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نص المسرحية
النفس بالنفس

  خلفية الشخصيات 

ين الذين لهم  ينبغي لهذه المالحظات أن تساعد المؤدِّ
أدوار في الحديث على تحضير أدوارهم. وربما يرغب 

المعلمون في النظر بصورة وثيقة إلى المعلومات التي 
توفرها خطط الدروس والفيلم في الملف.

الراوي/الرواة
يمكن لشخص واحد، أو لبضعة أشخاص ُيلقون عبارات 

منفصلة أو يتكلمون معًا، أن يلعب/يلعبوا دور شاب 
مهتم بحقوق اإلنسان. وينبغي أن يكون الرواة واضحين 

وقادرين على إطالق أصواتهم لضمان فهم الجمهور 
لسياق المسرحية. كما ينبغي أن يكونوا قادرين على 

قراءة النص. وقد تتعزز ثقتهم بأنفسهم أحيانًا إذا 
استطاعوا الوقوف خلف منصة خطابة أثناء القراءة.

ناظم – السجان
شخص قاس وتعيس وذو روح انتقامية، يعتقد أنه ’إنما 

يؤدي واجبه‘.

مريم – السجينة
فتاة ظريفة في السابعة عشرة من العمر، ال تعرف ما هو 

الفعل الخاطئ الذي ارتكبته، وتشعر بالوحدة والخوف.

رامي – التحري
رجل قوي وعدواني وواثق بموقفه وآرائه.

والدة مريم
امرأة هادئة، ال تعرف ماذا يمكن أن تفعل لمساعدة 

ابنتها. وتشعر بأنها ال حول لها وال قوة وبأنها تحت رحمة 
السلطات.

سمير – نجل الضحية
نجل الشخص المتوفي، وهو غاضب وحانق ويريد 

االنتقام لمقتل والده.

نبيل – المحامي
ي، لديه عدد من الموكلين أكبر مما يستطيع  رجل نزيه وجدِّ

التعامل معه. ولديه إحساس قوي بالعدالة، ويريد أن 
يفعل ما هو صحيح.
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الراوي
إن المسرحية التي ستشاهدونها جاءتنا من منظمة العفو الدولية. ومنظمة 

العفو الدولية هي منظمة عالمية لحقوق اإلنسان، تناضل من أجل وقف 
انتهاكات حقوق اإلنسان في شتى أنحاء العالم. وُتعتبر الحملة العالمية من 

أجل إلغاء عقوبة اإلعدام إحدى حمالتها الرئيسية.

تدور القصة حول فتاة اسمها مريم في السابعة عشرة من العمر. وهي 
القصة خيالية، إال أنها تستند إلى أحداث حقيقية وقعت مؤخرًا.

ناظم
أنا حارس السجن هنا في قسم المحكومين باإلعدام. وأنا أشبه بحارس 
حديقة الحيوان. أعتني بأكثر الناس شرًا في العالم – القتلة والفاسدون 

أخالقيًا. نحن ُنبقيهم محتجزين خلف األبواب الموصدة، ثم نشنقهم. ففي 
العام الماضي تخلصنا من ما ال يقل عن 350 سجينًا في بلدنا – وهو عدد 

غير كاف باعتقادي.

أنِت أيتها السجينة رقم 2794، افتحي، إليك بالطعام – خبز وحساء مخفف – 
إنه رائع، ُكلي، فربما تكون هذه آخر وجبة تتناولينها في حياتك.

مريم
ق في الجدران الحجرية. أحاول أال  اسمي مريم. أجلس في هذه الزنزانة، ُأحدِّ

أنظر عبر قضبان السجن إلى أنشوطة الجالد وهي تتأرجح بانتظار أن تلتف 
مان على عقلي. حول عنقي. إن الظالم والرعب يخيِّ

ناظم
السجينة 2794، إنها هي في تلك الزنزانة، دائمة العويل. إنها ال تتكلم. 

وهي صغيرة السن، تبدو بريئة، ولكنها شريرة حقًا، صدقوني. فقد طعنْت 
رجاًل حتى الموت – مواطن محلي بارز له زوجة وثالثة أطفال. وستدفع ثمن 

جريمتها في أية لحظة.

النص الرئيسي

النفس بالنفس
مسرحية قصيرة من تأليف

منظمة العفو الدولية

عرض الشريحة 1

عرض الشريحة 2

عرض الشريحة 3

عرض الشريحة 4

عرض الشريحة 5
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الراوي
السجينة 2794 فتاة اسمها مريم. دعوني أخبركم بما تعرفه عنها منظمة 
العفو الدولية. قبل سنتين، وعندما كانت في الخامسة عشرة من العمر، 

ذهبت مريم لحضور الحفل الموسيقي الذي كانت تقيمه فرقة الموسيقى 
الشعبية المفضلة لديها »أريان« في ستاد كرة القدم المحلي. وقد ذهبت 

مريم إلى الحفل برفقة ابنة عمها يسرى، التي كانت تحتفل بعيد ميالدها 
الثالث عشر.

