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بسم هللا الرمحن الرحيم

مشهد ( وطين هو اجملد )

( يفتح الستار على جمموعة من الشباب وهم جالسون مث يدخل عليهم حممد ويدور احلوار التايل )
مركازكم زادت أنواره

حممد  :سالم بشكة على مركاز

صاحيب غيبت أخباره

خالد  :سالم صاحيب على معكاز
هال أبو محيد  .كيفك .

حممد  :خبري  .كيفكم وش أخبار الشلة .

خالد  :مبسوطني وما عليهم .

حممد  :ايش عندكم اليوم من علوم الرجال .

خالد  :كلها عندان  .وش تىب منها .

( يلتفت حممد إىل حسني وخياطبه )

حممد  :وش عندك اي بو علي .

حسني  :وهللا أان يف رأسي شيء لو توافقوين عليه .

حممد  :قول  .ما جيي منك إال كل ما يعجب الشلة .

حسني  :وش رأيكم  .كل واحد يقول أمانيه يف احلياة .
حممد  :وهللا رأي  .وش رأيكم اي مجاعة .
اجلميع  :مت ايبو علي  .وأنت اللي يبدأ .

حسني  :أن أمتىن اي شباب أن اشرتي يل نبالة  ،وأقوم برمي كل اللمبات املوجودة يف الشوارع وأكسرها .

حممد :وليه اي بو علي .

حسني  :بطره  ،عشان عمال شركة الكهربة يشتغلون .
( يردد حسني ويردد البقية معه )

وملبيت اي ملبة

أوووووووه اي ملبة .

خالد  :أما أان امتىن كتابة امسي على مجيع األماكن العامة خبط عريض .

حممد  :وليه اي بو خلود  .وش الفايدة .

خالد  :عشان الناس كلهم يعرفوين  ،ويعرفون إين أكرب مشكلجي يف احلارة
( يردد خالد ويردد معه اجلميع ) عمي اي خطاط قم شد احلمويل

سعد  :أما أان يف رأسي مشروع كبري .

حممد  :وش هوه قول .

سعد  :أمتىن أن أقوم بتكسري كل احلدائق واألشجار واملالهي

حممد  :وليه اي بو سعود .

سعد  :كذه بطره .

حممد  :بس البد من سبب .

سعد  :بصراحة ما فيه سبب ولكن البطرة .

على جسر حسان اي ويل حايل
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صاحل  :أما أان أُمنييت ختتلف عن اجلميع .

حممد  :قول اي بو صلوح  .ما أظن هناك أماين أقبح من اللي قالوها الشباب .

صاحل  :أُمنييت إن كل مواطن يرمي النفاايت وعلب العصري من شبابيك السيارات  .وال حيطوهنا يف احلاوايت والصناديق

حممد  :وليه اي بو صلوح وش الفايده .

صاحل  :عشان عمال البلدية يشتغلون  ،وال ينامون  ،فقد رأيتهم أبُم عيين وخالة عيين ومجاعة عيين كلهم  .رأيتهم
انئمون  .وبرضه عشان احتس ابحلرية .

حممد  :كفاية اي شباب  .كفاية  .كفاية  .إيش هذا .

معقوله هذا الكالم يصدر من شباب متعلم  ،وفاهم مثلكم  .كيف تفكرون يف هذه األشياء القبيحة .

حسني  :وليه اي بومحيد  .ليه اي صاحيب .

حممد  :تعرف إن هذه األشياء دليل على عدم الوعي حبب الوطن .
خالد  :واحنا تكلمنا يف الوطن واال جبنا سرية .

حممد  :ليعلم اجلميع أن الوطن ال يعين األرض اليت نعيش عليها فقط  .لكن الوطن هو األرض  ،هو املشاريع  ،هو املباين

هو كل ما هو موجود على هذه األرض احلبيبة الغالية .

كسرت مصابيح اإلضاءة فأنت تسئ هلذا الوطن املعطاء  .وكذلك
( يلتفت حممد إىل حسني ويقول له )  :اي بو علي لو ّ
أنت اي خالد وأنت اي سعد وأنت اي صاحل  ،أعمالكم كلها تسئ للوطن

خالد  :بس احنا حنب الوطن .

حممد  :ممكن تقويل ما معىن حب الوطن عندك .

خالد  :حب الوطن الدفاع عنه .

حممد  :نعم اي خالد الدفاع عن الوطن هو أساس احملبة للوطن  ،لكن احلب احلقيقي للوطن هو أكرب من ذلك .

حسني  :وكيف اي بو محيد .

حممد  :احلب احلقيقي للوطن هو الدفاع عنه واحملافظة على مكتسباته  .وليعلم اجلميع أننا يف هذا الوطن حمسودون .

صاحل  :حمسودين ! كيف اي بو محيد ؟ .

حممد  :حنن نعيش على أرض عاش فيها حممد صلى هللا عليه وسلم  .أرض احتظنته حياً وميتاً  .أرض فيها احلرمني

الشريفني  .أرض السالم  .أرض األمن واألمان  .والعامل كله ينظر إلينا بعني احلسد  .وقد من هللا علينا خبريات كثرية .

سعد  :طيب وش املطلوب منا .

حممد  :املطلوب احملافظة على مكتسبات الوطن وخرياته  .وعدم العبث هبا وكذلك التفاين يف حبه واالفتخار بكوننا

سعوديني .

والشاعر يقول ( ارفع رأسك أنت اسعودي )

أرضنا هي أرض اجملد  .نفتخر هبا وندفع دماءان يف سبيل احلفاظ عليها والدفاع عنها  .وقد قيل يف األثر

" حب الوطن من اإلميان " فلنكن يداً واحدة يف سبيل الدفاع عن الوطن وقلباً واحداً يف حب الوطن  .كل حسب

استطاعته وموقعه ولنردد دائما " وطين  .وطين هو اجمل ُد هو اجمل ُد " ( مث يردد اجلميع وطين  .وطين هو اجمل ُد هو اجمل ُد )
( مث يغلق الستار )

