
 مسرحية صحة برغر 

 فكرة النص

يتحدث العمل عن صراع بين العادات الغذائية العربية اإلسالمية األصيلة وتلك العادات الغذائية 

 المستوردة من الغرب وتأثيرات هذا النظام الغذائي السيئة على صحة أبنائنا.

 العمل موجه لفئة اليافعين والفئات األخرى ...

الراشدة ألبنائنا لمساعدتهم على تغيير تلك العادات الغذائية السيئة وذلك يحاول العمل مد يد العون 

األغذية الجاهزة بمكوناتها المضرة كالهمبرغر وغيرها وكذلك  عبر تبصيرهم بمضار

وتأثيرها السلبي على الصحة كالبدانة  المشروبات الغازية كالبيبسي كوال وغيرها أيضا  

وبدائل صحية بشقين غذائي وهو تناول وال  وأمراض الكلى وغيرها كما يقترح حل

األطعمة والمشروبات الصحية كالخضار والفواكه وغيرها من األطعمة الصحية 

 الغنية بالفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم والتي تسهم في بناء جسد سليم ...

ودية السعكما يقترح حلوال  كالمشي مثال  والرياضة البدنية ويشير إلى جهود الدولة 

في الحفاظ على صحة الشعب السعودي وذلك عبر اعتمادها خططا  تسهم في الحفاظ 

على الصحة كإنشاء المدن الصحية وتعزيز ثقافة الوقاية قبل العالج وتفعيل نظام 

 الخدمات المجتمعية التي من شأنها دفع قضية الصحة العامة قدما  إلى األمام...

 

 شخصيات المسرحية:

 اثنا عشر عاما  ( بدين يعشق أكل المأكوالت الجاهزة ... حازم: ) -1

 طارق: يقارب عمر حازم، رشيق يحب الطعام الصحي والعادات الصحية ... -2

هالة: فتاة ذكية متميزة متفوقة تحب البحث والثقافة ال يفارق ) التاب ( يدها وهي  -3

 تبحث عن كل ما هو مفيد 

 ... وهي غير مبالية باألمور الصحية نورة تحب أفالم األكشن والموضة -4

 

 الديكور

ار عمة الصحية من الجهة اليمنى كالخضفي صدر الخشبة يظهر لنا صور األط

وعلب اللبن الرائب والزبادي وهي كلها والفواكه المتنوعة والسمك والحليب 



مشخصنة ) أي مرسومة مع عين وفم وأدنين ( وتبدو قوية سعيدة وتحتها صورة 

من هذه األطعمة وتلك المشروبات ومتظهر في وسط جسمه معدته طفل يأكل 

المسرورة من تناول هذه األطعمة وبجانبها صورة لطفل يمارس رياضة المشي أو 

 وهو يبدو بصحة جيدة الركض 

لهمبرغر والتشيزبرغر تتلوها صور لألطعمة الغربية من الجهة اليسرى مثل ا 

صنة والتي تبدو شريرة بجانبها عظم إنسان والبيتزا وعبوات المياه الغازية المشخ

 منخوريحث يشرب هذا العظم تلك المياه الغازية فتتطاير منه حبات الكالسيوم ...

 وبجوراها أيضا  شاب سمين ال يستطيع المشي ويبدو عليه التعب والوهن...

 

وعلى الخشبة نرى الحديقة فيها بعض المقاعد ويحيط بها األعشاب من كل جوانبها 

 يتوسطها ممر 

 

 المشهد االول

 

 

ة رسي وهو يقوم بقراءة قصكل من طارق الذي يجلس على كتتاح الستائر لنرى يبدأ المشهد باف

ية ونورة مواقع العلمبين يديه وهالة إلى الجانب اآلخر التي تمسك بين يديها ) التاب ( وتتصفح ال

 التي ترسم بعض الرسوم على دفترها لتبدأ نورة الكالم متوجهة إلى هالة المنهمكة بالتصفح

