
 1 

 أحمد إسماعيل إسماعيل

 

 
 

 

 أحلام الحمار الكسول
 

 لألطفال ة مسرحي                          
 

 

 

 

 
 عرضت المسرحية في المهرجان الثامن لمسرح األطفال  -

 المملكة المغربية.–ابن سينا -دار الشباب-2008-3-29من قبل جمعية االشعاع للثقافة والتنمية يوم 

 وفي مصر وسوريا أيضا   



 2 

)الوقتتهنارتتمنظا عشتتواشجتت،ايظهتتامنظا شهتتوااس تتمنايتتتواشتتمل ا  تت هنا تتهنا تت اهتتاو ا 
خمنجاستوناالستتنم ظا ت خ اافتوينظا عتمماااس تمنا تواتاش  ت  ظااس تمنارتا تومظا  ت  ااااتوت؛ا

اافوينا نااس منظا  يحايفاظذنها  و ظااس مناجيف (
 

 ماذا أصابك اي صديقي؟ ملاذا ال ترد علي؟ افوين:
 مل أمسعك.  ن:اس م

 غريب! كيف مل تسمعين؟ الغابة كلها مسعت صويت وأان أاندي أيها احلمار..أيها احلمار. افوين:
 لكنين لست احلمار.  اس من:
 ( ماذا قلت اي.. أنت لست احلمار؟!)ابسنغوا  افوين:
 نعم.  اس من:
ن ب هببا ا اانذانا أذان رببارذ وهبب   احلببو ) نأ لتتها تتت(و  (اغريببب! افتتوين: افر حببوافر رببارذ وهبب ا البب  

 ذن ب رار.. وه   الرأس رأس رار مئة ابملئة. فمن تكوا إذاً؟
 أانذ أان كلب.  اس من:

خطبر  -خبار  السبور–كلب؟! هيا.. هيا إىل البسبااا أيهبا.. الكلبب. فوانبودان هنبا   افوين:ا) ضحك(
 على حياتينا اي صديقي الكلب.

 لن أعود إىل البسااا.  اس من:
 ملاذا؟ هل صدقت أنك كلب فعاًل؟ كف عن املزاح اي صديقي. فوين:ا

 إين اناد أيها اخلروف.ااس من:ا
 غريب. ما ه ا الكالم اي صديقي؟! افوين:
ملاذا االساغراب؟ حياة الكلب أفضل من حيايتذ ال أحد يطلب منه أا يعملذ أمبا أان فبايمي    اس من:

 يطلب مين العمل صباح مساء.
 الكلب أيضاً يعمل مثل ايمي ذ وعمله احلراسة. افوين:
هكب ا.  )حيميلاالعسمحظافيعهق(له مقابل أا ينبب   بل عمله النباحذ أيكل وينام ويلهو كما حيلو  اس من:

 إنه عمل سهل ومري  كما ترى.
 إنك خمطئ اي صديقيذ هل نسيت خطورة عمل الكلب؟  افوين:
 )   هن(الذ لكن..  )  مم(ا اس من:

 لكن ماذا؟ وين:اف
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لكببن أريببد أا أكببوا أي أببيء ذ أي أببيءذ إال أا أكببوا احلمببارذ أان ال أحببب عملببيذ بببل ال   اس من:
 أحب العمل أبداً. آ  كم أحب أا أكوا حراً. آكل وأانم وأهلو كما حيلو يل.

 وملم  ال تكوا ال ئب؟ ) ت(و  (: افوين
ذ )حيتميلاالوتوا الب ئب؟ الب ئب قبوي. ويهاببه ايميب  أو . لقبد أصببتذ ملم  ال أكبوا  )ا توين( : اس من

 )تزيغانشواتهظاافوينا  ل اشوا االذئ،ظااس منا نلفهناحولهاخبون( فيعهق(
 هس. )ا ت(و  (ا:افوين
 ماذا؟ :اس من
 : ال ترف  صوتكذ إنه خلفك.افوين
 من؟ : اس من
 : ال ئب.افوين
 ال ئب؟! : اس من
ْر هبدوء. افوين  : سم

