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  مساء من الغموض

  طوال الليل

  ا�سرار الخفية

  السحر والتعاون

  أشياء مستحيلة

  

  كيف نخلق جو من الغموض؟

  نوزع للمشتركين دعوه للمساء من الغموض بخط مرئي أو غير مرئي. -

نطفئ ا�نوار في النادي ونبقي مصباح قراءة صغير مشتع7 في الجانب أو نوزع  -

 وآمنه. عددا من الشموع بأماكن عاليه

يمكن إضافة الزخرفة: ستاره ترفرف لوحدھا (التي أطرافھا مربوطة بخيط  -

 شفاف والمشرف يحركه من وقت Tخر).

نحضر مسبقا دائرة من الكراسي وطاوله سحره مغطاة بشرشف أو بطانية غامقة  -

 اللون.

نستقبل ا�و�د ونحن نرتدي العباءة ,  قبعة سحريه وبيدنا عصا سحريه او كره  -

 ريه.بلو

 في الخلفية نسمع صوت العمل الفني "الساحر المتدرب" (لبول ديكا). -

  سير الفعالية:

ندعو ا�و�د لنادي وھو مطفأ ا�ضواء,  يجلس المشتركون بشكل دائرة على  -

  الكراسي.

 نبدأ بسرد قصه غامضة قصيرة (انظر للملحق). -

 قصص.نكمل الليل وندمج العاب القصة الغامضة ,سحر, العاب مسلية ,و -

  

  

  

 أمسيات ممتعة
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  لعبه القاتل

                                                  

  ألمواد:

 عيدان كبريت على عدد المشتركين , عود كبريت مشتعل واحد.-

 

  سير الفعالية:

المشتركون على شكل دائرة, كل واحد يأخذ عود كبريت بسرية تامة, من  يجلس -

  يأخذ عود الكبريت المشتعل � يكشف ھذا ا�مر �حد وھو يأخذ دور القاتل.

طريقة القتل ھي عن طريق الغمز , الذي يغمره القاتل يقول "قتلت", يخفض  -

قاتل أثناء عملية القتل, من اللعبة, باقي المشتركين عليھم اhمساك بالرأسه ويخرج 

  ھذا يعني ا�نتباه عندما يغمز شخص آخر وھكذا يكشف ھويته.

 المقتول � يستطيع كشف ھوية القاتل. -

اللعبة تصبح مشوقة أكثر وأكثر، عندما يخرج الكثير من المشتركين من اللعبة  -

 والقاتل ما زال حرا.

  

 ا>خرين.الفائز ھو الذي يمسك بالقاتل أثناء غمزه للمشتركين 
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   ألقصة الغامضة

  قصه متسلسلة...

  

  لمواد:أ 

  علبة وبھا بطاقات مكتوب عليھا كلمات ورسوم المتعلقة بالغموض.

  

  سير الفعالية: 

  بين المشتركين, كل مشترك يختار بطاقة. العلبةنمرر  -

 ن فحوى البطاقةأرك أن تبقى قصه متسلسلة, حيث من كل مشتنطلب  -

, الثاني يكمل من المكان الذي اختارھاالتي  بسرد القصة حسب البطاقةا�ول يبدأ 

دواليك, القصة الغامضة يجب أن تكون مشوشة , وھكذا أنھى به المشترك ا�ول

  ومخيفه.

يمكن أن نعمل ھذه الفعالية كمنافسة بين مجموعتين , بعد اقتراع البطاقات نوزع 

ه حسب البطاقات التي معھا, المشتركين على مجموعتين, كل مجموعة تالف قص

  تفوز الفرقة التي قصت القصة ا�كثر إثارة, غموضا ورعبا.

  البطاقات: 

الباب, رجل ب7 وجه, عنكبوت كبير, الضحك المتكرر للساحرات, أق7م, صرير 

خطوات بطيئة وثقيلة, رياح تھب, سعال مزعج, غيمه دخان, عواء ابن آوى, 

الحائط, لمبة تومض( تضوي وبنطفي), زجاجة مكسورة, ظل ضخم على 

خفافيش, رائحة العفن, نافذة مفتوحة وستارة, غصون شجرة تتحرك بسبب 

  الرياح.
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ضحك متكرر 
  للساحرات

خطوات ثقيلة 
  وبطيئة

ســـعال 
  مزعج

ريــــــاح 
  تھــــب

  

  رائحــة العفن  نافذة مفتوحة

  غيمــة دخان  أغصان تتحرك
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  شمعه تنطفئ  عواء بن آوى

  زجاجه مكسورة  ليله بدون ريح

ظل ضخم على 
  الحائط

  Yمبه تومص   

  ظــــــ\م  خفافـــيش
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   لصوت الخفيأ

  

  ألمواد:  

أداة �زمة لتشغيل الصوت. مثل: فرشاة أسنان, أوراق, حجران, زجاجه مع  -

  الرخام.

