسح اسمها )ميثاق( وتذهب إىل أجماد ومداد 
وسجايا فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

مداد: حدثيني عنِك يا ميثاق.. كيف حالِك مع الرجيم الذي بدأت 
فيه لتخفيف وزنِك؟)1( .

مداد: مل ينفع معي الرجيم، لذا قطعته منذ أوِل أسبوع، ولكن عجزت 
ثامنون  وكأنني جدة عمرها  التي جعلتني  السمنة هذه  أجد حاًل ملشكلة  أن 

سنة؛ بل حتى النوم مل أسعد فيه.

أجماد: دواؤِك عندي يا مداد، وسهل - بإذن اهلل -.
مداد: أعطينا حلِك يا أجماد، واعلمي بأن نصائحِك عىل العني والرأس. 

)1(  ينبغي أن يتم اختيار طالبة بدينة لتأدية دور "ميثاق" يف املرسح؛ حتى يتناسب الدور مع 
من تطبقه فيكون هناك تأثري أكرب.
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الف�صل الثاين
أجماد: أريد أن أوصيِك برياضة مهمة ويسرية أال وهي رياضة امليش؛ 
فامليش يعد من أفضل أنواع الرياضة عىل اإلطالق، وهناك الكثري من األطباء 

ممن ينادون برضورة امليش.

ألن امليش ينظم ويساعد عىل حتريك الدورة الدموية مما جيعل اإلنسان يف 
نشاط وحيوية دائمة، وهو ينظم رضبات القلب ويساعد عىل التدفق املنتظم 
للدم من وإىل القلب فيبقى اإلنسان يف معزل عن أمراض القلب - بإذن اهلل-.

يمنع  مما  الشحوم  من  تراكم  وما  الدهون  يذيب  امليش  فإن  وكذلك 
انسداد الرشايني، وخشونة العظام التي تسببها السمنة املفرطة، وهذا ما يعاين 
منه رشحية كبرية من املجتمع والدليل عىل ذلك انتشار مستحرضات النحافة 
وشد اجلسم، وال يدركون أن الرس يكمن يف امليش الذي يضمن هلم الرشاقة 

التي طاملا حلموا هبا. 

بامليش يقي اإلنسان نفسه من الكولسرتول الذي بدأ ينترش يف املجتمع، 
وأمراض  الروماتزم  أمراض  من  نفسه  عىل  حيافظ  أن  اإلنسان  يستطيع  كام 

العظام.

بامليش تتجدد اخلاليا وتنمو فتساعد عىل تعويض التالف منها، كام أنه 
يساعد عىل بناء اجلسم والنمو الطبيعي؛ فاإلنسان كثرًيا ال يقدر قيمة الصحة 

إال بعد أن يفقدها.

كام أن امليش من أفضل الوصفات التي تساعد املدخنة عىل اإلقالع عن 
الصحة  أثًرا عىل  للميش  فإن  هلا، وكذلك  التي ال حرص  التدخني  ومضاره 
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وجيعل  واالكتئاب  القلق  من  التخلص  عىل  اإلنسان  يساعد  فهو  النفسية؛ 
اإلنسان يف جتدد مستمر.

مداد: جزاِك اهلل خرًيا يا أجماد عىل هذه النصيحة، وبرصاحة أول مرة 
أسمع عن هذه الفوائد العظيمة للميش. 

املجموعة  )نادية( وتذهب إىل  تدخل طالبة أخرى إىل املرسح اسمها 
فتسلم عليهن، وجتلس معهن.

نادية: اليوم بصعوبة بالغة استطعت أن أحرض إىل الدوام، سهرت ليلة 
أمس ومل أنم إال يف وقت متأخٍر من الليل.

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

تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ چ ] النبأ: 10[.

نادية: احلمد هلل.. ال يوجد خري إال دلنا القرآن والسنة عليه؛ لكن نحن 
من نفرط ونقرص، لذا.. أعدِك يا أجماد بأنني من هذه الليلة سوف أترك السهر 

وأبتعد عنه إن شاء اهلل.

أجماد: يف اخلتام أريد أن أقول: 
وال  صحيًحا،  سلياًم  وبقاءه  عليه،  املحافظة  علينا  البدن  حق  من  إن 
يكون ذلك إال بالعناية به؛ فالوقاية والرياضة خري من العالج للمحافظة عىل 
الصحة، ودرهم وقاية خري من قنطار عالج، والرياضة هي من أفضل الطرق 

التي يقي هبا اإلنسان جسمه من العديد من األمراض.
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    ومهام يمتلك اإلنسان من أموال الدنيا وكنوزها ال يعادل هذا كله 
الصحة التي يتمتع هبا. 

الصحة  تساوي  اليومية،  والرياضة  املنتظم،  الغذاء  بأن:  تنسوا  وال 
اجليدة.

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

تدخل إحدى الطالبات وتضع لوحًة أمام الطابور مكتوٌب فيها: 

)الغذاء املنتظم  +  الرياضة اليومية  = الصحة اجليدة(

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)الغذاء لوح فلني1 عبارة:  عليه  ليكتب 

 = اليومية   الرياضة    + املنتظم  
يف  تعرض  ثم  اجليدة(  الصحة 

هناية املرسحية

 )10(
ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )5( طالبات هن: )أجماد، 
مداد، ميثاق، سجايا، نادية(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشة رياالت.
* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية املحافظة عىل الصحة.

- نرش ثقافة الوقاية خري من العالج.

- حماولة ترسيخ رياضة امليش يف أذهان الطالبات.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة
الفراغ .. نعمة اأم نقمة؟!!

الف�صل الأول
بداية املرسحية... 

تدخل إىل املرسح طالبة اسمها )ياسمني( فتجلس عىل يمني املرسح، 
ثم خترج من جيبها كيس فسدق، ثم تفتح الكيس وتبدأ باألكل. 

فتنادهيا ياسمني:  ثانية اسمها )هدى(  بعد نصف دقيقة تدخل طالبة 
هدى.. السالم عليكم. 

ياسمني: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
هدى: ماذا تفعلني هنا؟

ياسمني: كام تشاهدين؛ ليس لدي أّي عمل.. ألسِت مثيل أيًضا؟
هدى: نعم؛ أنا كذلك ليس لدي أي يشء يف هذا الوقت. 

ياسمني: تعايل واجليس معي نأكل الفستق لنقطع به الوقت. 
هدى: ال بأس؛ فهو أحسن من االنتظار يف ساحة الفراغ. 

www.alukah.net



81

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

الف�صل الثاين
ثم  )فائزة( وجتلس عىل يسار املرسح،  بعد دقيقة تدخل طالبة اسمها 

خترج من جيبها ورقة فيها مسابقة: »كلامت متقاطعة«. 

بعد نصف دقيقة تدخل طالبة أخرى اسمها )ُطهر( فتنادهيا فائزة بقوهلا 
تعايل عندي يا طهر.. أنا سعيدة بمجيئِك.

تأيت ُطهر إىل فائزة وتقول هلا: وماذا تريدين مني؟ 

هذه  حل  يف  معي  تلعب  من  أجد  وال  والفراغ،  بامللل  أشعر  فائزة: 
الكلامت املتقاطعة.

ُطهر جتلس وتقول: برصاحة حتى أنا أشعر بامللل والفراغ، وأبحث عام 
أشغل به وقت فراغي بأية وسيلة.

تبدأ فائزة وُطهر بحل الكلامت املتقاطعة.
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الف�صل الثالث
بعد دقيقة تدخل طالبة اسمها )حياة( وجتلس يف وسط املرسح وتقول: 

ما هذا الفراغ؟! أال توجد من أدردش معها، وأقطع معها الوقت؟! 

فتنادهيام  وبدور(  )أماين،  مها  اثنتان  طالبتان  تدخل  دقيقة  نصف  بعد 
حياة: أماين وبدور ال جتتمعان إال وعندمها يشء مهم.

تأتيان )أماين وبدور( إىل حياة ثم يقوالن: ال واهلل.. ما عندنا أيُّ يشء؛ 
كل ما يف األمر هو أننا نشعر بالفراغ، فنسري يف األسواق بال هدف.

حياة: يا فتيات اجلسن نتحدث مع بعض لنقطع الوقت. 
جيلسن مجيًعا.

قد  بأهنا  يقال  زينب؟  لزميلتنا  ماذا حدث  تعلمن  أال  فتيات  يا  حياة: 
اشرتت فستاًنا بعرشة آالف. 

بدور: من؟! زينب عاجزة عن لبس فستان بامئة ريال، فكيف بعرشة 
آالف ريال؟!.

أماين: أصاًل أمها متأذيٌة من كثرة مصاريفها؛ ومن املستحيل أن تشرتي 
لزينب فستاًنا هبذا السعر الباهظ. 

جائزة  عىل  حصلت  بأهنا  يقال  جود  زميلتنا  زينب.  من  دعونا  حياة: 
ثمينة عبارة عن ثالث قطع من السبائك الذهبية.

أماين: منذ أول يوٍم عرفت فيه جوًدا وهي مل تلبس خامتًا بيدها، فكيف 
بسبائك ذهبية، عجيب هذا اخلرب!. 
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بدور: ال أعتقد بأن هناك مسابقة أصاًل؛ فضاًل عن السبائك، كل ما يف 
األمر ال يتعدى سوى تشابه أسامء، أو إشاعات. 

حياة: دعونا من زينب وجود؛ يقال بأن ربى ذهبت يف األسبوع املايض 
إىل القاهرة يف رحلة سياحية عائلية ممتعة.

أن  إًذا  هلا  فكيف  سفر،  جواز  تستخرج  مل  هي  أصاًل  ُربى؛  إال  أماين: 
تذهب إىل اخلارج؟.

بدور: يا فتيات أنا رأيتها يف أحد أيام األسبوع املايض وهي خارجة من 
أحد األسواق، رأيتها بعيني فال جمال للشك بأن املوضوع مكذوب لكي يقال 

بأهنا ذهبت يف رحلٍة سياحية. 

حياة: هّيا يا فتيات لنذهب. 
خترج حياة، وبدور، وأماين من املرسح، ثم هدى، وياسمني، ثم فائزة 

وُطهر.
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الف�صل الرابع
بعد دقيقة تدخل طالبة اسمها )بسمة( وجتلس عىل يمني املرسح ومعها 

كتاب: »زاد املعاد« البن القيم اجلوزية - رمحه اهلل -.

بعد دقيقة تدخل طالبة أخرى اسمها )ابتهال( وتقول: السالم عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته.

بسمة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
ابتهال: أرى معِك كتاًبا يا بسمة. 

بسمة: نعم واهلل.. تعايلَّ عندي، لكي أخربِك. 
تأيت ابتهال إىل بسمة فتقول هلا: برصاحة؛ لدي وقت فراغ وال أدري 

ماذا أعمل.. أريد أن أشغل وقتي بيشء مفيد. 

بسمة: اجليس يا ابتهال ودعينا نقرأ كتاًبا نستفيد منه، ونستغل به وقت 
فراغنا بام يعود علينا بالنفع.

ابتهال: وما اسم الكتاب الذي بني يديِك؟.
بسمة: هذا هو كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم اجلوزية 

- رمحه اهلل -.

ابتهال: بسم اهلل .. افتحي الكتاب، ثم اقرئي.
الكتاب ثم تقرأ: »فصل: يف هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف سفره وعبادته؛  تفتح بسمة 

وفيه:

كانت أسفاره ملسو هيلع هللا ىلص دائرة بني أربعة أسفار؛ سفره هلجرته، للجهاد، وهو 
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أكثرها وسفره للعمرة، وسفره للحج. وكان إذا أراد سفًرا، أقرع بني نسائه 
فأيتهن خرج سهمها سافر هبا معه، وملا حج سافر هبن مجيًعا. 

وكان إذا سافر ملسو هيلع هللا ىلص خرج من أول النهار، وكان يستحب اخلروج يوم 
اخلميس، ودعا اهلل -تبارك وتعاىل- أن يبارك ألمته يف بكورها. 

وكان إذا بعث رسيًة أو جيًشا بعثهم يف أول النهار، وأمر املسافرين إذا 
كانوا ثالثة أن ُيأمروا أحدهم.

وهنى ملسو هيلع هللا ىلص أن يسافر الرجل وحده، وأخرب أن الراكب شيطان، والراكبان 
شيطانان، والثالثة ركب. 

وعن ابن عمر - ريض اهلل عنهام - أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا استوى 
لنا هذا  الذي سخر  قال: »سبحان  ثم  ثالًثا  كرّب  إىل سفر  بعريه خارًجا  عىل 
وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون. اللهم إّنا نسألك يف سفرنا هذا الرب 
ن علينا سفرنا هذا واطِو عنَّا ُبعده،  والتقوى ومن العمل ما ترىض، اللهم هوِّ
من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  األهل،  يف  واخلليفة  السفر  يف  الصاحب  أنت  اللهم 
املال واألهل« وإذا رجع قاهلن  املنقلب يف  املنظر وسوء  السفر وكآبة  وعثاء 

وزاد فيهّن: »آيبون تائبون عادون لربنا حامدون«)1( .

األودية  هبطوا  وإذا  كربوا،  الثنايا  علو  إذا  وأصحابه  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
سبحوا. 

)1(  أخرجه مسلم وغريه.
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الف�صل الـخام�س
ورشيط  مسجل  ومعها  )غزة(  اسمها  طالبة  تدخل  دقيقة  نصف  بعد 

فتجلس عىل يسار املرسح. 

غزة؛  فتنادهيا  )بركة(  اسمها  أخرى  طالبة  تدخل  دقيقة  نصف  وبعد 
احلقي يب يا بركة، ال يفوتنِك هذا الرشيط.

تأيت بركة إىل غزة وتقول: واهلل إن لدّي وقت فراغ.. الفراغ يشغل من 
وقتي اليشء الكثري. 

غزة: حتى أنا مثلِك يا بركة.. ما رأيِك إذن بأن نستمع إىل رشيط ديني 
ممتاز ورائع ومفيد. 

بركة: جزاِك اهلل خرًيا.. ابدئي 
تشغل غزة مقطًعا من حمارضة ملدة دقيقة كاملة)1( .

بعد دقيقة توقف غزة املسجل.

سامع  أن  بيان  فقط  هو  فاهلدف  وتعرضه؛  حمارضة  من  مقطع  أي  املرسح  مرشفة  ختتار    )1(
املحارضات واألرشطة النافعة من وسائل استغالل أوقات الفراغ.
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الف�صل ال�صاد�س
تدخل طالبة اسمها )أمينة( ومعها أوراق، ثم جتلس يف وسط املرسح.

بعد نصف دقيقة تدخل طالبتان مها )فاطمة وعزيزة( وتسلامن. 

أمينة: وعليكام السالم؛ جئتام يف وقتكام.. عندي عمٌل خريي؛ فإذا كنتام 
فارغتان فاجلسا معي لتكسبان األجر والغنيمة، واستغالل الوقت فيام ينفع 

بإذن اهلل تعاىل. 

فاطمة وعزيزة: نعم؛ نحن كذلك. 
عىل  بتوزيعها  نقوم  لكي  نافعة  مطويات  بإعداد  أقوم  أن  أريد  أمينة: 

املصليات يف املساجد، والطالبات يف املدارس. 

تبدأ الطالبات الثالث بعمل مطويات.
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الف�صل ال�صابع
خترج مجيع الطالبات من املرسح وهن؛ بسمة، وابتهال، ثم غزة وبركة، 

ثم أمينة. 

خترج طالبة وتضع لوحة مكتوب عليها: )من الوسائل املفيدة الستغالل 
الوقت(: 

1- قراءة كتاب نافع. 

2- سامع حمارضة دينية.

3- صلة الرحم. 

4- مراجعة دروسِك.

5- قراءة القرآن واألذكار. 

6- ممارسة بعض اهلوايات النافعة.

7- مشاهدة الربامج التلفازية اهلادفة.

8- التدرب عىل بعض املهارات.

9- حفظ سورة من القرآن، أو حديث نبوي، أو بيت شعر. 

10- االهتامم بشؤون املنزل.

وخترج طالبة آخرى وتضع لوحة مكتوب عليها: )من الوسائل الغري 
مفيدة الستغالل الوقت(: 

1- كثرة النوم. 

2- الغيبة والنميمة. 
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3- سامع الغناء. 

4- مشاهدة الربامج التلفازية غري اهلادفة. 

5- األلعاب اإللكرتونية. 

6- التسكع يف الشوارع واألسواق. 

7- الذهاب إىل رفيقات السوء.

8- أذية اجلريان.

9- املبالغة يف استعامل الشبكة العنكبوتية.

10- املكاملات اهلاتفية الطويلة.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالباتلتمثيل إعداد مطوياتأوراق1

)1( ر.سلتمثيل قضاء الوقت دون فائدةفستق2

مسجل3
لتشغيل مقطع من حمارضة يف 

املرسح
من املنزل

رشيط4
لتشغيل مقطع من حمارضة يف 

املرسح
من املنزل

5
كتاب: )زاد 
املعاد(البن 

القيم
للقراءة منه يف املرسح

من مكتبة 
املدرسة

لوح فلني6
ليكتب عليه: )من وسائل 

استغالل الوقت املفيدة(
)10( ر.س

لوح فلني7
ليكتب عليه: )من وسائل 

استغالل الوقت الغري مفيدة(
)10( ر.س

8
ورقة فيها 

كلامت متقاطعة
لتمثيل دور حل الكلامت 

املتقاطعة
من الصحف 

اليومية

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )14( طالبًة هن: )حياة، 
عزيزة،  فاطمة،  ابتهال،  بسمة،  ُطهر،  فائزة،  ياسمني،  هدى،  أماين،  بدور، 

غزة، بركة، أمينة(. 
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* مدة املرسحية: )18( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ثامين أدوات؛ واحدة من الطالبات، وثالثة 
من  وواحدة  املنزل،  من  واثنتان  املدرسة،  مكتبة  من  وواحدة  السوق،  من 

الصحف اليومية.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: واحد وعرشون رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية وقت الفراغ.

- حث الطالبات عىل استغالل وقت الفراغ باملفيد.

- عرض صور وسائل استغالل الوقت املفيدة، وغري املفيدة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثامنة
املدر�سة.. هي بيتِك الثاين

فكرة املرسحية:
ثم  بواسطة قطعة قامش،  إىل قسمني  املرسح  تقسيم مكان عرض  يتم 
توضع عند القسم األول لوحة مكتوب عليها )البيت(، وتوضع عند القسم 

الثاين لوحة مكتوب عليها )املدرسة(.

ثم يوضع يف قسم املدرسة مخسة مقاعد ومخس طاوالت، ولوح فلني، 
وسلة مهمالت.

ويوضع يف قسم البيت فراش، وأربع )تكايات(، ومقعدان، وطاولتان، 
وسلة مهمالت، وورق مرمي عىل األرض، وعلبة بخاخ، وعلبة ملطف جو.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تدخل مخس طالبات إىل قسم البيت فيجلسن فيه وهن: )نقاء، سكون، 
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ُربى، وفية، فادية(.

قسم  من  اخلمسة  الطالبات  فتنتقل  املدرسة،  قسم  إىل  املعلمة  تدخل 
البيت إىل قسم املدرسة.

املمتلكات  عىل  املحافظة  عن  اهلل  شاء  إن  اليوم  درسنا  املعلمة:  تقول 
التي يستفيد منها  العامة هي األشياء واألماكن  باملمتلكات  العامة، ونقصد 
اجلميع؛ فمن حق كل شخص الذهاب إليها، واالستفادة منها مثل: املساجد، 
وغريها؛  العامة،  واملكتبات  والشوارع،  واملدارس،  واملتنزهات،  واحلدائق، 
كل هذه األشياء تعد ممتلكات عامة وفرهتا الدولة - حفظها اهلل - للجميع؛ 
ليستفيدوا من خدماهتا، وتستفيد منها أيًضا األجيال التي تأيت بعدهم؛ فبقدر 
بإذن  القادمة -  منها األجيال  تستفيد  ما  بقدر  ما نحافظ عىل هذه اخلدمات 

اهلل - . 

مفهوم درس اليوم يا بنات؟ هل يوجد سؤال؟. 

الطالبات يقلن: مفهوم.

املعلمة: هّيا.. اآلن انرصاف؛ كل واحدة تذهب إىل بيتها وغًدا نتقابل 
إن شاء اهلل تعاىل؛ ثم خترج املعلمة من املرسح.
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الف�صل الثاين
تبدأ الطالبات بالعبث بأغراض قسم املدرسة.

نقاء تكتب عىل الطاولة.

سكون تقوم بحفر الطاولة بقلم، والنقش عليها.

األوراق  بتقطيع  وتقوم  األرض،  املهمالت عىل  برمي سلة  تقوم  ُربى 
ورميها عىل األرض.

الفلني  لوح  عىل  بالكتابة  وتبدأ  حقيبتها  من  البخاخ  ُعلبة  خُترج  وفية 
املوجود يف القسم.

فادية تقوم بقلب الطاوالت واملقاعد.

فيقمن  البيت؛  قسم  إىل  املدرسة  قسم  من  اخلمس  الطالبات  تذهب 
برتتيب البيت:

نقاء تقوم بنفض الفراش وتنظيفه.

سكون تقوم برتتبي )التكايات(.

ُربى تقوم بمسح الطاوالت واملقاعد وترتيبها.

وفية تقوم بجمع الورق املرمي عىل األرض ووضعه يف سلة املهمالت.

فادية تقوم بأخذ معطر اجلو ورشه يف مجيع القسم.
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الف�صل الثالث
هبا..  ُعبَِث  وقد  املدرسة  أدوات  فتشاهد  الفصل؛  إىل  املعلمة  تدخل 
هذا؟!..  فعل  من  مدرسة؟!..  أم  شارع  يف  نحن  هل  هذا؟!..  ما  فتقول: 
الطاوالت حمفورة، واملقاعد مرمية! ثم تذهب إىل لوح الفلني فتقول: ال.. بل 
وصلت الوقاحة بأن ُيكتب عىل اجلدار.. وماذا ُكتَِب؟.. العجيبة.. اخلطاطة.. 
ثم تلتفت إىل سلة املهمالت فتقول: ال.. مستحيل.. حتى سلة املهمالت مل 

تسلم منهن!

تدخل الطالبات اخلمس إىل قسم املدرسة.

تقول املعلمة: تردن أن تشعرنني بأنكن ال تعلمن عن يشء.. تعملن 
العجائب وهتربن.. ما بكن؟ أال جترؤ إحداكن عىل أن تقول: أنا من فعلت 

هذا؟.. طبًعا كٌل ترمي التهمة عىل األخرى. 

أريد أن أسألكن سؤاالً: هل تسمحن بأن ُيكتب عىل جدران بيوتكن؟

جيبن مجيًعا: ال واهلل ال نرىض.
املعلمة: هل تقبلن بأن يرمي أحٌد القاممة أمام بيوتكن؟

جيبن مجيًعا: ال واهلل ال نرىض. 
أليس  بأثاثه، واملحافظة عليه..  العناية  دائاًم  البيت حتاولن  املعلمة: يف 

كذلك؟

جيبن مجيًعا: بىل.
املعلمة: أريد أن أسألِك يا نقاء.. ملاذا حتاولني دائاًم أن يبقى أثاث بيتِك 
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نظيًفا؟ 

نقاء: ألن هذا بيتي.. أجلس فيه عدة ساعات من اليوم؛ أذاكر، أدرس، 
آكل، أقابل الصديقات فيه؛ فبقدر ما أهتم به بقدر ما تكون نظرة الصديقات 

واألهل يل نظرة حسنة.

املعلمة: وأيًضا يا نقاء املدرسة هي بيتك الثاين؛ حيث تقضني فيها عدة 
ساعات من اليوم قد تصل إىل سبع ساعات، وأيًضا تذاكرين فيها، وتدرسني 
فيها، وتأكلني فيها، وتقابلني الصديقات فيها.. وأيًضا فإن الطالبة التي حتافظ 
عىل نظافة مدرستها هي طالبة تعكس مدى األخالق العظيمة التي تتحىل هبا، 

وكذلك الرتبية العظيمة التي تسري عليها.

نقاء: برصاحة يا معلمتي ألول مرة أتعلم بأن العبث بأدوات املدرسة 
يشء خطري، ويدل عىل أن أخالق تلك الطالبة سيئة.. من اليوم إن شاء اهلل 
بيتي، ألنني ال أريد أن يقال؛  سُأحافظ عىل مدرستي كام أحافظ عىل نظافة 

نقاء طالبة غري مهذبة. 

املعلمة: أخربيني يا ُربى.. لو قامت إحدى الفتيات برمي القاممة أمام 
منزلِك؛ ماذا ستفعلني معها؟

ُربى: بكل تأكيد؛ سأجعلها تندم عىل فعلتها تلك، ربام يف املرة األوىل 
سلة  ليس  بيتنا  بأن  تعرف  أجعلها  سوف  الثانية  املرة  يف  ولكن  أساحمها 

املهمالت. 

املعلمة: وأيًضا يا ُربى املدرسة ليست سلة مهمالت، والطالبة ليست 
جاهلًة أو غبيًة لتامرس مثل هذه السلوكيات التي ال تصدر إال من األطفال أو 
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ربام حتى بعض األطفال ال يقومون بمثل هذه األعامل.. ُربى هل تريدين أن 
تكون أخالقِك مثل أخالق الفتيات الصاحلات؟ أم تريدين أن تنزيل نفسِك 

إىل أخالق األطفال الصغار؟.

هذه  وفعاًل  خمطئة  أنا  برصاحة  معلمتي..  يا  حصل  عام  أعتذر  ُربى: 
األشياء ليست من األخالق احلسنة ولكن أعدِك بأنني سوف أترفع عن مثل 

هذه األشياء بداية من اليوم إن شاء اهلل.

فصلها  يف  ورميه  الورق  بتقطيع  تقوم  طالبة  وفية..  يا  املعلمة: 
ومدرستها.. ما رأيِك هبذه الطالبة؟

وفية: أنا أعلم بأنني خمطئة، وأن ما فعلته خطأ يف خطأ، لكن برصاحة 
أنا رأيت الطالبات يعملن هكذا فعملت مثلهن.

املعلمة: ما شاء اهلل يا وفية.. يعني بدالً من أن تنصحيهن بأن حيافظن 
ختريبهن  يف  ومشاركتهن  بتقليدهن  تقومني  ومدرستهن  فصوهلن  عىل 

وعبثهن؟!.. 

يا وفية تذكري أن مدرستك هي بيتك الثاين، واليشء الذي ال ترضني 
يفعله أحد يف مدرستك؟!.. هل  أن  بيتك، كيف ترضني  يفعله أحد يف  أن 

فهمِت كالمي يا وفية؟.

أرضاه  ال  الذي  اليشء   .. معلمتي  يا  صحيح  كالمِك  نعم؛  وفية: 
لنفيس، ال أرضاه لغريي.

املعلمة: سكون، وفادية؛ أريد أن أسألكام سؤاالً واحًدا، وأريدكام أن 
البيت مكتومة،  البيت ووجدمتا هتوية  إذا دخلتام  جتيباين عليه بكل رصاحة: 
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واألثاث غري مرتب، ما الذي سوف تقومان به يف هذه احلالة؟

سكون: أول يشء أقوم برتتيب األثاث، وتنظيفه، ثم إعادته إىل مكانه 
بشكل الئق ونظيف.

فادية: وبعد ذلك أقوم بفتح النوافذ للتهوية، ثم رش الغرفة بملطف 
اجلو، حتى تكون رائحة البيت مجيلة. 

املعلمة: ما شاء اهلل، يشء عظيم.. يمكنكام أن تطبقا هذا الكالم عىل 
مدرستيكام، وتعتنيان هبا كام يف بيوتكام.

فادية: يا معلمتي؛ نحن عرفنا اآلن اخلطأ الذي وقعنا فيه.
سكون: لن نكرر هذا اخلطأ - بإذن اهلل - .

املعلمة: بارك اهلل فيكن مجيًعا، ووفقكن إىل أحسن األخالق، وتذكرن 
اهلل عنه  الصحيحني عن أيب هريرة - ريض  النظافة؛ ففي  ديننا حيثنا عىل  أن 
َأْو بِْضٌع َوِستُّوَن  - قال: قال عليه الصالة والسالم: »اإِلياَمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن 
الطَِّريق واحلياء  َعِن  األََذى  إَِماَطُة  َوَأْدَناَها  اهللَُّ  إاِل  إَِلَه  َقْوُل ال  َفَأْفَضُلَها  ُشْعَبًة 

شعبة من اإليامن«.

خترج املعلمة من املرسح.

تقوم الطالبات برتتيب قسم املدرسة وتنظيفه.. ثم خيرجن من املرسح.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)10( ر.سلغرض فصل املرسح إىل قسمنيقامش فاصل1

2
سبع طاوالت 

ومقاعد

لكي جتلس عليها املعلمة 
والطالبات، وتستعمل يف بعض 

أدوار املرسحية
من املدرسة

من املدرسةلتمثل دور العبث فيه ثم تنظيفهبساط3

أربع )تكايات(4
لتمثيل دور العبث فيها ثم 

تنظيفها
من املنزل

)5( ر.سلتمثيل دور العناية بالنظافةملطف جو5

)5( ر.سلتمثيل دور الكتابة عىل اجلدرانبخاخ6

)10( ر.سلتمثيل دور الكتابة عىل اجلدرانلوح فلني7

)1( ر.سليكتب عليها: )البيت(لوحة8

)1( ر.سليكتب عليها: )املدرسة(لوحة9

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )6( طالبات هن: )نقاء، 
سكون، ربى، وفية، فادية، املعلمة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: تسع أدوات؛ اثنتان من املدرسة، وواحدة 

من املنزل، وست من السوق.
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* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: اثنان وثالثون رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

- تربية الطالبات عىل املحافظة عىل نظافة املدرسة.

- التوعية بخطر العبث يف املمتلكات العامة وأهنا ملك للجميع.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.

www.alukah.net
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 امل�سرحية التا�سعة
جراح الأمة

فكرة املرسحية:
عىل جانبي املرسح لوحتان.

األوىل: صورة خلريطة فلسطني داخلها املسجد األقىص وعلم فلسطني 
ومكتوب عليها )أفلسطني كيف يل أن أمخد بركاًنا ثائًرا لذكر أساِك؟!(.

الثانية: خريطة العراق وهبا بغداد وعلم العراق ينزف دًما.. ومكتوب 
عليها: 

بالعني بــغــداد  يــا  أصـــابـــِك  مــــاذا 
الــعــني قــــرة  ـــا  ـــاًن زم تــكــوين  أمل 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

عبارة:  لوحة هبا  النحو ومعها  معلمة  وتأيت  الصف،  أربع طالبات يف 
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)عشق املسلم أرض فلسطني(، وتضع اللوحة عىل احلامل.

وتقول املعلمة للطالبة: بنيتي: )عشق املسلم أرض فلسطني(.
الطالبة األوىل تقف قائلًة: ماذا يا معلمتي؟.

املعلمة: عشق املسلم أرض فلسطني.
كلمة  عىل  وتلصقها  )نيس(  عليها  مكتوب  ورقة  الطالبة  يد  يف  يكون 

)عشق(، وبذلك تكون اجلملة: نيس املسلم أرض فلسطني.
وتقول الطالبة األوىل: نيس املسلم أرض فلسطني.

األول: فعل مبني فوق جدار الذلة والتهميش، والفاعل مسترت يف دولة 
صهيون، واملسلم مفعول..!

مكان  ظرف  فلسطني..  وأرض  التفتيش،  حمكمة  يف  مكبول   .. كال 
جمرور.. عفًوا.. مذبوح منذ سنني.

املعلمة: ما هذا يا بنيتي خالفِت قوانني النحو وعرف املختصني..!
الطالبة: معذرة معلمتي؛ فسؤالك حرك أشجاين، أهلب وجداين..

معذرة؛ فسؤالك نار تبعث أحزاين، وحتطم صمتي وهتد كياين..
معلمتي.. نطق فؤادي قبل لساين.

بنيتي فلسطني جرح باألمة غائر.. فلسطني كفاح عىل مدى  املعلمة: 
هليب  بنيتي  يا  فلسطني  جائر..  عدو  وجهاد  نضال  فلسطني  سائر..  الدهر 
ستعود  لكنّها  وبقوة..  عنوة  فأخذت  ُحّرة..  كانت  فلسطني  ثائر..  بركان 
ُحّرة بإذن اهلل؛ فزجمري يا رياح، و اقصفي يا رعود، وليرصخ اهلاتف املوعود؛ 
األقىص سيعود ..األقىص سيعود .. بإذن اهلل سيعود، ونسأل اهلل أن يكون لنا 

يف رحابه ركوع ثم رفع فسجـود؛ اللهم آمني.

www.alukah.net
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الف�صل الثاين
الطالبة الثانية يكون أمامها عىل الطاولة جمموعة من اجلرائد تقف ثائرًة 

وتقول:

ومتى؟ متى ستعود؟!

اآلونة  يف  وأصبحت  كثرية،  وأحزاننا  غائرة،  وجراحنا  عميقة،  آالمنا 
أننا ما إن نمسح دموعنا من عىل خدودنا  األخرية متتابعة ومتسلسلة؛ حتى 

ونرفع رؤوسنا حتى نسمع خرًبا جديًدا، أونرى مأساة أخرى.

ويف  الشيشان،  ويف  كوسوفا،  ويف  واهلرسك،  البوسنة  يف  جرح  لنا 
نسمع  العراق..  يف  اآلن  اآلن..  واآلن..  كشمري..  ويف  والفلبني،  إندونيسيا 
أخبار أمتنا وجراحنا يف اإلذاعات، ونقرؤها يف اجلرائد كل يوم؛ ولكن هل 

من جميب؟!

ثم ترضب الطالبة عىل كومة اجلرائد التي أمامها وتقول مستهزئة:

تكديس.. تكديس.. تكديس.. يا جراح األمة فوق قمة اجلرائد، وقفي 
منتصبة القامة كجبل طارق.

تقف الطالبة الثالثة وتشري إىل لوحة فلسطني والعراق قائلًة:
ــداد ونــوحــي ــغ ـــدس ب ــا ق عــانــقــي ي

جروحي. نزف  من  ــزان  األح وارشيب 

نعم؛ لقد رصنا بني قدٍس دمروها من سنني، والكثري الكثري من ديار 
إله  يا  املسلمني؛ ثم بغداد أخرًيا، وغًدا.. ربام حيمل جرًحا آخَر سوف يبني 

العاملني. 
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رسنا من ذل و طني، حني أطفأنا قناديل اليقني، وجتردنا من ثياب العز 
يف املوت العظيم.

الغازي  يد  أمًسا تسقطني، يف  بغداد  يا  متنا أمجعني حني شاهدناِك  إنا 
اللعني.. ساحمينا واعذرينا.. أنِت مل تسقطي ولكن؛ كنا نحن الساقطني.

عذًرا بغداد.. بعنا من قبل فلسطني، واليوم بصمنا وبعناك.

 أأبكيك بغداد؟.. أبكي احلضارات.. أبكي الطفولة.. أبكي النساء.. 
أبكيِك بغداد يا زهرة الرافدين، والبكاء عىل قدميِك انتصار.

تقف الطالبة الرابعة قائلًة:

أأبكي، وماذا تنَفع الَعرَباُت ومجيُع أهيل بالقذائف ماتوا؟

ُم َهاُهنَا جيري، وِدْجَلُة يشتكي وُفراُت؟! ْمُع، والدَّ ماذا يفيد الدَّ

يفيد  ماذا  ُجناُة؛  افدين  الرَّ شموَخ  ورَمى  بى،  الرُّ َأقفرِت  بغداَد  يا  اه  أوَّ
دى عثرات؟ ْمُع يا بغداَد وُخطاِك يف درب الرَّ الدَّ

أبناَء أمتنا الكرام، إىل متى يقيض عىل َعْزِم األيب ُسبَاِت؟ 

أمتنا  أبناَء  وَشتات،  ُفْرَقٌة  اإلسالم  وبنو  ٌة،  ُمرَّ واحلقيقُة   ، َأْكرَبُ األمُر 
َكراُت؟!  الكَراَم، إىَل َمتى مَتَتدُّ فيكم هذه السَّ

فحاُت، وهناَك يف  َدْت بجراحه الصَّ ٌج بدمائه قد ُسوِّ هذا العراُق مرضَّ
األقىَص َيٌد مصبوغٌة بدٍم، وجيٌش غاصٌب وُبغاُة.

املعلمة تقول: 

ال واهلل يا أمة اإلسالم!... ال واهلل! دين اهلل سيبقى. دين اهلل لن يسمح 
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لتلك الرشذمة القذرة أن تّدنس رفعة وطهارة ونظافة اإليامن!..

ولكن؛  املسلمني  بالد  من  وغريها  للغاصبني،  مباحة  فلسطني  نعم 
املبني..  بالنرص  هيهات هيهات أن تدوم هلم؛ ألن اهلل - عز وجل - وعدنا 

متى؟ ال نعلم ولكن النرص آٍت بإذن اهلل.
ــم  ــاس ح ـــرص  ن فــجــر  ــــرص  ألب إين 

واحلــجــرات. واألنــفــال  النور  ستزفه 

ثم تتىل آيات من خلف الستار. قال تعاىل:

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڇ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ     ڈ  ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 

گ گ ڇ   )النور: 55(.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
صورة خلريطة 1

فلسطني
الطالبات،  أذهان  الصورة يف  لتعميق 

ولكي يكون التأثري أكرب
)50( ر.س

صورة خلريطة 2
العراق

الطالبات،  أذهان  الصورة يف  لتعميق 
ولكي يكون التأثري أكرب

)50( ر.س

لوحه هبا عبارة: 3
)عشق املسلم 
أرض فلسطني(

)10( ر.سلعرضها يف املرسحية

ورقة مكتوب 4
عليها: )نيس(

يف  )عشق(  كلمة  عىل  تلصقها  لكي 
لوحة: )عشق املسلم أرض فلسطني(

من الطالبات

جمموعة من 5
اجلرائد

من املنزللعرضها يف املرسحية

هن:  طالبات   )5( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)املعلمة، والطالبة األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة
املكتبة، وواحدة  * عدد أدوات املرسحية: مخس أدوات؛ ثالث من 

من السوق، وواحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائة وعرشة رياالت.
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* اهلدف من املرسحية:
- تذكري الطالبات بجراح األمة اإلسالمية.

األمة  هبا  متر  التي  املآيس  هذه  رغم  والتفاؤل  األمل  روح  زرع   -
اإلسالمية.

- ربط قضايا النرص لألمة بكتاب اهلل -سبحانه وتعاىل-.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية العا�سرة
حق اجلارة

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

ويف كل قسم طاولة ومقعد، جتلس عليه طالبة.

اجلارة األول معها كتاب وتقرأ.

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

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ترشب اجلارة الثانية العصري، ثم ترمي بالعلبة عىل اجلارة األوىل.

www.alukah.net
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اجلارة األوىل توقف القراءة قلياًل، ثم تكمل. 

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

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

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

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

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

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

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

تفتح اجلارة الثانية الكتاب، ثم تقرأ بصوٍت مسموع:
يكون  اجلار  قدر  وعىل  الناس،  بني  شائعة  مقولة  الدار..  قبل  اجلار   «

ثمن الدار، واجلار الصالح من السعادة.

فضل اإلحسان إىل اجلار يف اإلسالم: 
السالم - يويص  اجلار، وظل جربيل - عليه  لقد عظَّم اإلسالم حق 
نبي اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص باجلار حتى ظنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الرشع سيأيت بتوريث اجلار: 
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وقد  عليه.  متفق  ثه«  َسُيورِّ أنه  ظننت  حتى  باجلار  يوصيني  جربيل  »مازال 
ائ   ى   ى   ې   ې   ې   زب  اجلار:  إىل  باإلحسان  القرآن  أوىص 

ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   رب   ]النساء:26[.

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

مسلم: »فليحسن إىل جاره«. 

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

جلاره« رواه الرتمذي. 

من حقوق الـجارة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رواه البخاري. 

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

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

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

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

وأما يف اإلسالم فيقول أحدهم: 
ـــــاوره أج إذ  ـــــاري  ج ــر  ـــ ض ـــا  م

ــرت س ـــه  ـــت ـــي ـــب ل يــــكــــون  أال 
خــرجــت جــــاريت  ـــا  م إذا  أعــمــى 

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

تعرف اسم جارهتا املالصقة هلا يف السكن.

نسأل اهلل أن يعيننا واملسلمني عىل القيام بحقوق اجلوار.

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

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

من اليــــوم تصافينـا         ونطــوي ما جرى منا

وال كــان وال صــار         وال قـلـتـــم وال قلنا

وإن كــان والبـــــد          من العتـبى فباحلسنى

كفى ما كان من هجر         وقــد ذقتـم وقد ذقنا

وما أحسـن أن نرجع          للوصل كـمـا كـنـــا

تأخذ اجلارة األوىل اهلدية، ثم تسلم عىل جارهتا الثانية. 