ا مناخيطواهب ي ايخون..()اس  
 )اس تتتمنا عطلتتتقاتتتتمناب (اتقبببدم هببببدوء أكثبببرذ هيبببا اي صبببديقي! إنبببه خلفبببك. اركببب  أيهبببا احلمبببار  

) ضتحكاارك  أكثر. لقبد وصبل إليبك. سيف.سبك. انطلب  صبوب البسبااا. اركب ذ اركب . 
  ت(و  ..اخيوج(

الستنم () نغريااملعشو.ا شهواالثول،اخلفاالتونايتوا ت قاالعشواإىلاماخ اا  
آ  مببا أ ببل هبب   البطببة! بببل مببا ألبب هاذ مببا هبب ا؟ مببا هبب ا الببديك السببم ؟! اي هلببا مببن  )لعفتتته(  الثول،:

وانبببببة دمسببببة. وهبببب   الببببدانااناف اللببببوايت يسببببرا خلفببببه كبببباينود.. وهبببب   احلمامبببباف ايمببببيالف 
 )خبيست (ة الل ي اف. اي إهلي ماذا أرى؟ إهنا وليمةذ وليمة حقيقيةذ بل والئم.. والئم دمسة وأبهي

لكببن كيببف الوصببوا إليهببا؟ كيببف لكنببين الاسببلل إىل البسببااا. أف. اللعنببة علببى هبب ا السببورذ 
ا) ووا(وعلى الكالبذ وعلى صاحب البسااا 

) نغتتتريااملعشتتتوظا شهتتتوااوننتتت،ايافتتتوينايالتتت  كايتتتت ا و لتتتو اي غعتتتو .ا  تتت هناالتتت  كاا
 فاأ .ا لنفهناحولهاابسنغوا (

 غريب!!اال  ك:ا
 الغريب أيها الديك؟! ما هو  اونن،:
 أين احلمار؟ مل أر  من  الصباح.  ال  ك:
 ال بد أنه انئم اآلا. افوين:
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 انئم حىت ه ا الوقت؟!مىت سيسايقظ؟  ال  ك:
 عندما يناهي حلمه اي صديقي.افوين:ا
 عندما يناهي حلمه؟! ماذا يعين ه ا؟  ال  ك:
 يعين أا احلمار لن يسايقظ أبداً.) ت(و  (ا  اونن،:

ا) ضحكااونن،ايافوينا ت(و  ..( 
 أريد  أا أفهم اآلاذ وحااًل. )افويناياونن،ا ضحكم ا(لن يسايقظ ؟! مل أفهم.!  ال  ك:

) نغتتريااملعشتتوظا شهتتوااس تتمنايتتتواياقتتفا غتتوينظا تتتريا ث تت ا تتتمااحو تتمتاشعيفتت ظا  متتت ا  
شتتوا  .ا  تت هنظااشتت يا ايايتتم ظا وتتواا ملتتذئ،.ا كتتوناالوتتوا ا تتواتاش  تت  ظا تتومماال تت  

 نلفتتهناحولتتهاابستتنغوا ايختتون.ا وتتواا  تتوتاخمفتتهنظا تتت با تتوتاشتتوا ظا عتتتح،ا
اهب ي ..امثا و ضاخمئفم (.

ا) نغريااملعشوظا شهواال  كافوقا وتفبظا  خ ااونن،ايتوا ضطو (.  
 هل أاهدف احلمار أيها الديك؟ : اونن،

ا)ال  كارتا وم..(ا 
 قلت: هل أاهدف احلمار أيها الديك؟  
ا)ال  كارتا وم(  
 هل أصابك الصمم أيها الديك؟  