 ماذا عن أخبار الموضة اليوم يا هالة ؟؟؟ -

 ثم  بصوت أعلى  لهالة التي لم تسمعها ألنها مستغرقة في التصفح 

 هييي هالة هالة  -

 هالة. بانتباه 

 نعم يا نورة ماذا تريدين  -

 نورة : مكررة ذات السؤال

 كنت أسألك عن آخر أخبار الموضة  -

 هالة :مستغربة

 وما شأني بالموضة أنا أقرأ عن شيء أكثر أهمية ... -



 تترك مقعدها وتجلس بجانب هالةنورة: باهتمام وهي 

 عماذا تقرئين إذا  ... قصصا  بوليسية ؟؟؟ -

 هالة: بتضجر 

أقرأ عن اإلنسان القديم كيف كان يعيش قبل أن تدخل المأكوالت الحديثة إلى ال أيضا  أنا  -

 األسواق...

 نورة: بخيبة 

ياله من موضوع ممل لو أنك تقرئين عن صناعة الكيك في المنزل ما بالك واإلنسان  -

 القديم...

 طارق: متدخالً  هو يحمل بيده الكتاب 

مراض وأسبابها وكيف تم العالج هذه الموضوعات تخبرنا كيف تم تطور الصحة واأل -

 وكيف تطور إلى أيامنا هذه يا نورة...

 جر مستمرضبنورة: 

ما هذه األمور فال عه أأنا أحب أفالم األكشن وأخبار المشاهير والطعام وأنواأوووه منكما  -

  تهمني بشيء ...

 ع.يدخل في هذه األثناء حازم وهو يحمل بيده كيساً فيه بعض األطعمة محيياً الجمي

 السالم عليكم يا أصدقاء -

 الجميع بأصوات متفاوتة

 وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته  -

 نورة: لحازم مبتهجة 

 أهال  حازم جئت في الوقت المناسب  -

 ثم وهي تشير إلى نورة وطارق

 فالجلوس مع هذين اإلثنين مضجر للغاية  -

 الكوال ويخرج منه صندويش الهمبرغر وعلب ثم لحازم الذي يفتح الكيس

 ياله من طعام لذيذ همبرغر  ياااي  -

 حازم: بحماس 

 التقلقي لقد أحضرت لكم جميعا  

 نورة: لحازم مبتهجة.

 شكرا  لك يا حازم سأوزع الهمبرغر على الجميع  -

 طارق: متمنعاً 



 ال شكرا  ال أريد ألني ال أحب الهمبرغر  -

 حازم بسخرية

 جربه ولن تندم يا صديقيومن ال يحب الهمبرغر إنه طعام لذيذ جدا   -

 طارق: معترضاً 

 إن هذه األنواع من األطعمة ليست مغذية وتسبب الكثير من المشكالت الهضمية  -

 مقاطعةً  :هالة

 وأنا أيضا  ال أريد أن آكل هذه المأكوالت إنها غاية في السوء  -

 حازم: معترضاً بسخرية ومشيراً والهمبرغر بيده

 ...هالة هههه الهمبرغر ماذا تقولين الهمبرغر سيء لماذا يا بروفيسورة  -

 هالة: بثقة 

تفتقر إلى العناصر الغذائية والمعادن المهمة التي يحتاجها جسم اإلنسان ألن هذه األطعمة  -

 بصفة يومية...

 بينما حازم يأكل بنهم شديدطارق: وهو يشير إلى الهمبرغر الذي بيد حازم 

كما أن هذه األطعمة تسبب الُسمنة وارتفاع الكوليسترول والكثير الكثير من أمراض  -

 المعدة 

 حازم: ضاحكاً باستهزاء.

هههه أنا آكل الهمبرغر منذ زمن ولم أصب بما تقوالن هيا دعكما من هذا ولنكمل  -

 طعامنا...