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

من املدرسةللجارة الثانيةمقعد وطاولة2

عىل كرتون فارغ كبري3 األدوات  رمي  دور  لتمثيل 
اجلريان

من املنزل

خالل رشيط أناشيد4 من  اجلارة  إزعاج  دور  لتمثيل 
الصوت املرتفع

من الطالبات

)1( ر. سليكتب عليها اجلارة األوىللوحة5

)1( ر. سليكتب عليها اجلارة الثانيةلوحة6

قطعة قامش 7
تفصل بني 

اجلارتني

لتقريب فكرة املرسحية، وأنه يتحدث 
عن جارتني

من الطالبات

من مكتبة لقراءة مقطع حق اجلارة منهكتاب8
املدرسة

)5( ر. سلتقديمها إىل اجلارة األوىل يف املرسحهدية9

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

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

املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: سبعة رياالت.
* اهلدف من املرسحية:

- بيان حق اجلارة يف اإلسالم، وأمهيته.

- التحذير من أذية اجلارة بأية وسيلة كانت.

- احلث عىل اإلصالح بني اجلريان باهلدية وغريها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية احلادية ع�سر
خم�س من الفطرة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ست طالبات جمتمعات حول طالبة ملتزمة )1( جالسة عىل كريس لتقول 
هذه الكلمة للطالبات:

خم�س من الفطرة:

إنه حديث عظيم لو طبقه البرش لزالت عنهم الكثري من األمراض املزمنة 
التي نراها اليوم مثل: األمراض اجللدية، واألمراض املعدية، لنقرأ ونتأمل. 

ونتف  واالستحداد،  اخلتان،  الفطرة:  من  »مخس  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول 

التي حتافظ عىل الصالة واحلجاب؛ بحيث  املتدينة،  الطالبة  امللتزمة؛ أي  بالطالبة  أقصد    )1(
تكون قدوًة لزميالهتا.
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اإلبط، وتقليم األظافر، وقص الشارب« رواه البخاري. هذا حديث عظيم 
ينبغي عىل كل مؤمنة أن تأخذ به وتطبقه يف حياهتا. 

النبي  لتعاليم  تطبيقها  من  املؤمنة  جتنيها  التي  املنافع  علمًيا  ثبت  وقد 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.

واآلن لنعدد بعضا من الفوائد الطبية لكل ما جاء يف احلديث الرشيف.

1- اخلتان:
التي تغطي العضو املؤنث لدى  الزائدة من اجللدة  وهو إزالة أو قطع 
البنت؛ فإذا مل يتم إزالة هذا اجللد سوف ترتاكم فيه األوساخ واجلراثيم وتنمو 
والزهري.  كالسيالن  األمراض؛  من  العديد  تسبب  حتى  وتتكاثر  البكترييا 
ومع استمرار تراكم ونمو اجلراثيم قد يصاب الرجل برسطان القضيب، أو 
بعقم كامل . إن اإلنسان الذي مل خيتن سوف ترتاكم حتت هذه اجللدة بقايا 
البول وما حيمله من جراثيم وفطريات، وقد تنتقل هذه إىل املثانة والكليتني 

وتسبب العديد من االلتهابات واآلالم املربحة.

أمرنا  لذلك  االختتان:  عدم  عن  ناجتة  كثرية  خماطر  هنالك  وبالنتيجة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن نختتن، وعدَّ هذا األمر من فطرة اإلنسان التي فطره اهلل عليها. 

2- االستحداد: 
املؤنث، بكلمة أخرى حلق  العضو  الشعر من حول  إزالة  يعني  وهو 

شعر العانة.

اجللد  ومفرزات  العرق  فيها  يرتاكم  املنطقة  هذه  أن  علمًيا  ثبت  وقد 
بشكل كبري وتكون عرضة للتلوث باألوساخ بسبب قرهبا من مكان السبيلني. 
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يف  الشعر  غزارة  املساعدة عىل  إىل  يؤدي  العانة سوف  إمهال حلق  إن 
هذه املنطقة وبالتايل جتد اجلراثيم والفطريات مرتًعا خصًبا لتنمو فيه.

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

االغتسال إلزالة التعرقات وامليكروبات. 

3- نتف اإلبط: 
لألسباب السابقة نجد أن هذه املنطقة حتت اإلبطني حيث ينمو الشـعر 
ويزداد التعـرق وإفرازات الدهون؛ فإن الفطريات واجلراثيم جتد مكاًنا مالئاًم 

للعيش. 

وبالتايل إزالة الشعر من حتت اإلبطني يعني إزالة هلذه اجلراثيم فيبقى 
اجلسم نقًيا طاهًرا. 

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

الكرهية. 

بسبب  وتتكاثر  برسعة  تنمو  األظافر  هذه  حتت  املرتاكمة  اجلراثيم  إن 
أثناء  يف  اإلنسان  جسم  لداخل  تنتقل  ثم  لذلك،  املناسبة  الظروف  وجود 

الطعام. 

وهكذا فقد هنى نبي الرمحة ملسو هيلع هللا ىلص عن إطالة األظافر ملا تسببه من تلوث 
وتسمم وإذا طالت كثرًيا قد تؤدي إىل االلتهابات يف هنايات األصابع ونزيف 
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بسبب التشققات واإلصابات بالرضوض.  

5- قص الشـارب:    
وهذا عند الرجال فقط. 

له  تصديًقا  نجد  ما  املؤمنة، وهذا  لعبادات  الطيب  األثر  يتبنيَّ  وهكذا 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ   : يف قول احلق - عز وجل - 
]النحل:  گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڇ 

 .]97

تنتهي الطالبة من الكلمة؛ فتخرج من املرسح مع ثالث من الطالبات، 
وتبقى ثالث هن: )حور، ويقني، وحياة(.
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الف�صل الثاين
بأن  أسبوع  منذ  أالحظ  أنا  أظافرِك؟  تقصني  ال  ملاذا  حور..  يقني: 

أظافرِك طويلة ومل تقومي بقصها حتى اآلن!

حور: برصاحة.. أنا أحب أن تكون أظافري طويلة.

تدعني  جيعلِك  مقنع  واحٍد  بسبٍب  ختربيني  أن  يمكنِك  هل  إًذا  يقني: 
أظافرِك طويلة؟

حور: برصاحة ال يوجد لدي أي سبٍب مقنع؛ لكن احلقيقة هي أنني قد 
اعتدت عىل تطويل األظافر.

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

وقص األظافر« وبني كالمِك.

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

حور: بالتأكيد كالم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصهو أحب عندي، وهو أخري يل..

يقني: يعني من اليوم يا حور لن أشاهد أظافرِك طويلة - بإذن اهلل -.

حور: أعدِك يا يقني بأنني سوف أواظب عىل قص أظافري إن شاء اهلل؛ 
فأكسب األجر من اهلل تعاىل، ثم أحافظ عىل نظافة يداي من القاذورات التي 

تعلق باألظافر.

يقني: وأنِت يا حياة.. أال تالحظني انتشار العديد من الروائح الكرهية 
من بعض الطالبات قرب وقت الظهرية. 
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العناية  عدم  بسبب  هي  خترج  التي  الروائح  هذه  كل  لألسف  حياة: 
بإزالة شعر اإلبط؛ فوجوده يسبب كثرة إفراز العرق، ويزيد من نتن رائحته.

يقني: مار أيِك يا يقني بأن تقدمي نصيحة للطالبات الاليت هيملن سنن 
الفطرة.

مشاعر  أجرح  وربام  حساس،  املوضوع  ألن  جًدا؛  مستحيل  حياة: 
عادة  هي  الشخصية  النظافة  عىل  املحافظة  ألن  قصد،  دون  زمياليت  إحدى 

وتربية وسلوك من الوالدين واملنزل..

يقني: تقاطعها بقوهلا: وأيًضا من املدرسة؛ فنحن هنا ما جئنا إال لنتعلم 
الرتبية واألخالق كام نتعلم العلوم والدروس.

فليس عيًبا وال حراًما أن تنصحي زميالتِك بأسلوب مهذب عن سنن 
الفطرة، فلو كان فيها عيب وحرج كام قلِت ملا قاهلا أطهر وأرشف البرش حممد 
حتى  بل  الفقه،  كتب  وكذلك  الطهارة،  بأبواب  مليئة  النبوية  فالسنة  ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
القرآن أعظم كتاب حيث عىل النظافة؛ إًذا .. فلامذا نخجل من احلديث يف أمٍر 

حتدث فيه الكتاب والسنة والسلف الصالح؟! 

خترج يقني، وحور، وحياة من املرسح.

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

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )7( طالبات هن: )الطالبة 
امللتزمة، وثالث طالبات جيلسن حوهلا، وحور، يقني، وحياة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

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

- توعية الطالبات بخصال الفطرة التي حث عليها ديننا اإلسالمي.

يف  القذرة  العادات  بعض  خطر  إىل  الطالبات  أنظار  لفت  حماولة   -
املجتمع مثل: إطالة األظافر.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثانية ع�سر
قراءة الكتب .. اأين نحن منها؟!

الف�صل الأول
بداية املرسحية... 

سندس،  )مأوى،  هن:  يتحدثن  املشهد  يف  جمتمعات  طالبات  سبعة 
حماسن، عزيزة، فوز، منى، شذى(. 

مأوى: دخلت يا فتيات مرة صيدلية من الصيدليات، وقلت للصيديل 
هو  عندي  حيوي  مضاد  أقوى  فقال:  عندك  حيوي  مضاد  أقوى  أعطني 
البنسلني. قلت: البنسلني عالج قديم وال أظنه قوًيا؛ فأرص إال أن آخذه، وأنا 

يف احلقيقة لست مقتنعًة بكالمه؛ فام رأيكن؟

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

يوزع  أن  والبد  تاجر  عنده..  التي  الكمية  يبيع  أن  أراد  ربام  شذى: 
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البضاعة التي عنده. 

حماسن: يا أخوات.. البنسلني مضاد حيوي واسع االستعامل مكتشفه 
العامل فلمنج، وكان الكتشافه بعد اهلل سبحانه دور كبري يف القضاء عىل الكثري 

من األمراض مثل: اجلدري قدياًم.  

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

املضادات احليوية عىل اإلطالق. 

سندس: قرأت يا بنات يف األمس خرًبا عن سقوط طائرة يف دولة اسمها 
جواتيامال، وراح ضحيتها حوايل مائة شخص؛ هل سمعتن هذا اخلرب؟ 

منار: أعوذ باهلل.. ال مل أسمع به، أبعد اهلل الرش عنا. 

حماسن: اخلرب هذا قرأته باجلريدة يوم أمس، وكان يف مدينة كواالملبور، 
يوِم أمس، وذهب ضحيته أكثر من ثالث مائة  شخص هم  وقع يف صباح 
مجيع ركاب هذه الطائرة، ويرجع سقوط الطائرة إىل حريق نشب يف حمركها، 

ومل يستطع القبطان تفاديه. 

فوز: قبل أسبوعني سافرت أنا وعائلتي ونويت أن أمجع الصلوات دون 
قرص، لكن الذين معي أخربوين بأنه البد من اجلمع والقرص مًعا وال يصح 
االقتصار عىل اجلمع دون القرص يف الصلوات يف أثناء السفر؛ ولكن أيب كان 
رأيه عكس ذلك حيث أشار إىل أنه جيوز اجلمع يف الصلوات دون القرص. ويف 
احلقيقة احرتت يف أمري؛ هذا يقول يل امجعي وال تقرصي، واآلخر يقول يل 

امجعي وأقرصي.. أسأل اهلل أن يرشدنا إىل الصواب يف هذه املسألة. 
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منار: حتى أنا.. احرتت يف هذه املسألة.

عزيزة: برصاحة؛ ال أدري.

حماسن: املسألة يسرية واحلمد هلل، اجلمع والقرص هو رخصة من الشارع 
احلكيم سبحانه؛ فمن أرادِت اجلمع دون القرص جاز هلا ذلك، واحلمد هلل ما 

جعل علينا يف الدين من حرج.

فوز: جزاِك اهلل خرًيا يا حماسن.. اآلن فهمت املسألة، حًقا؛ اجلاهل عدو 
نفسه. 

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

مجيع الطالبات بصوت واحد: وما هي هذه اآلية؟. 

رب  پ   پ   پ   اإلخالص:زب  سورة  يف  تعاىل  قوله  عزيزة: 
]اإلخالص: 2[. ما املقصود بالصمد يف هذه اآلية؟ 

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

عزيزة: معقولة يا فتيات اإلسالم ال توجد طالبة منا تعرف معنى هذه 
اآلية.. طوال عمرنا نقرؤها وال نعرف معناها.. حًقا إهنا مصيبة. 

رب   پ   پ   پ   تعاىل:زب  اهلل  قوله  يف  )الصمد(  معنى  حماسن: 
]اإلخالص: 2[. أي أن اهلل - عز وجل - هو الذي ُتطلب منه احلوائج. 

فيِك،  اهلل  فبارك  ونورتينا،  أفتيتنا  حماسن  يا  خرًيا  اهلل  جزاِك  مأوى: 
وزادِك من علمه. 
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الصغرى  أختي  الغرفة جاءتني  أثناء جلويس يف  باألمس ويف  شذى: 
وقالت: لدي واجب يف الرياضيات وأريدِك أن حتليه، فقلت هلا: األمر يسري 
إن شاء اهلل.. افتحي يل الواجب، ففتحت الواجب وليتها ما فتحت الواجب. 

عزيزة: وملاذا؟ ..ما الذي جرى؟. 

شذى: وما الذي مل جيري؟!.. كان الواجب عبارة عن حساب ملساحة، 
ال  لكن؛  الشامل  نحو  أديره  ثم  يمينًا  دماغي  أعرص  حساهبا..  عن  عجزت 

فائدة، بل إنني شعرت باحلرج وأنا أمام أختي الصغرى.

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

الشافعي - رمحه اهلل -  يا بنات سمعت باألمس قصيدة لإلمام  منار: 
عجيبة ومفيدة، وأردُت أن أنقلها لكن وهي:

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

الــلــيــايل ــــة  ــــادث حل ـــــزع  جت وال 
ــاء ــق ـــا ب ـــي ـــدن فــــام حلـــــــوادث ال

البيتني، ولكن إن كانت إحداكن  واملعذرة.. فلم أحفظ سوى هذين 
حتفظها فلتكملها لنا وجزاها اهلل خرًيا.

حماسن: أنا سأكملها إن شاء اهلل:
ــىل األهـــــوال جــلــًدا ـــن رجـــاًل ع وك

ــاء ــخ ــس ــة وال ــامح ــس وشــيــمــتــك ال
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عيب كـــل  بــالــســامحــة  ــي  ــط ــغ ي
ــاء ــخ ــس ــه ال ــغــطــي ــب ي ــي ــــل ع وك

رسور وال  يـــــدوم  حـــــزٌن  وال 
رخـــاء وال  عــلــيــك  بـــؤس  وال    

سندس: بارك اهلل فيِك؛ فقد أحتفتنا وأمتعتنا. 
حماسن: فقط؛ أريد أن أسألكن سؤاالً، وأريدكن أن جتبنني برسعة.

السؤال: من أول سفرٍي يف اإلسالم؟ 
بعد نصف دقيقة تقول حماسن: ال جواب، ال أحد يعرف اجلواب، إنه 
الصحايب اجلليل مصعب بن عمري- ريض اهلل عنه - أول سفري يف اإلسالم؛ 

وأيًضا.. عندي سؤال آخر وأريدكن أن جتبنني برسعة.
ما هو اسم آخر موضة خرجت يف األسواق؟. 
مجيع الطالبات بصوت واحد: موضة 2014. 

ثم  لكن..  أحسن  يفيدكن  وبام  بدينكن  ثقافتكن  تعليق؛  ال  حماسن: 
خترج من املرسح. 

مأوى: أال تالحظن يا بنات بأن كل سؤال نسأله إال ونجد جوابه عند 
حماسن.

سندس: ما شاء اهلل؛ عندها معلومات، وعلم، وثقافة واسعة. 
فوز: برصاحة أمتنى أن أصبح مثلها؛ لكن ال أعلم كيف السبيل. 

الذي  الرس  عن  حماسن  سؤال  من  لنا  البد  نحن  بنات..  يا  شذى: 
عندها.. ثقافتها واسعة، فهي متفقهة يف الدين، وقوية يف العلوم. 

عزيزة: إًذا.. البد لنا من أن نسأهلا حال جميئها إلينا عن رس ثقافتها ومتيزها.
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الف�صل الثاين
فتقول:  املجتمعات  الفتيات  إىل  وتذهب  حماسن  تدخل  دقيقة  بعد 

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

اجلميع يرد: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مأوى: يا حماسن نحن نريد أن نسألِك سؤاالً ولكننا يف خجٍل منِك.

حماسن: وملاذا كل هذا اخلجل؟! نحن أخوات، وصديقات، وزميالت؛ 
فال داعي للخجل. 

تأتني هبذه  أين  العالية! من  ثقافتِك  ما هو رس  نعرف  أن  نريد  مأوى: 
املعلومات والفوائد والنصائح؟. 

آالف  منه  وأستفيد  كتاًبا  أقرأ  الكتب..  من  كلها  اهلل؛  بحمد  حماسن: 
املعلومات التي تفيدين يف جماالت ديني ودنياي. 

شذى: وكيف تستطيع الطالبة أن تقرأ الكتب، وتعتاد عىل قراءهتا؟ 

حماسن: األمر يسري جًدا.. ابدئي كام يقولون: خطوة... خطوة. 

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

يف القراءة، وجماراة الزمن. 



130

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

كتاب صالح  فليس كل  الكتاب:  اختيار  األهم:  الثانية وهي  اخلطوة 
للقراءة؛ فقد يكون فوق مستواِك، أو بعيًدا عن ميولِك وأهدافِك، أو قليل 
الفائدة فتضيعني وقتِك فيام ال فائدة فيه، لذا.. أوصيِك بالعناية بقراءة كتب 
اإلمام ابن القيم اجلوزية - رمحه اهلل - فهي كنوز ودرر، وكذلك كتب العلامء 
األعالم كابن تيمية وابن رجب وكذلك من املتأخرين كتب العالمة ابن باز 
- رمحه اهلل - ، وابن عثيمني - رمحه اهلل - والشيخ عائض القرين، والشيخ عيل 
الطنطاوي، وغريهم من العلامء األجالء ففيها خري عظيم؛ فاختاري منها ما 

تستطيعني فهمه، واستشريي. 

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

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

تقوم مجيع الطالبات، فتسأهلن حماسن إىل أين ذاهبات؟!

جيبن مجيع الطالبات بصوت واحد: إىل املكتبة لرشاء الكتب.

حماسن: وأنا سوف أذهب معكن. 

خترج مجيع الطالبات من املرسح.

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

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )7( طالبات هن: )مأوى، 
سندس، حماسن، عزيزة، فوز، منار، شذى(.

* مدة املرسحية: )15( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

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

- توعية الطالبات بأمهية القراءة.

- لفت أنظار الطالبات إىل أمهية القراءة يف تشكيل وتنمية ثقافة الطالبة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثة ع�سر
الكتابة على اجلدران

الف�صل الأول:
بداية املرسحية...

  توضح لوحتان بيضاوان، األوىل عىل يمني املرسح والثانية عىل يساره. 

إىل  تذهب  ثم  أسود،  بخاح  علبة  ومعها  منى  اسمها  طالبة  تدخل    
كام  اجلدار  عىل  أكتب  اآلن  سالم:  يا  وتقول  املرسح  يمني  عىل  التي  اللوحة 

حيلو يل. 

اللوحة  تكتب عىل  ثم  مرات،  البخاح عدة  علبة  بتحريك  منى  تبدأ    
العبارات اآلتية:

 أوالً: تكتب هذه العبارة: )ذكريات منى!(. 

  ثم تقوم بالنظر إليها واإلعجاب هبا بقوهلا: اآلن أصبحت مشهورة. 

  ثم تقوم بالتعديل عليها وزخرفتها بالبخاح وتقول: اهلل .. أنا فنانة رائعة.  
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نكمل  دعونا  املكان؛  بقية يف  هناك  زال  ما  لنفسها:  منى  تقول  ثم   -  
الكتابة، فعلبة البخاخ بخمسة رياالت فقط!. ثم تقوم بتحريك علبة البخاخ 

وكتابة العبارة اآلتية: )ابتعدن عن طريقي، فأنا شجاعة بطلة(. 

  ثم تنظر إليها وتقول: العبارة املناسبة يف املكان املناسب.

منى: دعونا نزخرفها ونحسنها؛ حتى ينبهر اجلميع هبا. 

  تدخل طالبتان إىل املشهد مها: )زينب، ومها(؛ ثم يذهبان إىل اللوحة 
التي ُكتب عليها ويقوالن: ال حول وال قوة إال باهلل. 

زينب: رأيت يف الصباح هذه اللوحة وهي نظيفة وبيضاء، ليس فيها أية 
كتابات وال عبارات!. 

مها: آه .. التي فعلت هذا فتاة غري مهذبة. 

اجلدران،  تشويه  حلد  األمر  يصل  أن  املعقول  من  هل  زينب:  تقول 
واملنازل، واملدارس، واملرافق العامة هبذه الطريقة. 

مها: لألسف .. هذا اليشء يغضب اهلل قبل الناس، فهذا العمل يعكس 
انطباًعا سيًئا، وصورة مشوهة، عىل سمعة فتيات املسلمني؛ فمن من الفتيات 

من ترىض أن توصف بأهنا إنسانة تشوه سمعة املسلامت!.

فكيف  باجلنون؛  عقوهلن  فقدن  ممن  حتى  تصدر  ال  ربام  األفعال  هذه 
بالفتيات العاقالت املحرتمات؟!. 

خترج مها وزينت من املرسح ومها غاضبتان.
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الف�صل الثاين
تدخل منى مرة أخرى عىل املرسح ومعها بخاخ أسود. 

بيضاء  اهلل  اهلل  وتقول:  املرسح  يسار  عيل  التي  اللوحة  إىل  منى  تتجه 
ومجيلة وما ينقصها إال رسمة أمجل. 

ثم تفكر وتقول: ماذا أرسم؟ مثاًل: أرسم طيارة؟ ال .. ال سفينة؟ ال.. 
ال سيارة .. فكرة حلوة من رسامة موهوبة. 

ملاذا ال أرسم سيارة خيالية. 

حترك منى البخاخ ثم تقوم برسم سيارة، وحتسن فيها، وتتقن رسمها، 
حتى تنتهي منها وهي تقول: اهلل .. حًقا إنني رسامة موهوبة. 

اآلن كل من سرتاها ستقول بأنني أحسن رسامة يف العامل .. ثم هترب 
منى من املرسح. 
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الف�صل الثالث
زينب ومها تتجهان إىل اللوحة املرسومة ويقوالن: احلمد هلل عىل كل 

حال، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. 

اخلطري  باخلطأ  تشعر  ال  إنسانة  هذه  وتشوه،  تكتب  ثانية  مرة  زينب: 
الذي تفعله!. 

قريب  سميع  واهلل  رشها؛  اهلل  يكفينا  حتى  عليها  أدعو  أن  أريد  مها: 
جميب الدعاء.

منظر  شوهِت  من  يا  يدِك  اهلل  كرس  فتقول:  عاٍل  بصوت  مها  تدعو 
اللوحتني عاجاًل غري آجل، وكفى اهلل املسلمني رشِك. 

خترج زينب ومها من املرسح. 
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الف�صل الرابع
تدخل منى وهي رابطة يدها اليمنى يف رقبتها بواسطة رباط طبي.

 تدخل مها وزينب إىل املرسح، ويتجهان إىل منى ويسلامن عليها. 

تسأل زينب منى: ماذا بِك؟! 

منى: ال أدري .. برصاحة ال أدري؛ ولكن كنت أسري وفجأة وقعت يف 
حفرٍة وسقطت عىل يدي فانكرست، واحلمد هلل عىل كل حال. 

 مها: أريد أن أسألِك سؤاالً واحًدا يا منى.

منى: تفضيل.

غري  أم  صحيح   .. يومني  منذ  اللوحات  عىل  وترسمني  تكتبني  مها: 
صحيح؟! 

منى: الرصاحة واحلقيقة أنني كنت أكتب، وال عذر يل. 

زينب: أنِت، أنِت يا منى؟! هل يعقل هذا الفعل من طالبة حمرتمة، من 
أرسة حمرتمة؟!

مها: هذا كله من دعائي، واحلمد هلل رب العاملني عىل كل حال. 

عندي  أن  تعلمن  وكلكن  وطاقة،  فراغ  وقت  عندي  برصاحة  منى: 
موهبة الرسم واخلط، وأنا أحب هذه املوهبة وأهتم فيها كثرًيا. 

إلخراج  اتبعتيها  التي  الطريقة  لكن  تقولينه،  ما  منى  يا  مجيل  زينب: 
يكرهنِك وربام دعون  األخريات  كانت طريقًة سيئًة جًدا، وجتعل  موهبتِك 

عليِك.   
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مها: تستطيعني أن تشرتي دفرًتا كامال بريالني، وتكتبني فيه ما تشائني، 
وترسمني فيه أحىل الرسومات.

منى: صحيح كالمك يا مها، وصحيح كالمك يا زينب .. أنا أعرتف 
أنا  لكن  جدراهنم؛  وشوهت  وبيوهتم،  اهلل  خلق  وآذيت  أخطأت،  بأنني 
أعدكن بأنني لن أعود مرة ثانية إىل مثل هذا العمل غري احلضاري، والذي 

ينهانا عنه ديننا احلنيف، وأخالقنا السمحة.

وأنا تائبة إىل اهلل تعاىل من هذه الساعة عن هذه الترصفات، وأسأل اهلل 
أن يتوب علينا مجيًعا. 

   خيرج اجلميع من املرسح. 

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لوحتان من 1

الفلني األبيض
العامة  باملرافق  العبث  دور  لتمثيل 

بالكتابة عليها
)20( ر.س

لتمثيل دور الكتابة عىل املرافق العامة بخاخ2
يف املرسحية

)5( ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: ثالث طالبات هن: )منى، 
وزينب، ومها(.

* مدة املرسحية: )9( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسة وعرشون رياالً.
* اهلدف من املرسحية: التوعية بخطر تشويه املرافق العامة بالكتابة 

وغريها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الرابعة ع�سر
عودة امل�ستطيل

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

تدخل املذيعة ومعها الالقط وتتحدث إىل اجلمهور.

املذيعة: برنامج أخبار األشكال اهلندسية يرحب باألخوات املشاهدات، 
وُيِقدم هلن هذا احلدث عىل اهلواء مبارشة.

»خترج عدد من الطالبات من عدة اجتاهات يف حركة عشوائية )جتري 
كٌل منهن مرسعًة( وتوقف املذيعة إحداهن«.

املذيعة: لو سمحِت؛ ممكن أن ختربينا ماذا حيدث بالضبط؟

إحدى الطالبات: املستطيل يريد أن هيدم الدنيا ويقلبها فوق رؤوسنا، 
.. اللهم سلم سلم، ثم جتري مرسعًة.

املذيعة تسأل طالبة أخرى: ماذا فعل املستطيل؟
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ترد الطالبة: املستطيل .. املستطيل ال يريد أن يبقى مستطياًل.

تستند  بعصا  ممسكًة  السن  يف  كبرية  )امرأة  األضالع  متوازي  »يدخل 
عليها( متيش ببطء وهي تبكي وتقرتب منها املذيعة«.

املذيعة: هل باإلمكان أن تعرفينا بنفسِك؟

الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  اسمي  أنا  األضالع:  متوازي 
ابن املضلعات؛ تعريفي: هو أنني شكل رباعي عندي كل ضلعني متقابلني 

متوازيان.

املذيعة: ما هي خواصك؟

متوازي األضالع: خوايص هي كل ضلعني متقابلني عندي متساويان، 
وكل زاويتني متقابلتني متساويتان، والقطران ينصف كل منهام اآلخر.

املذيعة: هل باإلمكان أن ختربنا ملاذا تبكي؟

املنزل واختفى  ابني املستطيل ترك  ابني ..  ابني ..  متوازي األضالع: 
وقال بأنه لن يعود ثانية، وأنه ال يريد أن يظل مستطياًل؛ ولذلك الناس خائفة 
جًدا ومرعوبة؛ ألن ذلك لو حدث سيغري أشياًء كثرية يف العامل، وأشياء أخرى 

ستقف وتتعطل.

املذيعة: ملاذا غضب املستطيل وترك املنزل؟

متوازي األضالع: ختاصم مع أخيه املربع.

املذيعة: كم ولد لديك؟

واملستطيل،  املعني،  هم:  أوالد  ثالثة  عندي  أنا  األضالع:  متوازي 
واملربع، وهم الذين قد خرجوا يل يف هذه الدنيا وقد اخذوا خوايص الثالثة.
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    وكل ابن له خواصه التي متيزه عن أخيه وتعينهم عىل مواجهة احلياة ما 
عدا املربع - ابني األصغر - هو الذي اكتسب خواصنا مجيعا ونصيبه هكذا.

ت عليه عند مماهتا وقالت يل: يا متوازي األضالع »انتبه«  كام أن أمه وصَّ
البننا املربع ألنه أصغر األوالد، ونحن طول عمرنا أرسة متامسكة وسعيدة، 
وأي شخص حيتاج لنا نكون جاهزين يف احلال نساعده يف إجياد حل للمسائل 

والتامرين اهلندسية باستخدام خواصنا التي ننفرد هبا.

يبدو يا أيتها املذيعة بأننا قد أصابنا احلسد.

»حيدث صوت عايل ثم يدخل املعني مندفًعا ويقرتب من املذيعة«

املعني: أين هذا املستطيل املجنون؟ 

القائمة  زاويته  أجعل  سوف  بل  اليوم؛  األربعة  أضالعه  سأطبق  إين 
زاوية حادة، وسوف أجعله مثلثًا بدالً من كونه مستطياًل، ليس هذا فقط؛ بل 

سأجعله مقعًرا بدالً من حمدب.

املذيعة: اهدأ لو سمحت وعرفنا بك؟

ابن  الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  ابن  املعني  اسمي  املعني: 
املضلعات يعرفني الناس بالضلعني املتجاورين املتساويني.

املذيعة: ما هي خواصك؟

املعني: أضالعي األربعة متساوية، وأقطاري متعامدة، وتنصف الزاوية 
املقابلة هلا.

املذيعة: هل نفهم من ذلك أنك أخو املربع واملستطيل؟

املعني: نعم يا مذيعة.
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املذيعة: هل باإلمكان أن نعرف ملاذا أنت غاضب هكذا؟

متوازي  العجوز  أبانا  نرعى  مًعا،  نعيش  إخوة  ثالثة  نحن  املعني: 
الشيطان  ولكن  معيشته؛  عىل  تساعده  التي  خواصه  منا  ولكٍل  األضالع، 
دخل فيام بيننا وجعل املستطيل يتمرد علينا ويقول: ملاذا ينفرد املربع بخواص 
ومنذ  املنزل،  وترك  املربع  شتم  وباألمس  قليلة؟  خوايص  وأنا  كلها  عائلتنا 
البلد  يف  هائاًم  وخرج  جًدا،  وحزين  سيئة،  النفسية  وأبانو حالته  احلني  ذلك 

يبحث عن أخينا.

هل بعد كل ذلك ال تريدينني أن أغضب من املستطيل؟!.

ليس هذا كل يشء؛ فقد ترك أخي املربع املنزل أيًضا وقال: لن أعود إال 
عندما ُأحرض أخي املستطيل معي.

»يدخل شبه املنحرف ومعه ابنه شبه املنحرف املتساوي الساقني ممسًكا 
بإحدى يديه«

املذيعة: هل من املمكن أن نتعرف عليكام؟

عائلة  من  الرباعي  الشكل  ابن  املنحرف  شبه  أنا  املنحرف:  شبه 
املضلعات، الناس تعرفني بالضلعني املتوازيني، ولقد رزقني اهلل بابن يسمى 

»شبه املنحرف املتساوي الساقني«.

املذيعة: ما سبب وجودك هنا؟

حدث  بالذي  علمنا  ملا  و  أخي  هو  األضالع  متوازي  املنحرف:  شبه 
قررنا أن نبحث عن املستطيل ونقنعه بأن يرجع إىل صوابه ويعود إىل منزله.

املذيعة: وما رأيك يف هذه املشكلة؟
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نصيبه وخواصه يف  يأخذ  منا  املذيعة كل  أيتها  يا  واهلل  املنحرف:  شبه 
هذه الدنيا، واملفروض أال يوجد أحد يتمرد عىل خواصه .. مثاًل؛ أنا مل ينتابني 
شعور الغرية من أخي متوازي األضالع ألن لديه كاًل من ضلعيه املتقابلني 
الثالثة  خواصه  يمتلك  كام  متوازيان،  فقط  ضلعان  عندي  وأنا  املتوازيني 
اخلاص وشغيل يف حل  أنا سعيد جًدا ألن يل عميل  ذلك  املشهور هبا، ومع 

املسائل، وهو له عمله وشغله.

املتساوي  املنحرف  شبه  يا  عليك  نتعرف  أن  املمكن  من  هل  املذيعة: 
الساقني؟

الساقني  املتساوي  املنحرف  أنا شبه  الساقني:  املتساوي  املنحرف  شبه 
ابن شبه املنحرف ابن الشكل الرباعي من عائلة املضلعات، وُأدعى متساوي 

الساقني؛ ألن الضلعني الغري متوازيني لدي متساويان يف الطول.

املذيعة: ما هي خواصك؟

متساويتان  القاعدة  زاويتا  لدي  الساقني:  املتساوي  املنحرف  شبه 
وحزين  املستطيل،  عمى  ابن  عن  نبحث  نحن  و  أيًضا،  متساوية  وأقطاري 

جًدا ملا حدث له.

»يظهر املربع و هو ممسك باملستطيل »املذيعة تتحدث إىل املربع«.

هبذا  ممسك  أنت  وملاذا  عليكام،  نتعرف  أن  املمكن  من  هل  املذيعة: 
الشخص هكذا؟

املربع: أنا املربع ابن متوازي األضالع ابن الشكل الرباعي يل ضلعان 
متجاوران متساويان وإحدى زواياي قائمة.
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املذيعة: ما خواصك؟

متساوية  وأقطاري  قوائم،  وزواياي  متساوية،  أضالعي  املربع: 
ومتعامدة وتنصف الزاوية املقابلة هلا.

يعدل من خواصه،  أن  يريد  و  الذي مترد علينا،  املستطيل  وهذا أخي 
وأنا  متعامدة؟  وأقطارك  متساوية؟  أضالعك  ملاذا  يل:  قائاًل  أمس  شتمني 
لست كذلك، ونحن نقول له ونفهمه؛ بأن خواصك هكذا، وستظل هكذا، 

والناس عرفتك هكذا .. لكن دون فائدة.

املذيعة: اآلن جيب أن نتحدث مع املستطيل ونعرف ما الذي محله عىل 
فعل هذا؟

الرباعي  الشكل  ابن  األضالع  متوازي  ابن  املستطيل  أنا  املستطيل: 
يعرفني الناس بإحدى زواياي القائمة.

املذيعة: ما خواصك؟

املستطيل: لدي مجيع الزوايا قوائم و أقطاري متساوية.

كثرية،  املربع  خواص  بينام  قليلة  خوايص  أن  كيف  مذيعة  يا  انظري 
وذلك ألن املربع دائاًم »مدلل« ليس يف خواصه فقط؛ وإنام يف كل يشٍء يطلبه 

يتم تنفيذه عىل الفور. يريض من هذا يا ناس؟! 

إىل  العمل  هذا  وسأترك  اليوم،  بعد  مستطياًل  أظل  أال  قررت  وهلذا   
األبد.

»الكل جيتمع لكي يقنع املستطيل بالعدول عن رأيه«

متوازي األضالع: يا بني أال تعرف قيمة نفسك؟ يبدو أنك نسيت أنك 
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أساس املساحات كلها، وعندما بدأ الناس يفكرون يف املساحات استعملوا 
قانون مساحة املستطيل = الطول ×العرض؛ وهذا ساعدهم يف إجياد مساحة 

أي شكل رباعي آخر، والناس لن تنسى لك هذا اجلميل أبًدا.

املستطيل: يا أيب إذا كنت تتحدث عن املساحة انظر إىل املربع وسرتى 
أن مساحته يمكن أن تنتج بطريقتني مها طول الضلع يف نفسه ونصف مربع 

قطره؛ أليس هذا أكرب دليل عىل أنك حتب املربع أكثر؟

شبه املنحرف: يا ُبني يكفي أن معظم األشكال يف الطبيعة عىل شكلِك 
أنت.

يا بني:..عد إىل صوابك وال جتعِل األشكال األخرى تتشمت بنا.

شبه املنحرف املتساوي الساقني: مثاًل املدرسة عىل شكل مستطيل.

املعني: الكتاب عىل شكل مستطيل.

املربع: البيوت عىل شكل مستطيل.

شبه املنحرف: الطريق عىل شكل مستطيل.

وتغري  الوجود،  من  ختتفي  أن  تريد  هل  بني  يا  األضالع:  متوازي 
الكون، وتتحول إىل مربع، كيف حيدث هذا والناس .. الناس كيف ستتعلم؟ 
دام  ما  املعرفة ستنتهي   .. واملعرفة  والطريق سيختفي،  واملدارس ستختفي، 

الكتاب الذي عىل شكل مستطيل سيختفي.

يا ُبني ارجع إىل صوابك .. فكر وقرر.

مرة  ذلك  أفعل  ولن  خمطًئا،  كنت  أنني  يبدو  كفى   .. كفى  املستطيل: 
ثانية.
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متوازي األضالع: احلمد هلل أنك عدت إىل رشدَك، وبإذن اهلل  لن تعود 
إىل مثل هذه األفكار املتشائمة والشاذة.

شبه املنحرف: ما دام املستطيل عاد إىل رشده؛ ال بد أن نتفق مجيًعا عىل 
معاهدة أن هذا األمر لن يتكرر مرًة أخرى.
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الف�صل الثاين
»يقف اجلميع ما عدا املذيعة يف دائرة واحدة وهيمسون بعض الوقت، 

ثم يقفون يف صف واحد وينشدون مًعا«.

من  الرباعي  الشكل  أوالد  األضالع،  متوازي  عائلة  نحن  املجموعة: 
الكبري،  قبل  الصغري  يعرفنا  الكون،  أرجاء  أشكالنا موجودة يف  املضلعات، 
نعاهد  غرينا،  عن  متيزنا  التي  بخواصنا  اجلميع  نخدم  اهلندسة  أساس  نحن 

أنفسنا بأن نبقى يًدا واحدًة دائاًم و أبًدا.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
الشكل مستطيل1 هذا   دور  نفس  لتمثيل 

اهلنديس
)10( ر.س

الشكل متوازي أضالع2 هذا   دور  نفس  لتمثيل 
اهلنديس

)10( ر.س

الشكل معني3 هذا   دور  نفس  لتمثيل 
اهلنديس

)10( ر.س

الشكل شبه منحرف4 هذا   دور  نفس  لتمثيل 
اهلنديس

)10( ر.س

شبه منحرف 5
متساوي الساقني

الشكل  هذا   دور  نفس  لتمثيل 
اهلنديس

)10( ر.س

هن:  طالبات   )6( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)املذيعة، املستطيل، متوازي األضالع، املعني، شبه املنحرف، شبه املنحرف 

املتساوي الساقني(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: )5( أدوات؛ مجيعها من خارج املدرسة.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.
الرياضيات  مادة  ختص  معلومات  تقديم  املرسحية:  من  اهلدف   *
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بطريقة فكاهية حتبب الطالبات يف هذه املادة، وتعطيهن نبذة عامة عن موضوع 
األشكال اهلندسية.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
* مالحظة: ينبغي أن تتحرك الطالبات وهن يتحدثن يف داخل املشهد، 
معلومات  تقديم  ألن  بالنشاط؛  وُيشعر  وحركًيا  تفاعلًيا  املشهد  يكون  وأن 
ختص مادة الرياضيات قد يسبب ملاًل لبعض الطالبات الاليت قد ال يرغبن 
هذه املادة، وعرض املشهد بشكل محايس وتفاعيل يشد انتباه تلك الطالبات 

ويلفت أنظارهن، وربام يغري من قناعاهتن عن هذه املادة.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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 امل�سرحية اخلام�سة ع�سر
الطفلة والع�سفور

فكرة املرسحية: عصفور حمبوس داخل قفص، خياطب طفلة؛ بحيث 
يتم إحضار عصفور حمبوس داخل قفص يوضع فوق طاولة أمام الطالبات، 
بالرد من خارج  الطالبات  تقوم إحدى  فيام  العصفور،  الطفلة إىل  وتتحدث 

املرسح عىل لسان العصفور.

الف�صل الأول:
بداية املرسحية...