 فانوس صغير. -

 

  :سير الفعالية

  إطفاء كل أضواء الغرفة. -

 متطوع يقف في مركز الدائرة ويحمل فانوسا مضيء بيده. -

ا�داة تمر من يد إلى أخرى, في لحظه معينة احد المشتركين يحتفظ با�داة  -

 ويسمعنا صوتھا, بعد إسماعنا الصوت  ا�داة يجب أن تبقى معه.

على المتطوع أن يميز مع من تتواجد ا�داة, عليه أن يوجه الفانوس باتجاه  -

 الشخص الذي يحمل ا�داة يضيء عليه.

يحمل ا�داة وأضاء عليه, عليھم أن يتبادلون إذا وجه بالفعل الشخص الذي 

ا�ماكن واللعبة تكمل حيث أن المتطوع ا�ول ھو جزء من الدائرة, والمشترك 

  الذي تم القبض عليه يقف في المركز مع الفانوس المضيء, أن لم يكن , اللعبة 

  

  عنكبوت كبير  رجل ب\ وجه
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   �رواح اYسطوريةأ

  

  المواد:

  وفيه بطاقات تعريف لشخصيات مخيفة, مسحورة من أساطير صندوق

  

  مسار أللعبة أو الفعالية :

يخرجون أو يأخذون بطاقة من الصندوق, يقرئون تفاصيل التعريف المقصودة, 

  ويحاولون معرفة وإع7ن الروح التي في الغرفة .

  مث\:

غير  أن ارش التفاح ألعصيري ولذيذ الطعم بسم احمر ومغري (ا�مخبرتي  -

  . جيه لسندري7)لوويألب

 . أنا أحب أن آكل بمبا أوسم -

 فقط أنا استطيع أن أعطي القوه لwسد وقلب برجل البرميل (الساحر من ا�رض -

 . עוף)
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   كشف الحقيقة والكذب

  

                                             يعدون البندول

  ألمواد: 

  حلقه أو سيخ -

 سم  20خيط طوله  -

 الوزن: حجر, حلقه  ثقيلة وغيرھا -

 ورقة وقلم رصاص, صحن ومسطرة -

 

  :التحضير 

  من جھة الخيط الثاني نقوم بربط الوزن.ربط الخيط مع الحلقة,  -

نرسم على ورقه دائرة بواسطة الصحن ونخطط في المركز قطرين أفقيين  -

 (انظر الصوره)

 نضع الورقة على طاولة السحر. -

 

  :مسار الفعالية 

  وبقية أعضاء الفرقة يحافظون على ھدوء تاممتطوع  دعوة -

نطلب من المتطوع تركيز نظره وأفكاره بالوزن, نطلب منه أمر الوزن أن  -

يتحرك على احد المراكز, إذا تم التركيز بشكل جيد يتحرك الوزن على المركز 

 الذي اختير

القطر يمكنك أن تلعب مع لعبة البندول (صواب أو خطا) إذا تحرك الوزن على  -

ا�فقي ع7مة على قولھم "�" وإذا تحرك الحجر على طول القطري ا�فقي 

 ع7مة على قولھم "نعم".

 تكمل بنفس الطريقة. -
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  ألقصة ألغريبة عن الصدق والكذب
  

  

  كنا مجموعة صغيرة من الصبايا . –سنة  12عندما كان عمرنا 

ذھبنا لنفس الروضة, ونفس المدرسة وترفعنا سويا  –ترعرعنا معا بنفس الحارة 

للمرحلة اhعدادية. عمليا يمكن القول بأننا كنا صديقات جدا مقربات كل منا عرفت 

  أسرار ا�خرى .

شخصيتھا قوية وع7ماتھا  –دائما كان واضحا بان (نورھان) كانت الملكة الجميلة 

  عالية دون أن تبذل أي جھد .

  صف السابع .لترفعنا جميعا ل –انتھى فصل الصيف 

. شعرھا الذھبي وابتسامتھا العريضة سعاد عندھا حدث شيء... لصفنا انضمت 

لھا. كان مفھوما ضمنا بأنھا  �وع7ماتھا المرتفعة جدا. كلنا أردنا أن نكون أصدقاء

كانت مرحة جدا وعندما كانت تدعونا لبيتھا كنا نقضي  سعادتتبع لمجموعتنا . 

النجمة بيننا كلما  سعادفي غرفتھا. لكن شيئا ما تعكر. كلما أصبحت ساعات عديدة 

  وابتعدت عنا وأصبحت غير اجتماعية. نورھانازداد غضب 

منافقة و�حقا سوف نكشف وجھھا  سعادحاولت بان تخبر كل واحدة منا سرا بان 

  اTخر.

