
11/2/2021 Gmail - Texto Rabba

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=1d4f2b7ff3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1891325512999832414&simpl=msg-a%3Ar-768487241… 1/1

FETESA La Monda Lironda Teatre <festivalfetesa@gmail.com>

Texto Rabba 
1 mensaje

FETESA La Monda Lironda Teatre <festivalfetesa@gmail.com> 11 de febrero de 2021, 16:24
Para: FETESA La Monda Lironda Teatre <festivalfetesa@gmail.com>

الشخصیات الفراشة.النحلة. الوردة.الشجرة.العصفور. المكان, بیت صغیر فیھ باب على یمین المسرح و حدیقة فیھا اشجار و ورود و ازھار على یسار المسرح. بالمنصة
الخلفیة، منظر طبیعى، سماء و عصافیر تزقزق.    یفتح التسار.  المشھد االول الفراشة الصغیرة ألمھا تقول، أي أي أماه أماه، أرجو أن تسمحي لي بالخروج في فسحھ
بالحدیقة.لقد مللت البقاء بالبیت.االم، یالھي . ھل أصابك مس من الجنون یا ابنتي؟كیف لي بالسماح لك بالخروج ، و أنت مازلت صغیره! إني أخاف علیك. الفراشة وھي

تبكي: كم أنت قاسیة على یا أماه بصراحة لقد مللت البقاء بین ھذه الجدران أرید أن اتسفح في الحدیقة األم: مستحیل،ایاك ثم إیاك و الخروج من البیت، ھا قد حذرتك؟ الفراشة
حزینھ: وھي تحدث نفسھا صحیح  أني مازلت صغیره في السن، ولكني أرید أن اتسفح في ھذه الحدیقة الجمیلة .فكرت قلیالً ثم قررت الخروج إلي الحدیقة،فقالت في نفسھا:

سأثبت ألمي أني جریئة و جمیلھ. المشھد الثاني خروج الفراشة الصغیرة إلي الحدیقة في غفلة من أمھا.الفراشة و ھي سعیدة و فرحھ تلھو و تمرح ھنا و ھناك ھھھھھھھھ
ھھھھھھھھ یا الھي ما ھذا الجمال؟ إن ھذه الحدیقة جنة على األرض.... كلھا أزھار وورد و اخضرار الفراشة الصغیرة: ایتھا ةالوردة ما أسمك؟ الورده: إسمي ورده الفراشة

تضحك ھھھھھھھھ ھھھھھھھھ وأنا اسمي فراشھ.الوردة : أنا جمیلھ الشكل و رائحتي طیبة جدا الفراشة: أنا أجمل منك، جسمي ناعم ولیس لدي أشواك ولي أجنحة مزینة
مزركشة بالوان جمیلھ زاھیة ،ویمكنني أن اتنقل ھنا و ھناك بالجنحتي. الوردة وھي تتمایل بغرور : أنا امتاز عنك برائحة لطیفة طیبة، و یجبني كل الناس.الفراشة : أنا أیضاً
كل الناس تحبني ألن لدي أجنحة مزركشة .الوردة: بدوني أنا أیتھا الفراشة الصغیرة ال یمكنك العیش في ھذه الدنیا.الفراشة بكبریاء: أنت أیتھا الوردة،یقطفونك و یضعونك في

مزھریة الوردة : ال تقتربي مني ھیا ابتعدي، فلدي أشواك قد تجرحك.الفراشة : أنا ارفرف بالجنحتي و امرح. أما أنت فمن مكانك ال تتحركي. الوردة: أنت تمتص
رحیقي،النھ غذاء لك، فبدوني ال یمكن العیش! حزنت الفراشة من كالم الوردة، وابتعدت عنھا،واتجھت نحو الشجرة . المشھد الثالث 

الفراشة الصغیرة تبكي و ھي حزینة: أیتھا الشجرة ان كالم الوردة یؤلمني كثیرا
الشجرة: أیتھا الفراشة،الوردة معھا حق،فإن اقتربت منھا فإن شوكھا قد یجرح اجنحتك

الفراشة: یبدو أنك مع جارتك الوردة،اني غاضبة منك ایضا؟
الشجرة: أرجوك ال تفقدي صوابك.فإن أمك االن قلقة علیك ،ألنك غادرت البیت بدون إذنھا.

الفراشة: صحیح لقد نسیت نفسي.
بقیت الفراشة تبكي،فإذا بنحلة قادمة نحوھا،و عندما رأتھا قالت لھا:ما بك یا جارتي الفراش؟

الفراشة:كالم الوردة اغضبني،اسمعت كالما  ألمني و أحزنني! فحتى الشجرة كانت إلى جانب صدیقتھا الوردة.
النحلة:ھوني علیك ایتھا الفراشة الرقیقة،و عودي لوالدتك،فأنت ما زلت صغیرة و قد تتعرضین لألذى،ال من الوردة فحسب،بل و حتى من الغیر،مثل طیر جائع أو ثعبان

تائھ.او عصفور قد یأكلك 
خافت الفراشة من كالم النحلة و بقیت لوحدھا تفكر.،فشعرت با الذنب عندما غافلت والدتھا و خرجت من البیت ، و بینما ھي على تلك الحال، إذا بعصفور فوق شجرة یلمحھا

المشھد األخیر:
العصفور:زیو زیو.....زیو......ما أجملك أیتھا الفراشة؟

زیو زیو ھیا تعالي ألتعشى بك اللیلة زیو زیو.
الفراشة: أبتعد عني ایھا العصفور المغرور جرت الفراشة مسرعة،وھي ترفرف بأجنحتھا المزركشة،و العصفور یالحقھا و ھو یقول:زیو....زیو...... أریدك یا

جمیلة،زیو...زیو...أرید أن اتعشى بك 
دخلت المنزل وھي تلھث،و أغلقت الباب على نفسھا،وبقیت مضظربة ترتعد من الخوف.وندمت على خروجھا اال الحدیقة،وقررت أن تسمع كالم والدتھا في المستقبل.