»عصفور  املرسحية:  بداية  قبل  الصوت  مكرب  عرب  املقدمة  هذه  تقال 
معامل  تتبني  مهدم،  نصفها  غرفة  سقف  من  مدىل  قفص  يف  حمبوس  صغري 
بكاء  وأصوات  املتناثرة،  املتفحمة  واجلثث  املهدمة  البيوت  حيث  املكان، 

وعويل ختتلط بأصوات بقايا قصف، العصفور يغرد أنشودة حزينة«.
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يدخل الطفل بعد برهة ويف يده يشء من احلب .. يتوقف العصفور عن 
النشيد، خيرجه الطفل من قفصه ويضعه عىل كفه ليطعمه .. يتحسس ريشه. 

الطفلة: صباح اخلري أهيا العصفور الصغري .. لقد أتيتك بطعامك من 
بقايا دارنا .. هل أزعجك القصف؟

العصفور: )يكرس احلبَّ حزينًا( صباح السجن والقيد.

الطفلة: السجن والقيد؟ أنت تسكن أمجل قفص عصفور يف احلي. 

العصفور: مل يعد لكالمِك معنى، ال حي، بل بقايا دور .. ولكن حتى 
لو أسكنتيني قفًصا باتساع غرفتك، أو باتساع حيكم، فسيكون سجنًا وقيًدا .

الشتاء،  برد  من  قفصك  يف  تتدفأ   ، احلبَّ أفضل  تأكل  كنت  الطفلة: 
وتتقي الربد والريح به، وتنأى عن حر الصيف .

العصفور: ولكنني أغرد وحيًدا .. والوحدة سجن.

التجوال،  يقيدنا حظر   .. كبري  مثلك يف سجن  وأنا  )بحزن(  الطفلة: 
واحلواجز، ونقاط التفتيش، يقيدنا االحتالل ودباباته، والقصف والنار التي 

ال تنتهي.

العصفور: لكن حريتي بيدِك.

الطفلة: وحريتي؟!

العصفور: ليس يل يٌد يف حريتِك أو قيدِك .. هبيني حريتي وال تكوين 
كسجانيِك.

الطفلة: إًذا أنت ترغب يف الرحيل عني.
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العصفور: كام ترغبني أنِت يف الرحيل عن سجنِك الكبري .

الطفلة: )تضع العصفور عند حافة اجلدار املتهدم( وتقول: بل أرغب 
يف رحيل السجانني .. وكرس القيد.

العصفور: واآلن؟ .. )بتوسل( ألن هتبيني حريتي؟!

الطفلة: سأهبها لِك؛ لكن برشط.

العصفور: رشط ماذا؟!

الطفلة: أن تعريين جناحيك.

العصفور: )خائًفا( وكيف أطري دون جناحني؟! 

الطفلة: منذ بداية الزغب عىل جسدك .. منذ اكتسى هذان اجلناحان 
ريًشا )تتحسس اجلناحني بلطف( وأنت تطري .. أما سئمت الطريان؟!

العصفور: إذا سئمِت وجودِك .. سأسأم الطريان .. الطريان هو حيايت 
.. لن أكون عصفوًرا دون جناحني.

تنتزعك  لن   .. برتاهبا  .. متسك  األرض  تسري عىل  أن  الطفلة: جرب 
األرض من مكانك .. كن كام نحن .. وأكون كام أنت.

بجناحني  خلقت  وأنا  األرض  عىل  بالبقاء  حاجتي  ما  العصفور: 
يأخذاين إىل البعيد .. السامء الكبرية وطني .. )بحزم( البقاء يف قيدك أهون 

عيلَّ من فقداهنام.

الطفلة: )تغريه( سأهبك حريتك .. اذهب أنى تشاء .. كل كيف تشاء 
.. األرض واسعة .
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العصفور: )يطرق حزينًا( ال أظنِك حتبيني.

الطفلة: لو مل أحبك ملا أبقيتك معي.

العصفور: إما أن أكون سجينًا مقيًدا، أو أكون عصفوًرا بال جناحني!

الطفلة: أعرين جناحيك لساعة واحدة فقط .. سأعيدمها إليك .. فأنت 
لن تكون حًرا بال جناحيك.

العصفور: ساعة واحدة فقط! .. وملَ؟!

الطفلة: )تقلد وضعية الطائر( ألحلق عالًيا .. أرى مدينتي من البعيد 
واحلواجز حتيطها .. أرى أشجار الزيتون نقاًطا خرضاء .. أرى بيتي شكاًل بال 
معامل .. أرى بيوت جرياين كأوراق اخلريف اليابسة .. أرى الدبابات تقصف 
احلي وامليت .. فأمتنى أن أمتلك كل قوى العامل ألعيد مدينتي مجيلة، طاهرة من 
الذئاب املسعورة التي جتوب السكك .. )تنهمر الدموع عىل خدهيا، متسحها 
الوحشة  يف  رشيكتك  أنا  املطرق(  العصفور  ناحية  وتسري   .. كمها  بطرف 
والقيد .. فلم يعد يل صديقات .. كل صديقايت رحلن .. هدى، وسلمى، 
وإيامن .. وأمي سقطت باألمس بقذيفة .. كانت هترب من القصف، وأخي 
الصغري بني يدهيا .. كانت متسك بيدي .. فلت .. أصابتها القذيفة .. رحلت 
هي وأخي، كان كفرخ عصفور .. مل يكن له جناحان .. مل يكن ألمي جناحان 
.. مل يكن هلدى وهي تتحدى الدبابة جناحان .. مل يكن جناحان لسلمى وهي 
تتقي بظهر أبيها، مل يكن إليامن .. مل يكن هلم كلهم جناحان .. ولكل اجلثث 
التي متأل الساحات، والدور املهدمة .. مل يكن جلنني جناحان حتلق هبام للبعيد.

العصفور: )حزينًا( كنتم ستمألون الدنيا باألغاريد.
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الطفلة: )والدموع متأل مقلتيها( كنا سنبني أعشاشنا عىل غيمة حب.

العصفور: )خيلع جناحيه .. يعطيهام للطفلة(.

الطفلة: )ترتدي اجلناحني الصغريين سعيدة( سأحلق عالًيا .. أحلق 
حيث زنزانة أيب .. أطل من نافذهتا ألراه ويف عينيه حدود الوطن .. ويف كفيه 

حفر الرتاب معامل اخلصب .. أنشد له أنشودة اللهفة:

أرافق فيك جذوري ..

وأرحل ممتلئًة بامتداد األماين ..

ألمعن يف طلقة تشتهيني ..

وها وطن يف يتكئ اآلن فوق جراحي ..

جيييءإليك ..

ويكشف رس احلياة الذي ال يغادر عينيك ..

أنت الصباح املرضج بالطيبة القروية ..

والكرم حني تيضء العناقيد .. 

حني يمر شهيد .. 

سبع زنابق توقد يف صدر أمي .. 

بساتينك الطيبة! ..

وثمة صمٌت هيب عىل خطويت املتعبة ..

كأن العصافري تشتعل اآلن يف لغتي .. 

واهلواء يغرب يف رئتي .. 

www.alukah.net



155

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

سأقاسمك اآلن صويت .. 

وأنمو عىل شفتيك .. 

وحلمي .. 

وأكرب يف مقلتيك .. 

وحزن البيوت القتيلة .. 

ثم أسري إليك .. 

فالًحا  أيب  كان   .. باألخرض  الوطن  فنفرش  ساعة  حضنه  يف  يأخذين 
يعشق األرض .. ويعشق الزيتون وشجره .. كان حيارهبم بالشجر.

العصفور: واآلن .. حاويل أن تطريي!..

واآلن   .. جنبيك  بني  وجناحاك  واحدة   ساعة   .. حر  وأنت  الطفلة: 
امِش كام نميش، والتقط حب األرض.

الف�صل الثاين
يطري العصفور، ثم ُتقرأ هذه السطور عرب مكرب الصوت:

 .. الضئيلني  وجناحيها  بيدهيا  ترفرف  والطفلة   .. يميش  العصفور 
 .. احلب  يلتقط   .. اجلثث  بقايا   .. الدور  بقايا  يتخطى   .. العصفور  ويميش 
صخرة  عىل  تصعد  تركض،   .. االرتفاع   أو  الطريان  حتاول  تقفز،  والطفلة 
تسقط   .. متناثًرا  زجاًجا  شظايا،  حمروًقا،  حًبا  يلتقط  والعصفور   .. وتقفز 
الطفلة عىل األرض، وتنهض، حتاول الطريان ثانية، فتقع .. يلتقط العصفور 
بقايا وطن .. ويميش منكرًسا، يبحث عن حب .. والطفلة ترتفع؟ مل ترتفع 
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الطفلة .. دبابة تقرتب من العصفور املنهمك يف التقاط احلب .. يراها تقرتب 
.. يركض .. يتعثر .. يقوم .. ويتعثر والدبابة تقرتب .. الطفلة حتاول الطريان 
 .. الدبابة  جنزير  حتت  العصفور  يغيب   .. صغريان  فجناحاها   .. وتكبو   ..

والطفلة مل حتلق بعد.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
عصفور داخل 1

قفص
لتمثيل صورة اغتصاب وطن وحبسه 
داخل  العصفور  هذا  حيبس  كام 

القفص

 )100(
ر.س

)100( لتمثيل دور طريان الطفلة يف املرسحيةجمسم جلناحني2
ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )2( طالبتان مها: )الطفلة، 
والعصفور(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مائتا ريال.
* اهلدف من املرسحية:

- غرس مبدأ حب الوطن يف نفوس الطالبات.
- إشعار الطالبات بأمهية احلرية داخل الوطن وأهنا نعمة ال تقدر بثمن.

- إعطاء جرعات عاطفية مليئة بحب الوطن.
- تلميح بمعاناة الشعب الفلسطيني نرصه اهلل.
* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.

* مالحظة: ال بأس بسؤال الطالبات فيام لو توفر عند إحداهن قفص 
بداخله عصفور لطلب استعارته للمرسحية، وتوفري مبلغ رشائه.



158

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

 امل�سرحية ال�ساد�سة ع�سر
الدين ح�سن اخللق

الف�صل الأول

بداية امل�صهد...

عرش طالبات جمتمعات حول طالبة جالسة عىل كريس وهن: )سجايا، 
مشاعل، عفاف، فاطمة، مريم، غزة، عائشة، نبأ، فردوس، هتاين(.

تقوم طالبة ملتزمة باحلديث عن حسن اخللق ومكارم األخالق، وحتث 
الطالبات عليها، حيث تقول: احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل 

أزكى النبيني وآله وصحبه أمجعني. أما بعد: 

)الدين حسن املعاملة..

والرب حسن اخللق..

وأكمل املؤمنني إيامًنا وأحَسنُهم إسالًما..

وأرفعهم مقاًما وأتقاهم هلل تعاىل وأحبُُّهم إليه..

www.alukah.net
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وإىل رسولِِه صىل اهلل عليه وسلم..

وأقرهبم منه جملًسا يوم القيامة أحاسنهم أخالًقا..

فحسن اخللق من أجل العبادات..

وأحب األعامل إىل اهلل..

وأحواها عنده وأزكاها لديه..

به يدرك املؤمن درجة الصوام القوام..

ويفوز بأعىل درجات اجلنان..

وهو أثقل يشٍء يوضع يوم القيامة يف امليزان..

وهو سبب القبول يف األرض..

واملحبة يف قلوب اخللق وَسَعِة الرزق..

وطول الُعُمر والربكة يف األوقات..

والذكِر احلسن يف احلياِة وبعد املامت..

فيا له من غنيمٍة باردة وجتارٍة جّد رابحة..

واملوفقة من وفقها اهلل واملحرومة من حرمها اهلل.. ()1( .

وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أقربكم مني منزالً يوم القيامة أحاسنكم أخالًقا 
األخالق«  مكارم  ألمتم  بعثت  »إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول  اجلامع،  صحيح  الدنيا«  يف 

صححه األلباين.

وقد خص اهلل -جل وعال- نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص بآية مجعت له حمامد األخالق 

)1(  من كالم للشيخ/ عبدالعزيز الفوزان - حفظه اهلل - )بترصف يسري جًدا(.
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وحماسن اآلداب فقال جل يف عاله: ڇ ڱ  ڱڱ  ں ڇ  ]القلم: 4[.

وقد حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل حسن اخللق، والتمسك به، ومجع بني التقوى 
وحسن اخللق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ تقوى اهلل، 

وحسن اخللق.

»أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ األجوفان: الفم والفرج« رواه 
الرتمذي.

وأوىص النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبا هريرة بوصية عظيمة فقال: »يا أبا هريرة! عليك 
بحسن اخللق«. قال أبو هريرة - ريض اهلل عنه - : وما حسن اخللق يا رسول 
اهلل؟ قال: »تصل َمْن قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وُتعطي من حرمك« رواه 

البيهقي.

ومظاهر حسن اخللق كثرية ال حرص هلا، منها عىل سبيل املثال ال احلرص 
ما ييل: 

إفشاء السالم..

البشاشة يف الوجه..

الكلمة الطيبة صدقة..

الكف عن ذكر عيوب الناس.. 

لسانك ال تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن 

ومنها: اهلدية، وهي من أفضل الطرق لتجديد املودة..

ومنها: حب اخلري لآلخرين..
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ومنها: السامحة واللني وعدم التعصب للرأي..

ومنها: ترك احلسد والتباغض..

ومنها: عدم جرح مشاعر اآلخرين..

ومنها: ترك الغيبة والنميمة..

ومنها: عيادة املريضة..

ومنها: التأدب يف احلديث..

ومنها: احرتام اآلخرين..

وهكذا مظاهر حسن اخللق ال حرص هلا وال عدد. عيشيها أيتها املسلمة 
يف يومِك وليلتِك، واجعليها شعارِك. 

أخوايت.. خذن مني هذه النصيحة: اجعلن حسن اخللق هو شعاركن 
يف مجيع تعامالتكن. 

 اذهبن بارك اهلل فيكن وليكن لكل واحدٍة منكن يف هذا اليوم نصيب 
وافر من حسن اخللق)1( . 

خترج الطالبة امللتزمة ومجيع الطالبات من املشهد سوى ثالث طالبات 
هن: )سجايا، ومشاعل، وعفاف(.

)1(  تكتب هذه الكلمة يف ورقة وُيقرأ منها، لصعوبة حفظها عىل الطالبات.
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الف�صل الثاين
يسار  عىل  ومشاعل  سجايا  وتبقى  املشهد،  يمني  إىل  عفاف  تذهب 

املشهد.

سجايا: يا مشاعل أريدك أن تساعديني بيشء.

سجايا: خرًيا إن شاء اهلل.

مشاعل: أنِت تعلمني بأن بيني وبني عفاف خصومة وعداوة، وبرصاحة 
أنا أريد أن أصاحلها؛ لكي أريض ريب أوالً، ثم أخزي الشيطان ثانًيا، وتصبح 

قلوبنا صافية.

سجايا: هيا بنا هيا، هذا خري وحسن خلق منِك. 

أنِت  إىل عفاف، وتقول هلا: عفاف  يد مشاعل وتذهب  تأخذ سجايا 
تعرفني بأن الذي فات قد مات، وتعلمني بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حيل ملسلم 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها  لياٍل  أن هيجر أخاه فوق ثالث 

الذي يبدأ بالسالم« متفق عليه.

سجايا  وتقول  بعضهام،  رأيس  وتقبالن  سجايا  عىل  عفاف  فتسلم 
لعفاف:

من اليوم قد تصافينا     ونطوي ما جرى منا

فال كان وال صار  وال قلتم وال قلنا

وإن كان والبد  من العتبى فباحلسنى

خترج سجايا ومشاعل وعفاف من املشهد.
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يسار  من  مريم  وتدخل  ومعها هدية،  املشهد  يمني  من  فاطمة  تدخل 
املشهد فتلتقيان وتسلامن عىل بعضهام. وتعطي فاطمة اهلدية ملريم وتقول هلا: 

تفضيل يا صديقتي العزيزة .. هذه هدية متواضعة لِك.

مريم: جزاِك اهلل خرًيا، برصاحة أدخلِت الرسور عىل قلبي هبذه اهلدية، 
وبرصاحة أنِت أعز صديقة يل، ثم خترجان من املشهد.

نبأ زميلتها  تدخل طالبتان مها غزة ونبأ فتسلامن عىل بعضهام، وتسأل 
غزة: هل رأيِت زميلتنا فريدة؟

غزة: باألمس جاءين خرب بأهنا يف املستشفى وهي مريضة.
نبأ: أسأل اهلل أن يشفيها، طهوٌر إن شاء اهلل.

غزة: ما رأيِك بأن نزورها يف املستشفى؟
نبأ: جزاِك اهلل خرًيا، من حق املريض عيادته.. هيا بنا.

خترج نبأ وغزة من املشهد.

تدخل إىل املشهد الطالبة هتاين، ثم بعدها الطالبة فردوس فيسلامن عىل 
املرتبة  عىل  حصلت  التي  هي  من  فردوس،  زميلتها  هتاين  وتسأل  بعضهام، 

األوىل يف الفصل؟

فردوس: يقال بأن من أحرزت املرتبة األوىل هي عهود، بل تم منحها 
جائزة، وشهادة شكر، وقد أثنت عليها املديرة.

هتاين: كيف أخذت املرتبة األوىل؟!.

فردوس: أستغفر اهلل .. حتسدين البنت عىل يشء ساقه اهلل إليها؟! أنِت 
مل تقرئي حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب« 
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رواه ابن ماجه والبيهقي.

تكوين  أن  اهلل  واسأيل  املسلمة،  أختك  حتسدي  وال  اهلل،  شاء  ما  قويل 
مثلها. 

، اللهم بارك لعهود،  هتاين: أستغفر اهلل، أسأل اهلل أن يغفر يل ويتوب عيلَّ
ووفقها، وكل زمياليت وصديقايت.

خترج فردوس وهتاين من املشهد.

ثم  عصا،  عىل  متيش  عائشة،  والدة  وهي  املشهد  إىل  عجوز  أم  تدخل 
يا والديت، وتقبل رأس  السالم عليكم  أمي..  فتقول:  تدخل بعدها عائشة، 

والدهتا ويدها، وتقول هلا: كيف صحتِك يا والديت؟.

بأن  واعلمي  يب،  برِك  عىل  خرًيا  اهلل  وجزاِك  عائشة،  يا  بخري  الوالدة: 
اهلل لن يضيع برك يب حاشاه -سبحانه وتعاىل- بل إنه سريزقِك بنات بررة 

يربرنِك مثل ما فعلت يب - بإذنه سبحانه وتعاىل - .

ختاًما؛؛

»اجعلن حسن اخللق هو شعاركن يف مجيع تعامالتكن« )1( .

 
:::::::  هناية املرسحية  :::::::

 

)1(  تكتب يف لوحة، وتعرض عىل الطالبات بعد هناية املرسحية.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
يف كريس1 امللتزمة  الطالبة  عليه  لتجلس 

املرسحية
من املدرسة

)5( ر.سلتمثيل دور إهداء هديةهدية2

من الطالباتلتمثيل شخصية األم العجوزعصا3

)1( ر.سليكتب عليها خامتة املرسحيةلوحة4

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )12( طالبة هن: )الطالبة 
امللتزمة، سجايا، مشاعل، عفاف، فاطمة، مريم، غزة، عائشة، نبأ، فردوس، 

هتاين، والدة عائشة(.

* مدة املرسحية: )14( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات؛ واحدة من الطالبات، وواحدة 

من املدرسة، واثنتان من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: ستة رياالت.
* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية حسن اخللق، ودوره البناء يف املجتمع.

- عرض نامذج مرشقة حلسن اخللق.

- حث الطالبات عىل املبادرة إىل األخالق الفاضلة قبل غريهن.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة اإلبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة ع�سر
القلب

فكرة املرسحية:
هذه املرسحية هي عبارة عن حوار بني طالبة وقلبها .. لذا؛ ال بد من 

عمل جمسم لقلب لكي يتم عرضه يف املرسح.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثم  وأسى  تعجب  يف  إليه  تنظر  وهي  القلب  حول  وتدور  الفتاة  تسري 
تقف ليبدأ احلوار)1( . 

اليد  قبضة  حجمِك  يتجاوز  ال  العجيبة  املضغة  أيتها  أنِت  الطالبة: 

)1(  حاويل وضع ورقة احلوار عىل الطاولة حتى تقرأ الطالبة منها ألنه سيصعب احلفظ عليها 
وتتحدث  املكرب  خالل  من  صوهتا  يسمع  بحيث  األنظار  عن  األخرى  الطالبة  وختتفي 

بلسان القلب. 
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ولكنك غريبة ليتني أفهمك أو أعرف رسك. 
القلب: أي رس أيتها الفتاة.. آه.. أي رس هذا الذي تتحدثني عنه فام أنا 

بصاحب أرسار. 
الطالبة: أهيا القلب أو لست سبب صالح املرء وفساده أو لست سبب 

سعادته وشقائه؛ ومع ذلك تقول يل لست بصاحب أرسار!.
القلب: نعم؛ قد أكون سبب شقائك وسعادتك وصالحك وفسادك 
بعد إرادة اهلل  - عز وجل - ولكن؛ اعلمي يقينًا أنني لست امللوم الوحيد يف 

ذلك، فأنِت لك اليد األوىل يف ذلك.
الطالبة:.. كفاك مراًء وهراًء يا قلبي.. إنك بال شك قلب فاسد جًدا.

ال أقول حجًرا؛ فربام كان احلجر ألني منك وأرق.. أما ختاف اهلل - عز 
وجل - ؟ أما ختشاه؟! إيه فقد أشقيتني وأقلقتني.

القلب: اسمعي أنِت .. أراِك قد أكثرِت عيلَّ اللوم، وبدأِت تنهرين.. 
رويدك فقد أكون قاسًيا فعاًل ولكن.

وأشكو  شك،  بال  قاٍس  فأنت  هذا  من  القلب  أهيا  دعك  الطالبة: 
قسوتك إىل اهلل هو يفصل بيننا.

اللوم  نفسِك وتلقني  دائاًم تربئة  أنانية حتاولني  إنِك  لِك  القلب: عجًبا 
والذنب عىل غريك وكأنِك مل تعميل شيًئا. لذلك فأنِت تقاطعيني يف كالمي.

الطالبة: أقاطعك، وهل لديك كالم حتى أقاطعك فيه؟!.
القلب: يا سبحان اهلل. عجيب! إنك تثرثرين برسعة وقد برأِت نفسِك 

وجعلتيني املتهم األول واألخري .. إنِك حتاولني خمادعة نفسِك.
الطالبة: أهيا القلب. كفاك تزيني الكالم وحتسني البيان فأنا أفهمك. 

القلب: أنِت تفهمني؟! أو مثلِك تفهم؟!
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الطالبة: أعلم أنك حتاول إثارة أعصايب بربودك هذا. 
القلب: أنا جاد يف كالمي.

الطالبة: عجًبا من شدة أفكارك؛ فكل كلمة من كلامتك تزيدك قسوة 
وغفلة وإعراًضا.

القلب: واهلل ما زاد قلبي قسوة إال من جراء أفعالِك.
الطالبة: هراء.. أنا أجربتك لتكون قاسًيا.

القلب: أجل أنت السبب يف قسويت فام أنا إال جزء يف هذا اجلسد الذي 
ينغمس يف نعم اهلل وما شكره عىل ذلك طرفة عني. أنِت التي تسريين يب إىل ما 
حرم اهلل. إن رسِت رست معِك. ال أذهب وحدي أبًدا أليس هذا صحيًحا؟!.

الطالبة: هيتز صوهتا. نعم..آه.. آه.. ولكن.. 
تطأطئ  أن  جيب  مثلِك  تقولني؟!  ما  لديِك  ماذا..   ولكن  القلب: 

رأسها.. ما أجرأك عىل حدود اهلل إين أشكوِك إليه تعاىل.
الطالبة: متهل أهيا القلب!

لقد  متى؟!  فإىل  متهلت  وإن   .. التمهل؟!  يستحق  مثلك  أو  القلب: 
املعايص  سئمت   .. حترقني  الذنوب  سئمت  أجل  مللت..  لقد  سئمت.. 
توجعني. أخربيني هل بحثِت عني يوًما وأنِت إىل الصالة ذاهبة؟ هل حاولت 
استحضاري معك؟! أم أنِك أمهلتيني وركلتيني بكلتا قدميِك؟!! .. تقرئني 
القرآن ولسُت معك .. ما أتعبِت نفسِك يف البحث عني.. وحتاًم؛ ستجدينني 
الذي  احلق  أليس هذا هو   .. قد غفلِت وأمهلِت  منِك جًدا، ولكنِك  قريب 

تتغافلني عنه؟!

الطالبة: أجل.. آه.. آه ولكنك.
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الف�صل الثاين
صمت ملدة دقيقة...

هل  يل:  قويل  تقولينه..  ما  لديِك  زال  أال  ماذا؟!  ولكنني  القلب: 
سجدِت ودعوِت يل بالرقة والصالح؟ هل أحلحت يوًما عىل اهلل يف السؤال يل 
باخلشوع واخلضوع؟ هل بكيِت يوًما حرقة عىل هذا الوضع الذي أنا فيه، أم 
أنِك كالبهيمة ترعى يف هذه األرض ال هم لِك إال مطعمِك ومرشبِك هبيمة 

يف مسالخ برش، ناسية أو متناسية أن وراءك جنة ونار وحساب وعقاب.

الطالبة: رويدك أهيا القلب )بصوت متزعزع(.
كالسيل  عيلَّ  نزلِت  البداية..  يف  قلياًل  أنِت  تتمهيل  مل  وملاذا  القلب: 
اجلارف أو الربق اخلاطف.. ومل تنتظري مني الرد أو تسمعي مني إجابة!إنِك 

حًقا متعجرفة عجولة تفكرين يف نفسِك دائاًم.

ثم اعلمي أنِك مل حتاويل أن تعلقيني بريب - عز وجل - ؛ بل تعلقيني 
دائاًم بغري ريب فيزيد قلبي قسوة وتغلًظا عىل الغشاوة .. ركضِت وراء الدنيا 
متجاهلة رصاخي وآهايت وأنيني .. غفلِت عن ذكر اهلل - عز وجل - فعشِت 

يف وحشة وغربة؛ وبعد كل ذلك تقولني رويدك؟!

الطالبة: وقد جعلت رأسها إىل األرض خجاًل وندًما.
قلبي احلبيب.. إين خمطئة .. أرجوك ساحمني .. وأعدك أال أعود ملثل 
جهيل  علمت  لقد   .. حيايت  من  جديدة  صفحة  وسأبدأ   .. أخرى  مرة  هذا 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  ترتل:  ثم   .. ساحمني   .. ساحمني   .. وإعرايض 
ۀۀ ہ ہ ہ ہ ڇ ]العنكبوت: 69[.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
)50( ر.سلتمثيل دور احلوار مع قلبجمسم لقلب1

من املدرسةلكي يوضع عليها القلبطاولة2

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )2( طالبتان مها: )الطالبة 
التي تأخذ دور القلب، والطالبة التي تقوم بمحاورة القلب(.

مدة املشهد: )10( دقائق.

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

    * تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

* اهلدف من املرسحية:
اهلل  عن  كالغفلة  املعنوية؛  القلوب  أمراض  بخطر  الطالبات  توعية   -

سبحانه.

- حث الطالبات عىل احلرص عىل سالمة قلوهبن وصالحها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثامنة ع�سر
لكل جمتهدة ن�سيب

الف�صل الأول
* بداية املرسحية...

مكتب ملديرة املدرسة )1( جتلس أمام املكتب )مراسلة املدرسة(.

مراسلة  فتخاطب  ابنتها  عن  تسأل  أن  تريد  الطالبات  إحدى  أم  تأيت   
املدرسة.

أم الطالبة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مراسلة املدرسة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. 

أم الطالبة: أنِت املديرة؟

املراسلة: ال.. انزيل قلياًل.

أم الطالبة: الوكيلة؟

)1(  توضع طاولة وكريس ولوحة مكتوب عليها مكتب املديرة؛ لتمثيل مكتب مديرة املدرسة.
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املراسلة: ال .. انزيل قلياًل.
أم الطالبة: إًذا .. أنِت ُمعلمة؟

املراسلة: ال .. أنا لست معلمًة.
أم الطالبة: يا أختي من أنِت؟

املراسلة:  أنا املراسلة.
أم الطالبة: من البداية قويل .. أين املديرة؟

املراسلة: ادخيل .. املديرة يف املكتب؟
تدخل أم الطالبة مرام فتخاطب املديرة: 

أم الطالبة مرام: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
املديرة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

أم الطالبة مرام: أنا والدة الطالبة مرام، أتيت أسأل عنها.
املديرة: حياِك اهلل .. ابنتك ال حتتاج إىل سؤال بل مسائل ال أدري كيف 

أحلها!.
أم الطالبة مرام: ملاذا .. هل يعقل هذا الكالم؟! أخربيني .. أخربيني.

املديرة: ابنتك سيئة دراسًيا، وغري مؤدبة، وال حترتم املعلامت، وال حتى 
زميالهتا؛ تنام يف الفصل، وال حترض الواجبات املدرسية، وأمور كثرية هتملها 

ابنتِك.
املديرة ملراسلة املدرسة: يا أم صالح أحرضي الطالبة )مرام(.
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الف�صل الثاين
حترض مرام إىل غرفة املديرة.

أم الطالبة مرام: ما الذي سمعته عنِك يا مرام؟! هل صحيٌح ما سمعته 
عنِك؟.

مرام: ال يا أمي .. مشكلتي أنني ال أجد من تفهمني يف هذه املدرسة.

أم الطالبة مرام: وملاذا يا بنيتي؟ هل رصِت كتاب رياضيات حيتاج إىل 
رشح؟

. مرام: أمي .. مجيع املعلامت حيقدن عيلَّ

املديرة: أبًدا يا ُبنيتي .. نحن هنا لِك ومن أجلِك.
أم الطالبة مرام: كيف حتقد عليك املعلامت يا مرام؟.

مرام: كل مرة أنام فيها يقمن بإيقاظي، وكل يوم نأخذ دروًسا جديدة، 
. وواجبات مطلوبة، كل هذه األمور تدل عىل حقدهن عيلَّ

أم الطالبة مرام: بالتأكيد أنِك متزحني يا بنيتي .. وهل تظنني أن املدرسة 
هي للنوم واللعب؟!.

يف هذه الفي أثناء خترج مرام، وتدخل أم طالبة اسمها فرح.

أم الطالبة فرح: السالم عليكم ورمحة اهلل  بركاته. أنا أم الطالبة )فرح(. 

املديرة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. حياِك اهلل سعدنا بزيارتك.
أم الطالبة فرح: أتيت أسأل عن ابنتي )فرح(. 

املديرة: جزاِك اهلل خرًيا يا أم )فرح( إن ابنتك من الطالبات املتفوقات 
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ليس يف الدراسة فقط؛ بل يف األدب والسلوك، واملواظبة .. اسأل اهلل العيل 
مات  »إذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  رسول  قال  هبا،  والدهيا  عني  يقرَّ  أن  القدير 
اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع 

به، أو ولد صالح يدعو له« رواه مسلم.

وأسأل اهلل أن تكون ابنًة صاحلًة تدعو لوالدهيا بعد طول عمر عىل طاعة 
اهلل.

أم الطالبة فرح: جزاِك اهلل خرًيا لقد أسعدتني بام قلت.

املديرة ملراسلة املدرسة: يا أم صالح أحرضي الطالبة )فرح(.

حترض فرح فتقبل رأس أمها.
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الف�صل الثالث
مرام واقفة أمام غرفة املديرة، تأيت إليها إحدى زميالهتا )بدور( وتسأهلا:

بدور .. كيف الوقوف أمام باب مكتب املديرة؟.

مرام: أحسن وقوف .. ترتاحني من احلصص.

بدور: أريد أن أصبح مثلِك يا مرام؟.
مرام: األمر يسري جًدا .. نامي يف الفصل، وال حتيل الواجبات يف املنزل، 

وإياِك إياِك أن تكوين حسنة اخُللق.

تسمع فرح هذا احلوار الذي دار بني مرام وبدور فتنادي بدور. 

فرح: أريد أن أحتدث إليِك يا بدور.

بدور: نعم يا )فرح( ماذا تريدين؟.
عىل  أوالً  حترضِك  فهي  اخلري؛  لِك  تريد  ال  مرام  إن  بدور  يا  فرح: 
يؤثر  النهاية  يف  كله  وهذا  املعلامت،  احرتام  عدم  عىل  وحترضِك  الكذب، 

عليِك، وجيعلِك فتاًة غري صاحلة يف املجتمع؛ بل عالة عليه.

بدور: جزاِك اهلل خرًيا يا فرح .. لن أستمع إليها بعد اآلن .. سأهتم 
بدرويس وأذاكر لكي أنجح وأصبح فتاًة صاحلًة تفيد نفسها وأهلها وجمتمعها 

وأمتها. 

- مرام تنادي بدور ولكن بدور ال ترد عليها.
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الف�صل الرابع
خيرج اجلميع من املرسح، ثم توضع لوحة أمام املرسح مكتوٌب عليها 

»تلتقي مرام وبدور بعد مرور األيام والسنني« وتسأل كل منهام األخرى:

حالِك؟  كيف  الدراسة  صديقة  فرح  من؟   .. عليكم  السالم  مرام: 
حدثيني عن أوضاعِك. 

فرح: وعليكم السالم ورمحة اهلل  بركاته .. أحوايل كلها بخري احلمد هلل؛ 
بأطفال،  اهلل  املستشفيات، وتزوجت ورزقني  فقد أصبحت طبيبًة يف كربى 
واشرتيت منزالً مجياًل سكنت فيه أنا وعائلتي؛ وأنِت .. حدثيني عن أخبارِك.

مرام: أما أنا فقد تركت الدراسة؛ وليتني مل أفعل، ومرت األيام والسنون 
وأنا أبحث عن أي نجاٍح يف هذه الدنيا ولكن دون جدوى، مل أتوظف، ومل 

أتزوج، واألشد هو أنني مل أكمل دراستي.

 :::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلتمثيل مكتب املديرةطاولة وكريس1

)10( ر.سلكي يكتب عليه "مكتب املديرة"لوح فلني2

لكي يكتب عليه "تلتقي مرام وبدور لوح فلني3
بعد مرور األيام والسنني وتسأل كل 

منهام األخرى"

)10( ر.س

هن:  طالبات   )7( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)املراسلة، أم الطالبة مرام، أم الطالبة فرح، املديرة، فرح، مرام، بدور(.

* مدة املرسحية: )10( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ واحدة من املدرسة، واثنتان 

من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.
* اهلدف من املرسحية:

- توعية الطالبات بأمهية اجلد واالجتهاد.

الطالبة نفسها  - عرض أكثر من نموذج للطالبات، لكي تفكر ومتيز 
من أي نموذج هي.

- بيان عاقبة وهناية الطالبة املجدة، والطالبة املهملة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية التا�سعة ع�سر
�سيئاتِك.. اأبدليها ح�سنات

الف�صل الأول

بداية امل�صرحية:

املكان: )صالة املعيشة(.
متسك صاحلة بمصحف وتردد سورة الفجر، بينام جتلس مشاعل أمام 
التلفاز وتراقب ما تقوم به املمثالت يف املسلسل، وحتاول تقليدهن، وإصدار 

أصوات مزعجة، ويدور بني األختني هذا احلوار:
يا مشاعل، وال تنيسَّ أن  التلفاز إذا سمحِت  صاحلة: اخفيض صوت 

الدرجات  وستضع  غًدا،  الفجر  سورة  بتسميع  تقوم  سوف  أسامء  املعلمة 
النهائية للجميع .. هيا هيا قومي واحفظي السورة.

مشاعل: يا أختي التوأم أنا وأنِت واحد .. احفظي أنِت السورة بالنيابة 
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عني فنحن االثنتان يف فصٍل واحد )1(.
)تقوم مشاعل بتقليد حركات املمثالت، وتصدر أصواًتا مزعجة(.

مشاعل: انظري .. انظري يا صاحلة .. ما أمجل هذه احلركة إهنا فعاًل 
رائعة.

وذاكري  السخيفة،  احلركات  عنِك هذه  .. دعي  اهلل  استغفر  صاحلة: 
دروسِك يا أخيتي.

من  صاحلة  فترصخ  بقوة،  يدها  من  صاحلة  بإمساك  مشاعل  )تقوم 
شدة األمل، ويف هذه الفي أثناء تدخل األم منزعجًة ومتسائلًة عن سبب هذا 

الرصاخ(.
األم: ما بكام!! ماذا فعلِت بأختِك؟

مشاعل: مل أفعل شيًئا، لقد حاولت تقليد ما أراه يف املسلسالت.
األم بحرسة: ملاذا يا مشاعل؟ ملاذا حتاولني دائاًم تقليد األفعال السيئة؟ 
ملاذا كل هذا العنف؟ أال ختافني من عواقب ما تفعلينه؟ لقد تسببِت يف إيذاء 
أختِك وإيذاء نفسِك بالدرجة األوىل وذلك بإمهالِك لدروسِك وواجباتِك 

املدرسية.
ملاذا ال ُتبديل هذه األفعال السيئة بأفعال حسنة تعود عليِك بالفائدة؟ 

أعاقبِك  سوف  األفعال  هذه  منك  تكررت  إذا  مشاعل؛  يا  اسمعي 
بمنعِك من التنزه معنا يف عطلة هناية األسبوع .. أتفهمني ما أعنيه؟

مشاعل بصوت خائٍف منكرس: نعم يا أمي فهمت .. أنا آسفة.

)1(  لو وجد توأم لتأدية هذا الدور يف املرسحية، فسيكون التأثري أكرب - بإذن اهلل - .
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الف�صل الثاين
املكان: )الفصل(.

املعلمة أسامء: هل حفظتن سورة الفجر يا تلميذايت العزيزات؟

اجلميع بصوت واحد: )نعم يا معلمتنا الفاضلة(.

املعلمة أسامء: هل حفظِت يا مشاعل؟

مشاعل بصوت مرتدد: نعم .. نعم يا معلمتي، حفظت السورة.

املعلمة أسامء: حسنًا .. هيا لنبدأ بالتلميذة مشاعل .. تفضيل.

مشاعل تقف مطأطئًة رأسها وتقول: ال .. ال مل أحفظ السورة.

يا مشاعل؟ هذه صفة سيئة جًدا؛  تكذبني  ملاذا  منبهرًة:  أسامء  املعلمة 
أال تعلمي أن الكذب من صفات املنافقات؟! ملاذا تتمسكني هبذه الصفات 
والعادات السيئة؟! ملاذا ال تبدليها بصفاٍت حسنٍة؟! جيب أن تعاقبي عىل هذا 

الفعل، وسوف أقوم باستدعاء والدتِك.
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الف�صل الثالث
املكان: )يف طريق العودة من املعلمة(. 

)خترج مشاعل بخاًخا من حقيبتها، وتقوم بالرش عىل اجلدار(.

صاحلة: توقفي يا مشاعل ما هذا الذي تفعلينه؟ هذا ترصف خاطئ.

مشاعل: انظري .. سوف أكمل خًطا مستقياًم دون اعوجاج فأنا ماهرة 
يف هذا، يا سالم .. انظري يا صاحلة أنا فنانة.

)يف هذه الفي أثناء خترج اجلارة من بيتها(.

اجلارة: حسبنا اهلل ونعم الوكيل! توقفي! ما هذا؟! أنِت تشوهني منظر 
بلدِك ومنظر املنطقة، أال تــعلمي أن الدولة ترصف اآلالف لتزيني املناطق؟! 
ما هذه األفعال السيئة؟ أال تستطيعني أن تبديل هذه األفعال اخلاطئة بأفعال 

صحيحة؟ 

سوف أبلغ والدتِك بأفعالِك السيئة.

مشاعل خائفة: ال .. ال أرجوِك، سوف أمسح ما رسمته .. أرجوِك ال 
ختربي والديت.

اجلارة: حسنًا .. حسنًا؛ سوف أساحمِك ويف الوقت نفسه؛ أحذرِك من 
تكرار هذه األفعال اخلاطئة.
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الف�صل الرابع
املكان: )غرفة النوم(.

)صوت األم ينادي .. هيا يا مشاعل الغداء جاهز(.

مشاعل: لست جائعًة .. ال أريد أن آكل.

جتلس مشاعل يف غرفتها مهمومًة متأثرًة بام حصل، وتتذكر كل يشء: 

كالم أختها: )استغفر اهلل .. دعي عنِك هذه األفعال السخيفة املؤذية 
بأفعاٍل  السيئة  أفعالِك  تبديل  أن  وحاويل  أخيتي،  يا  دروسك  وذاكري 

 

حسنٍة()1( .

كالم والدهتا: )ملاذا يا مشاعل دائاًم حتاولني تقليد األفعال السيئة؟ جيب 
أن تبدليها باألفعال احلسنة(.