وبعد العرض، عادت الفتاتان إلى البيت سيرًا على األقدام عبر أحد 
المتنـزهات. وفجأة أحاطت بهما ثلة من الرجال الذين كانوا يصرخون 

ويشتمون. وقام أحدهم بإلقاء يسرى على األرض. فبدأت الفتاتان بالصراخ. 
واندفعت مريم بكل قوتها نحو المعتدي على يسرى.

مريم
بطريقة ما تمكنُت من إزاحة الرجل الضخم عن يسرى وألقيته أرضًا، ولكنه 

م نحوي. كان يمسك سكينًا. تحسسُت زجاجة البيبسي في  نهض وتقدَّ
حقيبة يدي، كسرُتها وأمسكُت بها من عنقها بيد، وغطيُت عينيَّ ووجهي 

بيدي األخرى، في محاولة لدفع الرجل عن نفسي. اندفع نحوي بسكينه، ثم 
ب الدم وجهي، ولم أعد أرى شيئًا.  شعرُت بحد السكين يجرح ذراعي، وخضَّ
كني شعور بالرعب. وأحسسُت بجسد  فطفقُت أضرب بشكل متخبط وتملَّ

الرجل الثقيل يسقط فوقي. وفجأة سمعنا صفارات سيارات الشرطة وزعيق 
المكابح فصرخُت: »النجدة، النجدة!«

الراوي
ق الرجال اآلخرون، بيد أن الرجل الضخم سقط عند قدميها والدم ينـزف  تفرَّ

من عنقه. أخبرت مريم أفراد الشرطة بما حدث وسلمتهم الزجاجة المكسورة 
والسكين. وقال لها أحد أفراد الشرطة: »ال تقلقي، سنعمل على تبرئة 

ساحتك، ولن يزعجكما هذا الوحش بعد اليوم.«

مريم
ثم نقلونا بسيارتهم إلى مركز الشرطة، ورجوناهم أن يتصلوا بوالدينا.

رامي
أنا رامي، كبير ضباط المباحث. أتذكر أنني قابلت السجينة 2794. أظن أن 

عمرها عندئذ كان ال يقل عن 21 عامًا. وعندما استجوبتها، أطلقت سياًل من 
األكاذيب.

وكان واضحًا لي أن كلتا الفتاتين كانتا تتجوالن في المتنـزه بحثًا عن فريسة 
نُت  لسلبها. وقلت لها إنها طعنت رجل أعمال محلي محترم حتى الموت. دوَّ

إفادة بما حدث وطلبُت منها التوقيع عليها.

والدة مريم
موا على الحادثة، وظللنا لعدة أيام نجهل ما حدث في  أنا والدة مريم، لقد عتَّ
تلك الليلة الرهيبة.لم نكن نعلم مكان وجود ابنتينا، ولم تتصل بنا الشرطة. 

في مركز الشرطة ألحقوا األذى بمريم وأجبروها على التوقيع على أشياء غير 
صحيحة.
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مريم
رفضُت التوقيع على ورقته، فلم أكن أثق به. قلت إنني أريد أن أرى والدتي، 

فصفعني بقوة وقال إنني يجب أن أوقع، وإال فإنه سيبقيني مع الصغيرة 
يسرى في الحجز إلى أن نتعفن. وقد احُتجزنا عدة أيام، وضربني ذلك 

الشرطي مرارًا وتكرارًا. وفي النهاية وقعُت على وثيقته الكاذبة. بعدها أخلوا 
سبيل يسرى.

سمير
اسمي سمير، وعمري 17 عامًا. كان والدي رجاًل شريفًا يدير عمله الخاص. 
أتذكر ذلك المساء من أيام مايو/أيار، عندما حضرت مجموعة من أصدقاء 

والدي إلى منـزلنا، وقالوا إن بعض النساء اعتدين عليه في المتنـزه وقتلنه. 
لم أصدق ذلك، فقد كان والدي رجاًل ضخمًا وصلبًا. كان في الجيش، وكان 

يحمل سكينًا، ولكنه ُقتل بصورة وحشية. قبضت الشرطة على القاتلة 
واعترفت بجريمتها، ولكن والدي الحبيب رحل. وأصبحت والدتي وحيدة اآلن، 

أصبحت أرملة. وأنا أريد االنتقام، فتلك القاتلة الشريرة يجب أن تموت.

