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 الطبيعة  أصدقــــــــــاء

 
 ** مجموعة من الممثلين تنتشر على أرضية الخشبة و تردد نشيدا**          

 الوردة: اسمي الورد، أنا سعيد بلوني األحمر الجميل -

 الياسمين: أما أ،ا الياسمين، فبياضي صاف كالثلج، أنا ملك الزهور -

 و لوني األصفر الذي ال مثيل له األقحوان: أنا األقحوان، أوراقي مصفوفة بنظام، -

 الجماعة: نحن األزهار، ننشر عطرنا و نجمع رحيقنا لنقدمه ألعز صديق لنا  -

 **يدخل األرنب و هو يردد نشيدا**           

 األرنب: ما أحلى الطبيعة في هذا اليوم، األعشاب الطرية و الماء العذب و أشعة الشمس الساطعة -

 وجه الخطاب لألزهار** **األرنب ي             

 األرنب: السالم عليكم  -

 األزهار: و عليكم السالم  -

 األرنب: هل من جديد؟ هل من قديم؟  -

 قديم  األزهار: ال جديد و ال -

 الورد: كل ما في األمر يا أصدقاء هو العمل،نتعاون على أعمالنا  -

 األقحوان: و نتعاون على المحافظة على طبيعتنا  -

 تعاون على طرد أي دخيل أراد إفساد حياتنا الياسمين: و ن -

 **المجموعة تردد نشيدا**                     

 ***تدخل النحلتان و هما ترددان نشيدا***                  

 : ها الورد 1النحلة  -

 : ها األقحوان و الياسمين2النحلة  -

 ع رحيقا كثيراأيتها الصديقات، اليوم لي شهية كبيرة، سأجم أتعرفن: 1النحلة  -

 : و أنا كذلك 2النحلة  -

 : هل تسمحين أيتها األزهار أن نأخذ من رحيقك اللذيذ؟1النحلة  -

 الورد: مرحبا بالصديقات النشيطات  

 األقحوان: إليكن أيتها العزيزات نهدي رحيقنا اللذيذ  -

 الياسمين: عندنا أبهى منظر و أشهى غذاء -

 تصان الرحيق،بعد هذه العملية ينسحب الجميع من الخشبة****النحلتان تم                    

 ****يدخل الثعلب و هو يردد نشيدا****                              

 الثعلب: يا لها من ربوة جميلة، المياه الصافية و األعشاب الزاهية، إنها فعال ربوة جميلة، في هذا المكان -

  يمكن أن يزعجني أحد، سأبحث عن مكان ألستقر فيه ال 

 **الثعلب يتخذ مكانا على الركح كداللة على اإلستقرار**                    

 ***تدخل األزهار و األرنب***                    

 الورد: هل تشمون رائحة؟ -

 الياسمين: رائحة كريهة  -

 ن هذا المكان حتى ال نكون فريسة لهذا الحيوان الشرير األرنب: إنها رائحة الثعلب، هيا نبتعد ع -

 ***تنزوي المجموعة في مكان خوفا من الثعلب***                     

 ***تدخل النحلتان إلى الخشبة***                     

 : آه! إن األزهار لم تتفتح هذا الصباح1النحلة  -

 : و لم ترحب بنا 2النحلة  -

 رنب حزين! ماذا حدث؟: األ1النحلة  -

 : ماذا حدث أيها األصدقاء؟ 2النحلة  -

 الورد: إن ثعلبا خبيثا حل بربوتنا  -

 األقحوان: إن رائحة كريهة تفسد عطرنا  -

 يخاف أن يأكله هذا الثعلب الشرير إن صديقنا األرنب الياسمين:  -

 : الويل لهذا الثعلب 1النحلة  -

 : اجتماع 2النحلة  -

 الجميع للخروج بحل من أجل القضاء على الثعلب****يجتمع          

 **يدخل الثعلب**               
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 الثعلب: حقا إنه مكان يوجد فيه األكل الشهي و الماء الصافي )يوجه الخطاب إلى الجميع(  -

 هل مسموح؟  

 الورد: مسموح ماذا؟ -

 الثعلب: أن آكل األرنب  -

 الياسمين: ابتعد عنا و اتركنا  -

 : لقد أفسدت حياتنا األقحوان -

 الثعلب: كل مل أريد هو قليال من الطعام  -

 الورد: ستبتعد و إال ستندم  -

 الثعلب: )بسخرية( أندم! أندم!  -

 في ذلك األزهار و األرنب****تدخل النحلتان و تبدأ بلسع الثعلب، تساعدها            

 بوة نهائيا** **الثعلب يهرب و هو يتألم من شدة اللسع و يغادر الر          

 النحلتان: لقد انتصرنا  -

 الجميع: نعم انتصرنا  -

 ****نشيد داللة على فرحة اإلنتصار****              

 

 

 ستــــــــــــــــــار                                                                       

 

 

 