كالم معلمتها: )ملاذا تكذبني يا مشاعل؟ هذه صفة سيئة جًدا، حاويل 
أن تبدليها بصفة حسنة(.

كالم جارهتا: )حسبنا اهلل ونعم الوكيل! توقفي! ما هذ؟! أنِت تشوهني 
منظر بلدِك ومنظر املنطقة(.

)1(  تردد مشاعل العبارات بتأمل، وبصوت حزين.
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الف�صل اخلام�س
املكان: )غرفة األخصائية االجتامعية(.

األم: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

األخصائية: وعليكم السالم .. أهال بِك يا أم صاحلة تفضيل، يؤسفني 
أن أبلغِك بأن مشاعل مهملة جًدا يف دروسها، وهذا االستدعاء من معلمة 

الرتبية اإلسالمية.
املعلمة أسامء: أرجو أن يتحسن مستوى مشاعل، وأن حتاول تعويض 

ما فاهتا من درجات.
)تدخل مشاعل منكرسة، حزينة من ترصفاهتا السابقة(.

مشاعل: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
األخصائية: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته. تفضيل يا مشاعل.

األم: أرجو أن تعذرينا يا أستاذة أسامء عىل ترصفات مشاعل، وإن شاء 
اهلل سوف تذاكر دروسها بانتظام.

مشاعل: يا أمي .. أنا من أعتذر .. أنا آسفة عىل كل ما بدر مني من 
ترصفات سيئٍة، وأفعاٍل خاطئة أسأت فيها لنفيس وملن حويل.

أرجوكن .. اعذرنني فأنا فعاًل نادمة عىل ما قمت به من أفعاٍل سيئة، 
وأعدكن - إن شاء اهلل - بأنني سوف أبدل هذه السيئات بحسنات.

اجلميع بصوت واحد وهن يقرتبن من مشاعل: )بارك اهلل فيِك يا مشاعل(.
:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالباتلتمثيل حفظ سورة الفجرمصحف1

)5( ر.سليكتب عليها أقسام املرسح)5( لوحات2

)15( ر.سلتمثيل الكتابة عىل اجلداربخاخ ولوح فلني3

من البيتلتمثيل عملية مشاهدة التلفازتلفاز4

هن:  طالبات   )6( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)مشاعل، املعلمة أسامء، صاحلة، األم، اجلارة، واألخصائية االجتامعية(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
السوق، وواحدة  اثنتان من  أدوات؛  أربع  أدوات املرسحية:  * عدد 

من الطالبات، وواحدة من البيت. 
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )20( رياالً. 

* اهلدف من املرسحية:
- بيان خطر األفعال السيئة، وثامر األفعال احلسنة.

- ترغيب الطالبات بتغيري الفعل والسلوك السيئ إىل فعل وسلوك حسن.
* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة األمتدائية.

والفصل،  املعيشة،  )صالة  األربعة  األماكن  إعداد  يتم  مالحظة:   *
وغرفة األخصائية االجتامعية، وغرفة النوم( بطريقة سهلة؛ وهي من خالل 
القسم؛  اسم  عليها  مكتوب  لوحة  ووضع  أقسام،  أربعة  إىل  املرسح  تقسيم 

صالة املعيشة، الفصل ...إلخ.
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 امل�سرحية الع�سرون
عفًوا .. معلمتنا العزيزة

الف�صل الأول

بداية امل�صرحية: 

املكان: )فصل درايس بإحدى املؤسسات التعليمية(.

 )الطالبات جالسات يف مقاعدهن .. يسمعن اجلرس .. تدخل املعلمة 
متوترًة(

بعضنا  يسمع  حتى  مجيًعا  اصمتن   .. فضلكن  من  هبدوء..  املعلمة: 
بعًضا )صمت(.

حدث أمس حادث خطري بالنسبة يل، وأعتقد أنه سيكون له تأثري كبري 
عليكن مجيًعا، وبسبب هذا الترصف غري املسئول الذي صدر من إحداكن؛ 

اعتقد أنكن ستقضني هذه احلصة واحلصص التالية ببالغ السوء.

التلميذة األوىل: لقد شوقتنا يا أستاذة إىل معرفة احلكاية.
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املعلمة: )تشهر عصاها( احلكاية هي أنني ال أريدكن أنتن أوغريكن 
أن تصدرن أي قوٍل أو فعٍل دون إذٍن مني، وإال عاقبتكن هبذه العصا.

ثم تنظر إىل اجلميع وتقول: هذه العصا ملن عصا.

التلميذة الثانية: ملاذا يا أستاذة أنِت دون سائر املعلامت تستخدمني هذه 
الطريقة العنيفة؟

املعلمة: أنا عنيفة أيتها التلميذة املشاغبة )وبانفعال( تعايلَّ اخرجي إيلَّ 
هنا أيتها التلميذة .. افتحي  يدِك من فضلِك. 

التلميذة الثانية: لن أفعل يا معلمتي، وأنِت تعرفني ذلك. 

املعلمة: ملاذا .. هل أنِت أفضل من زميالتِك؟
ال  ولكنني  يشء،  كل  يف  مجيًعا  منهن  أقل  أنا  بل  ال؛  الثانية:  التلميذة 
يعاملني كأنني حيوان ولقد سبق وأن حتدثنا يف  بأن  أسمح ألحد مهام كان 

ذلك يا أستاذة.

املعلمة: نعم أنِت تلميذة مشاغبة ومراوغة، ولذلك أظن أنِك أنِت من 
فعلها. 

التلميذة الثانية: فعلت ماذا؟!

حتضريي  دفرت  يف  أشعر  أن  دون  ووضعتها  رسالة  إيلَّ  كتبت  املعلمة: 
فوجدهتا وقرأهتا يف منزيل.. فبددت سعاديت، وأذهبت راحتي ملا تضمنته من 

لوم يل وعتاب عىل طريقة عميل وسلوكي.

التلميذة الثالثة: ربام كتبتها تلميذة أخرى من فصٍل آخر. 

املعلمة: لسوء طالعكن وطالعي؛ أنني مل ُأَدرس أمس إال فصلكن. 
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التلميذة الرابعة: يبدو أن التهمه لصيقة بنا. 

أن  فإما  ذلك؛  وعىل  األربعة..  اجلدران  هذه  األمر  يغادر  مل  املعلمة: 
تكون لدهيا الشجاعة وتعرتف، أو ستعاقبن مجيًعا بذنبها!. 

التلميذة اخلامسة: تعاقب ثالثون تلميذًة بسبب خطأ واحد فقط؟

املعلمة: نعم. 
أخرى..  وزر  وازرة  تزر  فال  واضح!!  ظلم  هذا  السادسة:  التلميذة 

يعني: ال تؤخذ طالبة بذنب األخرى.

املعلمة: ليس أمام هذه التلميذة املخطئة إال أن تعرتف عىل نفسها، أو 
تعرتفن أنتن عليها.

التلميذة السابعة: حتى لو كنا نعرفها؛ فال يصح أن نفتن عليها.

يا أستاذة؛ الفتنة خطرها عظيم، والوشاية سلوك سيئ غري محيد، هذا 
ما تعلمناه من معلامتنا.

املعلمة: هذا املوقف يتغري معه كل ما تعلمناه وما سنتعلمه. 
التلميذة الثانية: هل سأبقى واقفة هكذا يا معلمتي؟.

املعلمة: ال؛ بل عودي إىل مقعدِك. 
التلميذة الثانية: جزاِك اهلل خرًيا يا معلمتي.

عن  الرسالة  كاتبة  أعلنت  لو  رأيكن  ما  شيًئا؛  لكن  سأقول  املعلمة: 
 .. بالطبع؟!  وعنكن  العقاب  عنها  سأسقط  وساعتها  واعتذرت  نفسها 

يكفيني رشف معرفتها بكل ما ينطوي عليه فعلها من شجاعة.
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التلميذة الثامنة: لكن هذا الوعد غري مأمون؛ إذ يمكنِك التالعب يف 
مصريها العلمي ويف درجاهتا.

املعلمة: أنا ال أخلف الوعد أبًدا إذا وعدت.
التلميذة األوىل: األمر أصعب من أن يقاس أو يضبط.

أنتن طريقة لتجاوز هذا املوقف، واخلروج من هذه  املعلمة: اقرتحن 
األزمة. 

التلميذة األوىل: الطريقة األفضل أن تتجاهليها وتنسينها يا معلمتي.

املعلمة: ال أستطيع إذ مل ترى عيني النوم، ومل هيدأ يل بال منذ أن قرأت 
اخلطاب.

التلميذة الثانية: البد أنه خطاب شيق .. ما حمتواه؟

املعلمة: كالم توبيخي، يضع اخلطوط عند نقاط ضعفي، وال يتعرض 
أبًدا إىل إجيابيايت. 

التلميذة الثالثة: وما هي هذه النقاط؟

املعلمة: أنِت أعرف هبا مني؛ إذ يمكن أن تكوين أنِت كاتبة اخلطاب، 
أو عىل األقل تكوين عىل علٍم بشخصية كاتبته.

التلميذة الثالثة: لست أنا .. لست أنا.

املعلمة: فمن إذن فعلت هذا؟
التلميذة الرابعة: أخربينا بام جاء يف اخلطاب؟

املعلمة: أي خطاب؟
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التلميذة الرابعة: اخلطاب الذي سبب أزمة بال داٍع. 

املعلمة: هاهو اخلطاب )تظهره(.
التلميذة اخلامسة: اقرئي لنا ما فيه يا معلمتي.

املعلمة: ملاذا؟
يف  أسلوهبا  خالل  من  كتبته  من  عىل  نتعرف  لعلنا  اخلامسة:  التلميذة 

الكتابة. 

املعلمة: فكرة ال بأس هبا.
ثم تفتح الرسالة وتقول: اسمعن ماذا كتبت العبقرية: »عفًوا أستاذتنا 

العزيزة؛ فالسبيل لنهضة أمتنا؛ هو باملعلامت املتميزات واملدربات.

فاملعلمة الناجحة؛ هي من تسعى ألن تكسب تلميذاهتا كل يش، وال 
تتحجج بقلة الراتب، أو كثرة احلصص أو غري ذلك«.

التلميذة الثانية: هل انتهت الرسالة يا معلمتي؟

املعلمة: نعم انتهت.
التلميذة الثانية: وماذا فيها؟ أنا ال أرى فيها أي جتاوز.

املعلمة: كل ما هبا هو جتريح، وجتاوز، وإسقاط، وتعريض.. أرادت 
كاتبتها أن هتينني ألهنا تعلم جيًدا أن كل ما فيها من فضائل للمعلامت هو 
الثقافة،  أحب  وال  أتدرب،  ومل  متميزة،  لست  أنا  حًقا   ... أفعله  ما  عكس 
وأوفر طاقايت للدروس اخلصوصية، وأحارب املواهب، وكل واحدة منكن 

لدهيا من الثقافة ما هو أكثر مني. 
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التلميذة الثانية: من فضلِك .. أعطيني اخلطاب. 

اإلطالع  تريدين  ملاذا  لكن  للجميع؛  معروًفا  أصبح  األمر  املعلمة: 
عليها؟. 

خط  عىل  التعرف  سُأحاول  الرسالة(  يف  تنظر  )وهي  الثانية:  التلميذة 
صاحبتها .. فأنا اعرف خطوط مجيع زمياليت بالفصل.

املعلمة: ستكون لِك هدية إذا عرفِت من كتبتها.
التلميذة الثالثة: لو كانِت لديِك اجلرأة والشجاعة الهتمِت إحدانا. 

التلميذة الثانية: )بتحدي( سأفعل إذا عرفت.

التلميذة الرابعة: يا لِك من زميلة شقية. 

التلميذة الثانية: بل أنِت الشقية.

املعلمة: )بعنف( كيف جترؤن عىل أداء هذا الفاصل اخلارج متاًما عن 
اآلداب التي اعتدناها.

التلميذة الثالثة: إهنن ال يقصدن. 

املعلمة: )بصوت مرتفع( ليس شأنِك.
التلميذة الثالثة: أليست واحدة من تلميذات هذا الفصل، وواحدة من 

املتهامت بكتابة اخلطاب.

املعلمة: فعاًل معك حق .. قد تكون هي من دست اخلطاب. 
التلميذة الرابعة: ال ليست هي .. أنا متأكدة.

املعلمة: ملاذا أنِت متأكدة؟

www.alukah.net



191

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

التلميذة الرابعة: ألهنا ختشى مثل هذه املواقف.

املعلمة: )هبدوء( كفى .. ال أريد أن أسمع صوًتا.
التلميذة اخلامسة: البد من أن نتجاوز هذه األزمة بأقىص رسعة.

املعلمة: أجتاوزها دون أن أعرف احلقيقة؟!
التلميذة اخلامسة: وماذا ستفعلني إذا عرفِت احلقيقة؟

. املعلمة: سأقتص ممن أساءت إيلَّ
التلميذة الثالثة: ولكنِك أعلنِت أنِك ستعفني عنها. 

املعلمة: هذا إذا اعرتفت هي بنفسها.
أو  بلحظة  تعرفينها  أن  قبل  اعرتفت  أهنا  لنفرتض  الثالثة:  التلميذة 

حلظتني.

املعلمة: ما هذا .. كيف تعرتف قبل أن أعرفها؟.
التلميذة الثالثة: يعني أن تعرتف يف اللحظة التي تعرفني فيها الفاعلة.

املعلمة: وكيف ستعرف أنني عرفت؟.
التلميذة الثالثة: عندما تراِك تتقدمني نحوها، وعىل وجهِك عالمات 
وهتمني  بيدك  التي  الغليظة  العصا  هذه  ترفعني  ثم  واالستياء،  الغضب 

بإسقاطها عىل جسدها الضعيف النحيل اهلزيل!.

املعلمة: عند ذلك تسارع هي يف هذه اللحظة وتعرتف، وتصبح يف حل 
من العقاب؛ ألين وعدت بذلك. 
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الف�صل الثاين
صفات  من  الوعد  وإخالف  وعدِت،  أنِت  نعم؛  الثالثة:  التلميذة 

املنافقني.

املعلمة: كيف تفعلن معي هذا وكنت أقرب املعلامت إليكن. 
التلميذة الرابعة: القرب من تلميذاتِك، ال يلغي دورِك كمعلمة.

وهي  األصل  هي  التعليمية  الرتبوية  الرسالة  نعم؛  اخلامسة:  التلميذة 
األساس.

املعلمة: ربام تكن عىل حق، وأعدكن بأن أعيد النظر يف بعض األمور؛ 
لكن ليس قبل أن ختربنني من هي كاتبة اخلطاب.

التلميذة السادسة: أال زلِت تبحثني عن احلقيقة؟!

املعلمة: نعم؛ وأرص عليها كل اإلرصار.
بأن رجاًل ظل يبحث  اليونانية  يقال يف األسطورة  السادسة:  التلميذة 

عن احلقيقة حتى فقد عينيه.

املعلمة: ماذا تقصدين؟
التلميذة السادسة: كالمي واضح .. يعني أن احلقيقة املطلقة هي الوهم 
واخليال، والدنيا ال ختلو من أقوال وأفعال جيب أال يتوقف عندها اإلنسان 

طاملا أنه بخري ومل يفقد شيًئا، أما البحث عن احلقيقة؛ فإن له أخطر التوابع.

التلميذة السابعة: ويا أستاذتنا العزيزة؛ مل تفقدي هبذا اخلطاب القصري 
أي يشء.

www.alukah.net



193

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

املعلمة: بل فقدت .. فقدت الرضا وراحة البال.
التلميذة األوىل: إهنا نصيحة يا أستاذة من الصغار إىل الكبار.

التلميذة الثانية: وهي حتمل كل الصفاء والنقاء واإلخالص واملحبة؛ 
فإن كانت جيدة استندي عليها، وإن كانت سيئة ال تنتبهي هلا، وال تعريهيا 

أدنى اهتامم.

التلميذة الثالثة: هي جمرد رسالة يا معلمتنا من طالبة حتبِك، وتريد لِك 
األفضل.

التلميذة الرابعة: ولن ترتقي أية معلمة إىل األفضل إال بعد أن ختلص 
يف عملها.

التلميذة اخلامسة: ألن اإلخالص يف العمل واجب.

التلميذة السادسة: واألمانة يف العمل مطلوبة. 

التلميذة السابعة: والعمل عبادة نؤجر عليه إذا أخلصنا فيه هلل.

املعلمة: أعتقد أنكن عىل حق، وأظن أنه قد أصبح لزاًما عيلَّ أن أعاود 
النظر يف األمر. 

لقد  بيشء!  سأخربِك  ولذلك  معلمتي،  يا  أحسنِت  الثانية:  التلميذة 
اكتشفُت عجائب وغرائب يف هذه الرسالة.

املعلمة: وما هذه العجائب والغرائب؟!
التلميذة الثانية: أوالًَ أهنا مكونه من ثالثني كلمة.

املعلمة: وثانًيا.
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التلميذة الثانية: أهنا مكتوبة بثالثني خط خمتلف.

اجلميع: هل فهمِت يا أستاذة من أرسلتها لِك؟. 
املعلمة: نعم؛ فهمت.

التلميذة الثانية: أال تريدين أن تعريف صاحبات اخلطوط الثالثني؟.

املعلمة: لقد فهمت وعرفت .. أنتن مجيًعا كتبتن الرسالة .. كتبت كل 
واحدٍة منكن كلمة من كلامهتا حتى يتفرق عقاهبا عليكن، وتشرتكن مجيًعا يف 

أية عاقبة.

أقول لكن: يا طالبايت أنتن عىل حق، وأنا أشكركن مجيًعا ألنكن فعلتن 
الصواب وأعطيتنني درًسا لن أنساه طوال عمري، وسأظل أحفظه عنكن، 

وأشكركن عليه طوال حيايت.

اجلميع: بل أنِت األفضل يا معلمتنا.. مادمِت واسعة الصدر إىل هذا 
احلد، ولذلك نحن مجيًعا نشكرِك ونقول لِك: عفًوا استاذتنا العزيزة.

)يرن جرس احلصة، فتخرج املعلمة، وتبقى الطالبات يف مقاعدهن(.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالباتلتمثيل الرسالةورقة1

)8( كرايس 2
وطاوالت

من املدرسةلتمثيل فصل مدريس

هن:  طالبات   )9( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)املعلمة، التلميذة األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، واخلامسة، والسادسة، 

والسابعة، والثامنة(.

* مدة املرسحية: )20( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ واحدة من الطالبات، وواحدة من 

املدرسة.

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

- الرتغيب بإجراء احلوار بني الطالبة واملعلمة.

- زيادة املحبة والثقة بني املعلمة والطالبة.

- حماولة إيصال رسالة إىل املعلامت بأن يسلكن طريق احلوار واللني مع 
الطالبات، ال طريق العنف أو التهديد.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية احلادية والع�سرون
احلا�سب الآيل

الف�صل الأول

بداية امل�صرحية:

)يفتح الستار عن جهاز حاسب آيل، يقف يف قلب املرسح(.

يف  الناس  بني  اشتهر  اآليل  احلاسب  أنا   .. عليكم  السالم  احلاسب: 
أنحاء  العامل باسم الكمبيوتر، وأنا بال فخر أو غرور واحد من أهم وأعظم 
األول  السبب  ألنني  وذلك  العرص؛  هذا  يف  وابتكاراته  اإلنسان  اخرتاعات 
يشء؛  كل  يف  استخدموين  الذين  البرش  أدركها  التي  التطورات  أغلب  يف 

كالزراعة، والصناعة، والطريان، والتجارة، و و و ...إلخ. 

مع ذلك فإنني اعرتف لكم بأنني جمرد جهاز .. جهاز غبي غبي جًدا؛ 
ألنني ال أمتتع باملرونة والقدرة عىل التأقلم والتكيف التي يتمتع هبا أصحاب 
فضل اخرتاعي من البرش، وهلذا فإن العبقرية احلقيقية ترجع إىل اإلنسان الذي 
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أجزاء  يل  وأنا   .. بأمره  إال  جتاوزها  يمكنني  ال  حدود  إىل  وطورين  صنعني 
ومكونات وأرسة من األجهزة واملعدات كل يوم تتطور وتزيد، لكني اليوم 
وحًبا فيكم ورغبة صادقة يف التواصل معكن .. سأعرفكن أكثر بنفيس وبأهم 

مكونايت وأفراد أرسيت االليكرتونية، ووظيفة كل فرد فيها.

يمكن  من  رأيكن يف  النهاية عن  أن ختربنني يف  الوحيد؛ هو  ورجائي 
اعتباره األهم يف أرسيت، وأهم جزء من هذه األجزاء؛ سيحصل عيل درجة 

ومعاملة خاصة.

نبدأ اآلن باحلديث عن املصدر الذي سيحدثنا بنفسه عن نفسه.

من  الكهرباء  توصيل  هي  وظيفتي  الكهرباء،  مصدر  أنا  املصدر: 
احلاسب؛  أجزاء  أهم  أنني  شك  وال  احلاسب،  تشغيل  وحدة  إىل  مصدرها 
ألنه لوال اهلل ثم أنا ما وصلت الطاقة التي تشغل كل يشء .. لذلك أرجو أن 

تزكيني. 

كثرية،  فهي  احلاسب  يف  وظائفي  أما   .. التشغيل  وحدة  أنا  الوحدة: 
أيرسها استقبال الطاقة الكهربائية من املصدر وتوصيلها إىل باقي مكونات 
اجلهاز، وأمهها أنني أقوم يف احلاسب بعمل العقل يف اإلنسان أي بالتحكم 
والتنسيق بني مجيع األعضاء إىل جانب حفظ املعلومات التي يتم إدخاهلا يف 
ذاكريت التي تنقسم بدورها إىل ذاكرة دائمة حتتفظ بالبيانات اخلاصة باحلاسب 
توضع  مؤقتة  أخري  وبيانات  للجهاز،  املنتجة  الرشكة  بمعرفة  وتوضع 
بواسطة املستخدم. وهذا يعني بالطبع أنني األفضل واألهم ألنه ال يعقل أن 
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يعيش يشء بال عقل. 

احلاسب: أما باقي مكونايت عزيزيت املشاهدة؛ فهي تنقسم إىل وحدات 
، ووحدات اإلخراج التي  اإلدخال التي يتم بواسطتها إدخال املعلومات إيلَّ
 .. املستخدمة  الحتياج  وفًقا  مني  املعلومات  هذه  إخراج  باستخدامها  يتم 

وسأعرفكن أوالً عىل وحدات اإلدخال وهي:- 

كل  يف  مني  أهم  أحد  ال  أنه  أظن  التي  املفاتيح  لوحة  أنا  اللوحة: 
يف  واألعرق  واألقدم  واحد  رقم  املصنفة  أنني  ويكفي  احلاسب،  مكونات 
وحدت إدخال املعلومات للحاسب .. سواًء كانت هذه املعلومات حروًفا 
لألرقام  أحدمها  جزئني؛  إيل  أنقسم  وأنا  وحسابات،  أرقاًما  أم  كلامت  أم 
والعالمات، واآلخر للحروف والكلامت، وبني هذا وذلك .. أسهم تتحكم 
نسميه  الذي  والتشغيل  اإلدخال  مفتاح  إىل أرسيت  .. وأضف  االجتاهات  يف 
وأهم  كأفضل  غريي  خترتن  لن  أنكن  يقني  عيل  وأنا   ،)enter  - )أدخل 

مكونات احلاسب. 

الكرب  أصاهبا  واألبجديات؛  األرقام  حتمل  ألهنا  )متهكاًم(  احلاسب: 
أليس   .. استطعتن  ما  قدر  املحايد  رأيكن   يف  يؤثر  لن  هذا  لكن  والغرور، 

كذلك؟ .. نأيت إىل العضوة الثانية يف أرسة اإلدخال وهي الفأرة.

الثانية من أعضاء اإلدخال، وقد سموين  الفأرة، والعضوة  أنا  الفأرة: 
يف  وال  السلوك،  يف  ال  قلت  كام  الفأرة  أشبه  الشكل  حيث  من  ألنني  فأرة؛ 

األمهية واملضمون.

وأنا يل مفتاحان أحدمها عىل اليسار، واآلخر عىل اليمني، وقد ابُتكَِرت 
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منى أشكال كثرية ال حرص هلا لكنها مجيًعا تقوم بنفس العمل، أما مؤرشي 
فإنه يظهر بمجرد تشغييل عىل شاشة احلاسب بصور وأشكال خمتلفة، ويتحرك 
من خاليل النجاز األعامل التي حتددها املستخدمة - أنِت - وبضغطة واحدة 

منِك عىل مفتاحي األيمن أو األيرس؛ يمكنِك إجراء كافة العمليات.

احلاسب: )متدخاًلً( هذه الضغطة عىل أحد مفاتيح الفأرة تسمي )نقرة 
 .. خُتتار األهم واألفضل  أن  تتمنى  ( وبالطبع هي ككل األعضاء   click-
الصوت  صاحب  وهو:  اإلدخال  وحدات  يف  الثالث  العضو  إىل  نأيت  واآلن 

األعىل يف كل أعضاء أرستنا؛ إنه الالقط.

احلاسب،  إىل  الصوت  إدخال  هي  وظيفتي  مميز(  )بصوٍت  الالقط: 
الوظيفة  هبذه  أنني  وأظن   ،)micro phone( االنجليزية  باللغة  واسمي 

عضو مميز من أعضاء احلاسب.

احلاسب: ومن وحدات اإلدخال أيًضا؛ املاسح الضوئي.

املاسح الضوئي: أنا املاسح الضوئي )Scanner(، وأهم استخدامايت 
هي االحتفاظ بالصور التي ال تستطيع لوحة املفاتيح املغرورة إدخاهلا، وعميل 

يشبه إىل حد كبري عمل آلة التصوير.

احلاسب: نأيت إىل وقت التعرف عىل وحدات االخراج، ونبدأ بشاشة 
العرض.

إال من خاليل؛  العرض، وال عمل لكل االعضاء  أنا شاشة  الشاشة: 
حيث لكل وحدة من الوحدات أيقونة عىل سطحي املسمى »سطح املكتب« 

تعرب عنه ومتثله.
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فيتم  أما إغالقه  األيقونة؛ يمكن تشغيله،  أو  العالقة  ومن خالل هذه 
إىل  باإلضافة  هذا  املكتب،  بتشغيله عىل سطح  تفتح  التي  النافذة  من خالل 
عمليات  من  احلاسب؛  عىل  موجود  هو  ما  كل  عرض  يف  الرئيسية  وظيفتي 

حسابية، أو خمطوطات وأصوات، أو صور متحركة كانت أو ثابتة.

وأنا أشبه شاشة التلفاز، وال أعتقد أن يكون للحاسب أي وجود دون 
وجودي. 

احلاسب: أما خروج الصوت فاملسئول عنه هي السامعة.

وأدعي  احلاسب  من  الصوت  خروج  عن   املسئولة  أنا  نعم  السامعة: 
)speaker( باالنجليزية، وبالعريب سامعة.

القرآن،  مثل:  احلاسب؛  عىل  املوجود  الصوت  إخراج  هي  وظيفتي 
واملحادثات، وغريها .. وأظن أين هبذا الدور املهم واحدة من أهم وحدات 

إخراج احلاسب الذي يتحول يف غيايب إىل جهاز أخرس.

احلاسب: وبذلك مل يعد سوى عضو واحد من أعضاء اإلخراج؛ وهو 
الطابعة.

وظيفتي  تتضح  اسمي  ومن   )printer(الـ الطابعة  أنا  الطابعة: 
وطبيعة هيئتي ورسمي وصنعتي؛ وهي طباعة أي يشء، وكل يشء يمكن 
طباعته من مدخالت احلاسب وذلك برشط؛ هو أن أتلقى لفعل ذلك أمًرا 
عميل  رفيقة  عىل  وجتهيزها  معاينتها  سبق  يكون  أن  بعد  بالطباعة  مبارًشا 
»شاشة اجلهاز« وأظن أننا مًعا نستحق احلصول عىل جائزة اإلنتاج األفضل. 

املختلفة،  وحدايت  عن  يشء  كل  عرفتن  أنكن  أظن  اآلن  احلاسب: 

www.alukah.net
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ولكي نتأكد من ذلك؛ سنعيد ذكر األسامء )تشري عىل كل جزء وتذكر اسمه، 
حماولة إرشاك الطالبات يف التعرف(؛ واآلن تستطعن اختيار أفضل جزء من 

أجزائي، وأهم وحدة من وحدايت.

كل وحدة تقول: أنا األهم .. أنا األفضل.
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الف�صل الثاين
يا  وأنتن  املشاهدات،  صديقايت  تندهشن  أال  أرجو  واآلن  احلاسب: 
وحدايت إذا أخربتكن بالنتيجة التي أتوصل إليها يف كل مرة تقمن فيها بعرض 
ألن  يل  بالنسبة  مهامت  مجيًعا  أنكن   .. وهي  النحو  هذا  عىل  أعاملكن  طبيعة 
غياب أي منكن؛ يعني انخفاض مستوى أدائي .. ولذلك؛ أشكركن مجيًعا 

ألنكن كنتن وال زلتن دائاًم وأبًدا األهم واألفضل.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

www.alukah.net
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جهاز حاسب 1

آيل.
من املدرسة.لعرضه يف املرسحية.

هن:  طالبات   )10( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
املاسح  الالقط،  الفأرة،  املفاتيح،  لوحة  الوحدة،  املصدر،  اآليل،  )احلاسب 

الضوئي، الشاشة، السامعة، الطابعة(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املدرسة.

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

- توعية الطالبات بأمهية احلاسب اآليل.

- تعريف الطالبات بوحدات احلاسب اآليل.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
* مالحظة: حتمل كل طالبة اجلزء الذي متثله؛ فمثاًل: السامعة .. عند 

حديث الطالبة عن السامعة حتمل بيدها سامعة ... إلخ.
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 امل�سرحية الثانية والع�سرون
م�سهد العامل الإ�سالمي

التقدمي للم�صرحية:

يطل عليه للدين النحيــب أحل الكفر باإلسالم ضيـاًم 

وسيف قاطع ودم صـبيـب فحق ضائع ومحى مــبــاح 

ومسلـمــة هلـا حرم سليب وكم من مسلم أمسى سليًبا 

عىل حمرابه نصـب الصليب وكم من مسجـد جعله ديًرا 

أين نحن من اإلسالم؟ وأين نحن من املسلمني؟

كل  وعىل  منتهكة..  وحرماتنا  مسلوبة..  وحقوقنا  مغتصبة..  أرضنا 
أرض لنا مذبحة.. ورحم اهلل القائل:

أرقنــي اهلنـد  يف  مسـلم  اشـتكى  إذا 
أبـكاين الصـني  يف  مسـلم  بكـى  وإن 

أين نحن من هذا القائل؟ مل يعد له يف هذا الزمان وجود!.

www.alukah.net
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يعذبون ويرشدون! إهنا جراحات تسيل يف  العامل  املسلمون يف أرجاء 
كل يوم؛ بل ويف كل حلظة. ومع ذلك كله؛ فيجب أن نعلم أن للكفر صولته، 
وللرش جولته، ولكن البد أن يأيت اليوم الذي يقول احلق فيه قولته، وصدق 

اهلل إذ يقول: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ 
ڑڑ ک ک ک رب )آل عمران(.

الف�صل الأول

بداية امل�صرحية:

حزينات  كرايس،  عىل  جالسات  طالبات  مخس  املرسح  عىل  يكون 
بائسات خافضات رؤوسهن وهن: )حنني، جلني، سمر، هدى، عبري(. 

تدخل عليهن طالبة سادسة هي: )هال( وتقرتب منهن، وتقول يف أثناء 
سريها: ملحتهن من بعيد .. معامل احلزن تبدو عىل حمياهن الصبوح!!.

تقرتب منهن فيدور بينهن هذا احلوار.

هال مع حنني:
البالد أنِت؟ .. أجيبي  يا أخية .. من أنِت؟! ومن أي  السالم عليكم 
.. ال ترتكيني قلقة .. أخربيني ما قصتك؟ .. يبدو أن شيًئا ما حدث لِك .. 

أشبعي فضويل .. ما قصتك يا أخية؟

حنني تنشد قائلة:
أنا قـصــة صـاغ األنني حروفها          ولـهـا من األمل الدفني ســيــاُق           

أنا أهيا األحبــاب مسـلمة طوى           أحـالمــهــا األوباش والفساُق
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أخذوا صغريي وهو يرفع صوته           أمــي وفـي نـظــراتـــه إشفاُق

ولدي ويصفعني الدعي ويلتوي           قــلــبي وحتكم بايب اإلغـــالق

ولــدي وتبـلغـــِن بقايا رصخة           مـخـنــوقـــة ويقهقه األفـــاق 

 .. احلشية؟!  هذه  وما  املصيبة؟!  هذه  ما  إهلي  يا   .. قائلة:  تعقب  هال 
اللهم آجرها يف مصيبتها، وعوضها عن صغريها .. وال أقول إال: إنا هلل وإنا 

إليه راجعون؛ ولكن أين املسلمون؟! أين املسلمون؟!

هال مع جلني: وأنت يا أخيه من أنِت؟ ملا ال ترفعي رأسك حتى أحتدث 
إليِك .. يا إهلي يبدو أن ما حدث لِك خطري جًدا وأجربك عىل خفض رأسِك؛ 
ولكن أجيبي ما الذي حدث لِك؟ وما نالك من العذاب من هؤالء األوغاد 

.. أخربيني؟

جلني تنشد قائلة:
تسل فال  الطريق  عىل  الصليب  وقــف 

ــل واإلحــــــراق ــت ــق ـــام جـــنـــاه ال ع
ـــك حمـــارم ـــت قــتــل وتـــرشيـــد وه

ـــات ســبــاق ـــادث ــــأس احل فــيــنــا وك
ــا ــه ــام ـــال أم ـــي ــف اخل ــق ــة ي ــي ــش وح

األذواق ــا  ــه ــج ومت ــاًل  ــائ ــض ــت م

تعقب هال قائلة:
وشتت  واليهود،  الصليبني  دمر  اللهم   .. الوكيل  ونعم  اهلل  حسبنا 
شملهم. كل هذا حيدث ونحن غافلون! حتى ال يبقى عىل أرضهم من يعبد 
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اهلل! حينئذ نفيق من سباتنا العميق ونقول: قد كان هناك مسلمون .. أفيقوا 
يا مسلمون أفيقوا..!

هال مع سمر: وأنِت يا أختاه ما الذي نالِك من هؤالء الطواغيت .. 
الليل عندكم؟ كيف  أختاه كيف   ... أملحه عىل حمياك  الذي  السواد  ما هذا 

النهار؟ كيف النوم؟ هل تنامون كام ننام نحن أم ماذا؟ أخربيني؟

سمر تنشد:
ــي اإلطــــراق ــن ــل ــى م ــت ـــت ح ـــرق أط

وبــكــيــت حــتــى امحـــرت األحـــداق
ــرت نــجــم الــلــيــل حــتــى غــاب ــام س

اإلرهـــاق عزيمتي  ــد  وه عيني  عــن 
ــيل أطـــرافـــه ــج ــن ـــالم وت ـــظ ــــأيت ال ي

ـــذاق ــه م ــن ــوم م ــن ــل ــــا ل ــا وم ــن ع
ــى األس قلبي  فــفــي  ــي  ــن ــؤرق ي ســهــر 

ـــــراق احل ـــــــدايب  أه ويف  يـــغـــيل 
ـــا ــا وهنـــارن ــن ــل ــي ـــان عـــنـــدي ل ســـي

ــاق ــف ص جمـــرهيـــام  يف  ــــوج  ــــامل ف
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الف�صل الثاين
هال )تعقيب(: يا هلول ما أسمع .. مل يذوقوا للنوم مذاًقا! أين املسلمون 
منهم؟ أين من يتلذذون بالنوم عىل أحسن الفرش وأفخرها؟ كيف ينامون 
وهينئون بالنوم وإخوان هلم هناك ال يعرفون النوم؟! ليلهم وهنارهم واحد .. 

آه متى تستيقظ أمتي من هذه الغفلة متى؟

هال هلن مجيًعا:
أخيايت هذه حالكن أنتن .. يا من رزقتن الصرب عىل كل هذه املصائب؛ 

ولكن ماذا عن أطفالكن الذين ال يدركون وال يعون؟

كيف نومهم؟ كيف أكلهم؟ كيف عيشهم؟ كيف هي حاهلم اآلن؟

هدى تنشد:

ـــامـــوا عـــىل أحــالمــهــم ــا ن ــن ــال ــف أط

ــوا  ــام ــب الــقــاذفــات أق ــي ـــىل هل وع

أعامقهم بــكــت  ــل  ب طـــاًل،  يــبــكــون 

ــا األعــــامق ــه ــع ــدم ولــقــد جتــــود ب

ــــــا الــتــي ــوا وأورب ــع ــي ــا ب ــن ــال ــف أط

األســــواق راجــــت  ففيها  ـــرشي  ت

هال: ال إله إال اهلل .. مل يبَق منهم أحد سلياًم حتى األطفال الذين هم 
زينة احلياة الدنيا مل يسلموا من أذاهم! حرموا الطفولة!.. حرموا البسمة!..

هال هلن مجيًعا: أخيايت لن يسعفني الوقت ألسمع كل ما حدث ألين 
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أعلم أن ما سمعته منكن ليس إال غيض من فيض.

ولكن قبل أن أودعكن أقول لكن: ماذا تقلن إلخوانكم املسلمني يف 
أرجاء األرض؟

عبري تنشد:
ورشابــكــم طعامكم  نــريــد  ال  نحن 

ـــراق  ــون ي ــم ــل ــس ـــا م ــا ي ــن دمــنــا ه
أمــا شيمتكم  ـــن  أي ــس  ــدن ي ـــرض  ع

خــفــاق قـــلـــبـــه  أيٌب  فـــيـــكـــم 

هال )تعقيب(: 
آه .. اسمعوا يا مسلمون وعوا .. هم ال يريدون الطعام والرشاب؛ 

وجه  يف  واحدة  يًدا  كونوا   .. إلنقاذهم  جادة  وقفة  يريدون  ولكن 
أعدائكم .. و أنقذوهم قبل أن هيلكوا.

هال هلن مجيًعا:
حديثكن هذا موجه إىل املسلمني يف أرجاء األرض؛ ولكن ماذا تقلن 

ألختكم املسلمة يف هذه البالد؟

اجلميع ينشدن:
ــا ــوهن ــدع ــا الـــتـــي ت ــن ــت ـــاه أم ـــت أخ

تساق اخلــضــوع  درب  عــىل  صـــارت 
ـــرضٍع ت ـــف  ك ـــن  ـــرمح ال إىل  مــــدي 

ــك اخلـــالق ــأن ــع ش ــرف ــوف ي ــس ــل ف
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ــا ــن رب ـــــدرة  ق ـــام  ـــأم ف ـــأيس  ـــي ت ال 
ـــاب واألعـــــراق ـــس ــاءل األن ــض ــت ت

هال )تعقيب(: 
مهاًل أهيا الطغاة .. لكم يوم كيوم فرعون وقومه .. وهنايتكم إن شاء 

اهلل من املنتقم اجلبار .. إما بزوالكم أو بأيدي الرجال األبرار.

ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  قوله  إال  لكم  أقول  وال 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ... رب  )احلج: 39 -40(.

ويف أثناء هذا التعقيب خترج الفتيات من املرسح بالتدريج، ثم تلحق 
هبن هال وتنتهي املرسحية.

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

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )5( طالبات هن: )حنني، 
جلني، سمر، هدى، عبري، هال(.

* مدة املرسحية: )16( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

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

- تذكري الطالبات بحال أمتهن اإلسالمية، وأهنن جزء منها.

- تعميق عقيدة الوالء والرباء يف نفوس الطالبات.

- تذكري الطالبات بأمهية الدعاء، وحثهن عليه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثة والع�سرون
اأركان الإ�سالم اخلم�س

فكرة املرسحية:
رشح أركان اإلسالم اخلمسة بطريقة خفيفة وجديدة؛ بحيث تتقبلها 

نفوس الطالبات، وترسخ يف أذهاهنن.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

عليه  اهلل  -صىل  حممد  دين  أنا  االسالم..  أنا  تقول:   )1( الشخصية 
كل  يب  اهلل  ختم  الذي  أنا   .. واألخوة  والعفو  التسامح  دين  أنا  وسلم-.. 

الديانات .. أنا االسالم وهذه أركاين اخلمس.

الشخصية )2(: أنا أول أركان االسالم .. أنا الشهادتان .. أنا مفتاح 
اجلنة .. أنا كلمة التوحيد.. أنا من قيل عني يف األخبار أين أفضل األذكار .. 

