




 شيء أسود .

 

ار نو؟ كان هناك شيء أسود بين األشج، أشرقت الغابة في ألوان جميلة لم يسبق لها مثيل. لكن، نا األيام فجرا  في صباح أحد 

ماذا يمكن أن يكون ذلك؟ الممزوجة بالحمرة و الخضرة.

 

شجيرات, رأى شيئا  أسودا  فاقترب منه ببطئ, و نظر عن كثب. ثم قال النمر الذي كان يعبر طريقه عبر ال. 

متوجسا  " هذه بالتأكيد إحدى بقعي! ال بّد أنها سقطت مني أمس. علّي أن أحّذر اآلخرين قبل أن يفقدوا جميع 

و ركض بسرعة. بقعهم!"

 

 

رأى الغراب الذي كان يحلق عالياً في السماء شيئاً أسوداً على األرض. سارع إالى األسفل و حاول تدوير هذا الشيء . 

يباً ستنهار السماء على الغابة! طار مبتعداً بحماسة إلى السماء, األسود بمنقاره و هو يقول " هذه بالتأكيد قطعة من نجم... قر

ليخبر اآلخرين ! 

 

ضجيج الغراب أيقظ الثعلب! تتبع صوته إلى أن وجد شيئاً أسوداً. كان قد سمه الكثير عن القصر الملكي في المدينة. تمتم . 

فت الكثير من الدموع بصوت خافت" هذا بالتأكيد وشاح األميرة! ال بّد أن الرياح حملته إلى هنا. من المؤكد أن األميرة قد ذر

ألجله, و سوف يرسل الملك جيشه للبحث عن الوشاح. يجب علّى أن أحّذر الجميع ليهربوا من الجنود !" و غادر المكان 

 مسرعاً . 

 

 

 باً التنين قري يستيقظشيئًا أسوداً في الظالم ، وكانت على يقين أنها كانت بيضة تنين. سوف  تينرأت البومة بعينيها الحاد. 

.الغابة بأكملها النار في ويضرم  



. سرعان ما عمت الغابة حالة من الفوضى. كلٌّ يتحدث عّما رآه . بقعة من النمر , قطعة من النجم .... و ألف شيء أسود 

 آخر موجود في هذا العالم . تكلم الجميع بإثارة كبيرة عن الخطر الذي يهدد الغابة.

 

 

يقبع بين أشجار الغابة . شيٌء صغيٌر أسود. ربما هي منذ ذلك الحين يمر الوقت و ما زال هناك شيٌء أسوٌد في الغابات .

ة أو حقيبة مليئة ً بالقطع النقدية. شيٌء ربما ال يعرف ماهيته إال أنت: شيٌء أسود, بذرة شجرٍة عجيبة أو قطعٍة من الشوكوالت

 شيٌء محبّب , غير ضاّر تماماً 

 شيٌء أسود مثل ...

 



"Etwas Schwarzes" Szenen Deutsch-Farsi





 - ورشة كاميشيباي للعائالت

  ! السردي الخاص بهماآلباء و األطفال يرسمون المسرح 

 

في فجر احد االيام عند شروق 

الشمس, تبرق االلوان الزاهية 

في الغابة بشكل لم يكن له 

مثيل من قبل, ولكن نانو, 

بين لمعان اللون االخضر 

واالحمر هناك بين االشجار 

يسطع شيء ما اسود اللون, 

 ماذا يمكن ان يكون هذا؟!!

 

 

 الزمان

  

 المكان

. فن يتيح لالنسان عيش قصصه, يفتح االبواب امام تدفق فن مسرح سردي ياباني تقليديالكاميشيباي هو 

الصور في الخيال. ندعوكم بكل سرور لعيش تجربة ممتعة معنا برفقة اطفالكم من خالل ورشة عمل 

 الكاميشيباي.

 يرجى تثبيت الحضور بشكل مسبق على العنوان التالي: 

  



–ها  بای )تئاتر کاغذی( برای خانوادهشیکامی کارگاه

!کشند تصویر می را به خودشان تئاترها والدین و بچه

به جنگل  یک روز صبح هنگام سپیده دم
که  درخشید های آنقدر زیبایی می رنگ

 نشده بود. اننمایاینطور قبال هرگز 
 

نانو؟ ،اما
 

میان درختان پر زرق و برق   در یک جایی
 .بودچیز سیاهی یک سبز و قرمز 

 
باشد؟ ستتوان چه چیزی می

   : زمان
 

  :                                                                                                               مکان

 .ها را به نوعی متفاوت تجربه کرد توان قصه با آن می تئاتر سنتی ژاپنی است کهبای یک  شی کامی
 ند.مشاهده هست کتاب تصویری قابلها مثل یک تصویرشوند،  میهای تئاتر کوچک باز  وقتی که درب

 .تصویرهایی را برای یک داستان نقاشی کنیمشما و فرزندانتان  همراهخواهیم در این برنامه  ما می
 
 

:در این برنامه اقدام به ثبت نام فرمایید شرکت برایمندیم خواهش
 
 

 