  رفضنا أن نصغي لھا. كنا جدا مبسوطين للصديقة الجديدة.

التي حافظت على ع7قة معھا. ومع مرور ا�يام  نوارما عدا  نورھانكلنا ابتعدنا عن 

بكل وسيله أن تؤكد لنا بأنھا  نورھانازداد الوضع سوءا وتعقدت ا�مور. حاولت 

, احدھم سعادالصادقة ونحن المخطئات. ادعت بان أغراضھا تختفي منذ إن وصلت 

  غريبة والى ما ذلك... يرسم على طاولتھا, أنھا تتلقى بطاقات

 تصرخ بوجه نورھانيوما ما حصل شيء... رجعنا من حصة الرياضة وسمعنا 

  بأنھا ھي التي فعلت لھا ذلك عمدا. سعاد
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تلوح ببلوزة المدرسة وھي مليئة ماء ووحل  نورھاندخلنا غرفة الصف ووجدنا 

بصدمه من  لم تحبھا أبدا, فقط وقفت في وسط غرفة الصف ولم تدري أن كانت سعاد

  . ووجھھا لم يبين لنا أي شيء.نورھانالموقف أو أنھا � تبالي من 

وقالت: يكفي اليوم المساء نحل  نواروصلت السحاب حتى وقفت  نورھانصرخات 

  المشكلة الكل مدعو إلى بيتي الساعة الثامنة مساء".

  ووجدناھا مضيئة بشموع فقط.    نواروصلنا في الموعد المحدد. دخلنا غرفة 

  أن نجلس بشكل حلقة. نوارطلبت منا 

بوسط الحلقة وضعت ورقه ومرسوم عليھا دائرة بداخلھا مرسوم خطان (خط أفقي 

من درجھا قلم رصاص مربوط به خيط وبالخيط  نواروخط عمودي). أحضرت 

  مربوط خرزة كبيرة.

مدى حقيقة القصة التي حصلت توجھت إلينا وقالت: توجد لدي طريقه سرية لكشف 

باستطاعتھا قراءة خبايا المتأرجحة  . المثقاليةالمتأرجحة اليوم. ھذه ھي المثقالية

قلوبكن. سوف أسال كل واحده منكن سؤالين اhجابة عليھا تكون إما نعم أو �. إذا 

على طول الخط  المتأرجحة كان الجواب على السؤال ا�يجابي تتحرك المثقالية

 بالدائرة, إلى ا�على والى ا�سفل. كأنكن أومأتن برأسكن وأجبتن عن السؤال. ا�فقي

تقرا قلوبكن بالضبط. في حال أردتن الكذب � تعطيكن مجال  المتأرجحة المثقالية

  وسوف تحكي لي الحقيقة.

 المثقالية سعادوأنا ارتعش وجھت  --- أشارت سمادر إلي وقالت: "نبدأ معك" أمسكت 

إلى مركز الدائرة وسالت" ھل أنت من قام بعمل السوء اليوم؟ فورا بدأت  المتأرجحة

تتحرك يمينا ويسارا. إجابة بنفي حينھا تنفست الصعداء. عندھا  المتأرجحة المثقالية -

فورا  المتأرجحة أكملت وسالت: ھل تظنين بأنك تعرفين من التي فعلت ذلك؟ المثقالية

على والى ا�سفل. خجلت �ني بالفعل فكرت بدأت تتغير اتجاھھا تتحرك إلى ا�

ر لم تكمل التحقيق معي ا�نني شككت بأنھا ھي التي فعلت ذلك. لكن سماد عادبس

أجابت بنفس اhجابة على جميع  المتأرجحة واستمرت للبنت ا�خرى. المثقالية
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لم تقم  أعطت أجابه سلبيه للسؤالين. كأنھا المتأرجحة المثقالية سعادا�سئلة . فقط عند 

  .نورھانبالعمل وأيضا لم تعرف من الذي قام به ولطخ كنزة 

 المتأرجحة : اTن دورك. أنا أسال وأنت تمسكين المثقاليةنوارعند انتھاء الجولة قالت 

بدورھا أجابت عندما سألتھا إن كانت ھي من قام بالعمل المذكور. ولكن  سعاد أيضا

  السؤال الثاني سألته بطريقه أخرى...

أسال من برأيھا من قام بالعمل وإنما إن كانت بالفعل تعرف من قام به والمفاجأة  لم

  حقا تعرف من قام  به . سعادأجابت بنعم. كانت  المتأرجحة كانت بان المثقالية

وأصحابه كانوا  سعادوفجاه سمعنا ضحكات صبيان بالغرفة المجاورة. أخيھا التوأم ل

باتجاه الغرفة وقالت  سعادويضحكون نظرت  ھناك. كانوا يلعبون العاب الحاسوب

وانتن تعرفن كيف حال الصبيان... يفكرون  نورھانأخي مغرم.... وكانت تنظر إلى 

  بأنه بھذه الطريقة يجلبون ا�نتباه.