أنا »أشهد أال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل« وهذه أختي. 

www.alukah.net



213

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

الشخصية )3(: أما أنا؛ فأعظم أركان االسالم بعد الشهادتني .. من 
تركني ترك الدين كله .. ومن أقامني أقام الدين كله .. أنا عامد هذا الدين ... 
أنا من فرضني اهلل يف السامء وفرض باقي األركان يف األرض .. أنا الصالة 

وهذه أختي. 

التي أدخل الفرحة  أنا  أنا فثالث هذه األركان ..  الشخصية )4(: أما 
والرسور عىل الفقراء واملحتاجني .. أنا التي أخرج من مال امليسورين دون 
أن ينقص من ماهلم يشء؛ بل ينموا .. أظن أنكم عرفتموين .. نعم أنا الزكاة 

وهذا أخي.

الشخصية )5(: وأنا أيًضا يل شأن عظيم يف هذا الدين .. أنا فرٌض عىل 
.. اسمه باب  باًبا يف اجلنة  الذي جعل اهلل بفضيل  أنا   .. كل مسلم ومسلمة 

الريان .. ال يدخله إال الصائمون .. أنا صوم رمضان .. وهذا أخي. 

الشخصية )6(: حج بيت اهلل احلرام .. أنا هو الركن اخلامس هلذا الدين 
.. أنا فرض عىل كل من استطاع إيلَّ سبيال .. أنا من يرجع العبد بعد إقامتي 
الذنوب  مغفور   .. واخلطايا  الذنوب  مغفور   .. واخلطايا  الذنوب  مغفور 

واخلطايا. 

الشخصية )7(: تقول هذا احلديث: عن عمر بن اخلطاب - ريض اهلل 
عنه -  قال: بينام نحن عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد 
منا  يعرفه  وال  السفر،  أثر  عليه  يرى  ال  الشعر،  سواد  شديد  الثياب،  بياض 
أحد، حتى جلس إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه عىل 
فخذيه، وقال يا حممد، أخربين عن اإلسالم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالم: 
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أن تشهد أال إله إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، 
وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال«. قال: صدقت، قال: 
باهلل،  تؤمن  »أن  قال:  اإليامن.  فأخربين عن  قال:  يسأله ويصدقه.  له  فعجبنا 

ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه«.

قال: صدقت. قال: فأخربين عن اإلحسان، قال: »أن تعبد اهلل كأنك 
»ما  قال:  الساعة؟.  عن  فأخربين  قال:  يراك«.  فإنه  تراه،  تكن  مل  فإن  تراه، 
املسئول عنها بأعلم من السائل«. قال: فأخربين عن أمارهتا؟. قال: »أن تلد 
األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان«. 
ثم انطلق، فلبثت ملًيا، ثم قال يل: »يا عمر، أتدري من السائل؟«. قلت: اهلل 

ورسوله أعلم. قال: »هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم« رواه مسلم.
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الف�صل الثاين
جتتمع الشخصيات وينشدن: 

لقد أتى للناس أمجعـيـــــن  إسالمنا كم هو جـمـيـــــل 

ملن أراد العيش يف أمــــــان أركانه مخسة أركـــــــــان 

ثم الصالة وصوم رمضـــان أوهلا لفظ الشهادتــــــــان 
وحج البيت عىل من استطاع)1( ثم الزكاة إطعام للجيـــــاع 

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

)1(  ملحوظة: املرسحية من تأليف الطالب/ رشيد زيزون، نقاًل من موقع: منتديات األستاذ 
التعليمية املغربية؛ وقد أضفت عليه إضافات.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

هن:  طالبات   )7( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
»الشخصية )1(، )2(، )3(، )4(، )5(، )6(، )7(«.

* مدة املرسحية: )8( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: ال يوجد.

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

- تعريف الطالبات بأركان اإلسالم من خالل عرض مرسحي مجيل.

- حماولة غرس أركان اإلسالم يف قلوب وعقول الطالبات منذ الصغر.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الرابعة والع�سرون
نوٌر يف قلبي

فكرة املرسحية:
»فرح« و«رحيانة« أختان تعيشان يف سقٍف واحٍد، ختتلفان يف األفكار 

والطباع.

صالهتا  وهتمـل  واملجالت،  األغاين  وتعشق  اللعب،  هتوى  »فرح« 
وواجباهتا.

تالوة  حتب  وواجباهتا،  صالهتا  يف  ملتزمة  فتاة  »رحيانة«  أختها  بينام 
القرآن، وتستغل وقتها يف القراءة املفيدة.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

)احلوار(:

فرح تضع السامعات يف أذنيها تسمع األغاين وترقص )بطريقة درامية 
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فكاهية(...ويؤذن املؤذن لصالة املغرب.

تنادي عىل فرح: فرح .. فرح .. )فرح ال تسمع رحيانة بسبب  رحيانة 
انشغاهلا يف الرقص( فترصخ رحيانة بصوت عاٍل: فرح .. فتقفز فرح )بطريقة 

فكاهية( وتقول: بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ماذا حدث؟ من مات؟.
رحيانة: أال تسمعني األذان؟.

فرح بغضب: وماذا تريدينني أن أفعل؟.
رحيانة: أغلقي هذا املذياع، واستمعي إىل األذان، ورددي وراء املؤذن، 

ثّم ادعي بعده بالدعاء الذي علمنا إياه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
فرح بال مباالة: ال أحفظ الدعاء .. ورجعت إىل الغناء والرقص.

رحيانة: هذه ليست حجة، سأعلمِك إياه.
بأسف  رأسها  رحيانة  فهزت  هبا؛  مبالية  وغري  تسمعها  ال  فرح  ولكن 
وقالت: »هداِك اهلل يا فرح، وأصلح بالِك«.. ثّم أخذت تردد وراء املؤذن، ثم 
رفعت يدهيا ودعت بالدعاء الذي ُيقال بعد اآلذان: »اللهم رّب هذه الّدعوة 
الّتاّمة، والّصالة القائمة، آِت حُممًدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاًما حمموًدا 

الذي وعدته«)1( .
ثّم التفتت رحيانة إىل فرح ونادت عليها: فرح .. فرح.

ردت عليها فرح وهي مستمرة يف الرقص: ماذا تريدين؟
رحيانة: هيا قومي إىل الصالة.

فرح: بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ملاذا أنِت مستعجلة هكذا؟ مل يمِض 

)1(  رواه البخاري.
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عىل األذان سوى مخس دقائق.

رحيانة: أمل تعلمي يا عزيزيت بأن أحب األعامل إىل اهلل؛ الصالة يف وقتها.

التي  األغنية  هذه  أهني  بعد  ولكن  سأصيل   .. حسنًا   .. حسنًا  فرح: 
أحبها؛ وتستمر فرح يف الرقص )بطريقة فكاهية(.

حتزن رحيانة حلال أختها وتقول: هداِك اهلل يا فرح.

أختي  اهِد  »اللهم  وتدعو:  يدهيا  ترفع  ثم  وتسلم،  وتصيل  تذهب  ثّم 
فرح إىل الصالح، وحبب إليها الصالة والقرآن، وكرهها يف األغاين وأبعدها 
عن املعايص«، ثم تفتح القرآن وتتلو ما تيرس هلا من القرآن الكريم، ثّم تلتفت 

إىل فرح وتنادهيا: فرح .. فرح.

ردت عليها فرح وهي مستمرة يف الرقص: ماذا تريدين؟.

رحيانة: هيا قومي إىل الصالة؛ فأنِت مل تصيل حتى اآلن.

ترد فرح وهي تأكل التفاح ومازالت تستمع إىل املذياع: أنا جائعة.. أال 
تريديني  أن آكل التفاح .. هل تريديني أن أموت من اجلوع؟.

رحيانة: بعد أن تنتهي مبارشة من األكل قومي للصالة .. أوشك وقت 
صالة املغرب عىل االنتهاء.

بينام  تتصفحها  جملة  وفتحت  فقامت  التفاح  أكل  من  فرح  انتهت 
جملة  متسك  فرح  أختها  رحيانة  رأت  فعندما  مفيًدا،  كتاًبا  تقرأ  كانت  رحيانة 

وتتصفحها؛ أتت إليها وسألتها: هل صليِت يا فرح؟.

ترد فرح بوقاحة: أال ترين بأنني مشغولة، وليس لدّي وقت؟.

وقتِك  من  تأخذ  ال  الصالة  فرح؛  عزيزيت  هبدوء:  رحيانة  عليها  ترد 
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الكثري، فهي ال تستغرق حتى عرش دقائق، تبخلني هبا عىل ربِك، ال تنيس بأن 
اهلل أول ما سيحاسبِك عليه يوم القيامة هي الصالة.

صغرية،  مازلُت  ألين  الصالة؛  عىل  اهلل  حياسبني  لن  مباالة:  بال  فرح 
عندما أكرب سأصيل.

رحيانة: أمل تسمعي يا فرح قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمُروا أوالَدكم بالصالِة 
ُقوا  وَفرِّ  ، ِسننَِي  أبناُء عرِش  عليها وهم  وارِضبوهم   ، ِسننَِي  أبناُء سبِع  هم  و 
إًذا حماسبة  )1( ، وأنِت اآلن عمرِك عرش سنوات، فأنِت  بينهم يف املضاجِع« 

عىل الصالة.
شيًئا،  تسمع  مل  وكأهنا  تعليق  دون  من  املجلة  تقليب  يف  فرح  تستمر 
فتسحب عنها رحيانة املجلة وتقول هلا: هيا قومي اآلن إىل الصالة .. أوشك 

وقت املغرب عىل االنتهاء.
فتقوم فرح بمضض وترجع رحيانة لقراءة الكتاب، فتقوم فرح بلبس 
احلجاب وتفرش سجادة الصالة وتصيل )بطريقة فكاهية برسعة، وتنظر إىل 
الساعة كثرًيا( ورحيانة تنظر إليها، ُتنهي فرح الصالة يف ثواٍن وُتسلم برسعة.

رحيانة: أنِت مل تكميل حتى دقيقتني يف صالتِك!.. عزيزيت؛ الصالة ال 
تكون هكذا، البد من التأين واخلشوع يف الصالة لكي يقبلها اهلل تعاىل.

البد أن نعطي كل حركٍة حقها، فنتأنى يف الركوع والسجود والتشهد 
والسالم، وقد الحظُت بأن هناك أخطاء كثرية يف صالتِك.

فرح: ماهي؟.
عىل  اليمنى  اليد  وضع  )طريقة  وهي  األخطاء  عىل  فرح  رحيانة  تنبه 

)1(  حسنه األلباين.
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منه،  والرفع  الركوع،  وطريقة  الصدر،  عىل  الصحيحة  بالطريقة  اليرسى 
والسجود عىل األعضاء السبعة(.

ثّم تطلب رحيانة من فرح أن تعيد الصالة فرتد عليها فرح وهي تنظر إىل 
ساعتها بطريقة فكاهية: يف املرة القادمة إن شاء اهلل، أما اآلن اسمحي يل حان 

اآلن موعد رسومي املفضلة .. مع السالمة.

الف�صل الثاين
وتذهب  وتصيل،  الفجر  لصالة  رحيانة  وتستقيظ  الفجر  لصالة  يؤذن 

لتوقظ فرح التي تكون غارقة يف النوم )تشخر بطريقة فكاهية(.

رحيانة توقظ فرح وتسحب عنها اللحاف: فرح .. فرح.

فرح وهي نائمة تتقلب: ماذا تريدين؟.

رحيانة: قومي لصالة الفجر.

حلمي  عيّل  تقطعي  ال   .. بعد  فيام  سأصيل   .. قلياًل  أنام  دعيني  فرح: 
اجلميل .. وترجع تتغطى بلحافها.

رحيانة: قومي لصالة الفجر يا فرح؛ أال تعرفني بأن من حيافظ عىل صالة 
الفجر يكون من أصحاب اجلنّة؟ .. هيا قومي للصالة، وال تدعي الشيطان 

يبول يف أذنِك.

فرح نائمة تشخر بطريقة فكاهية.

ترصخ رحيانة بصوٍت عاٍل: فرح.

تقفز فرح )بطريقة فكاهية( وتقول: »بسم اهلل الرمحن الرحيم .. ماذا 
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حدث؟.

رحيانة: هيا قومي لصالة الفجر.

ترجع فرح إىل الفراش وتقول: هذه أنِت يا رحيانة، توقعت بأن بيتنا قد 
احرتق .. وترجع فرح مرة أخرى إىل النوم.

تأيت رحيانة بدلو ماء وتسكبه عىل وجه فرح .. فتقفز فرح من فراشها 
)بطريقة فكاهية(، وتنظر إىل رحيانة بعصبية وتقول )بطريقة فكاهية(: كنُت 

سأغرق.

رحيانة: ال ختايف لن تغرقي .. وإن غرقِت سأنقذِك بال شك .. واآلن هيا 
قومي للصالة.

تقوم فرح بكسل )بطريقة فكاهية( وتصيل وعيناها مغمضتان، فتقوم 
بمجرد أن ترصخ عليها رحيانة، وينتهي هذا املشهد وهي نائمة عىل سجادة 

الصالة وتشخر )بطريقة فكاهية(.
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الف�صل الثالث
 .. وترقص  كعادهتا  املذياع  تسمع  فرح  كانت  بينام  األيام  من  يوٍم  يف 
آه   .. بطني  آه  بطنها وأخذت ترصخ:  وأمسكت  الرقص  فجأة عن  توقفت 

بطني .. ساعدوين سأموت .. أمي .. رحيانة .. أين أنتام؟ .. سأموت.

ركضت األم ورحيانة إىل فرح وسألتها أمها: ماذا بِك يا فرح؟ ماذا بِك؟.

فرح: بطني يا أمي بطني .. سأموت من األمل.

فتتصل رحيانة برسعة باإلسعاف.

فيأيت مشهد الطبيبة وهي تتحدث مع رحيانة ووالدهتا .. فتسأل الوالدة 
الطبيبة وهي تبكي: ماذا بابنتي يا طبيبة؟

سيئة  ابنتِك  حالة  إن  معِك،  ورصحية  صادقة  أكون  أن  أحُب  الطبيبة: 
للغاية، وهي حتتاج إىل عملية جراحية عاجلة إلزالة الورم املوجود يف معدهتا، 
ونسبة نجاح العملية )50%(، وقد أعطيتها اآلن إبرًة مسكنًة لتخفف عنها األمل.

وتبدأ األم بالبكاء فتهدئها رحيانة وتطمئنها: ال تقلقي يا أمي إن شاء اهلل 
سيشفيها اهلل برمحته ولطفه، ثم تلتفت رحيانة إىل الطبيبة وتسأهلا: متى موعد 

العملية يا طبيبة؟. 

الطبيبة: غًدا صباًحا إن شاء اهلل.

ترفع الوالدة يدهيا وتدعو والدموع يف عينيها: »اللهم احفظ ابنتي من 
كل رش، واشفها برمحتك ولطفك يا رب«.

رحيانة والطبيبة: آمني.
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ثم يأيت مشهد فرح وهي ممددة عىل الرسير األبيض والدموع تنهمر عىل 
خدها بصمت .. تدخل عليها رحيانة وجتلس بجانبها ومتسح شعرها بلطف 

قائلة: كيف حالِك يا »فرح«؟ هل أنِت بخري اآلن؟.
فرح: قد خف األمل قلياًل بعد أن أعطتني الطبيبة إبرة مسكنة .. أخربيني 

بصدق يا رحيانة ماذا قالت الطبيبة عن حالتي؟.
ولن  اهلل،  شاء  إن  وعافية  بخرٍي  ستصبحني  فرح،  يا  ختايف  ال  رحيانة: 
يصيبِك مكروه - بإذن اهلل - ورمحته، ثّم أدارت رحيانة وجهها إىل اجلهة الثانية 
واهنمرت الدموع من عينيها بصمت .. ردت عليها فرح بانفعال: ملاذا تبكني 

يا رحيانة؟ كوين صادقة معي. ماذا قالت الطبيبة؟ هل سأموت؟.
وبالء،  رّش  كل  عنِك  اهلل  أبعد  الكالم،  هذا  مثل  تقويل  ال  رحيانة: 

سيجرون لِك عملية يسرية ستشفني بعدها - بإذن اهلل تعاىل - .
فرح وهي خائفة: عملية .. ال أريد عملية .. ال أريد أن أموت .. ال 
وأنا ال أصيل؟ وكنُت أسمع  إذا مت؛ كيف سُأقابل ريب   .. أموت  أن  أريد 
األغاين لياًل وهناًرا!.. ومل أفتح كتاب اهلل مرًة واحدة!.. ربام أكون من أهل 
النّار!.. ال أريد أن أدخل النّار .. ال أريد أن احرتق .. ال أريد أن احرتق .. 

وتبكي فرح بعنف.
رحيانة وهي حتضن فرح وتواسيها قائلة: ال تبِك يا فرح ال تبِك .. ال 
تنيسَّ بأن اهلل غفوٌر رحيم .. إن شاء اهلل سيغفر لِك ذنبِك هذا إن تبِت إليه 
توبة صادقة .. إن شاء اهلل سيشفيِك اهلل .. فتويب إليه وحافظي عىل صلواتِك، 
وابتعدي عن كل املعايص التي ُتغضب اهلل .. وتذكري بأن اهلل شديد العقاب 
إن ُعدِت إىل حالِك السابق الذي كنِت عليه، وربام سيبتليِك ببالٍء أكرب من 
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سيغفر  اهلل  بأن  وتأكدي   .. أختاه  يا  تويب   .. اآلن  فيه  أنِت  الذي  البالء  هذا 
ذنوبِك إن تبِت إليه بصدٍق وإخالص؛ فهو الغفور الرحيم.

سأتركِك اآلن يا أختاه لكي تراجعي نفسِك جيًدا .. لعّل اهلل هيديِك 
إىل الرشد والصواب.

عرض  يتم  أثناء  الفي  هذه  )يف  نفسها  تراجع  لكي  فرح  رحيانة  ترتك 
آيات عن التوبة بصوت مجيل(.

وبعد ذلك ترفع فرح يدهيا والدموع يف عينيها وتقول: يا رب اغفر يل 
سأترك   .. اليوم  بعد  صاليت  ُأمهل  لن   .. الصالة  يف  وتقصريي  كلها،  ذنويب 

األغاين والرقص .. سأترك كل يش يغضبك.

أمها  فرتى  ببطء  عينيها  تفتح  وهي  العملية  بعد  فرح  مشهد  يأيت  ثم 
هلل  محًدا  الطبيبة:  فتقول  وجوههم،  عىل  ترسم  واالبتسامة  والطبيبة  ورحيانة 
عىل سالمة ابنتكم .. فتقول األم لفرح ودموع الفرح يف عينيها: محًدا هلل عىل 

سالمتِك يا ابنتي.

رحيانة: محًدا هلل عىل سالمتِك يا رحيانة.

تبتسم فرح، وترفع يدهيا قائلة: احلمد هلل يا رب عىل نعمة الصحة .. 
احلمد لك يا رب عىل نعمة احلياة .. وحتضن أمها ورحيانة.

)أنشودة  تعرض  ثم  بخشوع،  تصيل  وهي  بفرح  املرسحية  وتنتهي 
ختامية( بعد ذلك.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

 



226

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
فراش نوم، 1

وحلاف
من البيتلتمثيل نوم فرح

من الطالباتلتمثيل دور تصفح فرح للمجلةجملة2

من البيتلتمثيل استامع فرح للمذياعمذياع3

سامعات أذن، 4
ومسجل

من البيتلتمثيل استامع فرح لألغاين

رسير بلحاف 5
أبيض

مريضة  وهي  فرح  مشهد  لتمثيل 
باملستشفى

من البيت

)30( ر.سلتمثيل دور الطبيبةبالطو طبي6

من البيتلتأكلها فرحتفاحة7

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )4( طالبات هن: )رحيانة، 
فرح، األم، الطبيبة(.

* مدة املرسحية: )20( دقيقة.

* عدد أدوات املرسحية: سبع أدوات؛ ست من البيت، وواحدة من 
السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )30( رياالً.
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* اهلدف من املرسحية:
- توعية الطالبات بأمهية الصالة، وكيفية أدائها.

فوات  قبل  عليها  واملحافظة  الصالة،  بوجوب  الطالبات  تذكري   -
األوان.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحة اخلام�سة والع�سرون
فل�سطني يف القلب

األدوار،  ألداء  الفتيات؛  فيه  بيت  هيئة  عىل  املدريس  املرسح  املكان: 
وخلف املرسح الفتيات الباقيات يف صف لإلنشاد بعد كل مشهد.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

ثالث فتيات يف منزل، جتلس الفتيات يف أركان خمتلفة من املنزل.

واألطفال  جائعون،  واألطفال  عطشى،  األطفال  تقول:  األوىل 

إنه  نعم  العدو،  إنه  تذر،  وال  تبقي  ال  رعناء  ووحشية  تدمري  يموتون! 

يفعل،  ما  يفعل  أن  يده  العدو ومن سكت عنه ويف  إنه  العدو ومن وآاله، 

إنه العدو ومن حتالف معه ومن دعمه، لقد استمرأ الصهاينة القتل وبعثوا 

أو  البرش  خمافة  ودون  هوادة  دون  والنسل  احلرث  نحو  الشنيعة  بغضبتهم 
رب البرش.
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الثانية تقول:

يف غزة يبكي األطفال..

يف غزة تغرق أحالم األطفال..

يف غزة يغرف طفل ماء البحر ويرشب..

يف غزة ُيطمس فْكر البرش ويغرق..

يتوجع شاطئها..

يتسامى يف الروح أنني هادئ..

والفقر وهاد ورماد.. 

والفقر يناظر لألعىل..

كي هيبط يف مرسح طفل يتلّوى..

فيعاتب خط الفقر ويغرق..

قالوا: فليغرق.

الثالثة تقول:

نضال،  فيك  فاجلوع  غزة  يا  قومي  كامل،  فيك  فالنقص  غزة  يا  تيهي 
واإلباء،  بالكرامة  النفوس  الصمود سبياًل، وعمر  اختذ  من  وبورك  بوركت 

ورفع الروح بالكربياء.

كل  أعناق  يف  سهام  اليوم  أطفالك  األبية،  وفلسطني  الصامدة،  غزة 
للسكينة  وال  منزالً  للرمحة  يعرف  ال  البسيطة،  هذه  عىل  جبار  متعجرف 

طريًقا.



230

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

تعود األوىل لتقول:

عن  وتنازل  خنوع  املساومة  يف  كان  إن  مساومة  ال  أبًدا،  مساومة  ال 
جليوب  خضعنا  او  خنعنا  أو  األمانة  أضعنا  إن  لألجيال  نقول  ماذا  كرامة، 
الذل واملهانة؟، ماذا نقول للتاريخ إن تنازلنا عن احلقوق يف األرض والعرض 
ثباته،  والكرامة يف حلظات ضعف وشهوات دنيوية مؤقتة؟، فليعلن املسلم 

وليتخذ موقًفا مرشًفا يرتاح يف كنفه، ما دامت الروح بني الضلوع.

الشاشة عن  يبدأ عرض عىل  ثم  البنات عىل جانبي املرسح،  تتفرق   -
مأساة غزة بالصور ومعه مؤثرات صوتية ثم صوت رصاص وجلبة حرب .. 

)دقيقتان إىل ثالث دقائق(.

- بعد العرض تعود البنات نفسهن إىل املرسح وجيلسن يف حلقة قريبات 
من بعضهن، عالمات اجلزع واجلوع تبدو عليهن، ثم تدخل امرأة مسنة إىل 
املنزل وهي تقول: يا بنات .. يا بنات مل أجد طعاًما اليوم، علينا باخلبز القايس 

املتبقي، وبرشبة من املاء القليل.

بعيد،  من  تأيت  احلرب  أصوات  هاهي  وتقول:  اجلمهور  إىل  تنظر  ثم 
ونعم  اهلل  حسبنا  وأهلنا،  بيوتنا  هيدم  الغاشم  والعدو  اليوم  تقرتب  وهاهي 

الوكيل.

تقول:  وهي  السامء  إىل  يدهيا  ترفع  بالبنات،  متمعنًة  حوهلا  تنظر  ثم 
رمحتك يا رب. 

تركض البنت األوىل نحو املرأة املسنة وهي تقول: جديت جديت .. أين 
أمي وأيب؟.
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وتقول الثانية: أين إخويت وأخوايت الصغار؟.

وتسأهلا الثالثة: هل هتّدم منزلنا أيتها اجلدة الكريمة؟ كيف سنعيش؟

تطرق اجلدة ملًيا وتقول: الصرب يا بنات، إهنا مشيئة اهلل تعاىل، زب گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  رب   ]آل 

عمران[.

تبكي البنات قلياًل ثم تنتفض األوىل وهي تقول:

باعوك يا وطن الكرامة.

باعوك تراًبا وحجارْة.

ورموك بقايا سيجارْة.

تركوك رماًدا .. وبذارا.

وتقول الثانية:

لكننا صابرون - بإذن اهلل - ، رحم اهلل شهداءنا األبرار.

تستدير الثالثة نحو اجلمهور وهي خترج علم فلسطني من جيبها وترفعه 
لألعىل وتقول:

هيهات يا صهيون أن حيالفك األمان.

أو أن يقارعك السالم من اجَلنان.

هذي احلياة إىل األمام.

ولنا الظفر.

فجموعنا متيض إليك.
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ثم تقول البنات مجيًعا:

عاشت فلسطني حرة أبية، صامدون - بإذن اهلل - .

البنات الباقيات )عددهن مخس بنات( يف اخللف ينشدن:
ـــّدُه اإلعــيــاُء ــــ ــَب الـــزمـــان وه ــع ت

ـــــاُء وتـــســـّمـــرت بــثــوائــه األرج
مواجع القلوب  يف  ـــزة(  )غ ــرح  ج يــا 

ـــالء ـــب وب ـــوائ ــــن الـــريـــاح ن وم
جائر البسيطة  ــىل  ع صــار  صهيون 

ــدة كــــأداء ـــ ــق ـــوامل ع ـــع وعــــىل ال
حقده  ــن  م بصعقة  ــد  ــدي احل صــهــر 

ــراء ــزه ال وقـوعها  هلـــــول  فخبْت 
ــا  ــاره ــــددوا أهن ــاء وع ــدم ســفــكــوا ال

حــداء اخلــطــوب  ويف  يسيـل  خطب 
الــردى  حيصدها  ــان  ــس اإلن ــم  ــراع وب

رداء ــــرداء  ال طـــرف  يف  والــطــفـــــل 
بلحمها  ــار  ــغ ــص ال عــىل  ـــود  جت أمٌّ 

األعـــداء  ــــه  روَح تـــــحــارص  وأٌب 
ــورى  ــال ــن الــقــنــابــل ب ــوذ م ــل طــفــل ي

مضاء للعيون  ــض،  ــوم ت نــجـــــواه 
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ــه  ــرساب ــا ب ــًب ـــ ــّض ــى اجلـــــواب خم ــأت ف
العـنقاء  ومــاتـــــت  ــاد  ــرم ال رحـــل 

الثرى  حتــت  تنطوي  ـــزة(  )غ ـــور  وزه
ســامء ــــري  األث ـــوق  ف ـــا  ـــه أرواح

قــســامتــه  يف  ـــــرح  اجل ــن  ــئ ي ــب  ــع ش
ــالء ـــ ــه كـــــنـــــواحـــــه أش ــام ــس أج

ــدى  امل يف  ـــآذن  امل ــىل  ع يصيح  شعب   
ـــــاء ـــزة وإب ــــ ــم ع ــه ـــ ــي ـــــاهلل ف ت

واإلبـــــا  الــكــرامــة  شعب  ــا  ي ــوك  خــذل
رعـناء ــة  ــوق ج غــــدًرا  تركـتـَك 
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الف�صل الثالث
أصوات  من  خائفات  وهن  بعضهن  حول  الثالث  البنات  تتحلق   -

القصف والتدمري اهلائل.

- تقوم األوىل إىل النافذة وتنظر للخارج وهي تقول: مل تعد جديت حتى 
اآلن .. أخاف أن يصيبها مكروه، إهنا مريضة.

فجأة تدخل اجلدة وهي تنظر خلفها وتقول: هيا يا بنات اختبئن، لقد 
اقرتب جنود العدو الصهيوين من املنزل كثرًيا.

عليهن  وحتنو  اجلدة  فتمسكهن  بعضهن  عىل  ويلتففن  البنات  ختاف 
وهي تقول: لنذهب إىل الطابق السفيل فهو أسلم لنا.

www.alukah.net



235

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

الف�صل الرابع
متوت اجلدة وعليها آثار الدماء، وحوهلا البنات يبكني.

تقول األوىل:
يا غزة قومي حّيي نرًسا جاءك من قانا.

وصقوًرا حتييها آماٌل تنبت من صربا.

وعيوًنا تنداح عىل رشفات األقىص.

جينني تزغرد يف يافا.

وكفانا يف الروح عىل األفكار حصارا.

وتقول الثانية:
عن  وتنازل  خنوع  املساومة  يف  كان  إن  مساومة  ال  أبًدا،  مساومة  ال 
كرامة، ماذا نقول لألجيال إن أضعنا األمانة أو خضعنا جليوب الذل واملهانة، 

ماذا نقول للتاريخ إن تنازلنا عن احلقوق يف األرض والعرض والكرامة.

ثم تعود األوىل وتقول:
أن  بعد  متباهًيا  خيرج  كيف  التنديد،  من  األطفال  قاتل  ينجو  كيف 
طمس الرباءة من الوجود؟، بل كيف يعيش عىل هذه البسيطة من جيرؤ عىل 

نزع احلياة من الرباعم املضيئة، وخلع البسامت من صدور األطفال؟!.

وتقول الثانية:
اإلنسان  بناء  نقوم عىل  أن  ، وجيب  اهلل -  بإذن  صامدون صامدون - 

املسلم ليقف يف وجه التحديات اجلديدة.
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ثم تنشد البنات مجيًعا يف اخللف:
الثرى  إىل  مـــــال  ــب  ــرك وال أمــتــي  ــا  ي

وعـناء مـشـقـة  فـيـك  والعمر 
مــواقــدا  ــاة  ــي احل رحــم  يف  كـنِت  ــد  ق

ــــوزاء  ــك اجل ـــ ــات ــرص ــي ع ــت يـــا أم
يعيبها  ليس  ــِخ  ــاري ــت ال )غـــــّزة(  يف 

اإلغـــــــــواء  ــا  ــاهب ــت ــن ي وال  أملٌ 
ــا  ـــ فــأســـــودهــا فـــوق الــــرتاب أداؤه

ــى تـــــقـــــاوم والـــرجـــال فـــــداء  ــث أن
صامد  ــك  ــال أب ال  ــّزة(  ـــ )غ ــرح  ج ــا  ي

ــاء ــن هــــذي اجلــحــافــل رفــعــة وب
والسنا  الــبــطــولــة  يف  ـــورق  ي ــل  ــي اجل

ــاء ــض ــق الــعــظــيــم ُي ـــ وبـــــربدة احل
أكـفانه  يف  يــفــيــق  الــشــهــيــد  ودم 

ووالء  تــرتـــــيـــــلــة  ووســــــــاُمــه 
ــا  ــاؤن ــة تــرتــضــيــه دم ــرام ــك ســقــيــا ال

ــامء  ـــــدرب الــقــويــم ن ــة ال ــب ـــا ق ي
ــردي  واط اهلــوامــع  السحب  إىل  قومي 

عــزاء ـــزال  ـــن ال ويف  اهلــــوان  ـــل  أه
حممد  احلـــــبــيــب  درر  عـــىل  ـــريي  س

ـــواء. ســـريي، إلــيــك هتــاَفـــــُت األض
:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
شاشة عرض 1

)بروجكرت(
يف  أهلنا  معاناة  عن  مشاهد  لعرض 

فلسطني
من املدرسة

من الطالباتلعرض أصوات قصف وتدمريمسجل2

مادة محراء تشبه 3
الدم

لتمثيل مشهد وفاة اجلدة وعليها آثار 
الدماء

)5( ر.س

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )9( طالبات هن: )الطالبة 
األوىل، والثانية، والثالثة، واجلدة، والبنات اخلمسة(.

* مدة املرسحية: )20( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: ثالث أدوات؛ واحدة من املدرسة، وواحدة 

من الطالبات، وواحدة من السوق.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )5( رياالت.
* اهلدف من املرسحية:

- تذكري الطالبات بقضية فلسطني عامة، وحال غزة خاصة.

األمة  قضية  وهي  فلسطني؛  قضية  نحو  الطالبات  عواطف  شحن   -
كلها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�ساد�سة والع�سرون
البيئة يف حياتنا

تعاين اإلمهال،  البدء: )صور مكربة لوضعيات حقول وبساتني،  قبل 
وأشجار مقطوعة، نفايات بموقع بيئي، دخان منبعث من مصانع، وتلوث 
هواء نتيجة كثافة استعامل السيارات واحلافالت والشاحنات، أطفال وشيوخ 
وجمسامت  واألمطار،  للرياح  معربة  أصوات  التنفس،  يف  صعوبة  يعانون 

أشجار، ومالبس تتوافق ودور كل شخصية(.

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

الطالبة األوىل: منذ خلق اهلل الكون، ولفظت أمنا األرض عىل بسيطتها 
وبحر  برش  من  احلياة  وسائل  اإلنسان  اهلل  ومنح  وجهها،  عىل  يدب  ما  كل 
اليوم األرض تئن حتت وطأة سلوكات غري سوية  وشجر وحجر .. هاهي 

من قبل اإلنسان.

فهال أصلح اإلنسان ما أفسده؟.
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فحياتنا ال تكون بال بيئتنا.

الطالبة الثانية: تدخل خشبة املرسح يف هرولة، ثم تقف، لتعدد مثالب 
الطبيعة ابتداًء باإلنسان قائلة: 

يثمر،  شجر  تدفئ،  شمس  تنبت،  أرض  متطر،  شتاء  يزرع،  إنسان 
فصول تتعاقب حمدثة دورة .. دورة حياة إن اختلت؛ اختل معها التوازن.

الطالبة الثالثة:

ينبعث صوت الطالبة من الكواليس مدوًيا: البيئة البيئة يف خطر.

األهنار  وتسممت  بعضها،  احليوانات  وانقرضت  جلها،  املياه  تلوثت 
مياهها؛ وما يزال اإلنسان ابن هذه األرض مستمًرا يف السلوك ذاته، سلوك 

غري متزن جيعل فيه مصلحته املبارشة أعىل من غريها.

أربع طالبات يقلن بصوٍت واحد:

الشوراع صارت مملوءة بالنفايات املنزلية، واحلدائق اجلميلة مستها يد 
النباتات، وذبلت األزهار، والدخان يكاد خينق  التخريب، فتدهورت حالة 

األنفاس.
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الف�صل الثاين
الطالبة األوىل تقول:

دور الضمري احلي اليقظ يستفهم:

أمل حين الوقت لنواجه هذا الوضع؟.

حياتنا  وإنقاذ  األرض،  كوكبنا  إنقاذ  عىل  مًعا  لنعمل  األوان  يئن  أمل 
نفسها، ونتخذ مجيًعا قراًرا للكف عن ترصفات غري سليمة جتاه حميطنا؟.

أمل حين الوقت بعد الستعامل سيف الالءات؟.

- ال لقطع األشجــار..!

- ال لرمي النفايات واملخلفات يف الشوارع والطرقات وجماري املياه؟.

- ال لتلويث البحار..!

- ال لتلويث اهلواء..!

- ال .. ال .. ال .. وألف ال.

الطالبة الثانية تنشد )ثالث مرات(:
وثـمـــار متأل بستاين البيئة داري وكيـــاين    

وبراري فيها أوطاين البيئة بحري وسامئي    
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الف�صل الثالث
الطالبة الرابعة تقول:

كي أطـعم منها إخواين أرض من حويل أزرعها  

ال أفسد فيه شـــطــآين بحر بـجــواري أعبـره  

ال أشــعـــل فيها ناري البيئــة غـــابات تنمـو  

زرقتها جتلو أحزانــــي وسامء فوقــي أحفظهـا  

من رش جهول عدوانـي البيئة خري نحفظــــــه  

قد أوىص اهلل بجيــراين ونظافة داري وجـواري  

للــنــاس بكل األزمان البيئـة من نــعــــم اهلل  

بـيدي أمحيها ولســـاين البيئـــة أمــن وســالم  

وثامر تـمـــأل بستــاين الـبــيــئة داري وكياين  

وبــراري فيها أوطـاين البيــئة بحري وسمـائي  

:::::::  هناية املرسحية)1(  ::::::: 

 

)1(  املرسحية مقتبسة من كتاب التلميذ: املفيد يف اللغة العربية للمستوى اخلامس من التعليم 
االبتدائي - من إعداد وترصف د/ عبدالكريم القيشوري. )بترصف(.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
صور مكربة 1

لوضعيات 
حقول وبساتني؛ 

تعاين اإلمهال

وتقريب  اجلمهور،  عىل  أكرب  لتأثري 
فكرة املرسحية هلم

 )100(
ر.س

)200( لتمثيل الطبيعة ومجاهلاجمسامت أشجار2
ر.س

من الطالباتلتمثيل الطبيعة ومجاهلاأصوات طبيعية3

املناسب مالبس خرضاء4 فمن  خرضاء؛  الطبيعة  ألن 
جًدا أداء األدوار بلباس أخرض

من الطالبات

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )7( طالبات هن: )الطالبة 
األوىل، والثانية، والثالثة، والطالبات األربع(.

* مدة املرسحية: )8( دقائق.
* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات؛ اثنتان من السوق، واثنتان من 

الطالبات.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )300( ريال.

* اهلدف من املرسحية:
- توعية الطالبات بخطر تلوث البيئة.

- توعية الطالبات بأمهية املحافظة عىل البيئة.
* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية ال�سابعة والع�سرون
احلذر من ال�ستهزاء بتعاليم الإ�سالم ال�سمحة

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

طالبة جالسة يف املرسح اسمها نادية.

 متر طالبة حمجبة اسمها رؤى. 

 تنادي نادية الطالبة املحجبة رؤى بقوهلا: يا حمجبة.. يا حمجبة.

- رؤى تقف.

تأيت نادية إىل املحجبة رؤى وتسلم عليها وتقول هلا: اهلل أكرب وجهك 
يذكرين بجديت العجوز.

 رؤى: ساحمِك .. ساحمِك اهلل.

نادية: ملاذا تغضبني مني؟ .. أنا مل أقل أية كلمة تغضبِك؛ إال أنني أود 
أن أقول لِك شيًئا.
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رؤى: وما هو؟

نادية: حجابك يذكرين بيشء أحبه كثرًيا.
رؤى: و ماهو؟

نادية: يذكرين بظالم الليل الدامس.
رؤى: ال حول وال قوة إال باهلل .. تستهزئني .. تستهزئني.

نادية: ال يا أختي أنا ال أستهزئ .. أنا أمزح.
رؤى: كيف متزحني؟! هذي هي سنة من سنن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وشعرية 
من شعائر اإلسالم الظاهرة .. املوضوع ال حيتمل ال مزاح وال استهزاء، ثم 

تذهب رؤى.

 - تعود نادية إىل مكاهنا وجتلس.

 - متر فتاة أخرى البسة ثوًبا ساتًرا جلميع بدهنا، اسمها بدرية.

 - تنادهيا نادية فتقف.

أن  أريد   .. أختي  يا  هلا:  وتقول  فتسلم عليها  بدرية  إىل  نادية  تذهب   
أسألِك سؤاالً؟ 

بدرية: تفضيل.

نادية: من أين صنعِت ثوبِك هذا؟ عند أية خياطة؟
بدرية: عند اخلياطة سعاد، ومكان املحل يف حي الروضة.

نادية: ال بارك اهلل فيها.
بدرية: وملاذا.. ملاذا تدعني عليها؟
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نادية: ملاذا جتعل ثوبِك كالبطانية يغطي مجيع بدنِك؟.
بدرية: إنا هلل وإنا إليه راجعون .. أنِت ال تعلمني بأن سرت البدن هو سنة 

واجبة عىل كل مسلمة؟

نادية: أقول لِك دعِك من هذا مرة أخرى.. هل سمعِت؟
أنِت   .. الدين  بتعاليم  تستهزئني   .. باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال  بدرية: 
يف  والسرت  كاحلجاب،  وشعائره  بالدين  االستهزاء  حكم  هو  ما  تعلمني  ال 

اللباس؟!

ُيرس  الدين  أن  هو  أعلمه  ما  كل  لكن  احلكم؛  أدري  ال   .. ال  نادية: 
واحلمد هلل.