والدة مريم
نحن عائلة فقيرة، لم نستطع أن نتدبر تكاليف توكيل محام، ولكننا ذهبنا 

إلى المحكمة لحضور محاكمة مريم. إن القضية برمتها قامت على حزمة 
من األكاذيب وعلى اعتراف كاذب انُتزع منها تحت وطأة الضرب. ثم أصدر 

القاضي حكمًا باإلعدام بحقها، وقال إنه أراد أن ينـزل إلى السجن كي ينفذ 
عملية شنقها بنفسه.

نبيل
ع آالف  اسمي نبيل. أنا محام، أناضل من أجل وقف إعدام األحداث. وقد وقَّ
األشخاص في هذا البلد على عريضتنا المناهضة الستخدام عقوبة اإلعدام 

لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كما أنني محامي العديد من الشباب المحكوم عليهم باإلعدام بسبب جرائم 
ارُتكبت عندما كانوا أحداثًا. وقد تبنيُت قضية مريم وأصبحت وكياًل لها.

الراوي
لقد وضعت معظم بلدان العالم حدًا لعقوبة اإلعدام. فقد اختفت هذه 

العقوبة، من الناحية الفعلية، من أوروبا وأمريكا الجنوبية. وألغت العديد 
من الدول ذات األغلبية المسلمة، كتركيا والسنغال، عمليات اإلعدام. 

وفي بلدان شتى، من شمال أفريقيا وغربها إلى الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى، لم تنفذ أعداد متزايدة من البلدان أية عملية إعدام منذ سنوات.

بيد أن خمسة بلدان أعدمت جناة أحداث، في السنوات الخمس األخيرة، على 
الرغم من أن إعدام األطفال دون سن الثامنة عشرة يشكل انتهاكًا للقانون 

الدولي.

مريم
أخبرُت محاميَّ بما حدث فعاًل في تلك الليلة. فقد ارتعدت فرائصي خوفًا، 

وحاولُت حماية ابنة عمي. إنني آسفة من أجل عائلة الرجل، ويحدوني األمل 
في أن يدرك أفراد عائلته أن القتل كان حادثًا عرضيًا رهيبًا.

عرض الشريحة 11

عرض الشريحة 13

عقوبة اإلعدام بحق األحداث 
في سائر أنحاء العالم

منذ عام 2005 وقعت 44 حالة إعدام 
ألحداث في خمسة بلدان بحسب ما 

هو معروف لدينا

مفتاح
البلدان التي ال تزال تقوم بإعدام 

المذنبين األطفال

(عدد عمليات اإلعدام منذ عام 2005) 1

باكستان

إيران 36

1

اليمن 1

السعودية 4

السودان 2

1
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الراوي
لقد سمعنا بقصة مريم في مدرستنا، وقرر عدد قليل منا كتابة رسائل إليها 

في السجن.

عزيزتي مريم،

ثتنا معلمتنا عن قضيتك وعن منظمة تدعى منظمة العفو الدولية.  حدَّ
وقالت لنا إنه إذا عرف عدد كاف من الناس بما حدث لك، وعرفوا أن حكومتك 
تحاول إعدامك، فربما تشعر الحكومة بالضغوط التي ُتمارس عليها وتضطر 

إلى وقف إعدامك.

إنني ال أوافق على عقوبة اإلعدام، وال أوافق بشكل خاص على إعدام أي 
شخص ارتكب جريمة يعاَقب عليها باإلعدام عندما كان طفاًل. بيد أن ما حدث 

للرجل أمر فظيع، وإنني أعرب عن تعاطفي العميق مع عائلته.

ي من أجل إطالق سراحك يومًا ما. أريد أن تعلمي أنني أفكر فيك وُأصلِّ

المخلصة...

ناظم
أول أمس وصل أمر بتهيئة السجينة 2794 لعملية اإلعدام. 

دُت يديها خلف ظهرها، واقتادوها إلى ساحة اإلعدام. كان عليها أن تقف  فقيَّ
على هذا الكرسي المرتفع. وضعُت كيس القماش األسود على رأسها، 

ووضعُت األنشوطة حول عنقها. ثم انتظرت األمر بركل الكرسي من تحت 
قدميها.

والدة مريم
لم نعلم بإعدام مريم إال قبل لحظات من الموعد المقرر إلعدامها. ولم يكن 

لدينا الوقت لكي نودعها الوداع األخير. ابنتي سُتشنق!

ثم فجأة سمعنا أن رئيس القضاء أمر بتأجيل اإلعدام. 

وكان المحامي نبيل قد تبنى قضية مريم بدون أن يتقاضى أجرًا، وهو يبذل 
قصارى جهده لتقديم دعوى استئناف.

نبيل
بموجب قوانين بلدنا، بوسع عائلة الضحية أن تقرر مصير القاتل. إذ يمكنها 

أن تطلب عقوبة اإلعدام، أو أن تعفو عن القاتل إذا دفع مبلغًا كبيرًا من المال 
ة«. يَّ على سبيل التعويض، يسمونه »الدِّ

مريم
إن مصيري يعتمد على ما إذا كانت عائلة الضحية ستعفو عني وتقبل الدية. 