 ال.اال  ك:ا
 ملاذا ال جتيب ؟ هل أاهدف احلمار؟  اونن،:
 لن أانيبك قبل أا أمس  منك الاحية والسالم.  ال  ك:
 أعاقد اي صاحيب الفهماا أننا لن جند السالم ما مل جند احلمار. ) ضيقايس(و  (ا اونن،:
 لسالم بيد احلمار؟ماذا؟! هل أصب  ا  ال  ك:
 نعم.ااونن،:ا
 أتقوا نعم ؟! كيف؟اال  ك:ا
 لقد أغضب احلمار صاحب البساااذ وأنت تعرف ماذا يعين غضب صاحب البسااا؟  اونن،:
 نعمذ لكن ماذا فعل احلمار؟ ال بد أنه رفسه. أليس ك لك؟  ال  ك:
 الذ مل يرفسه.  هل رأياه؟ااونن،:ا
حب البسباااذ ذلبك الولبد ال بقي الب ي ال يكبف عبن مضبايق  صبباح الأبك أنبه رفبس اببن صبا ال  ك:

 مساء.
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 ال مل يرفس ابن صاحب البسااا. هل رأياه؟ااونن،:ا
 آ  واندته. ) ويحايجيي ايتوا فكو(غريب   ال  ك:
 عظيم. أين هو؟  اونن،:
 هنا. ) جرياإىلانظسه(  ال  ك:
 ماذا يفعل احلمار يف رأسك؟!  اونن،:
د احلمبببار يف رأسبببي اي صبببديقي. ببببل وانبببدف السببببب. السببببب الببب ي أغضبببب صببباحب مل أانببب  ال  ك:

 البسااا: امس  اي صديقي.
ببببل امسببب  أنبببت أيهبببا الصبببدي  الثر ر.لقبببد غضبببب صببباحب البسبببااا مبببن احلمبببارذ انا ) ضتتتيق(اا اونن،:

 صاحبنا احمل.م والن يط مل ينقل الفاكهة فجر ه ا اليوم إىل املدينة.
 ملاذا؟  ال  ك:
 ال أعرف. ال أحد يعرف ملاذا.  ن،:اونا

 ملاذا ال تعرف؟  ال  ك:
 انا احلمار مل يظهر حىت اآلا. فهل واندته أيها احلمار؟ أقصد أيها الديك. ) غض،(ا اونن،:
 ال.  ال  ك:
ملببباذا أنبببت  ) عتتتمماااس تتتمن(أيبببن اخافبببى؟ )لعفتتتته(اال؟ ملببباذا مل تقبببل ذلبببك منببب  البدايبببة؟ أف   اونن،:

 مار.صامت؟ اندم احل
 ال أساطي .  ال  ك:
 ملاذا؟  اونن،:
 أال تعرف؟  ال  ك:
 آ . ت كرف. سأحبث عنه بنفسي وإال..  اونن،:

ا) عمماااس من..اخيوج(  
ا) نغريااملعشو.ا شهواافوينايتوا و  ظا  خ ااونن،(    

 ماذا تعمل اي صديقي؟  اونن،:
 كما ترى.  افوين:
 ال تاعب اي صديقي؟أال متلَّ من العمل؟ أ  اونن،:
 بل أتعب وأملُّ ح  ال أاند عماًل أقوم به. ما بك اي صديقي؟ أراك قلقاً. افوين:
 صاحب البسااا اي صديقي. إنه غاضب انداً.  اونن،:
 ملاذا؟  افوين:
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 انا احلمار مل ينقل الفاكهة إىل املدينة ه ا الصباح.  اونن،:
 وأين احلمار؟ افوين:
 عنه من  الصباح. إين أحبث  اونن،:

 البد أنه هناك. افوين:ا) فكو(
 أين؟  اونن،:
 حتت أجرة الاوف اانرر. افوين:
 خار  السور؟!  اونن،:
 نعم. لقد اعااد ارتياد ه ا املكاا من  زمن بعيد. افوين:
 إنه مكاا خطر. كيف يغادر احلمار البسااا؟  اونن،:
 راراً. ال ختف اي صديقي. احلمار مل يعد افوين:
 كيف؟!  اونن،:
 لقد صار ذئباً. افوين:
 احلمار؟!  اونن،:

ا)افوينا ضحك..(  
) نغريااملعشو.ا شهوااس تمنايتتوا تتماا وتضااسو تمتاالغو ست .ا هتمش اشت ياايايتم .ا تتريا 