بعد أن  وسعاد نورھانمنذ ذلك اليوم سارت ا�مور على ما يرام في مجموعتنا.  بين 

شيء واحد.... كلنا لم نجرؤ على الحديث  على ما صدر منھا عدا نورھاناعتذرت 

  ماذا كان ھذا الشيء؟ سحر؟ شعوذة؟ أم ماذا؟؟ المتأرجحة عن قصة المثقالية
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  :رقاص الساعة
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   ســحر, سحــر, سحـــر

  

تنفيذ أمام المشتركين (مع تعليمات وتوصيات من الممكن عرض سحر بسيط للمن 

  "سر" )لشبكةا

  ممكن وضع السحر  بمعطفه (غ7ف) مختوم بالشمعة. -

بعد عرض السحر نجري قرعة  بين المشتركين , وبذلك يستطيع تعليم أصدقائه   -

  السحر.

  أYنتباه ! للتعليمات 

  ألتحضير للسحر:

 تحضير منشفة واثنين من عيدان ا�سنان -

 ندخل عود من ا�سنان داخل ألقطبه بطرف المنشفة -

  ألسحر:

  أمام الجمھورعرض المنشفة  -

 نضع عود ا�سنان (السحر)  بوسط المنشفة -

 نلف عود ا�سنان بواسطة المنشفة -

 نعطي المتطوع من الجمھور كسر السواك -

 (ا�نتباه ! انتم تعطون المتطوع كسر السواك بطرف المنشفة) -

فتحون المنشفة وتظھرون للجمھور السواك غير تقولون كلمات سحر, ت -

 المكسور

  

  

  

  

  



 

 مجلس أو�د الداخلية  –ذوي ا�حتمال  جميع الحقوق محفوظة �و�د ©

  

   تحويل السكين لشوكة

  

  الملحقات أو ا>Yت:

  منديل مغلق  -

 سكين وشوكه -

 

  ألتحضيرات لتنفيذ السحر:

  وضع المنديل على الطاولة وتحته نخفي الشوكة

  

  السحر:

  وضع السكين على المنديل فوق الشوكة تماما -

طرف المنديل ودحرجته بشكل عجل وفي نفس الوقت تمسك السكين  مسك -

 الشوكة معا.و

 نبدل مسك ا�طراف المضادة للمنديل ونفتحھا ثانيه -

 

  المضادة التي مسكنا بھا سابقا, ھذه المرة ستظھر الشوكة. فإذا مسكنا با�طرا
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  غياب الوشاح أو المحرقة סוד) "سر"(

  

  

  لمــواد:أ

  أو صحيفة جريده -

 أو غراءدبق  -

 محرمه  قماش أو وشاح -

 

 التحضيرات لتنفيذ السحر:

 نعمل جيب  في ورقه الصحيفة أو الجريدة -

 نأخذ ورقتين من الجريدة (ورق الوسط) وورقه عاديه -

بواسطة الغراء الورقة العادية في أطرافھا لورقه من الورقتين  نقوم  بإلصاق -

  بدون الطرف العلوي وھكذا يصنع الجيب الداخلي

 

 السحر:

 عرض الجريدة أو الصحيفة أمام الجميع -

 طوي أو لف الجريدة بشكل مخروط -

 إدخال المحرمة أو الوشاح للجيب السري -

 ة أو الوشاح قد اختفىفتح الجريدة أمام أعين الجميع ليجدوا بان المحرم -

 من الممكن فعل نفس الشيء مع ورق شده. -
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  شعوذة, شعوذة, شعوذة

  

  يمكن عرض عدة العاب شعوذة بسيطة أمام المشتركين.

ه داخل مغلف محكم وبعد عرض السحر ؤ"سر السحر" كيف يتم السحر يمكن إخفا

ان يعلم باقي  يمكن إجراء قرعة وأحد المشتركين يفوز بغ7ف "سر السحر" ويمكنه

  ا�صدقاء كيفية القيام بذلك.

  

  سر العيدان والمنشفة :

  -:تحضير 

  لحمه) نمنشفه وعيدان (عيدا -

 ندخل (نغرز) احد العودان داخل طرف المنشفة المخفية -

  : السحر

  نعرض المنشفة أمام الجمھور -

 عود بمركز المنشفةنضع  -

 نلف المنشفة حول العود -

 من أحد المشتركين أن يأتي ويكسر العود  نطلب -

 (انتبھوا !! نعطيه أن يكسر العود المغروز داخل طرف المنشفة وليس الذي وضعنا في الوسط)

 نفتح المنشفة ونكشف العود الكامل الذي وضعناه في الوسط. -