 يبدأ بالشربمكمالً طعامه بنهم مستمر ويفتح علبة الكوال المرافقة للهمبرغر بيده و

 بينما تبدأ هالة بقراءة معلومات من خالل ) التاب بيدها (

  لعظام ...ر الدم، تسوس األسنان، هشاشة افق -

 نورة: مقاطعةً 

 خيرا  إن شاء هللا من المصاب بهذه األمراض -

 هالة: وهي تنظر إلى حازم

 يا نورة...الذين تناولون المشروبات الضارة كالكوال وغيرها إنهم  -

 نورة: مستغربة 

 من أين لك بهذه المعلومات يا صديقتي؟ -

 هالة وهي تشير إلى التاب بين ييها

 إنها من مواقع صحية رسمية في المملكة ضمن خطتها التوعوية الصحية يا نورة -



 بسخرية مستمرةحازم: 

 إنهم يبالغون بهذا فأنا أشرب الكوال منذ زمن ولم أصب بشي -

 طارق: متدخالً 

المعلومات صحيحة يا حازم إن أكثر الناس يعانون من مشكالت صحية بسبب هذه  -

 األطعمة الجاهزة

 هالة مكملة القراءة 

كل هذه األمراض بسبب الفوسفور الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية كما أنها توذي الكبد 

 وتؤدي البدانة...

 طارق متدخالً 

وتأثيرات على النوم بسبب مادة الكافئين حتى أنها تؤدي إلى أمراض و فرط الحركة و  -

 الموجودة بداخلها بكميات كبيرة...

 حازم متضجراً 

 أيييه أوقفوا هذين المذياعين  -

 ثم سخرية مستمرة مع الغضب

، دائما  أمي وأب يخبراني والتغيرات المناخية أال تسبب ايضا  ثقب طبقة األوزون و -

 بالكالم ذاته لقد مللت منه 

 ثم إلى طارق وهالة 

أتركوني وشأني فأنا ال أريد سماع هذا بعد اآلن وسوف آكل المزيد من الهمبرغر  -

 والكوال أيضا  

 طارق بلطف إلى حازم الذي يأكل بغضب وشراهة  

 .نحن نخاف عليك يا حازم فأنت صديقنا وال نريد أن تصاب بمكروه -

 هالة: متوددة لحازم

هنالك أطعمة أكثر فائدة من الوجبات السريعة وتحوي على الكثير من الفيتامينات  -

 والبروتينات التي يحتاجها جسم اإلنسان ، دعني أخبرك عنها 

 وهو يهم بالخروجمقاطعاً  :حازم

وسوف أكمل طعامي في مكان آخر إلى اللقاء يا  ال أريد سماع المزيد فأنا بصحة جيدة -

 أصدقاء.

من وسط نظرات كل من هالة وطارق المتعجبة ونورة التي تلحق بحازم إلى ويخرج حازم 

 الكالوس المقابل



  ال تذهب يا حازم انتظر حازم ... حازم ... -

 ثم تعود لرفاقها موبخةً 

 لقد أزعجتم حازما  ليتكم لم تفعلوا ذلك -

 هالة: مبررة

 يوما  ما أنه مخطئإن حازم صديقنا ويجب علينا أن ننصحه ال عليِك يا نورة سوف يدرك 

 طارق: مضيفاً 

أبي يعمل في مستشفى لألمراض الداخلية وفي كل يوم يرى الكثير من حاالت التسمم  -

 نتيجة تلك األطعمة التي يأكلها الناس...

 نورة: بقلق 

 أرجو أال يصاب بمكروه -

 هالة وطارق 

 آمين 

 

 نهاية المشهد األول

 

 المشهد الثاني

 وهو يصرخ بصوت عال  ظالم دامس ونسمع صوت حازم 

 آه بطني أنقذوني أرجوكم إمعائي تتقطع أرجوكم أنقذوني  -

 بابها وعادت غلق  ثم نسمع صوت سيارة اإلسعاف المسرعة والتي توحي أنها توقفت ثم أ  

لتسير مطلقًة صوتها المعروف متزامناً مع صوت حازم المستغيث من األلم لينخفض صوته 

 وصت السيارة تدريجياً ...