ا كرباي ايغض،.ا عهق(
اللعنبة. ات اتعمم ه.ا  ت هن(ا)حيميلاالزئري.ا عهق.ا ت باظ واوأخرياً أان ملك الغابة. )لعفته(ا  اس من:

لكنببين لسببت احلمببار. أان امللببك البب ي سببيغري هبب   الغابببة. لكببن كيببفذ كيببف سبباغريها  ) فكتتو(
 ) عهق.اتزيغانشواته..(أيها اانسد العظيم؟ 

ا) نغريااملعشو.ا شهوااو  قم ايت ا و لو اماخ االستنم ا تومم ..(  
 سيد.انظر إىل احلمارذ إنه يعمل ك )لل(وين(  اونن،:
 وهل احلمار غري ذلك. افوين:
 احلمار؟!  اونن،:

ا) ن  ماال  كظا ه  ايفاظذ اافوين(اا
 ما قصة صاحبنا احلمار؟ إنه ياصرف كملك.  ال  ك:ا
 قد يصري احلمار ملكاً. افوين:
 احلمار؟!  ال  ك:
 نعم. هل تريد الاأكد من ذلك. افوين:



 7 

 كف عن السخرية أيها اخلروف.  ال  ك:
امسبببب  إذا. دينببببادي اخلببببروف احلمببببار( أيهببببا احلمببببار. أيهببببا احلمببببار. داحلمببببار ال يببببرد.. يابببببادا  ين:افتتتتوا

 اانصدقاء نظراف االساغراب( أيها ال ئبذ أيها امللك.
ا)اس منا  ف. عشواإىلاافوينا توين.ا نسمملااجل يباانشواتاارتسنغوا ظا ضحكو (.  
يت ا شهتوا   وتم اشلتشاشتوماياظ م تهاالتو نا ا) نغريااملعشتوظااملجته اجيتت احلت ااس تمنظاح  

ايت ا:)ال  كاياونن،ايافوين(اياإىلاشمنسها  فا  ا ناالذئ،ايالثول،..(
 اي وزير الراحة والبطالة.ااس من:ا
 أمر موالي. افوين:
 هل الرعية مر حة؟  اس من:
 نعم اي موالي. افوين:
 اكباً أو مركوابً.امس  أيها الوزير. ال أريد يف مملك  ر   اس من:
 أمرك اي موالي. افوين:
 ال حاماًل وال حممواًل.  اس من:
 أمرك اي موالي. افوين:
 ال عاماًل وال صاحب بسااا.  اس من:

 مرك اي موالي. إننا ننف  أعاركم احلكيم: الراحة أواًل وأخرياً.افوين:اظ
 عاش موالان احلكيم.ااجل يب:ا
 فراح حلفل تاوجينا؟وماذا أعد وزير اانااس من:ا
 فقراف فنية رائعة اي موالي.اال  ك:ا
 عظيم. أريد م اهدة فقرة واحدة منها.ااس من:ا
 أمر موالي.  ال  ك:

) جرياال  كاإىلاجم وش ا ناالواق ني.ا وق و انق ت اغو ست ظا جت لاالت  كاياو ت قم ا  
ايفاالوق  . و ئااس مناإليه ظافينوقفو اشنااسو  (.

 رائ . ما اسم ه   الرقصة ايميلة اي وزيران؟   فق()  اس من:
 إهنا رقصة ذيل احلمار اي موالي.  ال  ك:
 ال أبس.  اس من:
 ولدينا مسفونية النهي  اخلالد اي موالي. هل تريد مساعها؟  ال  ك:
 الأك أنك تقصد مسفونية الزئري اخلالد.  اس من:
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 نعم اي موالي.  ال  ك:
 ا يف حفل الااويج.حسن. سنسمعه  اس من:
 عاش موالان السعيد.  اجل يب:
 ماذا انهزف من طعام وأراب اي وزير  أطايبم الطعام؟  اس من:
 الذ الأيء اي موالي. أقصد.. )خبونايتومم(  اونن،:
 ماذا تقوا أيها الغيب الكسوا؟ ) غض،(  اس من:
 املع رة اي موالي. املغفرة اي موالي. أان..  اونن،:
 )حي ح ..(أيها النؤوم اخلموا. جيب أا تعاقب   اس من:

  وجتتتفااجل يتتباخوفتتم .ا هو تتو .االثولتت،ايالتتذئ،ا و وتتم ا تتهناقتتوائ ااس تتمن.ا تت لكمرم..(د 
 أيها اانرقاا.