أو  تعدهيا  يمكن  وضوابط ال  له حدود  لكن  الدين يرس،  نعم  بدرية: 
جتاوزها، واسمعي احلكم من اللجنة الدائمة لإلفتاء يف بالد احلرمني؛ حيث 

يقول السائل: 

ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي احلجاب الرشعي، ويصفها: بأهنا 
عفريتة أو أهنا خيمة متحركة، وغري ذلك من ألفاظ االستهزاء؟

بالرشيعة  متسكه  أجل  من  املسلم  أو  باملسلمة  يستهزئ  من  اجلواب: 
اإلسالمية فهو كافر، سواء كان ذلك يف احتجاب املسلمة احتجاًبا رشعًيا أم 
يف غريه؛ ملا رواه عبداهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: قال رجل يف غزوة 
تبوك يف جملس: ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطوًنا، وال أكذب ألسنًا، 
وال أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، ألخربن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونزل القرآن، فقال عبد اهلل بن عمر: وأنا رأيته 
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متعلًقا بحقب ناقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تنكبه احلجارة وهو يقول: يا رسول اهلل، 
إنام كنا نخوض ونلعب، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ڇڑ  ڑ   ک  ک    

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ڇ  ]التوبة[. 

فجعل استهزاءه باملؤمنني استهزاء باهلل وآياته ورسوله.

وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم.

 بعد االنتهاء من قراءة الفتوى تقول بدرية: أال هل بلغت اللهم فاشهد، 
ثم تذهب..

 - ترجع نادية إىل مكاهنا.
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الف�صل الثاين
 متر طالبة معها كتاب اسمها هتاين.

 تقوم نادية بإيقافها والسالم عليها.

نادية: يا أختي أريد أن أسألِك سؤاالً.
هتاين: تفضيل.

نادية: ما هذا الكتاب الذي بيدِك؟
هتاين: هذا كتاب عن طلب العلم وفضله.

نادية: ما طلب العلم؟ و ما فضله؟
هتاين: طلب العلم هو التفقه بأمور الرشع، ومعرفة األحكام الرشعية، 
وينالِك أجره يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل .. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وإن املالئكة 

لتضع أجنحتها لطالب العلم رًضا بام يصنع« ثم تذهب هتاين.

»تضع  وتقول:  نفسها  وبني  بينها  وتتساءل  مكاهنا  إىل  نادية  ترجع 
أجنحتها لطالب العلم«.
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الف�صل الثالث
 تدخل طالبتان وجتلسان مها: )سعاد وروان(.

 تسلم عليهام نادية من بعيد وتقول هلام: عندي فائدة.

الطالبتان: ما هي؟

نادية: من اليوم ال بد وأن ترفعن أرجلكن عن األرض. 
روان: نرفع أرجلنا!.. وملاذا؟

ارفعن  وتقول:  رجلها(،  )وترفع  هكذا  أرجلكن  ترفعن  نعم  نادية: 
أرجلكن عن أجنحة املالئكة، ثم تتجمد رجل نادية وتصاب بالشلل.

سعاد: هداِك اهلل يا نادية، ملاذا ال ترتكني االستهزاء بالدين وتعاليمه؟

 - تسقط نادية عىل األرض.

روان: ماذا بِك يا نادية؟ ماذا جرى لك؟ 

نادية: ال أقدر أن أحرك رجيل .. ال أقدر أن أحرك رجيل.
سعاد: حاويل .. حاويل .. ما الذي حل بِك؟!

نادية: ال حول وال قوة إال باهلل .. ال أقول إال: ال حول وال قوة إال باهلل 
.. هذه هي عقوبة من اهلل - عز وجل - بسبب استهزائي بالدين، وبتعاليم 

 . الرشع؛ فاللهم تب عيلَّ .. اللهم تب عيلَّ

- حتاول سعاد وروان حتريك قدم نادية.

طالبات  قبل  من  نصحتني  قد  ذلك،  من  فائدة  ال  حتاولن  ال  نادية: 
وأسمعنني  األمر،  هذا  بخطورة  وأخربنني  بالدين،  االستهزاء  عن  كثريات 
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الفتاوى، لكنني مل أرتدع، وهذه عقوبة عاجلة من اهلل يف الدنيا، وأسأل اهلل أال 
يعذبني يف اآلخرة.

اسمعنني يا أخوايت: .. احذرن من خطورة االستهزاء بالدين مهام كان 
حتى ولو باملزاح، وال جتلسن مع أية فتاٍة تستهزئ بالدين، وانصحن كل فتاة 
تستهزئ بالدين وحذرهنا، وقلن هلا: اعلمي بأن العاقبة وخيمة؛ إن مل تكن يف 

الدنيا، سوف تكون يف اآلخرة«.

إنا هلل وإنا إليه راجعون..

إنا هلل وإنا إليه راجعون..

إنا هلل وإنا إليه راجعون..
:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من الطالباتلتمثيل دور طالبة العلم يف املرسحيةكتاب1

من الطالباتلتمثيل دور املحجبة يف املرسحيةحجاب2

* عدد الطالبات املشاركات يف املرسحية: )6( طالبات هن: )نادية، 
رؤى، بدرية، هتاين، سعاد، روان(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداتان؛ كالمها من الطالبات.

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

- تنبيه الطالبات بخطر االستهزاء بالدين، وعقوبة ذلك.

- حث الطالبات عىل عدم اجللوس مع من تستهزئ بالدين، واحلرص 
عىل نصحها.

- بيان عاقبة االستهزاء بالدين يف الدنيا واآلخرة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثامنة والع�سرون
�سر احلياة

فكرة املرسحية)1( :
أهم عنرص حيوي؛  باعتباره  املاء  احلياة موضوع  تتناول مرسحية رس 
فترشح أمهيته بالنسبة لإلنسان والطبيعة واحلياة. ومن خالل املرسحية تدرك 
الطالبات رضورة احلفاظ عىل الطبيعة واملحيط واالستهالك العقالين للامء، 

وعدم تبذيره برتك احلنفية تسيل بال فائدة مثاًل.

كام أن املرسحية ترشح للطالبات مصادر املياه، وأن املاء هو احلياة. 

الف�صل الأول
بداية املرسحية...

الستارة عىل مشهد صالون صغري حيتوي عىل أريكة، وطاولة،  تنفتح 
تتابع  دروسها،  بمراجعة  مشغولة  إهلام  تكون  وبينام  إلخ،  تلفاز..  وجهاز 

)1(  هذه املرسحية من تأليف/ أحسن ثليالين. )بترصف(.
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سلوى برناجًما لألطفال، فتسمع صوت أنشودة... 

بحارنا الزرقاء .. تبخرت وتبخرت..

سامؤنا البيضاء .. رقصت فتلبدت.. 

بالسحب السوداء .. امتألت وانطلقت..

ملع الربق .. قصف الرعد.. 

واهنمرت األمـطار .. 

فاندفعت السيول يف األهنار.. 

واكتست األرض باحلشائش واألزهار.. 

حبلت وحنت بالزرع واألشجار.. 

وانطلقنا يف املواسم نقطف الثامر.. 

بحارنا الزرقاء.. 

سامؤنا البيضاء.. 

يا أرضنا اخلرضاء..

التلفاز،  صوت  خفيض   .. سلوى  الباب:  جرس  رنني  تسمع  إهلام 
وقومي افتحي الباب.

سلوى باحتجاج: دائاًم سلوى تفتح الباب! دعـوين أتابع الربنامج. 

التلفاز؛  بمشاهدة  اهتاممك  يساوي  بالدراسة  اهتاممِك  كان  لو  إهلام: 
فستكونني أنجب 

تلميذة يف املدرسة .. هيا قومي افتحي الباب. 
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سلوى غاضبة: هاهو التلفاز - تضغط عىل مفتاح تشغيل اجلهاز - ها 
أنا ذاهبة لفتح الباب. 

أروى تدخل مرسعًة مبللة الثياب: آه .. املطر، كم أكرهه .. كان يسقط 
بغزارة، إنه يغار من ثيايب اجلميلة، ولذلك راح ينسكب ليبل ثيايب، وجيعلني 

أضـحوكة.

أنا ال أحبه وال أحب املكان الذي يسقط فيه، وكم أمتنى أن ينقطع نزوله 
إىل األبد؛ فام أمجل احلياة دون مطر.

سلوى: صحيح يا أروى؛ فاملطر عدو األطفال .. يسقط فيجربنا عىل 
البقاء يف البيت .. إنه عـدو لدود لإلنسان.

أروى: تقولني عدو وكفى؛ بل إنه أكرب وأخطر األعداء. 

إهلام  تتدخل: ولكن املطر يمنحنا املاء. 

أروى: وأنا أكـره املاء .. فليمسك املطر ماءه وليدعنا.

ال  ينقطع  فعـندما  األقل  عىل   .. ماء  بال  الدنيا  أمجل  ما  نعم؛  سلوى: 
أغـسل األواين.

حتى  هكذا  فائدة،  بال  تسيل  احلنفية  أترك  ولذلك  املاء  أكره  أيًضا  أنا 
تفرغ األنابيب 

وينقطع املاء. 

أروى: وأنا أيًضا أفعلها .. يعــجبني منظر املاء وهو يتعذب.

إهلام: إن املاء رس احلياة.
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سلوى ضاحكة: قويل رس احلياة ومجاهلا؛ هي احللوى مثاًل، أو الثياب، 
حتى  تصدقها  ال  أكذوبة  فتلك  احلياة  رس  املاء  يكون  أن  أما   .. الطعام  أو 

املغفالت.

أروى تعطس كمن أصاهبا الزكام: املاء رس احلياة .. تقولني رس احلياة؛ 
بل إنه املـرض واملوت .. ال حظي فقد أصـــابني الزكام. 

سلوى: اذهبي يا أختي واجعيل أمي تساعدِك عىل تغيري ثيابِك، فأنِت 
دائاًم خمتلفة معنا. 

أروى تعطس وهي تغادر الصالون وتقول: أنا أكره املطر؛ فاملاء سـر 
املرض والوباء.

إهلام باحتجاج: هذا كالم ال تقوله إال جاهلة وناكرة للنعمة.

سلوى تضغط عىل زر تشغيل التلفاز فتـنبعث األنشودة: 

بحارنا الزرقاء .. تبخرت وتبخرت..

سامؤنا البيضاء .. رقصت فتلبدت.. 

بالسحب السوداء .. امتألت وانطلقت..

ملع الربق .. قصف الرعد.. 

واهنمرت األمـطار .. 

فاندفعت السيول يف األهنار.. 

واكتست األرض باحلشائش واألزهار.. 

حبلت وحنت بالزرع واألشجار.. 
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وانطلقنا يف املواسم نقطف الثامر.. 

بحارنا الزرقاء.. 

سامؤنا البيضاء.. 

يا أرضنا اخلرضاء..

فإنِك  األنشودة  هذه  كلامت  معاين  تفهمني  كنِت  لو  ساخرة:  إهلام 
ستدركني بعـض فوائد الـمطر واملاء، وهي كثرية ال تعد وال حتىص. قال اهلل 

ٍء َحيٍّ َأَفاْل ُيْؤِمنُْوَن( )األنبياء: 30(. تعاىل: )َوَجَعْلنَْا ِمَن امَلْاِء ُكلَّ يَشْ

تغلق الستارة
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الف�صل الثاين
البيت،  يتجوالن يف حديقة  أروى وسلوى  الستارة عىل مشهد  تنفتح 
وقد ذبلت األشجار واألزهار، ويبست احلشائش، ونرى جمموعة من الطيور 

والعصافري ملقاة عىل األرض ميتة.

حديقتنا  أصاب  ماذا  واخلراب؟!  الدمار  هذا  ما  ذهول:  يف  أروى  
اجلميلة؟.

يبست؛  ذبلت، واحلشائش  واألزهار  األشجار  سلوى مستغربة: كل 
عجيب هذا .. عجيب هذا.

كيال  انتبهي   .. األرض  يف  الشقوق  هـذه  سلوى  يا  الحظي  أروى: 
يتسخ فستانِك. 

سلوى: إنه متسخ أصاًل؛ ولكن ما هبا األرض تفتح فمها؟. 

من  الـمسكني؛  العصفور  وهذا  وتقول:  ميًتا  عصفوًرا  ترفع  أروى  
قـتله ثـم رمـاه هـنا؟ 

سلوى: عصفوٌر ميت؟!. 

أروى: يبدو أن أحد املجرمني قتله، ورماه داخل حديقتنا. 

الطائر  هذا   .. أروى  يا  انظري  وتقول:  مريًضا  طائًرا  حتمل  سلوى  
ويمأل  األشجار،  أغصان  بني  ويقفز  حديقتنا،  يف  يغرد  كان  الذي  اجلميل 

احلديقة بأعذب األحلان. 

أروى: ما به؟ 

www.alukah.net



257

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

سلوى: إنه ال يقوى عىل الطريان، الحظي لسانه. 

أروى: يبدو مريًضا. 

سلوى: طائرنا اجلميل .. آه .. يا طائرنا الوديع الرائع .. ما بك؟ 

ماذا  لنا  قل  العزيز  ياصغريي  هيا   .. أرجوك  بك؟  ما  لنا  قل  أروى: 
يؤملك؟ 

وماتت  أزهارها،  وذبلت  أشجارها،  فقدت  حديقتنا  باكية:  سلوى 
أطيارها. 

أروى باكية: هربت منها احلياة، فصارت مـقربة.

سلوى تردد: هربت منها احلياة، فصارت مقربة. 

أروى: هيا يا أختي سلوى، لندخل إىل البيت؛ فاحلرارة شديدة، وأشعة 
الشمس حارقة.

سلوى: هيا لنخرب أمي بام شـاهدناه من خراٍب يف حديقتنا. 

خترجان ثم تنغلق الستارة



258

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

الف�صل الثالث
تتفتح الستارة عىل مشهد األم وإهلام جالستان يف صالون البيت، الوالدة 
مشغولة بقراءة جريدة، واألم مشغولة بخياطة ثوب. تدخل أروى وسلوى 

مرسعتني.

أروى: أمي .. لقد ذبلت أشجار وأزهار احلديقة، ويبست احلشائش 
واألعشاب.

الطائر  هذا   .. انـظر   .. العصافري  وماتت  األرض،  تشققت  سلوى: 
اجلميل املسكني يعاين من مرٍض ما. 

األم  تتأمل الطائر: إنه عطشان فقط؛ فاسقيه ماًء. 

أروى متسائلًة: عطشان فقط؟ ملاذا ال يرشب املاء إذن؟!.

األم: من أين يرشب يا ابنتي؟ 

األم: لقد جفت الوديان والينابيع.

سلوى: وملاذا جفت الوديان والينابيع يا أمي؟

األم: ألن املطر مل يسقط منذ مدة من الزمان يا بنيتي.

إهلام: تنزل املياه من السامء فتتجمع يف السحب، ثم يأذن اهلل هلا فتنزل 
وتروي األرض، ومتتلئ الينابيع، واآلبار، والسدود، والوديان، واألهنار.

أروى: هل تكون أشجار احلديقة وأزهارها وحشائشها عطشى هي 
األخرى؟ 

يشء  كل  فسيموت  اجلفاف  هـذا  استمر  وإذا   .. ابنتي  يا  نعم  األم: 
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فإهنا  املزروعات؛  حـقول  وحتى  قاحلة!  صحراء  ستصري   .. احلديقة.  يف 
اصفرت، وهي مثل ذاك 

الطائر تكاد متوت!.

إهلام: املاء رس احلياة.

األم: ولكن ملاذا ال تسقون احلقول مــن مياه السد؟ 

األم: لقد قل املاء يف السد فمنعنا مـن استعامله يف الري لالحتفاظ بـام 
تبقى الستعامله يف الرشب. 

إهلام: أحرضي الطائر يا سلوى ألسقيه ماء قبل أن يموت. 

سلوى  تسلمها الطائر: يبدو أن إهلام أكثر إدراًكا ألرسار احلياة واملحيط 
مني ومن أروى. 

إهلام: ذلك من نعم العلم واالهتامم بالدراسة.

أروى: واحلديقة يا أمي .. كيف نسقي احلديقة قبل أن متوت؟ 

األم: لقد انقطعت املياه عن احلنفية، ونحن ال نـملك ماًء لرهيا. 

سلوى: أين ذهبت مياه احلنفية؟ 

األم: جفت السدود فلم يعد هناك ماء تـحمله القنوات وينسكب مـن 
احلنفية.

ويا  أروى  يا  تـبذيرِك  بسبب  ذلك  كل  ماء:  الطائر  تسقي  وهي  إهلام 
سلوى للامء، إذ ترتكان احلنفية تسيل بال فائدة.

االحتفاظ  من  بدالً  املاء  تبذرين  دائاًم  أنِت  سلوى:  خماطبًة  أروى 
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واالقتصاد به. 

سلوى: بل إنِك تبذرين أكثر مني.

إهلام: وأنا دائاًم أنصحكام بعدم التبذير يف املاء، لكنكام ال تنتصحان.

أروى: وإذا استمر اجلفاف ومل يسقط املطر .. هل سنموت نحن أيًضا 
يا أمي؟ 

األم: نعم يا ابنتي .. سنموت بسبب العطش مثل عـصافري الـحديقة، 
وأشجارها، وأزهارها.

الكائنات  تنعدم  ولذلك  ومجاهلا،  وسحرها  احلياة،  رس  املاء  إهلام: 
يكون  ما  وحيث  األخرى،  الكواكب  ويف  القاحلة،  الصحراء  يف  والنباتات 

هناك ماء .. توجد احلياة.

ونطهو  وأثوابنا،  بيوتنا  وننظف  أجسامنا،  نغسل  باملاء  أننا  كام  األم: 
طعامنا. 

إهلام: وبال ماء متتلئ الدنيا باألوساخ والقاذورات.

أروى: أنا خائفة جًدا.

سلوى: وأنا مرعوبة؛ فام العمل إذن؟ 

األم: ليس لنا سوى الترضع إىل اهلل سبحانه لينعم علينا بسقوط املطر. 

إهلام: ال بد من القيام بصالة االستسقاء يا أمي. 

األم: نعم يا بنيتي هذا ما دل عليه الدين.

فاملاء هو احلياة  اليوم قطرة ماء واحدة؛  أبذر منذ  أنا فلن  أما  سلوى: 
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فعاًل. 

إهلام: هاهو الطائر قد صار بخري بعد أن رشب وارتوى؛ ولكن هناك 
من الطيور واحليوانات والكائنات والنباتات ما سيموت لو مل يسقط املطر.

أروى )مترضعة إىل اهلل(: اللهم أغثنا .. اللهم أغثنا. 

سلوى )مترضعة إىل اهلل(: اللهم أغثنا غيًثا مغيثا .. هنيًئا مريئا .. سًحا 
غدًقا .. اللهم أنبت لنا به الزرع، وأدر لنا به الرضع.

أروى: أحب املطر، أحب املاء، فهو من أقدس األشياء التي جيب عىل 
اإلنسان أن حيافظ عليها.

تغلق الستارة
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الف�صل الرابع
تبدو من خالهلا  نوم مطلة عىل رشفة  الستارة عىل مشهد غرفة  تنفتح 
عىل  اإلنارة  وترتكز  للمالبس  خزانة  عىل  حتتوي  الغرفة  احلديقة.  أشجار 
الرياح، وحفيف أوراق  نائمتني يف رسيرهيام وُيسمع صوت  أروى وسلوى 
أنني  أصوات  تسمع  كام  الرشفة،  خالل  من  األغصان  فتتاميل  األشجار، 

وآهات صادرة من احلديقة.  

صوت )1(: املاء، أريد أن أرشب املاء.

صوت )2(: عروقي وجذوري وأغصاين جفت، أوراقي اصفرت من 
شدة الـعطش.

صوت )3(: آه .. األرض جفت ويبست الرتبة.

صوت )4(: عطشان .. إين أختنق .. إين أموت.

صوت )5(: املاء أريد أن أرشب املاء .. مل أعد أقوى عىل احلركة. 

مجيع األصوات: قلياًل من املياه لتتدفق فينا احلياة.

سلوى وأروى يتقلبان يف رسيرهيام وكأهنام يشاهدان كابوًسا مرعًبا، ثم 
ينهضان مذعورتني من نومهام، فتضاء اخلشبة، وختتفي األصوات، بينام يتعاىل 

صخب الرياح يف اخلارج. 

أروى: املاء .. أريد أن أرشب.

سلوى: وأنا أيضا يا أروى؛ فقد جف حلقي.

أروى: وأنا أيًضا.
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سلوى تأخذ إناء املاء وترشب وتقول: .. يا له من نعمٍة عظيمة.

أروى ترشب هي األخرى وتقول: املاء هو احلياة.

سلوى تسمع صوت الرياح وتتساءل: ما هذا الـصوت يا سلوى؟

أروى: إهنا الرياح يا سلوى.

سلوى: فعاًل؛ هي الرياح هتب قوية.

أروى: يا رب أغثنا .. أغثنا .. أغثنا.

سلوى تسمع صوت صفري احلنفية فتقول: ما هذا الصوت  يا أروى؟

أروى: إنه صوت صفري احلنفية - حتاول جلب املاء  من القنوات - ، 
ولكن هيهات فالسدود فارغة.

لقد المست  .. أروى  بيدهيا: أروى  الرشفة وتلوح  سلوى: تطل من 
يدي قطرات املطر. 

أروى متسائلة: تقولني قطرات املطر؟

سلوى: انظري يا أروى إهنا فعاًل قطرات املطر.

أروى )يلمع الربق ويقصف الرعد(: هاهو الربق قد بدأ يلمع، والرعد 
يقصف .. املطر قادم يا سلوى.

تعاىل:  قال  ؛  إليه  وأتوب   .. العظيم  اهلل  أستغفر  »مبتهجة«:  سلوى 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     مئ    حئ   جئ    ی        ی   ی    ی   زب 

پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  رب     ]نوح[.
املطر   .. سلوى   .. سلوى  بيدهيا(:  وتلوح  الرشفة  من  )تطل  أروى 

يسقط يا سلوى.
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»يزداد ملعان الربق وقصف الرعود؛ فتسمع صوت هطول األمطار«.

سلوى تنشد:

املاء .. املاء هو احلياة و البقاء..

املاء .. املاء هو احلياة و البقاء..

املاء .. املاء هو احلياة و البقاء..

من  يتدفق  املاء  احلنفية(:  من  متدفًقا  املاء  صوت  اىل  )منتبهة  أروى 
احلنفية يا سلوى، هيا لنمأل األواين، وعلينا جتنب التبذير.

سلوى: نعم عـلينا الـحفاظ عـىل املاء فهو احلياة.

خترج األم وكل أفراد األرسة حامالت أكواًبا من املاء قائالت يف صوت 
واحد: املاء هو احلياة ثم يرشبون املاء.

:::::::  هناية املرسحية  :::::::
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
أريكة، وطاولة، 1

وجهاز تلفاز
من البيتلتمثيل مشهد البيت

جمسامت طيور 2
وعصافري

)20( ر.سلتمثيل حديقة البيت

خزانة مالبس 3
ورسير

من البيتلتمثيل غرفة النوم

من الطالباتلتمثيل صوت املاء، والرياح، والرعدأصوات مسجلة4

هن:  طالبات  أربع  املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)أروى، األم، إهلام، سلوى(.

* مدة املرسحية: )24( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أربع أدوات؛ اثنتان من البيت، وواحدة من 

السوق، وواحدة من الطالبات.
* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: )20( رياالً.

* اهلدف من املرسحية:
- توعية الطالبات بخطر اجلفاف والذي تسببه قلة األمطار.

- تذكري الطالبات بوجوب االقتصاد يف املياه.
- ربط الطالبات باهلل من خالل ذكر بعض اآليات؛ فهو سبحانه من 

بيده املطر واحلياة كلها.
* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية التا�سعة والع�سرون
الكلمة الطيبة �سدقة

الف�صل الأول
* بداية املرسحية... 

 توجد طالبة جالسة عىل مقعد اسمها )عهود(.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )هند( وتذهب إىل عهود فتقول: السالم 
عليكم. 

عهود: وعليكم السالم.

 هند: أنا أتيت إليِك اآلن لكي أطلب منِك طلب، وأرجوِك أال ترديني. 

 عهود: وما طلبِك يا هند؟

 هند: أريد منِك دينَا ملدة أسبوع واحد فقط، وسأرد لِك الدين كاماًل 
بعد مدة يسرية. 

 عهود: وهل أخربوِك أنني بنك؟!! أنا ليس عندي نقود، وال أقرض 
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أحًدا عىل اإلطالق.

هند: جزاِك اهلل خرًيا .. وتذهب خارج املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )مرام( فتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.

عهود: وعليكم السالم .. نعم .. خرًيا إن شاء اهلل. 

رأيِك  وأريد  خاصة،  حاجٍة  يف  أكلمِك  أن  أريد  كنت  فقط  ال  مرام: 
فيها.

عهود: وما هذه احلاجة اخلاصة؟

زمن،  منذ  مشكلة  )أسامء(  أختي  وبني  بيني  بأن  تعلمني  أنِت  مرام: 
وأنِت تعلمني أيًضا بأن السبب تافه، واآلن فكرت ثم راجعت نفيس وقلت: 

ملاذا ال أصالح أختي؟.. أريد رأيِك يف هذا املوضوع؟.. وكيف أبدُأ فيه؟

عهود: استمعي يل يا مرام .. بينِك وبني أختِك )أسامء( مشكالت يف 
كل يوم، وال أظن أنكام يف يوم من األيام سوف تتصاحلان أبًدا .. أحسن يشء 

أن تبقيان بعيدتني عن بعض؛ أنِت يف حالِك وهي يف حاهلا .. هذا رأيي. 

مرام: تقول هذا الكالم جد أم هزل؟

عهود: ال؛ بل بكل جدية. 

مرام: جزاِك اهلل خرًيا، ثم تذهب خارج املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )فريدة(، وتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.
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عهود: وعليكم السالم.

فريدة: أبرشِك يا عهود؛ جاءتني وظيفة براتب ثالثة آالف ريال وأريد 
أن أستشريِك فيها. 

تتعبني  بشارة..  ليست  هذه  آالف؟..  ثالثة  تعمل  وماذا  عهود: 
وتكدحني ألجل ثالثة آالف ريال فقط؟!

فريدة: يعني تنصحيني برتكها؟

عهود: نعم؛ ألهنا ال تويف حق تعبِك فيها .. اتركيها اليوم قبل غد.

فريدة: بسم اهلل، أنا ذاهبة لتقديم ورقة استقالتي، ثم خترج من املرسح.

 تدخل طالبة أخرى اسمها )نوال( وتذهب إىل عهود وتقول: السالم 
عليكم.

عهود: وعليكم السالم.

نوال: أتيتِك اليوم بطلٍب يا عهود، وإن شاء اهلل لن ترديني.

  عهود: فيام أقدر عليه.

  نوال: عندنا معاملة عند أختك التي تعمل يف املدرسة، ونريد منِك أن 
تشفعي لنا عندها فتكلميها، فربام تستطيع أن تنجز لنا املعاملة.

  عهود: ال واهلل اعذريني؛ أنا أصاًل ال أحب الشفاعات، أنجزي أمورِك 
بنفسِك فلن أكلم أحًدا.

  نوال: حسبنا اهلل ونعم الوكيل؛ ثم تذهب خارج املرسح.

وتقول:  عهود  إىل  وتذهب  )خدجية(  اسمها  أخرى  طالبة  تدخل    

www.alukah.net



269

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

اسمعي يا عهود كفي رش أخواتِك، وإال أوجعتِك رضًبا. 

  عهود: أنا من سوف أوجعِك رضًبا، ولسِت أنِت. 

  خدجية: اذهبي معي خارج املرسح وسوف أفعل ما أفعل.

  خترج خدجية وعهود من املرسح. 
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الف�صل الثاين
 تدخل طالبة اسمها )شموخ( وجتلس عىل املقعد.

 تدخل هند وتذهب إىل شموخ وتقول: أنا أتيتِك يا شموخ اليوم وما 
أريدِك أن ترديني.

شموخ: أبرشي .. ثم أبرشي .. ثم أبرشي.

هند: بارك اهلل فيِك .. أريد منِك أن تقرضيني مبلًغا يسرًيا.

لِك  بأن  تعلمني  أنِت   .. أمورِك  يا شموخ، ويرس  اهلل  أعانِك  شموخ: 
مكانة يف قلبي، ولو أنني أستطيع مساعدتِك ملا تأخرت، لكن ربام لو أتيتني يف 

آخر الشهر ألعطيتِك ما تريدينه - بإذن اهلل - .

هند: مشكورة يا شموخ وأنا أعلم هذا األمر منِك؛ لكن األهم من هذا 
كله هو كالمك الطيب ودعاؤِك يل، ثم خترج هند من املرسح.

تدخل )مرام( إىل املرسح وتقول: السالم عليكم.

شموخ: وعليكم السالم.

مرام: أريد أن أكلمِك يا شموخ بحاجة خاصة يل؟

شموخ: تفضيل يا مرام؛ كيل ُأذن صاغية. 

مرام: منذ زمن وأنا بيني وبني إحدى أخوايت مشكلة بسبب يشء تافه، 
ومنذ تلك املشكلة حتى اآلن وأنا ال أكلمها وال هي أيًضا تكلمني، وجئتِك 

اآلن أريد أن آخذ رأيِك يف هذا املوضوع .. هل يمكن أن حُيل أم ال؟

شموخ: أكيد حُيل هذا املوضوع وبكل يرس - بإذن اهلل - . 
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    يا مرام اعلمي بأن الكالم اللني هو السحر احلالل، يا مرام ال أشك 
بأن أختِك حتبِك، وأنِت بالتأكيد حتبينها لكن؛ من يقف بينكام هو الشيطان 
.. يا مرام ال تدعي  للشيطان فرصة بأن يفرق بينِك وبني أختِك .. مرام .. 
أختي  يا  املخطئة  أنا  هلا:  وقويل  رأسها،  وقبيل  أختِك،  عىل  وسلمي  اذهبي 
وأنِت املصيبة فساحميني، وصدقيني بأهنا سوف تبكي وتندم، وسوف تقول 

لِك هي أيًضا: ساحميني .. اذهبي .. اذهبي يا مرام فلن خترسي شيًئا.

 خترج مرام من املرسح.

تدخل فريدة إىل املرسح وتذهب إىل شموخ وتقول: السالم عليكم.

شموخ: وعليكم السالم.

فريدة: أردت أن أستشريِك يف موضوع ما يا شموخ.

 شموخ: تفضيل يا فريدة مجيعنا أخوات نستفيد من بعض.

فريدة: ُرزقت بوظيفة راتبها ثالثة آالف ريال، وأنا برصاحة مرتددة وال 
أدري هل أقبلها أم أرفضها؟ 

شموخ: قويل احلمد هلل .. هذه نعمة وخري؛ ثالثة آالف أحسن من ال 
يشء .. أنِت اآلن أمسكيها وبعد ذلك إذا وجدِت أفضل منها؛ ففكري هل 
ترتكيها أم ال .. يا فريدة استخريي ربِك، ثم احذري أن تضيع عليِك الفرصة 

من بني يديِك.

فريدة: مشكورة يا شموخ عىل هذه النصيحة، وإن شاء اهلل أعدِك بأن 
أعمل هبا، وجزاِك اهلل خرًيا؛ ثم خترج من املرسح. 

يا   تدخل نوال إىل املرسح وتذهب إىل شموخ وتسلم عليها وتقول: 
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شموخ جئتِك اليوم طالبة منِك شفاعة.

وئ   ەئوئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې   ڇ  تعاىل:  قال  شموخ: 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ی   ی ڇ ]النساء: 85 [.

نوال: لدي معاملة يف املدرسة وتتطلب إنجاًزا رسيًعا، وأخربوين بأن 
لك إحدى القريبات تعمل يف نفس املدرسة التي فيها معاملتي، ونريد منِك 

فقط كلمة .. رحم اهلل والديِك.

أنا وأنِت  شموخ: فقط هكذا .. أبرشي؛ غًدا سوف نذهب هلا مجيًعا 
ونكلمها سوًيا .. واهلل سيكتب ما فيه اخلري. 

نوال: بارك اهلل فيِك وغفر لِك ولوالديِك، وكالمِك هذا يساوي عندي 
معاملتي كلها حتى لو مل تنجز؛ املهم أنِك دعوِت يل، وابتسمِت يف وجهي، 

وأعطيتني كلمتني طيبتني .. هذا يكفيني؛ ثم خترج من املرسح.

من  واحد  هلا:  وتقول  شموخ  إىل  وتذهب  املرسح  إىل  خدجية  تدخل   
اثنني؛ إما أن تبتعدي عن مكاين وإما أنني سوف أحطم رأسِك. 

شموخ: رأيس ومكاين فداء لِك يا خدجية .. أنِت تأمرين أمًرا .. ونحن 
ال نرىض أن نغضبِك .. عليِك بتهدئة أعصابِك، وإراحة بالِك، وأبرشي بكل 

خري.

شموخ  أختي  يا  اعذريني   .. الرجيم  الشيطان  من  باهلل  أعوذ  خدجية: 
.. استطاع الشيطان أن خيدعني ألخرج هذا الكالم .. أصاًل مكاين ومكانِك 

واحد، كلنا جارات؛ ولكن الليلة سوف نتعشى سوًيا، وأنا مرصة عىل هذا.

شموخ: مادمِت مرصة .. إًذا هيا بنا. 
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خترج شموخ وخدجية من املرسح.

خترج طالبة وتضع لوحة أمام اجلمهور مكتوب عليها: 

زب ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ       تعاىل:  قال  الطيبة صدقة:  الكلمة 
ٱ  ٻ       ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  

ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  رب   ]إبراهيم 27-24[.
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:»الكلمة الطيبة صدقة« )1(. 

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

)1(  الراوي: أبو هريرة. املحدث: ابن حبان.  املصدر: املقاصد احلسنة - الصفحة أو الرقم: 
)378( - خالصة حكم املحدث: ]صحيح[.
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حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
لكي جتلس عليه إحدى الطالبات يف مقعد1

املرسحية
من املدرسة

* عدد الطالب املشاركني يف املرسحية: )7( طالب هم: )عهود، هند، 
مرام، فريدة، نوال، خدجية، شموخ(. 

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
* عدد أدوات املرسحية: أداة واحدة من املدرسة.

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

- بيان أمهية الكلمة احلسنة، وخطر الكلمة السيئة.

- تربية الطالبات عىل استغالل الكلمة الطيبة يف كل حال.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سرحية الثالثون
الِكرب من الأخالق الذميمة

الف�صل الأول
بداية املرسحية... 

وخالدة،  وعادلة،  )سلمى،  هن:  يتحدثن  جمتمعات  طالبات  مخس 
وجنى، ومنرية(.

- تدخل عليهن طالبة أنيقة يف مظهرها وملبسها؛ اسمها )أبرار( وتسلم 
عىل الطالبات املوجودات بأطراف أصابعها، وبكل غرور. 

سلمى: وملاذا يا أبرار تسلمني علينا من بعيد؟

أبرار: أال تريَّن كيف أن مظهري مميز، وهندامي نظيف؟ 

عادلة: وماذا تقصدين؟.. يعني مالبسنا ليس هلا أي وزن يف عينيِك؟!.

فقط  الثوب  فصلت  قد  بأنني  تعلمن  ال  أنتن  املعذرة؛  أرجو  أبرار: 
بالبحث  قمت  ثم  املحالت،  أفخر  من  احلقيبة  واشرتيت  ريال،  بخمسامئة 
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عن  تسألن  ال   .. طبًعا  أحذية؛  أفضل  عىل  للحصول  أسبوعني  من  ألكثر 
السعر؛ فهو مرتفع جًدا. 

خالدة: أتوقع يا أبرار بأن أية شكة إبرة قد تتعرضني هلا سوف تدخلِك 
يف غيبوبة من شدة النعومة والرفاهية. 

  - اجلميع يضحكن.

  - تدخل طالبة أخرى اسمها )أمل( ومعها هاتف نقال، وحمفظة نقود؛ 
فتجلس مع املجموعة وتسلم عليها. 

جنى: كيف حالِك يا أمل؟ 

ترد أمل بطرف عينها: بخري .. بخري .. واحلمد هلل. 

جنى: وملاذا مل تردي عيلَّ السالم باألمس يا أمل؟.. فقط تشاهدين وال 
تردي عىل أحٍد السالم.

أمل: أنِت تعلمني حجم املشاغل .. مشاغل ال نستطيع الفكاك منها، 
وال تعطينا حتى فرصة السالم عىل أحد .. يعني لو قررت السالم عىل كل 
تاجرة  بأنني  تعلمني  أنِك  كام  الوقت.  من  الكثري  ولتعطل  انتهيت،  ملا  أحد 
ولدي أرصدة يف البنوك كل يوم يف ازدياد يعني .. كل يوم تزداد أصفاري؛ 
لذا.. ال هيمني كون الناس قد رضوا عني أم سخطوا، املهم عندي هو النقود 

.. النقود فقط.

جنى: صدق اهلل: زب گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ رب  ]العلق[.

   تدخل طالبة أخرى اسمها )سامية( مرتديًة فستاًنا مجياًل، فتسلم عىل 
املجموعة ثم تقول: آه .. اآلن انتهيت من أعاميل، منذ الصباح وأنا من زيارة 
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إىل زيارة.

سلمى: وملاذا كل هذه الزيارات؟ 

سامية: أال تعلمي بأنني بنت حسٍب ونسب؟!. 

سلمى: عجيب؛ لكن وكام يقال: »أصحاب العقول يف نعمة«.

تنوي  الذي  النموذجية  املدرسة  بمرشوع  بنات  يا  رأيكن  ما  سلمى: 
الوزارة القيام به، فهو كبري ومكلف، وخيدم املنطقة بشكل كبري.

خالدة: أكيد سوف يصبح رائًعا وجذاًبا. 

عادلة: وأظن أهنم يف خالل شهر سوف ينجزونه - بإذن اهلل - . 

تفتتح  ولن  األساس،  من  خطأ  مكاهنا  املدرسة  أصاًل  ماذا؟..  زينب: 
قريًبا، وأنتن كالمكن خطأ يف خطأ، وأنا كالمي هو الصحيح، وتوقعايت هي 

السليمة .. أنتن جتلسن مع زينب صاحبة املعلومات الصحيحة. 

خالدة: ملاذا تعطي نفسِك أكرب من حجمها يا زينب؟.. إىل متى هذا 
الكرب وهذه الغطرسة يا زينب؟

 تدخل طالبة أخرى اسمها )سعاد( ومعها ملف فتجلس عند املجموعة 
وتسلم عليها.

سلمى: يا مرحًبا بصاحبة امللفات التي دائاًم تتواصل معنا. 

سعاد: أنِت ال تعلمني بأنني صاحبة منصٍب ومديرة جملس إدارة، يعني 
بيدي، وبإصبع من أصابعي أستطيع خلع موظفة وتثبيت أخرى..  الكلمة 

يعني باختصار؛ ال أحد يقدر عىل رد كلمتي يف الرشكة. 
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سلمى: أنِت مديرة حمظوظة .. عىل ماذا ال أدري!.. فقط تتعايلَّ دائاًمً 
بغرور وعجب عىل كل من تقابلِك. 

عدًوا  زال  ما  فإنه  رشه؛  ومن  إبليس،  من  تعوذوا  أخوات  يا  منرية: 
لبني آدم إىل أن تقوم الساعة. فال جتعلنه خيدعكن باملظاهر الرباقة، واألموال 
واحذرن  املتعددة،  والعلوم  الرفيعة،  واألنساب  العالية،  واملناصب  الكبرية، 

فإن هذا سوف يؤدي ال حمالة إىل الكرب - إال ما رحم ريب - . 

وقد حذرت الرشيعة يف نصوصها من الكتاب والسنة من مغبة الكرب 
وعواقبه السيئة يف الدين والدنيا، وسوء عاقبته ومآله يف اآلخرة؛ فمن اتعظت 
وازدجرت فهي عىل نور وخري، ومن استمرت يف كربها وغرورها فهي يف 
جهل عظيم، وغفلة كبرية، ستوردها املهالك عاجاًل أو آجاًل، وإليكن بعًضا 
من اآليات واألحاديث التي حتذر من مغبة الكرب والتكرب عىل الرشع واخللق. 

العزيز اجلبار  فاملتكربة يرصفها  يا عباد اهلل مهلكة وأي مهلكة؛  الكرب 
چ    چ  چ   ڃ  چ    ڃ  ڃ   ڃ   ڇ  تعاىل:  قال  آياته  تدبر  عن 
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڇ  ] األعراف[.

املتكربة خيتم القدير عىل قلبها فال متيز بني احلق والباطل .. يقول اهلل 
جل جالله: ڇڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ڇ  ]غافر35[. 

املتكربة يا عباد اهلل؛ قد ارتكبت ذنًبا عظياًم فعن أيب هريرة - ريض اهلل 
الكربياء ردائي والعظمة  عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يقول اهلل تعاىل: 
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إزاري فمن نازعني واحًدا منهام ألقيته يف جهنم وال أبايل« رواه مسلم. 

مثقال  قلبه  يف  يكون  أن  املرء  فيكفي  خطري  أمره  اهلل  عباد  يا  الكرب  إن 
ذرة من كرب ليحرم من اجلنة ونعيمها؛ فعن عبد اهلل بن مسعود - ريض اهلل 
عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه قال: »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من 

كرب« رواه مسلم.