   

 نهاية المشهد الثاني

 

 

 المشهد الثالث

يبدأ المشهد بالحديقة التي يجلس فيها األصدقاء الثالث هالة وطارق ونورة وهم يتبادلون أطراف 

 الحديث

 نورة: لهالة وطارق



 أنا حزينة من أجل حازم وأرجو أن يمن هللا عليه بالشفاء العاجل -

 طارق: متعاطفاً 

 في حالة جيدة هكذا قال الطبيب. آمين لقد زرته المرة الماضية وهو -

 هالة: بتعاطف

 يجب علينا أن نساعد حازم على أن تيرك هذه العادات الغذائية السيئة -

 نورة: بحزن 

 أنتما محقان فيما تقوالن يا أصدقاء يجب أن نساعده لكن كيف؟؟ -

 هالة: وهي تشير إلى التاب بين يديها

ت فيه خطةٌ للتخلص من األطعمة الغير كنت أتصفح البارحة موقعا  رسميا  للملكة ُوضع -

 صحية و خطة رياضية لتخفيف الوزن الزائد و...

 

 دخل حازم في هذه األثناء ويبدو عليه عالمات التعب ي

 السالم عليكم يا أصدقاء  -

 الجميع بفرح شديد وهم يتجمعون حول حازم

 نورة:

 حمدا  هلل على سالمتك يا حازم أقلقتنا عليك  -

 حازم متبسماً 

 سلمك هللا يا نورة الحمد هلل أنا بصحة جيدة  -

 طارق: وهو يربت على كتف حازم مبتسماً 

 حمدا  هلل على وجودك بيننا معافى  يا صديقي  -

 حازم: بسعادة 

 سلمك هللا وال أراك مكروها يا طارق. -

 هالة: بفرح 

 خفنا عليك كثيرا  لكنك تتمائل للشفاء وهلل الحمد  -

 حازم: بنظرات امتنان

يا هالة على اهتمامك وأشكركم جميعا  على ما فعلتموه من أجلي، كما أني أعتذر  أشكرك -

 منكم على ما بدر مني من سوء تصرف بحقكم في ذلك اليوم

 طارق وهو يربت على كتف حازم برفق

 ال عليك يا صديقي المهم أنك عدت إلينا سالما  وذهبت تلك الجرثومة من معدتك. -



 حازم: بحزن 

كثيرا  في ذلك اليوم وخضعت لعملية غسيل معدة كما تعلمون وقد أعطاني نعم لقد تألمت  -

 األطباء حمية عن كل األطعمة الجاهزة  والوجبات السريعة 

 مطمئنةً نورة: 

 ال عليك يا حازم فسوف تتمائل للشفاء التام إن شاء هللا 

 ثم تشير إلى التاب بين يدي هالة ثم لحازم 

مساعدتك على تجاوز هذا األمر وهذه هالة قد أعدت لنا من انظر يا حازم لقد قررنا  -

 خالل أحد المواقع الرسمية للمملكة خطة صحية ما رأيك .

 حازم باهتمام بالغ 

  نعم أنا مستعد لذلك سلمت يداك يا هالة  -

 هالة: ممسكةً التاب بيدها وتقرأ بصوت حماسي وسط إصغاء حازم ورفاقه التام لها

الوجبات السريعة بوجبات مطبوخة في المنزل تحتوي على الخضار  تبدأ الخطة باستبدال -

الطازجة الغنية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم كما تحوي على المشروبات 

 الطبيعية كعصير البرتقال والحليب والجزر وغيرها ...

 حازم: بحزن 

لكنني من اآلن سأقوم بتطبيق أمي دائما  كانت تقول لي هذا وأنا لم أكن أصغي لكالمها  -

 هذا النظام الغذائي إن شاء هللا

 هالة متابعة

أما الخطة الرياضية فتهدف لجعل الجسم أكثر رشاقة كما تساعد على تخفيف الوزن  -

وتنشيط الدورة الدموية وهي باختصار ممارسة رياضة المشي للمسافات القصيرة 

ارسة رياضة الركض يوميا  قبل طلوع واالستغناء عن ركوب السيارة قدر المستطاع ومم

 الشمس...