ولكنني أتوقع أن يكون العفو آخر ما يفكرون به.

عزيزتي مريم،

ثتنا معلمتنا عن قضيتك وعن منظمة تدعى منظمة العفو الدولية. وقالت لنا إنه  حدَّ
إذا عرف عدد كاف من الناس بما حدث لك، وعرفوا أن حكومتك تحاول إعدامك، فربما 

تشعر الحكومة بالضغوط التي ُتمارس عليها وتضطر إلى وقف إعدامك.

إنني ال أوافق على عقوبة اإلعدام، وال أوافق بشكل خاص على إعدام أي شخص 
ارتكب جريمة يعاَقب عليها باإلعدام عندما كان طفًال. بيد أن ما حدث للرجل أمر فظيع، 

وإنني أعرب عن تعاطفي العميق مع عائلته.

ي من أجل إطالق سراحك يومًا ما. أريد أن تعلمي أنني أفكر فيك وُأصلِّ

المخلصة...

عرض الشريحة 15
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مزيد من 
المعلومات...

ِاسأل معلميك، أو بادر إلى زيارة الموقع اإللكتروني لمنظمة العفو الدولية:
 www.amnesty.org.uk/lifeanddeath

www.amnesty.org/ar/activism-center أو

عرض الشريحة 23

سمير
لقد كان لدى والدة القاتلة وابنة عمها الجرأة الكافية للحضور إلى منـزلنا مع 
محام اللتماس إنقاذ حياتها، أو »إظهار الرحمة والمغفرة« على حد قولهما. 
فأية رحمة ومغفرة تحلت بهما عندما أزهقت روح والدي؟ نحن نريد العدالة. 

السن بالسن والعين بالعين! والنفس بالنفس! والموت للقاتل!

مريم
سألني المحامي عما إذا كان لديَّ رسالة أريد أن أرسلها إلى عائلة الفقيد. 

فقلت إنني كنت طفلة عندما حدث ذلك، وإن وفاة الرجل كانت حادثة 
عرضية رهيبة، وإنني آسفة على ذلك. لقد فعلُت شيئًا خاطئًا بشكل مريع، 
ولكنه فعل ذلك أيضًا. أعلم أن أفراد عائلته يقاسون، فقد فقدوا والدهم، 

فسامحوني، أرجوكم أن تسامحوني...

والدة مريم
»مرحبًا، مرحبًا، هل أنت نبيل؟ هل تحمل أخبارًا سارة بشأن دعوى االستئناف 

في قضية مريم؟«

نبيل
»آسف، ألنني أحمل إليك أخبارًا سيئة. فعلى الرغم من جميع الجهود التي 

بذلناها...«

توقف عن الكالم

ناظم
في الساعة السادسة من مساء أمس ُأعدمت السجينة 2974 شنقًا.

توقف عن الكالم

الراوي
تقول منظمة العفو الدولية إن جناة أحداثًا ما زالوا في قائمة المحكوم عليهم 

باإلعدام في العديد من بلدان العالم، منها إيران والسعودية والسودان 
واليمن وبورما ونيجيريا وأوغندا. ومنذ مطلع عام 2005 ُأعدم ما ال يقل عن 

44 مذنبًا حدثًا، وال يزال إعدام األحداث مستمرًا. فالفتى ديالر درابي كان في 
السابعة عشرة عندما ُأعدم في إيران في عام 2009. وعطيفة رجبي سحالة 

كانت في السادسة عشرة من العمر عندما ُشنقت في إيران عام 2004.

بيد أن ثمة أماًل؛ فقد ُأدين حافظ إبراهيم بجريمة قتل وقعت في اليمن 
عندما كان عمره 16 عامًا. وقضى حافظ سبع سنوات في السجن، ولكنه 
ُأطلق من مخالب اإلعدام في عام 2007 بمساعدة منظمة العفو الدولية 

وغيرها من المنظمات.

وال تزال عقوبة اإلعدام مسَتخدمة في العديد من بلداننا في منطقة 
الشرق األوسط، ونأمل أن نتمكن من خالل مسرحيتنا من تشجيع المزيد من 

الشباب على التفكير بموضوع استخدام هذه العقوبة وتنظيم مناقشات 
صادقة ومفتوحة بشأنها.

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات من معلميكم أو من موقع منظمة 
العفو الدولية على شبكة اإلنترنت.

شكرًا لكم على استماعكم.
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حافظ إبراهيم

ُأطلق سراحه من حجز المحكوم عليهم 
باإلعدام في اليمن في عام 2007.

كان في السابعة عشرة من العمر عندما 
ُقبض عليه.

قضى حافظ سبع سنوات في السجن.
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