
تجمع التالميذ في

ساحة المدرسة أثناء

اإلستراحة و ذلك

لسماع كلمة قصيرة

سيلقيها المدير

فقال

أيها التالميذ الكرام

تحية لكم جميعا

لقد أنهى أعضاء

فرقة المسرح بالمدرسة

إنتاج المسرحية

السنوية الجديدة

و التي سيتم عرضها

بمدرستنا يوم العطلة

األسبوعية القادمة



و بعدها سيتم

عرضها في بقية

مدارس المدينة على

مدار العام الدراسي

كما جرت العادة

فمن يريد الحضور

أو إستدعاء من يريد

عليه اإلتصال بإدارة

المدرسة ليحجز إستدعاءا

في الغرض و

أعلمكم أن السعر

هو دينار واحد

فأرجو أن يكون

الحضور مكثفا لدعم

مدرستكم و لتحقيق

اإلستفادة و المتعة



و كل التفاصيل

تجدونها بملصقة اإلعالن

التي ستلصق بعد

حين على منصة اإلعالم

و شكرا للجميع

و لقد أعلم جمال

والديه و جده نبهان

بذلك الحدث المرتقب

و قد عبروا

عن موافقتهم

و تشوقهم لحضور

العرض و من

الغد قام جمال

بٱقتناء اإلستدعاءات

و بعد أيام قليلة حل

موعد عرض المسرحية



و قد توجه جمال

صحبة عائلته نحو

مسرح المدرسة و

سرعان ما جلسوا

على مقاعدهم المخصصة

و بدأوا بمشاهدة

العرض حيث ٱنطلق

بمشهد أول جسد فيه

جمع من الممثلين

حالة التفكر و

الحيرة

والتساؤل و البحث

التي يعيشها اإلنسان

في إطار سعيه

إلدراك الحقيقة

و الطمأنينة و اليقين



حيث بين ذلك

المشهد حقيقة أن

اإلنسان مخلوق مفكر

فهو يتساءل من

خلق هذا الملكوت

من خلق اإلنسان

ما مصير اإلنسان

كيف السبيل إلى الحقيقة

حيث كشف ذلك

المشهد و بين أن اإلنسان

محتاج لمعرفة

ربه و خالقه

فيسلم له و

يرجو رحمته

و هدايته إلى

سبل السالم و



الطمأنينة و اليقين

ثم تاله المشهد الثاني

الذي جسد فيه

الممثلون ما عبد

بنو اإلنسان

فمنهم من أنكر

وجود اإلاله

و أعلن إلحاده

و منهم من

عبد المخلوقات أو

جعلهم شركاء في

الخلق و القدرة

و منهم من

عبد األصنام و

و منهم من

صدق فطرته و



عقله و أسلم

وجهه لإلاله الواحد

خالق و فاطر

كل شيئ ثم

تاله المشهد الختامي

و الذي جسد فيه

الممثلون حقيقة أن

المعبود أو اإلاله

الحق هو ذاك

الذي دلت و أشارت

إليه الفطرة اإلنسانية

و هو الخالق و

الفاطر لكل شيئ

فالتأمل و النظر

في الخلق يؤكد

ذلك يؤكد أن



لهذا الملكوت ربا

و خالقا و جب على

اإلنسان عبادته

و التسليم له

و رجاء رحمته

و هدايته

و أظهر المشهد

كيف أن ما أشارت

إليه فطرة اإلنسان

أكدته رساالت

اإلاله إلى عباده

عبر رسله و

كتبه المنزلة و

ذكروا موسى و

المسيح عيسى ٱبن

مريم و محمد



عليهم السالم أجمعين

الذين دعوا إلى

عبادة اإلاله الواحد

خالق كل شيئ

و الذي هو

على كل شيئ قدير

و على ذلك

إنتهت المسرحية

حيث وقف الحاضرون

لتحية فريق التمثيل

و الفريق المساعد

في اإلنجاز

و في طريق العودة

قال الجد نبهان

إنها مسرحية عميقة

جدا فهي تتطرق



إلى موضوع العبادة

و المعبود و

أعتقد يا جمال

أن الرسالة و الدرس

من هذه المسرحية

يذكرني بما قاله

إبراهيم عليه السالم

لقومه حين عبدوا

األصنام التي ينحتونها

بأيديهم و هي

قصة

وردت في القرءان

الكريم حيث أنه

بين لهم أن

ما يفعلوه مخالف

للفطرة و المنطق



اإلنساني و أكد

لهم إسالمه لخالق

و فاطر كل شيئ

و بذلك إهتدى

إبراهيم عليه السالم

إلى اإلاله الحق

و أسلم له بفطرته

فأجاب جمال

أجل يا جدي

فاإلنسان يجب

أن ال يعبد المخلوقات

الذين هم عباد مثله

بل يجب أن يعبد

خالقها و فاطرها

و يرجو رحمته

و هدايته فقال



الجد نشكرك يا

جمال على توجيه

الدعوة إلينا

لمشاهدة هذه المسرحية

المفيدة فقال جمال

لقد استمتعت

و تشرفت و

سعدت برفقتكم

وعلى ذلك وصلت

العائلة إلى المنزل