أخرج  فقد  القيامة؛  يوم  عنهم  النار  تبحث  من  أول  هم  املتكربون 
الرتمذي عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خَترُج 
عنٌق مَن النَّاِر يوَم القيامِة هَلا َعيناِن ُتْبرِصاِن، وأُذناِن تسَمعاِن، ولِساٌن ينطُِق، 
آخَر،  ا  إهَلً اهللَِّ  مَع  َمن دعا  وبُِكلِّ  َعنيٍد،  بُِكلِّ جبَّاٍر  بثالثٍة:  لُت  ُوكِّ إينِّ  يقوُل: 

ريَن« )1(.  وباملصوِّ

املتكربون يا أمة اهلدى هم من حطب جهنم ووقودها؛ فعن أيب سعيد 
والنار  اجلنة  »احتجت  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  عن   - عنه  اهلل  ريض   - اخلدري 

فقالت النار: يفَّ اجلبارون واملتكربون« رواه مسلم. 

ويوم احلرش ُيفضح الناس كٌل بام كان يعمل يف الدنيا، وممن ُيفضح يف 
ذلك اليوم الرهيب؛ املتكربون. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حيرش املتكربون عىل أمثال 
مكان،  كل  من  الُذل  يغشاهم  الرجال  صور  يف   - النمل  صغار  أي   - ر  الذِّ
نار األنيار يسقون من  له بولس، تعلوهم  يقال  يساقون إىل سجن يف جهنم 

عصارة أهل النار طينة اخلبال« رواه النسائي والرتمذي.

)1(  الراوي: أبو هريرة - ريض اهلل عنه - . املحدث: األلباين  - املصدر: صحيح الرتمذي - 
الصفحة أو الرقم: )2574( - خالصة حكم املحدث: صحيح.
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اللهم تب علينا   .. .. كفيِت ووقيِت  يا منرية  سامية: جزاِك اهلل خرًيا 
وساحمنا. 

أبرار: فعاًل املسلم مرآة أخيه .. أحياًنا نرتكب أخطاء عن جهل ومحاقة 
ونحن نظنها صحيحة .. جزاِك اهلل خرًيا يا منرية. 

الذاريات:   [ ڇ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڇ  تعاىل:  قال  سعاد: 
.]55

أمل: من اليوم توبة صادقة هلل .. ال نريد كرًبا وتكرًبا عىل اخللق والنهاية 
نار وعذاب، نريد تواضًعا وإحساًنا إىل اخللق وحمبًة للرشع، توصلنا - بإذن 

اهلل - إىل فردوس اجلنان. 

:::::::  هناية املرسحية  :::::::

 

www.alukah.net



281

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

حمتويات امل�صرحية
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
عدد )2( هاتف 1

نقال
من املعلمةلتمثيل دور املتكربة يف املرسحية

من الطالباتلتمثيل دور املتكربة يف املرسحيةحمفظة نقود

من الطالباتلتمثيل دور املتكربة يف املرسحيةفستان مجيل2

من الطالباتلتمثيل دور املتكربة يف املرسحيةأحذية3

)2( ر.سلتمثيل دور املتكربة يف املرسحيةملف أخرض4

يف متكأ عدد: )4(5 الطالبات  عليها  تتكئ  لكي 
املرسحية عند جلوسهن

من املنزل

هن:  طالبات   )10( املرسحية:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد   *
)سلمى، عادلة، خالدة، منرية، جنى، أبرار، أمل، سامية، زينب، سعاد(.

* مدة املرسحية: )12( دقيقة.
املعلمة، وثالث  * عدد أدوات املرسحية: ست أدوات؛ واحدة من 

من الطالبات، وواحدة من السوق، وواحدة من املنزل.

* تكلفة املرسحية اإلمجالية تقريًبا: رياالن.
* اهلدف من املرسحية:

- تنبيه الطالبات عىل خطر الكرب.
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- توصية الطالبات برضورة االبتعاد عن أي مظهٍر من مظاهر الكرب.

- ترغيب الطالبات بالتواضع مع اجلميع.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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20        
     م�سهًدا اإذاعًيا
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 امل�سهد الأول
اأخطاء يف ال�سالة

بداية امل�صهد...

ساتًرا  لباًسا  وترتدي  األوىل  تقوم  فقط؛  طالبتان  املشهد  هذا  تؤدي 
مثل:  األخطاء  من  عدًدا  فيهام  تبدي  رسيعتني  ركعتني  تصيل  ثم  للصالة، 

الضحك، والعبث، وااللتفاف، والرسعة، وعدم الطمأنينة.

واجللسة  السجود،  وأخطاء  منه،  واالعتدال  الركوع  أخطاء  وكذلك 
أثناء  يف  تالحظ  التي  األخطاء  من  ذلك  غري  إىل  والتشهد،  السجدتني،  بني 

الصالة .. كل هذا ال يأخذ أكثر من دقيقتني ألن الصالة رسيعة. 

تأيت الطالبة األخرى وتصيل صالة صحيحة تتالىف فيها األخطاء السابقة. 

بعد ذلك تقوم إحدى املعلامت بالتعليق عىل صالة الطالبتني.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املدرسةلكي تصيل عليها الطالبتان يف املشهدسجادة1

وهن:  ومعلمة؛  طالبتان،   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وطمأنينة(؛  بسكينة  تصيل  التي  والطالبة  الصالة،  يف  ترسع  التي  )الطالبة 

باإلضافة إىل املعلمة التي تعلق عىل املشهد.

مدة املشهد: )8( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من املدرسة.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- اتباع أسلوب شيق يف معاجلة أخطاء الصالة.

- حث الطالبات عىل احلذر من الوقوع بمثل هذه األخطاء.

- احلرص عىل أن تكون صالتنا بطمأنينة وخشوع، ال برسعة وعجلة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثاين
اأ�سبوع ال�سجرة

بداية امل�صهد...

شجرة  ومعها  الساحة  وسط  يف  )أروى(  اسمها  طالبة  تقف   -
صغرية وتنادي:

وصاحبايت وجارايت  إيلَّ إيلَّ أخــواتــي    

يـزيد جـامل أوطاين  تعالني شاركن فيام    

متسائالت  »أروى«  عند  وجيتمعن  الطالبات  من  جمموعة  تتوافد 
بصوت واحد: 

عالم تصيِح ما عذرك  أال يا من تـنــادينـــا       

ومـا حتتاِج مـا أمـرك  وما تبغي عسى خريا     

- أروى تقول: 
        أنـادي كي أذكركـــن        فذا األسبوع للشجـرة 
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      وغرس الدوح والزهــر       لتبــدو أرضنا خرضة 

- الطالبة رقم )1( من املجموعة جتيب باستهتار: 
        وهل يف الدوح من نفع        سوى تــعــب وأقذار 

        فدعيـنـــا وارحتيل عنا        بـال زهـر وأشـجـــار 

- الطالبة رقم )2( من املجموعة أيًضا باستهتار: 
        ظنـنـــت األمر ذا بال         فجئت اآلن يف عجل 

         فإذ باألمــر ال يعــدو        بحــال قـلــة العقل 

- أروى تواجه املجموعة باستغراب شديد: 
        عجيب أمركن يا قومي       نسيتن قيمة الـشجـر

        وأنكرتن وأغفــلتـــن        عبري الروض والزهر 

السابقة  الطالبة  قالته  ما  تدرك  املجموعة  من   )3( رقم  الطالبة   -
فتقول: 

       أرى لكالمِك السحر       الـذي يرسي فيهدينا 

       يذكــرنا .. يبرصنــا       بام تعطي أراضيـنـــا 

- أروى تقول:    
      لو اتـحــدت أيادينا        نجـمــل منظر البلد 

     ولو صحت عزائمنا         نعيش بكامل السعد 

- الطالبة رقم )4( من املجموعة: 
      أما نحتاج أشجــاًرا        تـخفـف حدة احلر 
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       أما نحتــاج أزهـاًرا         تـجدد متعة العمـر 

جيتمعن مجيًعا ثم ينشدن سوًيا وهن حيملن الشجرة الصغرية التي 
أحرضهتا أروى: 

          بكل احلب يا بلـدي       رحابك سوف نحييها 

          سنحرثها ونصلحها        سنــزرعها ونسقيـها 

           لكي نحيا بساحتهـا         وننعم باهلنا فـيــهــا 

           وتبقى طيلة العـمـر         وتبقى طيلة الـعـمـر 

 
:::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
وللفت شجرة صغرية1 الشجرة،  أمهية  عىل  للداللة 

األنظار إليها
)20( ر.س

)أروى،  هن:  طالبات   )5( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والطالبة رقم 1، و2، و3، و4(.

مدة املشهد: )5( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من السوق. 

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: عرشون رياالً.

اهلدف من املشهد: التوعية بأمهية غرس األشجار، واملحافظة عليها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثالث
حوار بني احلزن و الفرح!

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش والتجول أمام الطالبات حتى يكون 

هناك تأثري أكرب للمشهد.

بداية امل�صهد...

بنشوة  هنار  ليل  يزعجني  من  يا  الفرح،  أهيا  عليكم  السالم  احلزن: 
االنتصار. 

بالدمع  يزعجني  من  يا  احلزن،  أهيا  نعم   .. السالم  وعليكم  الفرح: 
والبكاء. 

احلزن: ملاذا ال ترتكني أعبث بالقلوب الباكية والعقول املهمومة. 
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الفرح: ألهنم يستغيثون يب .. ويريدون مني أن أنجدهم. 

؛ فأنا من سكنت يف قلوهبم وعششُت يف عقوهلم.  احلزن: لن تقدر عيلَّ

الفرح: سأقدر - بإذن اهلل - ؛ فأنا من سيطردك وسيكشف مكرك. 

املصائب،  معي  األسلحة،  من  الكثري  معي  فأنا  يب  تتهاون  ال  احلزن: 
وأقوى  والدموع  والبكاء  واهلموم،  واآلالم  احلزن  جتلب  التي  واملشكالت 

السموم. 

القلوب  منها؛  أقوى  أسلحتي  البالية،  أسلحتك  هي  تلَك  الفرح: 
الطاهرة، السعادة، االبتسامة، الرسور، األحالم وأمجل اآلمال والطموحات. 

احلزن: ال، بل أسلحتي هي األقوى؛ فأنا أمحل الكراهية، أمحل احلقد، 
أمحل البغضاء، وأمحل اليأس. 

الرتاحم، وأملك  الكثري؛ أملك  الكثري  الفرح: وهل نسيت أين أملك 
اخلري، وأملك الصداقة، وأملك األمل، واحلب. 

احلزن: إين يف االنتظار يا عدوي القريب، يا قريني اجلميل. 

الفرح: حسنًا .. انتظرين .. بنفوس املساكني .. فهي أرض املعركة يا 
قريني الكئيب. 

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلزن،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والفرح(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- عرض مقارنة بني احلزن والفرح تبني سامت كٍل منهام؛ بحيث تزرع 
يف نفوس الطالبات أمهية الفرح والتفاؤل، وتنفرهن من احلزن الشديد.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الرابع
حوار بني احل�سنات وال�سيئات

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أو حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

قالت احلسنات: أنا نور وعافية.

قالت السيئات: أنا مرض وظلمة تتومهني صاحبتي سعادة وهي تغرق 
يف الشقاء.

قالت احلسنات: أنا رصيد اجلنة.

قالت السيئات: أنا رصيد العقوبة والنار. 
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قالت احلسنات: أنا أفرح القلب وأسعده وأجعل النفس طيبة خفيفة. 

تثقل األوساخ  القلب وأعيب صاحبته، كام  أثقل  أنا  السيئات:  قالت 
واهليئة الرثة صاحبتها وتتعبها. 

قالت احلسنات: صاحبتي عزيزة واثقة اخلطا هلا املهابة وموفقة للخري. 

قالت السيئات: صاحبتي ذليلة وخائفة وال مكانًة هلا يف القلوب. 

ومتاع  وسيلة  أهنا  عىل  الدنيا  مع  تتعامل  صاحبتي  احلسنات:  قالت 
ومهها اآلخرة. 

وما يفوهتا من الدنيا ال يفوت أجره - إن شاء اهلل - . 

قالت السيئات: صاحبتي أسيةر للدنيا هي مهها وغايتها وما فاهتا منها 
يزعجها ويكدر صفوها. 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

:::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلسنات،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والسيئات(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

* تكلفة املشهد اإلمجالية تقريبًا: ال يوجد.

عليها  حترص  لكي  احلسنات  وأجر  فضل  بيان  املشهد:  من  اهلدف 
الطالبات، وبيان قبح وإثم السيئات لكي جتتنبها الطالبات.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد اخلام�س
اأنا واحلا�سب الآيل

بداية امل�صهد...

هند وهي غاضبة تبحث عن أوراق وتتأفف، وبعدها خترج الُكتب من 
الدرج وتبدأ يف البحث يف معظم الُكتب وهي ترصخ غاضبة. 

هند: يا لطيف أين هذه األوراق .. )وتبدأ يف البحث والرصاخ .. أين 
ذهبت؟!( 

أسامء: السالم عليكم يا هند. 

هند: وعليكم السالم )بغضٍب شديد(. 

أسامء: خرًيا إن شاء اهلل .. ماذا ُهناك؟. 

هند: أذهبي عني اآلن .. 

أسامء: هند، مل هذا الغضب .. أخربيني عام تبحثني؟. 

هند: مل أجدها، مل أجدها .. 
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أسامء: سوف تدعيني أغضب مثلك! هيا أخربيني ما وراء هذا الغضب 
الذي أجربِك عىل التحدث معي هبذه الصورة. )صمت ملدة عرشين ثانية(. 

هند: أنا آسفة يا أسامء عىل أسلوب خطايب معك، مل أستطع حتى اآلن 
أن أمتالك أعصايب. 

وأنِت غضبانة كيال  الكالم  تكثري من  أال  أسامء: ولكن جيب عليِك 
جترحي مشاعر األخريات بام تقولينه من كالم. 

بحًثا  تكتبني  عندما  تغضبني  أال  ولكن  ذلك؛  يف  احلق  معِك  هند: 
وتفقدين جمموعة من أوراقه؟. 

أسامء: بىل؛ سوف أغضب؛ ولكن ليس مثل غضبِك. 

هند: إنِك ُترحيني الغضبانة بكالمِك اجلميل يا أسامء. 

أسامء: ولكن مل ختربيني عن سبب فقدِك ألوراق البحث. 

هند: كل ما استطيع أن أقوله بعد سكون غضبي، هو أنني سهرت عدة 
ليايل، أكتب بحث العلوم الذي طلبته األستاذة، وكنت كل يوم أكتب ورقة 
أو ورقتني وها أنا اليوم انتهيت من البحث إال أين تفاجأت بفقدي ملجموعة 

من األوراق. 

أسامء: يا رباه، إنِك ال ُتالمني عىل غضبِك!!. 

هند: وأنِت يا أسامء .. أمل تنتِه من كتابة البحث؟. 

أسامء: بىل انتهيت، لقد كتبته عىل جهاز احلاسب اآليل. 

باحلاسب  كتبتيه  البحث سواًء  كتابة  أهنا سوف ختتلف  أظن  هند: ال 
اآليل أو باليد. 
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أسامء: ال .. ال يا هند؛ إنه خيتلف كثرًيا. 

هند: هيا أيتها الفيلسوفة أخربيني، ومنِك نستفيد. 

أسامء: إن جهاز احلاسب اآليل حيفظ لِك كل ما تكتبينه وتستطيعني أن 
تعودي له وتزيدي عليه، فال يفقد املعلومات. 

أفقد أي  هند: أصحيح هذا؟! أي عندما أكتبه عىل احلاسب اآليل ال 
يش منه!. 

أسامء: نعم، كام أنه حيتوي عىل جمموعة من اخلدمات يمكنِك إرفاقها 
مع البحث. 

هند: يا إهلي .. إنه جهاز رائع، ال يكلفني يف البحث. 

أسامء: وحيتوي عىل جمموعة من النقوش تستطيعني أن تضعيها كإطار 
للورقة. 

هند: أي ال أضطر إىل رشاء أوراق بحث من املكتبة. 

أسامء: احلاسب اآليل حيتوي عىل جمموعة كبرية من اخلطوط واأللوان 
وتستطيعني أن ختتاري بنفسِك اللون واخلط وحجمه. 

هند: إنه ال ُيكلفني رشاء أقالم ملونة. 

وبعدها  اخلاص  بأسلوبِك  الورقة  ُتنسقي  أن  وتستطيعني  أسامء: 
تطبعيها، وتستطيعني أن حتفظي امللف الذي كتبِت فيه البحث وتعودي إليه 

عند حاجتِك إليه. 

هند: مل أكن أعلم بأنه رائع هكذا، هيا معي يا أسامء. 
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أسامء: إىل أيــن؟ 

هند: كي تساعديني وتعلميني استخدام احلاسب اآليل .. سوف أقوم 
بإعادة كتابة البحث باستخدام جهاز احلاسب اآليل. 

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمموعة كتب 1

وأوراق
من الطالباتلتمثيل دور البحث عن البحث

عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: )2( طالبتان مها: )هند، أسامء(.

مدة املشهد: )6( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة؛ من الطالبات.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اآليل وأمهيته  احلاسب  الطالبات فكرة عن  إعطاء  املشهد:  اهلدف من 
املرحلة  طالبات  مجيع  تستطيع  بحث  جًدا؛  ويسرية  سهلة  بصورة  وفوائده، 

االبتدائية استيعاهبا لتتكون عندهن نظرة إجيابية نحو هذا اجلهاز.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�ساد�س
اأنا وفر�ساة الأ�سنان

فكرة امل�صهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  إنشادي  املشهد هو مشهد  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أو حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

أنا فرشاة لألسنان .. أحب اخلري لإلنسان ..

إين لألطفال صديقة .. لكن يكرهني بعض األطفال ..

جاءت طفلة يف عجل تسأهلا: ما سبب األحزان؟!

األطفال؛  أسنان  تنظف  ناعمة،  أشواك  رأيس  يف  يبكيها:  واألمل  قالت 
لكن منهم من يكرهني، يرفض .. يرفض أن حيملني.
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أحفظِك،  حمفظتي  يف  فرشاة؛  يا  أهواِك  أنا  عجٍب:  يف  الطفلة  قالت 
أمحلِك دوًما بثبات.

قالت فرشاة األسنان: لست شيًئا حتفظينه، استعمليني .. استعمليني 
يف املحفظة ال تنسيني.

دوًما دوًما استخدميني يف الصبح، يف الظهر وقبل النوم.

عىل أسنانِك مرريني، واجعليني واجبِك اليومي.

اجعيل من فمِك نظيًفا، أبعدي عن أسنانِك مرًضا.

اجعليها صلبًة ومتينًة، فال ترتكيني الدهر دفينة.

عن أسنانِك تبعديني .. ماذا تريدين خرًيا مني؟! هال حميِت احلزن عني.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمسم لفرشاة 1

أسنان
دور  متثل  التي  الطالبة  حتمله  لكي 

فرشاة األسنان
)50( ر.س

)فرشاة  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
األسنان، والطفلة(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من السوق.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

وحتبيبهن  األسنان،  فرشاة  بأمهية  الطالبات  توعية  املشهد:  من  اهلدف 
فيها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.

www.alukah.net



305

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

 امل�سهد ال�سابع
حوار بني اأ�سابع يديِك

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني؛ بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

يكون  أن  يريد  واحٍد  كل  اخلمسة،  اليد  أصابع  بني  خالف  حدث 
األعظم.

فوقف اإلهبام ليعلن: أن األمر ال حيتاج إىل بحث، فإين أكاد أن أكون 
منفصاًل عنكم، وكأنكم مجيًعا متثلون كفة، وأنا بمفردي أمثل كفة أخرى .. 

؛ أنا سيدكم، إين أضخم األصابع وأعظمها. إنكم ال تقدرون أن تقرتبوا إيلَّ
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يف سخرية انربت السبابة تقول: لو أن الرئاسة باحلجم لتسلط الفيل عىل 
بني آدم، وحسب أنه أعظم منهم .. إين أنا السبابة، اإلصبع الذي ينهى ويأمر، 

عندما يشري الرئيس إىل يشء أو يعلن أمًرا يستخدمني؛ فأنا أوىل بالرئاسة.

ضحك اإلصبع الوسطى وهو يقول: كيف تتشاحنان عىل الرئاسة يف 
حرضيت، وأنا أطول الكل؟! تقفون بجواري كاألقزام؛ فإنه ال حاجة يل أن 

اطلب منكم اخلضوع لزعامتي، فإن هذا ال حيتاج إىل جدال.

تشجع البنرص قائاًل: أين مكاين يا أخوة؟ انظروا فإن بريق اخلاتم يلمع 
؛ إنني ملك األصابع وسيدها بال منازع. يفَّ

أخرًيا إًذا .. بدأ اخلنرص يتكلم صمت الكل وىف دهشة .. ماذا يقول هذا 
اإلصبع الصغري اخلنرص؟! لقد قال: اسمعوين يا إخويت، إين لست ضخاًم مثل 
اإلهبام بل أرفعكم، ولست أعطي أمًرا أو هنًيا مثل السبابة، ولست طوياًل مثل 

اإلصبع الوسطى؛ بل أقرصكم، ومل أنل رشف خاتم الزواج مثل البنرص.

؛  عيلَّ تستندون  نافعة  خدمه  يف  اجتمعتم  متى  مجيًعا،  أصغركم  أنا 
فأمحلكم مجيًعا. 

اجلميع يقولون: نحن مجيًعا يٌد واحدة .. نعمل سوًيا .. ونتحرك سوًيا 
.. ونتعاون يف كل األحوال.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
جمسم ألصابع 1

اليدين
حتمل  طالبة  كل  املشهد؛  يف  لعرضها 

إصبًعا
 )100(

ر.س

)السبابة،  هن:  طالبات   )5( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
اإلهبام، اإلصبع الوسطى، اخلنرص، البنرص(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مائة ريال.

اهلدف من املشهد: حتفيز وحث الطالبات عىل أمهية االجتامع والتالحم 
كأصابع اليد الوحدة يف كل أمر.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثامن
فتيات امل�ستقبل

بداية امل�صهد...

هذا مشهد إنشادي بعنوان فتيات املستقبل، تقدمه مخس طالبات، كل 
منهن متثل شخصية معينة، ويتم من خالل إلقاء كل طالبة أبياًتا شعرية بشكل 
مرتب، لذا .. أنبه عىل أمهية احلركة يف هذا املشهد؛ سواًء حركة اليدين خالل 
إلقاء  عند  الطابور  أمام  بامليش  القدمني؛  حركة  أم  الشعرية،  األبيات  إلقاء 

األبيات .. كل هذه األمور مهمة لكي حتدث قدًرا من التفاعل والتأثري. 

األم:  

أهـــال بـكن بــناتــي    يــا نبــع كــل هــنائـــي 

وطــلبتـكـــن  للقـائـــي  للمكــرمات مجعتكـن     

نـحو  الغـــد  الوضـــاء  حتـى أرى رغباتكــن     

يـزهـو  بـكــل  عـــــالء  كـيـام ُيرى مسـتقبــاًل  
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االبـنة األوىل:
أنــا يـا أمـي أســعى بــجـد كــي أكــون مــــعــلمة 

حـتى يشــــب النـشء يف وطــني ذكـــًيا فـــاهـــمــا 

فالــعــلــم نــبـراس يــبلــغــنا الـــــذرا واألنـجمـا 

والــعــلــم فـرض واجب أوىص به رب  الســــــمــا 

االبنة الثانية:
آه مـــن األســــقــــام  آه      كـم أفسـدت طعم احليـاة 

 كم أبعدت من قد ترجــت      أو متــنت  عــن  منــــاها 
فهواي أن أغدو طــبـيــبــة     أعيد بســـمـات الشفـــاه 
حتى أخفف من شقاء الناس      مـــــا شــــــاء اإللــــه 

االبنة الثالثة: 
وأنـــــا أود بـــأن أكـــون ممرضًة متفانية يف األعامل

حـــتى أكون يا صاحبات مسكنة لآلالم بكل حـــال 
فـعــلـيَّ أن أســعـى لكــي أرقــى إلـى هذا املجال 
واهلل أســـــأل أن أقـوم بــمـا أريــد بـــال كـــالل 

االبنة الرابعة: 
 يـــا أمي وطـــنـي احلــبيب بـحاجة لألمهـات 

حتى يكـــفينــــه تـــــربية األبناء والبـــــنات 

ولـــذاك أرغــب أن أكــون أًما خمرجة لألبطـال

وعـــد اهلل من برها باجلنان اخلـــالـــــــــدات.
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األم: 

إنـــي أبــــارك مـــا رغــبتن حبـذا تلــك الرغــاب 

فلتصـــعـدن لـلعـــال ولـتـركــبن متــن السـحــاب 

ولتصـنـعــــن ما شـئتن ولتمخـرن املـوج العــبـــاب 

فــبكــن ســنصـعد لـلــذرا يــا أيتـها اجلواهر األثامن 

ولـكـن من املوىل الكــريم أحــبتي حســن الثــــواب 

ومــآلـكـن بإذنه فـي جـنة فـيـحـاء يـا حسن املـــآب

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

الطالبات املشاركات يف املشهد: )5( طالبات هن: )األم، االبنة  عدد 
األوىل، االبنة الثانية، االبنة الثالثة، االبنة الرابعة(.

مدة املشهد: )6( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات بأن يضعن هلن هدًفا يف هذه احلياة.

- عرض أكثر من هدف ساٍم أمام الطالبات. 

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد التا�سع
نظـافة الطعـام

بداية امل�صهد...

فتدخل  مكشوف  طعام  به  صحن  فيها  طعام  طاولة  عىل  املشهد  يبدأ 
الطالبة سامح وتتجه إىل  الطاولة.

سامح: إين جائعة ال أستطيع االنتظار »فجأة تنظر إىل الطبق املوضوع 
عىل الطاولة«.

سامح: احلمد هلل .. كم أنا حمظوظة الطعام يناديني .. انتظرين إين قادمة.

»يف هذه الفي أثناء تدخل أختها سجى فرتاها وهي حتاول األكل من 
الصحن املكشوف؛ فترصخ!«.

سجى: توقفي يا سامح ال تأكيل من هذا الطعام. 

سامح: »خائفة وبغضب« أفزعتِيني .. ماذا حل بِك؟ إنني جائعة. 

سجى: ولكن، إن هذا الطعام مكشوف. 
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سامح: مكشوف أو غري مكشوف .. ال هيمني؛ املهم أنني جائعة. 

سجى: ولكن هذا سيعرضِك لألمراض. 

سامح: اسكتي .. اسكتي أنا أعرف بأنِك تريدين أن تأكليه وحدِك. 

سجى: ال يا أختي، أنا خائفٌة عليِك؛ فالطعام املكشوف عرضة للذباب 
واجلراثيم. 

سامح: أنا ال أصدق مثل هذا الكالم، وسآكل من الطبق.

»تبدأ سامح يف األكل وأختها حتاول منعها دون فائدة«. 

سامح: ما ألذ الطعام! انظري يا حاقدة مل ُأصب باملرض .. مل أصب .. 
لذيذ .. لذيذ. 

» تبدأ سامح بالرصاخ ممسكًة بطنها«.

سجى: ماذا بِك يا سامح .. أمي .. أمي.

تدخل األم مرسعًة .. ماذا حدث؟ ماذا بِك يا سامح؟

سجى: لقد أكلت طعاًما مكشوًفا وبدأت بعده بالرصاخ. 

سامح متأملًة: بطني .. أسعفوين .. أنجدوين.

سجى: هيا بنا إىل املستشفى برسعة.

»خيرج اجلميع من املشهد وبعد دقيقة يعودون«.

سجى: محًدا هلل عىل سالمتك يا أختي. 

األم: لقد أنقذِك بعد اهلل؛ وجود أختِك معِك يا سامح. 

سامح: شكًرا لِك يا أختي، واعذريني عىل جتاهيل لنصيحتِك.
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األم: ولكن ملاذا جعلتها تأكل من الصحن املكشوف يا سجى؟.

سامح: ال يا أمي، لقد حاولت منعها ونصحتها ولكنها مل تسمع كالمي. 

سجى: ليس هذا هو املهم؛ فاملهم هو ما الذي تعلمتيه من هذا الدرس؟.

سامح: لقد تعلمت أال آكل من الطعام املكشوف أبًدا. 

األم: نعم يا بنيتي؛ ألن الطعام املكشوف غري نظيف. 

سجى: نعم؛ وديننا حيثنا عىل النظافة. 

سامح: أعدكن بأنني سأسعى ألن أكون نظيفًة وأحافظ عىل النظافة. 

سجى: نعم يا سامح فالنظافة طريق الصحة والعافية.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
من املنزللكي يوضع فيها وجبة اإلفطارصحون1

اإلفطار من وجبة إفطار2 تناول وجبة  دور  لتمثيل 
الصحن املكشوف

من املنزل

)سامح،  هن:  طالبات   )3( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
وسجى، واألم(.

مدة املشهد: )6( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداتان؛ كالمها من املنزل.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات بخطر األكل من الطعام املكشوف.

- أمهية حتذير وتوجيه وتنبيه من يأكل من الطعام املكشوف.

- لفت أنظار الطالبات إىل أمهية الذهاب إىل املستشفى عند حدوث 
أعراض نتيجة األكل من الطعام املكشوف.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد العا�سر
الإذاعة املدر�سية

بداية امل�صهد...

- تدخل أربع طالبات إىل املشهد وهن: )سامية، رؤى، مروة، عائشة(، 
ثم جيلسن جانًبا ينتظرن بدء اإلذاعة الصباحية. 

علياء،  عهود،  نجاح،  وفاء،  )مرام،  هن:  طالبات  ست  تدخل   -
سنابل(. 

- يقدمن برناجًما إذاعًيا متكاماًل عىل النحو التايل: 

مرام: مقدمة اإلذاعة.

وفاء: تقرأ القرآن. 

نجاح: تقرأ احلديث. 

عهود: تقرأ احلكمة. 

علياء: تقرأ فقرة هل تعلم. 
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سنابل: تقرأ كلمة الصباح.

رؤى،  )سامية،  األربع:  الطالبات  أمام  كاملة  اإلذاعة  تقديم  بعد   -
مروة، عائشة(. جتلس طالبات اإلذاعة عىل يمني املشهد.

- تتساءل الطالبات األربع فيام بينهن:

سامية: إذاعة رائعة ومتميزة، استفدت منها ومتنيت أهنا مل تنتِه رسيًعا؛ 
فعاًل عمل عظيم جزاهن اهلل خرًيا. 

رؤى: أنا أكثر ما أعجبني وشدين يف اإلذاعة كلمة الصباح، موضوعها 
رائع، وإلقاؤها أروع، وأظن بأن إعداد الكلمة قد أخذ وقًتا وجهًدا كبرًيا؛ 

وهلذا السبب ظهرت هبذا املستوى املميز.

ومرتاًل،  جموًدا  وكان  ومميًزا،  وعذًبا  مجياًل  كان  القارئة  صوت  مروة: 
التوفيق  هلا  اهلل  أسأل  الكريم،  للقرآن  احلافظات  الطالبات  من  أهنا  بالتأكيد 

والسداد.

تعلم،  هل  مثل:  بعناية،  واملنتقاة  اجلذابة  الفقرات  أحب  أنا  عائشة: 
والكون،  والفضاء  وغرائب،  وعجائب  والعامل،  والتقنية  املعلومات،  وبنك 
والقصص، وغريها من هذه الفقرات التي حتتاج إىل بحث وتنقيب؛ وبرصاحة 
كانت فقرة هل تعلم متميزة، إلقاؤها أكثر من رائع .. حفظ اهلل من ألقتها لنا 

يف اإلذاعة، وبإذن اهلل سوف يرسن عىل هذا التميز.
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الف�صل الثاين
- تدخل مرام إىل املشهد وتذهب إىل الطالبات األربع ثم تسلم عليهن 
وتسأهلن هذا السؤال: أخربنني هل استفدتن من اإلذاعة الصباحية هلذا اليوم؟

الطالبات: نعم وبكل تأكيد استفدنا وجزاكن اهلل خرًيا. 

سامية: لدي سؤال يا مرام، ولكنني حمرجة منِك كثرًيا. 

مرام: وملاذا؟ أخربيني بكل ما تريدين يا سامية فال داعي للخجل. 

املدرسية  اإلذاعة  فن  تتِقن  كيف  أعرف  أن  أريد  برصاحة  سامية: 
ومتارسنه حتى خيرج هبذا املستوى املميز؟. 

مرام: املسألة يا سامية يسرية وسهلة؛ بل هي ممتعة أيًضا، فكل ما نقوم 
بعمله هو أننا نوزع الربنامج، ونقسمه عىل بعضنا البعض. 

تتكفل  والثالثة  القرآن،  تأخذ  التقديم، واألخرى  تتوىل  بمعنى؛ طالبة 
حكمة،  عن  تبحث  واخلامسة  الصباحية،  الكلمة  ُتِعد  والرابعة  باحلديث، 
التي  الفقرة  تأخذ  طالبة  كل  وهكذا..  منوعة،  فقرة  لنا  تنتقي  والسادسة 

تناسبها، وتقوم بتحضريها، واإلعداد هلا جيًدا. 

طبًعا .. املسالة سهلة وميرسة، وتستطيع كل طالبة أن تقوم هبا، يعني 
تستطيع كل طالبة أن تشارك يف اإلذاعة الصباحية بكل راحة؛ بل نرحب هبا، 

ونحتفل هبا، واعلمي بأن اإلذاعة املدرسية مل تنشأ إال من أجلكن. 

وأرغب  هبا،  ومعجبة  اإلذاعة  يف  أفكر  زمن  منذ  أنا  برصاحة  رؤى: 
باملشاركة فيها؛ لكن بكل رصاحة اخلجل هو ما يمنعني. 
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مرام: اخلجل من ماذا يا رؤى؟. 

رؤى: ال أدري؛ لكن أعتقد أن فيها نوًعا من اإلحراج، خصوًصا أمام 
زمياليت وأستاذايت.. يعني أية غلطة سوف تكون حمرجة جًدا.

املفهوم عن  يا رؤى، وهذا  مرام: ال واهلل كالمك خطأ وغري صحيح 
اإلذاعة هو خاطئ متاًما. 

الطالبات وزميالهتن وبني  بني  للتواصل  املدرسية فرصة  اإلذاعة  ألن 
بصدر  يقدمنه  ما  إىل  واملعلامت  الطالبات  فتستمع  ومعلامهتن؛  الطالبات 
بالفرح  اإلذاعة  تقدم  التي  الطالبة  تشعر  بل  بالغني؛  وبفرح ورسور  رحب، 
والغبطة وهي تقف أمام معلامهتا وزميالهتا؛ بل إن هذا املوقف هو مما يزيدها 

شجاعًة ومحاًسا وثباًتا. 

حتى لو أخطأت أو زلت فكلنا خطاءات، وال توجد منا من بدأت من 
القمة .. كلنا بدأنا خطوة تلو خطوة إىل أن نصل إىل القمة - بإذن اهلل - .

وصدقيني يا رؤى بأن اإلذاعة ستوصلِك إىل القمة، وستجعلِك قادرًة 
عىل الوصول إىل مجيع املنابر الدعوية اخلاصة بالنساء يف املستقبل - بإذن اهلل - 
بكل شجاعة وثبات، وجريب وأنِت ستعرفني صدق كالمي، وسوف تقولني: 

يا ليتني كنت من طالبات اإلذاعة منذ أول يوم دخلت فيه هذه املدرسة.

رؤى: كالمك مجيل ومقنع يا مرام وبارك اهلل فيِك، وأنا سأنضم جلامعة 
اإلذاعة من اليوم - بإذن اهلل - ، والتجربة خري برهان، لكن لن أنسى لِك هذه 

النصيحة الغالية - إن شاء اهلل - . 

عائشة: كالم مجيل وأكثر من رائع؛ لكن يا مرام هل تستطيعني إيضاح 
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وتبيني أهداف اإلذاعة املدرسية ولو بشكل خمترص. 

 . مرام: بالتأكيد يا عائشة، وهذا واجٌب عيلَّ

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

األهداف هي كالتايل:

أوالً: الدعوة إىل اهلل.

ثانًيا: زرع الثقة يف نفوس الطالبات.

ثالًثا: تدريب الطالبات عىل اخلطابة.

رابًعا: تدريب الطالبات عىل اإللقاء، ومواجهة اجلمهور.

خامًسا: تنمية قدرات الطالبات عىل اإلعداد والتنسيق بأنفسهن.

سادًسا: املشاركة يف التوعية باملناسبات الوطنية.

سابًعا: معاجلة بعض السلوكيات السيئة.

ثامنًا: اإلعالن عن األنشطة املدرسية لكافة اجلامعات املدرسية.

للطالبات  ومتميزة  جيدة  وثقافية  معرفية،  حصيلة  تقديم  تاسًعا: 
واملستمعات.

عارًشا: تنمية مواهب الطالبات بعرضها أمام زميالهتن.

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

الثاين عرش: غرس الوطنية وحب الوطن يف نفوس الطالبات.

- عائشة: جزاِك اهلل خرًيا يا مرام، وبرصاحة كفيِت ووقيِت، ومل يتبَق 
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إال أن أقول لِك.. أنا من يوم غٍد - بإذن اهلل - سوف أنضم إىل فريق اإلذاعة 
املدرسية فأفيد وأستفيد.

سامية: وأنا أيًضا اعتربيني إحدى طالبات اإلذاعة املدرسية. 

مروة: وأنا كذلك أريد أن أشارك يف اإلذاعة اليوم قبل غد. 
- خترج مجيع الطالبات من املشهد. 

:::::::  هناية املشهد  :::::::



322

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
برنامج إذاعي 1

متكامل
من الطالباتلتمثيل إلقاء برنامج إذاعي

عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: عرش )10( طالبات وهن: )مرام، 
وفاء، نجاح، عهود، علياء، سنابل، سامية، رؤى، مروة، عائشة(.

مدة املشهد: )12( دقيقة.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة من الطالبات.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات بأمهية اإلذاعة املدرسية.

- حث الطالبات عىل االنضامم إىل اإلذاعة املدرسية.

هلا  تسعى  التي  واألهداف  الفوائد  من  بالعديد  الطالبات  تبصري   -
اإلذاعة املدرسية.

الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة اإلبتدائية.
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 امل�سهد احلادي ع�سر
حوار بني احلياة واملوت

فكرة امل�صهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

احلياة: السالم عليكم. 

املوت: وعليكم السالم. 

احلياة: من أنت؟. 

املوت: ابدأي أنت. 

احلياة: أنا أسمي حياة بنت الدنيا. 
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املوت: أنا اسمي موت ابن اآلخرة. 

احلياة: أنا عندما آيت يفرح الناس. 

املوت: أنا عندما آيت حيزن الناس. 

احلياة: أنا ُأخربهم أين أتيت. 

املوت: أنا ال ُأخربهم أين أتيت. 

احلياة: أنا آيت إليهم يف كل سنة. 

املوت: أنا آيت مرة واحدة يف العمر. 

احلياة: أنا معي اللهو. 

املوت: أنا معي احلق. 

احلياة: أنا أميض رسيعًة عىل العايص. 

املوت: أنا أميض بطيًئا عىل العايص. 

احلياة: أنا أميض بطيئًة عىل املطيع. 

املوت: أنا أميض رسيًعا عىل املطيع. 

احلياة: أنا يرصفون عيلَّ األموال. 

املوت: أنا ال يرصفون عيلَّ األموال. 

احلياة: أنا حتت أمرهم. 

املوت: هم حتت أمري. 

احلياة: أنا أزيد عندهم األمل. 

املوت: أنا اقطع عنهم األمل. 
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احلياة: أنا شأين سخيف. 

املوت: أنا شأين عظيم. 

احلياة: أنا بيتي فوق األرض. 

املوت: أنا بيتي حتت األرض. 

احلياة: إذا ملوا مني تركوين. 

املوت: إذا ملوا مني مل أتركهم. 

احلياة: أنا صويت ضجيج. 

املوت: أنا صويت صمٌت رهيب.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)احلياة،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
واملوت(.

مدة املشهد: )5( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد: ذكر حقيقة احلياة، وذكر حقيقة املوت؛ حتى تعقلها 
الطالبات ويفهمنها.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة اإلبتدائية.
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 امل�سهد الثاين ع�سر
احلياة جمال للتفكر والتاأمل

بداية امل�صهد...

 تدخل أعرابية إىل املشهد وتتجول هنا وهناك، ومتعن النظر إىل السامء 
ثم تدور هنا وهناك،  ما. متكث طوياًل عىل هذه احلالة  أمٍر  تتفكر يف  وكأهنا 
فتدخل عليها امرأة أخرى »رثة الثياب« و تقول هلا: مايل أراِك تتخبطني هنا 

وهناك يا زبيدة؟.