 بحزناطعاً حازم مق

 لكن كيف سأقوم بهذا لوحدي فأنا أمل بسرعة

 طارق: مستدركاً ومخرجاً ورقة من جيبه

ال عليك يا صديقي لقد قام ريق من المتطوعين في الحي بإقامة نشاط يومي في الحدائق  -

من صباح الغد وفيها مدرب رشاقة العامة لقد سجلت اسمي واسمك فيها وهي ستبدأ 

 متخصص من لجنة األحياء الرياضية...

 حازم: بفرح وحماس كبيرين 



 أشكركم من كل قلبي يا أصدقائي سأكون أول المتواجدين هناك إن شاء هللا  -

 هالة بفخر كبير

إن المسؤولين في قطاع الصحة في المملكة يولون أهمية كبيرة لبرامج التوعية الصحية  -

 عم الناس بصحة جيدة يا حازم حتى ين

 حازم: بفرح كبير 

 أرجوا هللا أن يديم الصحة والعافية على الجميع سأذهب وأحضر نفسي للغد  -

 طارق: مربتاً على كتف حازم برفق

 وأنا سأذهب أيضا  لكي أحضر حوائج الركض  -

 ويخرج االثنان من الكالوس وسط نظرات هالة ونورة الفرحتين ثم 

 هالة:

 رافقتكما السالمة   -

 نورة:

 نراكما الحقا  إن شاء هللا. -

 نهاية المشهد الثالث

  

 

  المشهد الرابع

 

يبدأ المشهد من الحديقة ذاتها ونشاهد فيها كل من هالة التي تمسك التاب بين يديها وتتصفح 

 ونورة التي تتابع مع زميلتها هالة ما تتصفحه لنسمع صوت حازم وهو يردد من بعيد 

 اثنان واح اثنان واحد اثنان... واحد -

ليظهر لنا كل من حازم الذي بدت عليه عالمات الرشاقة ونقص الوزن ) النحافة ( وهو يجري 

 ويرواح في مكانه  

 واحد اثنان واح اثنان واحد اثنان... -

 ثم لهالة ونورة 

 السالم عليكم يا أصدقاء  -

 الجميع:

 وعليكم السالم ورحمة هللا  -

 زال خارج الخشبة ونسمع صوت لهاثة ثم لطارق الذي ما



 مابالك يا صديقي تتعب بسرعة هيا لقد وصلنا  -

 ليدخل طارق وقد بانت عليه عالمات التعب وهو يلهث.

 طارق: 

لقد تعبت يا صديقي ونحن منذ أن خرجنا من التمرين الصباحي تركض لقد أتعتبتني لقد  -

 دنيكنت أظن أنني سأساعدك في الرياضة ثم مالبثت أن تساع

 يربت على كتف طارق حازم: وهو

 لك الفضل علي يا صديقي أنك قد شجعتني على ممارسة الرياضة  -

 الة: وهي تنظر إلى حازم ه

 لقد أثمرت التمرينات الرياضية والحمية يا حازم هذا واضح جيدا   -

 حازم: بفرح شديد

 لكم جميعا  الفضل بذلك لقد صرت أفضل اآلن  -

 وهي تربت على كتف هالة مازحة  نورة:

إنها البروفيسورة هالة التي تبحث دائما  عما هو مفيد، سوف أغدو مثلك يا هالة وأترك  -

 البحث عن األفالم والموضة وأبحث عما يفيد...

 بنبرة متفائلةهالة: 

يجب أن نكون واعين لصحتنا دائما  أكثر من أي شيء وإن كان ال بد من شكر أحدهم  -

فيجب أن نشكر حكومة بالدنا على ما اولته ألبنائها من اهتمام في كل مناحي الحياة 

 وخاصة الصحية 

 حازم: مازحاً وهو يبتلع ريقه ويبتعد عن الجميع بضعة أمتار

 الكوال يا رفاق لكنني أشتاق لسندويشة الهمبرغر وعلبة -

 ليصمت الجميع هنيهة ثم يركضون وراءه ليضربوه مازحي

 الجميع 

 ليس مجدداُ  ااااااال -

 

ويخرج الجميع من الخشبة وهم يلحقون بحازم الذي يهرب منهم خارج الخشبة مع بداية 

 موسيقى فرحة 

 نهاية العمل بحول هللا 