زبيدة: لست أختبط يا عاتكة.

عاتكة: إًذا .. ماذا تفعيل؟ وكأنِك فاقدٌة لصوابِك.

زبيدة: إنني أتفكر يف هذا الكون الفسيح.

عاتكة: تتفكرين يف الكون! سامٌء وأرٌض ونجوٌم .. ما الذي يدعوا إىل 
التفكر؟!

لنعرف  فيها،  نتفكر  أن  التي جيب علينا  الكثري من األشياء  زبيدة: هبا 
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عظمة خالقها.

عاتكة: كأنِك يف بداية هذيانِك يا زبيدة.

زبيدة: ال واهلل؛ ولكني يف بداية صوايب.

عاتكة: أي صواٍب هذا الذي هتذين به؟

زبيدة: الصواب الذي ال يعكر صفوه يش. 

عاتكة: لقد احرتت معِك يا زبيدة.

زبيدة: لقد جاء رجل يدعونا إىل اإلسالم والتفكر يف اخلالق!

عاتكة: وما اجلديد يف هذا؟ ألن الكل سمع به واستنكر ما يقوله. 

زبيدة: ولكنني كدت أن أصدقه.

املدينة  أهل  من  أحٌد  يسمعِك  أن  قبل  صوابِك  إىل  ارجعي  عاتكة: 
ويفتَك بِك.

ختلق  واألرض  النجوم  هذه  فهل  احلق  الصواب  هو  هذا  بل؛  زبيدة: 
نفسها، أم هناك من خلقها وجيب أن نعبده ونشكره مثل ما قال ذاك الرجل 

الذي يدعونا إىل اإلسالم؟!.

زبيدة  صاحبتي  يا  وتقول:  زبيدة«  كتف  عىل  بيدهيا  »ترضب  عاتكة: 
إنني أخاف عليِك أن ُتطردي من هذه املدينة بعد كل هذا احلديث.

زبيدة: وإن يكن فلن أعبد النار، وال الشجر بعد اليوم؛ ألنني تفكرُت 
نعبده،  أن  جيب  رٌب  هلا  املخلوقات  هذه  كل  أن  إىل  وتوصلُت  الكون  يف 

وتوصلُت إىل حقيقِة أن كل ما يف الكون هو خملوق.
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عاتكة: وكيف عرفِت كل هذا؟

البعري، واألثر يدل عىل املسري؛ فسامء ذات  البعرة تدل عىل  زبيدة: إن 
أبراج، وأرض ذات فجاج، أال تدل عىل العليم اخلبري؟.

عاتكة: نعم .. نعم كالمِك عني الصواب »أشهد أال إله إال اهلل، وأن 
حممًدا رسول اهلل«.

أشكرِك يا زبيدة أنِك أوصلتني إىل الطريق املستقيم.

تعرف  الكون  يف  تتفكر  فمن  عاتكة؛  يا  واجب  عىل  شكر  ال  زبيدة: 
حقيقة اخلالق واملخلوق.

يف  معنا  يدخلن  لعلهن  املدينة  أهل  نساء  إىل  نذهب  بناء  هيا  عاتكة: 
اإلسالم.

زبيدة: هيا .. هيا بنا.

:::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ثوبان صوفيان، 1

وغطائني عىل 
الرأس كبريين، 
مع أحذية قديمة

من الطالباتلتمثيل دور أعرابيتني من البادية

عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: )2( طالبتان مها: )زبيدة، عاتكة(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداة واحدة فقط من الطالبات.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- إرشاد الطالبات إىل أن اإليامن هو بفطرة اإلنسان. 

- بيان أن اإلسالم هو الطريق الصحيح الذي جيب عىل العباد مجيًعا أن 
يسلكوه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثالث ع�سر
الغزو الفكري

بداية امل�صهد...

طالبتان مسترتتان باحلجاب اإلسالمي، ثم تأيت طالبة أخرى متثل الغزو 
الفكري وتكون هناك لوحة خلفها ُكتَِب عليها الغزو الفكري. 

وقفاز،  وجه،  وغطاء  )عباءة،  املحتشمتني:  الطالبتني  مالبس 
وجوارب(.

مالبس طالبة الغزو الفكري: )قبعة، نظارة(.

تأيت طالبة الغزو الفكري إلحدى الطالبات املحتشامت فتقدم هلا جملة 
هدامة فرتفض الفتاة، ثم تأيت هلا بعطر فرتشه عليها فرتفض مرة أخرى.

ثم تتوجه إىل الطالبة املحتشمة الثانية فتحاول أن تلبسها القبعة فرتفض، 
فتحاول أن تلبسها النظارة الشمسية فرتفض أيًضا.
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يف هذه الفي أثناء يتم عرض هذه األبيات عرب مكربات الصوت:

    تعالت هتافاهتم حرروها      تعالت هتافاهتم أطلقـوهـا 

    دعوها متارس حق احلياة       متيط اللثام وتلقي احلجاب 

    تـحطم كل قيود القديـم       تثور عىل كل يشء قـديـم 

بعد ذلك تتوجه إحدى الطالبات املحتشامت إىل طالبة الغزو الفكري 
وتعطيها مصحًفا وتقرأ عليها قول اهلل تعاىل: ڇ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ )اإلرساء: 9(.
حجاًبا  الفكري  الغزو  طالبة  وتعطي  الثانية  املحتشمة  الطالبة  وتتقدم 

كاماًل؛ فتأخذه  ثم تبكي.

بعد ذلك يتم عرض نشيد عن احلجاب ملدة دقيقتني أو ثالث والطالبة 
تبكي.

 
:::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
عباءة، ومخار، 1

وقفازان، 
وجوارب

من الطالباتلتمثيل الطالبة املحتشمة

من البيتلتمثيل طالبة الغزو الفكريقبعة، ونظارة2

لطالبة مصحف3 املحتشمة  الطالبة  تعطيه  لكي 
الغزو الفكري

من الطالبات

"الغزو الفكري"، لوحة4 لكي يكتب عليها 
ثم توضع خلف طالبة الغزو الفكري

)1( ر.س

)الطالبتان  هن:  طالبات   )3( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
املسترتتان باحلجاب اإلسالمي، وطالبة الغزو الفكري(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

من  وأداة  الطالبات،  من  أداتان  أدوات؛  أربع  املشهد:  أدوات  عدد 
املنزل، وأداة من السوق.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ثالثون رياالً.

اهلدف من املشهد:

- حماربة الغزو الفكري من خالل بيان مفاسده عىل الدين واألخالق 
واللباس.
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الكريم  بالقرآن  والتمسك  اإلسالمي  الدين  إىل  الطالبات  توجيه   -
وتعاليمه.

- غرس ألمهية احلجاب يف مواجهة الغزو الفكري.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الرابع ع�سر
حوار بني الكتاب والتلفاز

فكرة امل�صهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أو حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

بالعلوم  األلباب  ألغذي  الُكتاب،  ألفني  الكتاب،  أنا  إين  الكتاب: 
والعجاب، فأقبلن يا طالبات. 

التلفاز: إن تنادي يا صديق، فإن صدرك سيضيق، وقد تصاب بجفاف 
الريق، فصوتك أصبح كالنعيق.

الكتاب  وعىل  تتامدى،  بكالمك  من  يا  هذا،  يا  تكون  ومن  الكتاب: 



336

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

تتجاىف.

التلفاز: وهل هناك من ال يعرفني؟ هل هناك من جيهلني؟ أنا صديق 
الناس، ومشغل اإلحساس، فرباجمي كاملساج تريح األعصاب، فأنا أنا .. أنا 

التلفاز.

الكتاب: ال واهلل يا تلفاز؛ فلقد خدعت البرش، وأعميت البرص، فنسوا 
املفيد من الكتب ما ينار به العقل، وتاهوا وراءك يا أداة الرش، يا جالب الرضر.

التلفاز: ولكن قراءك قليل، تصيبهم بالعلل، وتشعرهم بامللل إال القلة 
من البرش. 

الكتاب: أبًدا .. أبًدا فمنذ أقدم العصور، من عهد الديناصور، واخلليفة 
املنصور، كنت أنري العقول بالعلوم و الفنون، وأنقلها عرب القرون، واهلضاب 

والسهول، وأجوب هبا هذا الكون املعمور، والناس يف ديارهم جالسون.

عندما  أنني  فصيح،  يا  تعلم  لكنك  صحيح،  قلت  ما  لعل  التلفاز: 
كرسيه  عىل  وجيلس  والقبيح،  املليح  ليشاهد  كالريح،  يرسع  الكل  أصيح، 

املريح، إىل أن تسمع الديك يصيح.

أفظعها من صور، هتدم  وما  تبث من رضر،  ما  إين ألعرف  الكتاب: 
رشب  علمتهم  الكفر،  أهداف  وكل  الغجر،  حضارة  وتنقل  الفكر،  معاين 

اخلمر، ترك احلجاب ونزع السرت، معاين الرذيلة ملواكبة العرص.

التلفاز: ربام قد أصبت، لكني قد رأيت البرش يسعون جللبي إىل البيت، 
ال  يشرتيك  فلن  ظهرت،  أمامهم  لو  حتى  وأنت  وغليت،  سعري  زاد  مهام 
الولد وال البنت، حتى لو رخصت وبنصف قرش رصت، فلن يشرتوك قط.
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الكتاب: هجرين الكثري، وصحبني القليل، ولكني مازلت أهدي العلم 
املنري، لكل عقل فهيم، وإن كان التلفاز قد أغوى بعض الناس وأبعدهم عن 
الكِتاب، فلعلهم هيتدون وإىل الصواب يرجعون، وعن مصلحتهم يبحثون، 

والسالم عىل املحسنني، واحلمد هلل رب العاملني.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
دور كتاب1 تؤدي  التي  الطالبة  حتمله  لكي 

الكتاب يف املشهد
من مكتبة 

املدرسة

دور جمسم لتلفاز2 تؤدي  التي  الطالبة  حتمله  لكي 
التلفاز يف املشهد

)50( ر.س

)الكتاب،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والتلفاز(.

مدة املشهد: )5( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداتان؛ واحدة من مكتبة املدرسة، واألخرى من 
السوق.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: مخسون رياالً.

اهلدف من املشهد:

- توعية الطالبات بأمهية القراءة.

- حتذير الطالبات من خطر مشاهدة التلفاز.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
* مالحظة: يفضل أن حتمل الطالبة التي تؤدي دور الكتاب معها كتاًبا 
للطالبة  بالنسبة  تأثري أكرب، وكذلك  الدور لكي يكون هناك  وهي تؤدي هذا 
التي متثل دور التلفاز يفضل أن حتمل معها جمساًم لتلفاز وهي تؤدي هذا الدور.
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 امل�سهد اخلام�س ع�سر
حوار بني املاء والنار!!

فكرة امل�صهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

فإنه  املاء  سخن  »مهام  القائل  املثل  عن  النار  أيتها  سمعت  هل  املاء: 
يطفئ النار«؟

النار: نعم سمعت به؛ لكن هل تظن أن هذا املثل املغمور يعطيك مكانة 
أكرب من مكانتي؟ أو جيعل لَك قوة تفوق قويت؟ أنَت إًذا حتلم.

املاء: ملاذا ال يكون األمر كذلك حًقا؟
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النار: ألن النار إذا عظم أوارها واشتد هليبها ال يطفئها كل ماء الدنيا.

ماٌء  نار  لكل  فإن  زعمت؛  فيام  تعارضك  أن  خلربيت  اسمحي  املاء: 
يطفئها.

- فمطفئ نار الغضب! ماء الوضوء.

- ومطفئ نار اهلوى! ماء العفة.

- ومطفئ نار احلسد! ماء احلمد.

- ومطفئ نار الفراق! ماء الصرب.

- ومطفئ نار الشوق! ماء األمل.

- ومطفئ نار الوجع! ماء الشجاعة.

- ومطفئ نار الفتنة! ماء اإليامن.

هليبها  ألن  ماء؛  يطفؤها  ال  ذكرت  التي  النريان  صاح..  يا  كال  النار: 
يزداد كل ساعة وكل حني.

احلياة وحيب  يكره  الدنيا حي  وليس يف  واملاء حياة،  النار موت  املاء: 
املوت.

النار: املوت أكرب من احلياة.

املاء: بل احلياة أكرب، وأرجى، وأبقى.

النار: كيف؟

املاء: احلياة أكرب ألهنا مستمرة مهام كرب املوت وتضخم، واحلياة أرجى 
ألن كل حي يرجو أن يعود للحياة حتى بعد املوت، واحلياة أبقى ألن هناية 
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العامل بعث وبقاء فال موت يف اجلنة أو السعري.

النار: صدقت؛ لكن نار اخلوف من املوت تستعر داخل كل حي حلظة 
بلحظة.

املاء: وماء الرجاء يطفئها.

النار: أتعرف الفرق بيني وبينك؟

املاء: نعم، لوال اهلل ثم وجودك ملا كان يل معنى وال مكان.

النار: صدقت؛ ولوال اهلل ثم وجودك ملا كان يل نضال.

املاء: نضالك من أجل بقائك، ونضايل من أجل بقاء غريي.

النار: لذلك أخرس حني تكون أنت خصمي.

املاء: ومتى تكسبني جوالت املعارك؟.

النار: حني أجد احلنني إيلَّ أكرب من اهلرب مني.

املاء: وهل حين إليك أحد؟.

النار: نعم، فربد االنتظار تدفئه نار احلديث، وبرد احلديث تذكيه نار 
اجلدل، وبرد الود تسعره نار الشوق.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: )2( طالبتان مها: )املاء، والنار(.

مدة املشهد: )5( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

وكيفية  وقضايا  أمور  لعدة  تربوية  صور  عرض  املشهد:  من  اهلدف 
القضاء عليها كام يقيض املاء عىل النار.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�ساد�س ع�سر
حوار بني متحجبة و�سافرة

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد.

بداية امل�صهد...

املتحجبة: ملاذا تسفرين عن وجهِك اجلميل ومل ال تصونني هذا احُلسن 
والبهاء عن نظرات العيون وغمزات اجلفون؟

السافرة: ألن احلجاب حيجب عن حمياي النور والضياء وال يأذن يل أن 
أمتع ناظري بام أبدع اهلل سبحانه من املحاسن واجلامل، وإن العني تود رؤية 

هذا الكون الفسيح عىل صورته اخلالبة املضيئة ال من وراء حجاب.
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للغري  املحاسن  وإظهار  والتربج  السفور  بأن  علمِت  أما  املتحجبة: 
جيعل العيون ختتلس بعض النظرات؛ منها السخيفة والساذجة، ومنها املاكرة 
والفاجرة، وأن النظرة سهم من سهام إبليس، وأن كل احلوادث مبدؤها من 

النظر.

السافرة: ومِلَ ال يغض الرجال أبصارهم عن رؤيتنا والنظر إىل حماسننا، 
أمل يؤمروا بغض الطرف عنا يف حمكم التنزيل؟

املتحجبة: نعم لقد ُأِمروا بغض البرص عن رؤيتنا كام ُأِمرنا نحن معرش 
النساء بغض الطرف عن الرجال إذا خفنا عىل أنفسنا منهم الفتنة.

السافرة: إًذا ملاذا ال يتحجبون عنا كام نتحجب عنهم؟

املتحجبة: ألن الرشيعة مل تأمرهم باحلجاب.

السافرة: أليس هناك من تعليل لذلك أو حكمة؟

املتحجبة: نعم؛ »ألن هناك فرًقا دقيًقا بني نظر النساء إىل الرجال ونظر 
يف  ألن  وذلك  للصنفني،  النفسية  اخلصائص  حيث  من  النساء  إىل  الرجال 
طبيعة الرجل اإلقدام فهو إذا أحب شيًئا يسعى إىل إحرازه والوصول إليه، 

ولكن يف طبيعة املرأة التمنع والفرار حليائها؛ كام قال أبو األعىل املودودي.

احلياة،  غامر  خوض  يف  األوىل  بالدرجة  عليه  املعول  هو  الرجل  وألن 
وهو املكلف األول يف كسب الرزق، أما املرأة فتبقى يف خدرها مصونة مكرمة 
وحسبها تربية أطفاهلا وتنشئتهم النشأة الفاضلة إال إذا اضطرت إىل العمل يف 

جمال يتناسب مع فطرهتا وأنوثتها وال ختتلط يف عملها.

والرقة  والفتنة  باألنوثة  تتصف  الفطرية  بطبيعتها  املرأة  فإن  وكذلك 
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واللطافة وحماسن األعضاء وتناسقها وهي ما مل حيظ هبا اجلنس األخر، وهذه 
املحاسن وغريها قد جعلت اجلنس اآلخر يميل إىل رؤيتنا. لذا؛ أمرنا اهلل - عز 
وجل - أن نحتجب عن الرجال األجانب حتى نحفظ أنفسنا عن أبصارهم، 
وتتوارى حماسننا عن عيوهنم وقد أحل لنا إبراز بعض حماسننا ملحارمنا أما 

مجيع هذه املحاسن واملفاتن فهي ألزواجنا وأزواجنا فقط.

السافرة: إنك تتحدثني عن حماسن النساء كأن مجيع بنات حواء ملكات 
للجامل أو هنَّ كأحسن ما خلق اهلل وأبدع، فاحلسن مقسم بدرجات متفاوتة 

بني النساء، وإن كثرًيا منهن ال يلفتن النظر وال يأبيهلهنَّ أحد.

املتحجبة: أمل تسمعي قول اهلل تعاىل وهو يصف مكر النساء وكيدهّن 
قال - عز وجل - : زب ى  ى   ائ  ائ  رب  ]يوسف: 28[.

فاملرأة حتب أن تلفت النظر إليها بكل وسيلة - إال من رحم اهلل - فهذه 
تبدي ذراعها العارية ثم تسدل عليها العباءة أو الرداء، وتلك تربق بوجهها 
ثم تسرته يف مكر وخداع، وأخرى تتعطر بام يثري من أذكى الروائح وأعبقها، 
وغريها ترتدي األلبسة الشفافة، وأما »املكياج« فإنه يزيد من حماسن احلسناء 

كام أنه يسرت بعض معايب الشوهاء.

السافرة: إًذا املكر يف النساء أو يف بعضهن؛ فام ذنب الشباب إذا نظروا 
للنساء العابرة؟ ملاذا ال تظنني فيهم بعض الرباءة وسالمة القصد وال تعتقدين 

فيهم إال الظنَّ السيئ؟.

الرجال والنساء وربام كان  املكر مشرتك بني  إن  املتحجبة: يف احلقيقة 
يف الرجال أقوى وأظهر. أمل تسمعي بتجارة الرقيق األبيض - أي النساء - 
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النساء ومفاتنهن  الشباب حماسن  يزينون ملعظم  الذين  الرجال  فهناك بعض 
بعقولنا  يعبثون  يعرفون كيف  بعقوهلم  الغواية  لعبت  الذين  الرجال  فهؤالء 
وأفئدتنا، وكيف خيدعوننا باألصفر الرنان ليستغلوا مجالنا ومفاتننا وسذاجتنا 

وغرورنا باسم الفن تارة وباسم التمثيل أو الغناء والتقدم تارة أخرى.

السافرة: وما نصيب هذه الكلامت من الصحة؟.

املتحجبة: أما تصدقني؟ فكري ملًيا وانظري: ملاذا مسابقات ملكات 
الداعرة  واألفالم  الفاجرة  واملجالت  األزياء  عارضات  وملاذا  اجلامل؟! 
املائالت  الساقطات  من  هناك  كم  املستهرتة؟!  والنوادي  املاجنة  واألغاين 
املميالت الكاسيات العاريات سلطت عليهن األضواء فدخلن الشهرة من 
أوسع األبواب وُنعتن زوًرا وهبتاًنا بالفنانات أو الكواكب والنجوم وهّن قد 

خلعن رداء احلياء ولبسن ثوب الغواية واالنحراف.

والكواكب  والفنون  الفنانات  عىل  التهجم  بعد  ماذا  ثم  السافرة: 
والنجوم؟.

بريقها  يتوارى  وغريهّن  هلؤالء  واملفاتن  املحاسن  تلك  إن  املتحجبة: 
يوًما بعد يوم، والعمر يتناقص حتى ينتهي إىل حفرة القرب، فكم ضمت هذه 
األرض من وجه مجيل وعنق أغيد، وخد أسيل. وكم حتت الرتاب من قدود 

وخدود، وكم غيب الثرى من شعور وثغور.

الديدان،  وأكلتها  الفناء،  وأهلكها  البىِل،  فتتها  لقد  اآلن؟  هي  أين 
وأصبحت يف عامل النسيان، وهي تنتظر احلساب من اهلل الواحد الدّيان. أين 
مارلني  أمثال  وكان  هوليود  جت  خّرّ ما  أين  بل  ووالدة؛  وعّزة  وبثينة  ليىل 
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مونرو وغريها من بنات اهلوى، لقد أصبحن مجيًعا يف خرب كان.

الطرية وهذا  الغضة  إليه أجسادنا  املخيف تؤول  الفناء  أهلذا  السافرة: 
مصري حسننا ومجالنا الفّتان، وأحُس قلبي يرجتف لتلك الكلامت املؤثرة وأن 

فرائيص لرتتعد خوًفا من هذا املصري و .. و ..

املتحجبة: أرى عرباتك تسبل عىل خديك وأملح لسانك وقد تلعثم عن 
تتمة الكلامت ماذا .. ماذا.

السافرة: اللهم إين أتوب إليك من تقصرٍي قد بدا مني، وإين سأسرت ما 
وهبني اهلل من ُحسن ومجال ألين كنت أعاين بعض اليشء من مشاكسة بعض 
الشباب العابث وأضيق هبم ذرًعا، وإين ال أحب أن أضيق هبم ذرًعا قي الدنيا 

وألقى احلساب العسري يف اآلخرة.

وجزاِك اهلل عن نصحي خري اجلزاء، وأرجوا أن نذهب غًدا سوًيا لرشاء 
ما يسرت وجهي - إن شاء اهلل - .

املتحجبة: احلمد هلل .. احلمد هلل الذي نرص احلق وخذل الشيطان.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)الطالبة  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
املتحجبة، والطالبة السافرة(.

مدة املشهد: )10( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- بيان أمهية وحماسن احلجاب.

- بيان قبح وخطر السفور.

احلجاب،  عىل  بحثهن  والعفاف  السرت  إىل  الطالبات  توجيه  حماولة   -
وإبعادهن عن السفور والعصيان.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد ال�سابع ع�سر
حوار بني معلمة وطالبة

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

الطالبة: جئت أهدي لِك من موطن أحزاين حتية، معها حزن فؤادي؛ 
فلقد رصت شقية.

فلقد  أصغي  سوف  لقلبي؛  شكواِك  بثي  بريب؟  يشقيك  ماذا  املعلمة: 
حزِت عىل زهرة حبي.

الطالبة: واجبايت أرهقتني، كثرت دون حدود، رصت أنسى أتناسى، 
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وأداري بالوعود.
املعلمة: تتناسني حقوقي، وتزيدين عقوقي؛ فجعلِت الشك يرسي يف 

متاهات عروقي.
الطالبة: ال؛ ولكني من هم طغى فرتكتيني هلمي ألعاين ما أعاين.

املعلمة: أنِت أمهلِت وقرصِت وما مهِك حايل، ولئن قلت: ملاذا؟ قلت 
يل: لست أبايل.

معانايت  ترضني  كيف  درجايت،  فيها  تنزل  كم  فامتحاناتِك  الطالبة: 
لتهل دمعايت.

معه  يأيت  اجلد  سرتين  فبذلك  عيني؛  قرة  يا  أجلِك  من  هذا  املعلمة: 
والفوز كذلك.

قصيد  كم  سُأذاكر؟!  كتاب  كم  سُأجاوب؟!  سؤال  كم  الطالبة: 
سُأردد؟! أعاين ألثابر.

املعلمة: ال تظني الفوز يأيت دون أن نسعى إليه؛ فانتظار الفائزات هو 
بالكاد عليه.

الطالبة: ويح قلبي جلم الفاه بام قلِت وإين سوف أشقى جلهادي، وبريب 
حسن ظني.

املعلمة: يا ابنتي كوين جمدة .. للعال مدي يديِك، واتركي عادة إمهالِك 
واهلل يعينِك.

وأشارك  سأحرض  بثبات؛  وأسعى  كان  ما  كل  أنسى  سوف  الطالبة: 
وأؤدي واجبايت.

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)املعلمة،  مها:  طالبتان   )2( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
والطالبة(.

مدة املشهد: )5( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- غرس ثقافة احلوار بني الطالبة واملعلمة.

الطالبة  بني  تكون  أن  ينبغي  التي  واملرشقة  احلسنة  الصورة  بيان   -
واملعلمة.

ينبغي أن  الطريق الذي  بيان أمهية اجلد واالجتهاد للطالبة وأنه هو   -
تسلكه، وتلتزمه.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد الثامن ع�سر
حوار بني نف�س طائعة ونف�س عا�سية

فكرة امل�صهد:

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

متسارعة  بخطوات  متيش  طائعة  نفس  هناك  كانت  األيام  من  يوم  يف 
مرددة سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال اله إال اهلل، واهلل أكرب. 

وإذا بصوٍت ينادهيا .. أنِت أيتها النفس إىل أين تذهبني مرسعة؟

النفس الطائعة: أذهب إىل املسجد هل تذهبني معي؟ 

النفس العاصية: آٍه فهمت أنِت من أولئك الرجعيون، ال وقت عندي 
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لذلك. 

النفس الطائعة: وألي يشء عندِك وقت إًذا؟ 

النفس العاصية: وقتي كله سعادة وهلو وغناء وعري يف اللباس. 

النفس الطائعة: أوجتدين سعادتِك يف معصية اهلل؟! قويل ال إله إال أنت 
سبحانك إين كنت من الظاملني. 

النفس العاصية: ما هذه الكلامت التي ما سكت لسانِك عن ترديدها؟. 

النفس الطائعة: إهنا ذكر هلل عسى اهلل أن يكتبني يف الذاكرين والذاكرات. 

الكلامت  الكالم واسمعي معي أمجل  العاصية: دعِك من هذا  النفس 
واألحلان. 

هل رأى احلب مثلنا .. هل رأى احلب مثلنا. 

النفس الطائعة: أعوذ باهلل من قائلة هذه الكلامت املجاهرة باملعصية. 

نتمتع باحلياة نلهو، وقبل املوت نتوب ال زال  العاصية: دعينا  النفس 
الوقت طوياًل! 

النفس الطائعة: أوتعلمني متى ستموتني؟ 

النفس العاصية: ما هذا احلديث اململ عن املوت؟ إننا ال زلنا شباًبا، 
هيا تعايل معي ارتعي ومتتعي! 

النفس الطائعة: مل جتيبيني؛ متى ستموتني؟ 

النفس العاصية: طبًعا ال أحد يعلم متى سيموت!

إًذا ملاذا تؤجلني التوبة علِك متوتني يف أية حلظة، ربام  النفس الطائعة: 
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اآلن! 

النفس العاصية: تتفائلني عيلَّ بالرش .. أتدعني عيلَّ باملوت؟! 

النفس الطائعة: ولكن املوت ليس رًشا؛ ولكنه حق علينا مجيًعا. 

النفس العاصية: هيا ابتعدي عني، واهلل إين أشعر بأين سأختنق. 

النفس الطائعة: تعايل أقرأ عليِك القرآن علَّ اهلل يشفيِك، ولعله هيديِك. 

النفس العاصية: ال .. ال .. آه ...آه .. ال أستطيع التنفس سأموت. 

النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ قويل: ال إله إال اهلل، أتوسل 
إليِك قويل. 

النفس العاصية: دعيني من كالمك؛ هل رأى احلب مثلنا، آه .. آه.. 
هل رأى احلب مثلنا. 

النفس الطائعة: ال حول وال قوة إال باهلل؛ إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

املؤذن: اهلل أكرب.. اهلل أكرب .. أشهد أال إله إال اهلل. 

 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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حمتويات امل�صهد
قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
ال يوجدال يوجدال يوجد1

)النفس  مها:  طالبتان   )3( املشهد:  يف  املشاركات  الطالبات  عدد 
الطائعة، والنفس العاصية، واملؤذن(.

مدة املشهد: )6( دقائق.

عدد أدوات املشهد: ال يوجد.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- عرض صورة للنفس الطائعة وحبها للخري، وكذلك عرض صورة 
للنفس العاصية وحبها للرش واللهو أمام الطالبات.

- حماولة التأثري يف نفوس الطالبات إىل اخلري من خالل هذا املشهد. 

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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 امل�سهد التا�سع ع�سر
حوار بني لب�سة تنورة ولب�سة بنطال

فكرة امل�صهد: 

يعتمد عىل احلوار بني طالبتني بحيث  املشهد هو مشهد حواري  هذا 
تؤدي كل طالبة دوًرا معينًا؛ لذا .. أويص بأمهية عامل احلركة يف املشهد سواًء 
حركة اليدين، أم حركة القدمني بامليش أمام الطالبات حتى يكون هناك تأثري 

أكرب للمشهد. 

بداية امل�صهد...

البسة البنطال: السالم عليِك يا البسة التنورة .. أما زلِت عىل حالك 
مستورة .. ملاذا جلاملك ال تظهرين .. فمن املنتصف تقصني .. فتكونني مجيلة. 

عىل  بأين  أخربِك   .. البنطال  البسة  يا  السالم  وعليِك  التنورة:  البسة 
أحسن حال؛ فأنا مجيلة ساترة، ولنعمة ريب شاكرة، فلم أبتِغ خطوات الشيطان 

فاحلمد هلل عىل نعمة اإليامن. 

www.alukah.net



357

مسرحةات لطةفة ةمشاهد خفةفة

باملرآة  شكلِك  تري  أمل  بتكرب«  العبارات  هذه  »تقول  البنطال:  البسة 
كأنِك مسكينة، والبستِك قديمة، ثم تواكبي التطور ومل تعريف التحرض؟!

البسة التنورة: بل أنِت املسكينة زين لِك الشيطان سوء عملك؛ فأسأل 
اهلل لِك اهلداية قبل دنو أجلِك؛ فأنا ال أرى فيِك مجاالً فأنِت شبيهة املقص، 
والبستِك تشعر بالنقص، فتقلد الكافرات السافرات الاليت بالنار موعودات. 
البسة البنطال: أنا .. أنا .. أنا شبيهة املقص يا شبيهة القفص، أمل تري 

كثرت الطلب عيلَّ باألسواق؛ فالقلب عيلَّ خفاق.
البسة التنورة: القلب املريض عليِك خفاق، والبستِك معرضة لسوء 

األخالق، أنا يا بنطال للجنة أشتاق.
البنطال،  عىل  أعتدت  فأنا  أعود؛  أن  يل  كيف  ولكن  البنطال:  البسة 

وضيق اللباس.
البسة التنورة:: األمر يسري، والدين حيث عىل اجلامل، وأطهر اللباس 
.. فأمامِك العديد من املالبس اجلميلة والفضفاضة والتي هي أمجل مائة مرة 

من هذه املالبس البعيدة عن احلياء.
     فكوين أقوى من الشيطان، واقهري شهوتِك، وال تقويل أعمل كام 
يعمل الناس، بل قويل: أعمل ما يريض اهلل وال ألتفت ملا يقوله ويعلمه الناس.
أمل تري كثرة البسايت باملدارس واجلامعات ويف دور التحفيظ، واملحارضات.
 نسأل اهلل هلن الثبات، وأن يبعد عنهن كيد احلاسدين واحلاسدات، وأن 

هيدي املسلامت.
 :::::::  هناية املشهد  :::::::
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 حمتويات امل�صهد

قيمة األداةالغرض من األداةاألدواتم
دور تنورة1 متثل  التي  الطالبة  تلبسها  لكي 

التنورة يف املشهد
من الطالبات

دور بنطال2 متثل  التي  الطالبة  تلبسه  لكي 
البنطال يف املشهد

من الطالبات

عدد الطالبات املشاركات يف املشهد: )2( طالبتان مها: )البسة التنورة، 
والبسة البنطال(.

مدة املشهد: )4( دقائق.

عدد أدوات املشهد: أداتان؛ كالمها من الطالبات.

تكلفة املشهد اإلمجالية تقريًبا: ال يوجد.

اهلدف من املشهد:

- حث الطالبات عىل أمهية حسن اختيار اللباس، والعناية باختيار ما 
يتفق مع الرشيعة السمحة، واألخالق اإلسالمية.

- حتذير الطالبات من خطر البنطال عىل دينهن وأخالقهن.

- عرض صورة ومثال حسن للباس مثل التنورة.

* الفئة املستهدفة: طالبات املرحلة االبتدائية.
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              ملحق
      مقدمات خا�سة 

                      بامل�ساهد
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مقدمة للم�ساهد »1« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أعدائه  عىل  وكتب  الرمحة،  نفسه  عىل  كتب  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الدائرة، ووعد أولياءه اجلنة.

والصالة والسالم عىل من بعث للعباد، هادًيا مبينا، ومعلاًم رحيام، وعىل 
آله وصحبه األطهار. ثم أما بعد:    

من منربنا هلذا اليوم: ) ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف وأربعامئة 
و)  ( من اهلجرة. 

- يرسنا أن نستهل براجمنا بآيات الذكر احلكيم:

- ومن حوض السنة، نأخذ َغْرفة، ونقتفي سنة:

- أما اآلن فنحن عىل موعد مع مشهد بعنوان: )  ( من إعداد املعلمة: 
)    ( نرتككن مع هذا املشهد.  
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مقدمة للم�ساهد »2« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سبحان من تشدو الطيور باسمه عىل الفنن، وتلهج به األلسن يف كل 
زمن، تبارك فرًدا صمًدا، مل يتخذ صاحبًة وال ولدا، وال رشيًكا وال عضدا.

والصالة والسالم عىل من دعا إىل الفضائل، وحذرنا من الرذائل، وعىل 
آله الكرام خري صالة، وأزكى سالم. ثم أما بعد:

مع هذا اللقاء، ومن منربنا هلذا اليوم: ) ( املوافق: ) ( من شهر: )  ( 
لعام ألف وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

يطيب لنا أن نقدم لكن ما يف جعبتنا، وما يسمح به وقتنا.

وأروع خطاب، وأفصح بيان هو كالم الرحيم الرمحن:

ودرة الكالم بعد القرآن، سنة نبينا اهُلامم عليه الصالة والسالم:

وأما اآلن نقف مع مشهد بعنوان:)   ( من إعداد املعلمة: )   ( فهيا بنا 
نشاهده سوًيا.
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مقدمة للم�ساهد »3« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ما طبق ظالم، وانحل نظام، وُسِمَع كالم، واستيقظ نوام، هو 
الويل احلق، ورب اخللق، بيده امللك، وإليه املآب.

املصطفى  نبينا  املسداة،  والنعمة  املهداة،  الرمحة  والصالة والسالم عىل 
املختار، وعىل اآلل والصحب واألحباب، أويل العقل واأللباب. ثم أما بعد:

امليـــدان  هذا  من  يطيـب،  معكـــن  والكــالم  يبهج،  بكن  اللقاء 
 العلمـــي يف مدرســـة: )    (، ويف هذا اليوم: )  ( املوافق: )  ( من شهر: 

)  ( لعام ألف وأربعامئة و)  ( من اهلجرة.

ننصت سوًيا إىل الذكر احلكيم، ونتأمل يف إعجاز اخلبري اللطيف:

ومن ينبوعنا الصايف، ومنهلنا الرقراق، نجلس إىل سنة املختار:

مشهد  ومع  تنضب،  ال   )  ( مجاعة:  مجاعتكن  يف  زميالتكن  ومواهب 
بعنوان: )  ( من إعداد املعلمة: )   ( نتمنى لكن وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
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مقدمة للم�ساهد »4« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي شهدت بعظمته البحار واملحيطات، واجلبال الراسيات، 
واهلل أكرب كلام دعاه ملهوف فحامه، وكلام سأله حمتاج فأعطاه.

والصالة والسالم عىل 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 بكن عىل مائدة القرآن الكريم:

ونلتف سوًيا حول مائدة النبوة، بدررها السنية:

من   ،)   ( بعنــوان:  تربــوي  مشهــٍد  إلـــى  بكن  لننتقـل  هنا  ونأيت 
إعداد املعلمة: )       ( فكن معنا قلًبا وقالًبا.
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مقدمة للم�ساهد »5« 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل محًدا عىل اإلكرام، واحلمد هلل شكًرا عىل اإلنعام، وسبحان اهلل 
عدد قطر البحار، وورق األشجار، ورذاذ األمطار.

آله وصحبه،  الدجى، وعىل  بدر  واهلدى، حممٍد  العلم  اهلل عىل  وصىل 
ومن سار عىل هنجهم إىل يوم املزيد. ثم أما بعد:

الشجية،  إذاعتنا  منرب  ومن  البهية،  مدرستنا  يف  سوًيا  نجتمع  نحن  ها 
يف هذا اليوم: )   ( املوافق: )  ( من شهر: )  ( لعام ألف وأربعامئة و)  ( من 

اهلجرة.

وخري ما نستمع له، ونجتمع عليه، كتاب الرب، تعاىل وتقدس:

ومن سنة نبينا نقتفى أثره، ونتبع منهجه:

من   )( بعنوان:  مشهد  وهي  أال  اليوم  هلذا  مفاجأتنا  إىل  مجيًعا  وننتقل 
إعداد املعلمة: )   ( فكن معنا، وشاهدن جديدنا.
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منوذج طلب لويل الأمر

عزيزي ويل أمر الطالبة/                                                  املحرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد :

لقد تم اختيار ابنتك ضمن أعضاء مرسحية )              ( باملدرسة، ونظًرا 
املوافقة عىل حضورها  نأمل  لذا..  األمور،  بعض  التدريب يف  إىل  حلاجتهن 
يــوم )         ( املوافق:   /    / 143هـ من الساعة )    ( وحتى الساعة )   (.

شاكرين لكم تعاونكم

مديرة املدرسة
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اخلـامتـة

بعد هذه الرحلة املمتعة يف رحاب املرسحيات واملشاهد املتنوعة، نرفع 
أكف الشكر والثناء للموىل -سبحانه وتعاىل- فهو أهل الثناء واملجد.

إمتام  أعانني عىل  الشكر فهو من  بعد  بعد احلمد، والشكر  وهلل احلمد 
هذا الكتاب، ويرس يل نرشه، وإخراجه لكم هبذه الصورة.

مهمت  حتى  كبرًيا،  ووقًتا  عظياًم،  جهًدا  الكتاب  هذا  مني  أخذ  وقد 
جتويل  أن  إال  األمور؛  زمام  يأخذ  آخر  لفارس  امليدان  وترك  باالنسحاب، 
العظيم يف جمال  القصور  العنكبوتية كشف يل  الشبكة  املكتبات، ومواقع  يف 
الضحالة  بل  عموًما؛  املدرسية  واملرسحيات  خصوًصا،  اإلذاعية  املشاهد 
عن  فضاًل  واملرسحيات،  املشاهد  هذه  بأمهية  والتوجيه  التوعية  يف  الشديدة 
إعدادها بصورة راقية ومنهجية تبنى عىل أساس العوامل والظروف املحيطة 

باملشهد واملرسحية بشكل كامل.

باألقالم  حمماًل  امليدان،  إىل  وعدت  األمور،  بزمام  أمسكت   .. لذا 
واألوراق، حتى احتللنا مكاًنا يف املكتبات، ومنحنا ألجيالنا بصمة قد تشفع 

لنا يف يوم أحوج ما نكون إليها.

إال أن أشد ما يفزعني ويقلقني؛ هو اخلوف من استمرار واقع اإلمهال 
بمثابة  هو  الكتاب  هذا  إن  حيث  املدرسية،  واملشاهد  للمرسحيات  الشديد 
السلم واملصعد الذي يطلب منِك تقديم خطوة أوىل للصعود، بعدها جتدين 

نفسِك يف أعىل ذلك السلم. 
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لذا .. ال تنسوا مجيًعا بأن املرسحيات واملشاهد املدرسية حتتاج إىل جهد، 
بأن  تشعرن  فسوف  تعاىل  اهلل  عند  األجر  احتسبتن  إن  لكن  ومال؛  ووقت، 
كل ما تقدمنه هو جهد قليل يف طريق بحر الدعوة إىل اهلل؛ ففضل اهلل عليِك 
عظيم، وعملِك ضعيف؛ فابذيل العمل، وأخليص النية، وسوف جتدين هذه 
األعامل - بإذن اهلل - يف صحائف أعاملِك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 

أتى اهلل بقلب سليم. 

أو  اقرتاح،  بإضافة  الكتاب،  هذا  إثراء  يف  معي  تتعاوين  أن  أنسى  وال 
إبداء رأي، أو مالحظة.. ومجيع هذه األشياء سوف نأخذها بعني االهتامم يف 

الطبعات القادمة  - بإذن اهلل - .
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