 أمر موالان. الذئ،ايالثول،:
 أان.. أان حزين.   اس من:

 حاضر اي موالان. الثول،ايالذئ،:
ا   .اأي وت اابلكفاشناالوقص.افيطيوم () وق م .ا و اسشمتا وفبااس منا 
 قلت: أان حزين.  اس من:

 أمر موالان. الذئ،ايالثول،:
ا) غعيم .احي اابرتنزشمجظاأي وت اابلكفاشناالغعم ( 
 أريد أا أضحك أيها الغبيااذ أا أضحك ال أا أمس  أصوا ً منكرة.  اس من:

 غمنتتتتهظااس تتتتمنا ستتتت ظاابلضتتتتحكا نستتتتمملاالثولتتتت،ايالتتتتذئ،االعشتتتتوات.ا  تتتت اب ا عتتتتهظا  غد  
ايال ه ه (ا

 )ا نغريااملعشو.ا جمت ااس منايتواانئ .ا  خ االثول،ظا    ا عهاحبذنظااس منا ن ن (.اااااااا
كفبى. كفبى دغدغبة   )الثولت،ا  اشتباابستنغوا (ما ه   اانانمل الرقيقة أيها الثعلب اللطيبف   اس من:

اااس تتمنظا نتتوان االثولتت،اخلتتفاتلتت ظا تت خ اُ)تتتت باظ تتواتاتعتتممأيهببا البب ئب املهبب ب.. 
 او  قم ظااس منا  ه ها توينايتواانئ (

 وأخرياً واندتك أيها الكسوا.ااونن،:ا
 إنه يقهقه وهو انئم.  ال  ك:
 ال أك أنه اآلا ينعم يف أحالم وردية. افوين:
 كف عن الدغدغة أيها الثعلب اللطيف.  ) ن ن ( : اس من
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 ماذا؟! : اجل يب
 سلمت يداك أيها ال ئب امله بذ أنت خري من يدلك انسدي.) ن ن ( : مناس 

 ( نسمملااجل يبانشواتاال تج د  
 ال ئب. ال ئب سيف.س احلمار اي أصدقاء. ال  ك:اا)هبلب(

 احلمار حيلم أيها الديك. افوين:
 أمل تسمعه ماذا قاا؟ ال ئب قريب منه.جيب أا ننق  .ال  ك:اا
 أيها احلمار؟ كف عن الثرثرة.ماذا حدث لك  افوين:
 احلمار؟! أان لست احلمارذ ه ا هو احلمار..  ال  ك:
 أقصد أيها الديك. احلمار انئم أيها الديك. افوين:
 أعرفذ لكن جيب أا ننق  ذ سأنق   بنفسي.  ال  ك:

ا) ع واال  كااس من..ااس منا ن ل  اإبنزشمج(  
 صديقي.أيها احلمار. أيها احلمار. اسايقظ اي   

 من؟ ما ه ا؟! أين .. ) تني ظ(  اس من:
 أيها احلاانبااذ أيها احلاانباا. اقبضا على ه ا الوزير الغيب.) عمما(ا  
)التت  كا نلفتتهناحولتتهاخبتتون.ااوننتت،ايافتتوينا نستتممرت انشتتواتاارتستتنغوا ايالتتت(و  .ا  

ا ضحكم (
 ه   طرفة انديدة. الديك أصب  وزيراً.افوين:ا
 وزير ساعرفه الغابة. إنه أخف  اونن،:
 وأكثر وزير قدرة على الطرياا.ديضحكاا(. افوين:
 كفا عن الضحك أيها الوزيراا الغبياا.  اس من:

 حنن أيضاً؟! افويناياونن،:
 ومن تكوا أنت؟ افوين:
 أان امللك أيها الغبياا.  اس من:

 ) ضحكو (.امللك؟! او  قم :
 أيها احلاانباا.  عمما()أين ذهب احلاانباا. ) غض،(  اس من:
 من مها حاانباك أيها امللك؟  اونن،:
 ال بد أا يكوا الكلب أحدمها؟ افوين:
ا) ضحكو ..(أو النمر أو الفيل.  ال  ك:
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 الذ إهنما ال ئب والثعلب أيها اانغبياء .ااس من:ا
 من؟!! او  قم :
 عاش موالان امللك. افوين:

 عاش. اونن،ايال  ك:
  امللك.عاأت أذانافوين:

 عاأت. اونن،ايال  ك:
 عاش رأس امللك ايميل. افوين:

 .) ضحكو ..(عاش. عاشااونن،ايال  ك:
 ملاذا تضحكوا ؟!  اس من:

ا) هممجه ظا هو و ايت ا ضحكو ظا  خ االثول،(  
) ضتحك(اهك ا إذاً أيهبا احلمبار.. عفبواً أيهبا امللبك.أان حاانببك إذاً؟ والب ئب أيضباً حاانببك؟  الثول،:

 .) ضحك.اخيوج..(أمرك اي موالي احلمار
ا) نغريااملعشوظا شهواال  كايتوا و  اي غينظا  خ ااس من(  

 ماذا تفعل اي صديقي؟  اس من:
 إين أنظف القن.  ال  ك:

ا)اس منا ضحكا ت(و  (  
 ملاذا تضحك اي صديقي؟اال  ك:
 تنظيف القن هو عمل الدانااناف أيها الديك.  اس من:
 وواانيب مساعدهتن اي صديقي.نعم.  ال  ك:
 هل نظفت حظريتك؟          
 ال.  اس من:
 ملاذا ؟ ال ااء قادم اي صديقي. ولن تساطي  تنظيفها واملطر يهطل.اال  ك:
 ال يهم.ااس من:ا
 ال يهم؟!اال  ك:ا

ا)خيوجااس منظا ووماال  كاإىلاش لهايتوا غين..(  
ا) نغريااملعشو.ا شهواالذئ،ايالثول،..(  
 احلمار صار ملكاً؟!الذئ،:اا

 نعم.  الثول،:
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 ماذا تقوا أيها الثعلب؟!االذئ،:ا
 أقوا احلقيقة اي صديقي.  الثول،:
 ماذا حل مبلك الغابة حىت يصري احلمار ملكاً؟  الذئ،:
 ) ضحك(ال أعرف.   الثول،:

 ت كرف أمراً. لقد عينك احلمارحاانباً لديه  
 أان حاانب احلمار؟!  الذئ،:
 نعم. تدغدغه وتدلك انسد  يومياً.  الثول،:
 أان؟!االذئ،:ا
 نعم. ال تنس ه ا اي صديقيذ ويومياً.  الثول،:

ا) ضحك.الذئ،اميتكاخبعمقاالثول،اغمضسم ايتوا ووا(      
 قل يل ما احلكاية وإال..االذئ،:ا
 حاضر. سأقوا اي صديقي سأقوا.. )خبون( : الثول،

اواتاتعمماااس من.اال  كا نلفهناابسنغوا () نغريااملعشو.ا شهواال  كظاتت باظ  ا
مل نعد نسم  غري ه ا النداء ياكبرر كبل يوم.مبا حكايبة هب ا احلمبار؟ أيبن لافبي؟ هبل  )لعفته(  ال  ك:

 ضاع ه   املرة؟
ا) نكوناالع ا ظا ولو..(اأف منك أيها احلمار الكسوا.  
لتتتذئ،ايالثولتتت،اهبتتت ي ا) نغتتتريااملعشتتتوظا شهتتتوااس تتتمناانئ تتتم ا تتتهناهتتتاو االنتتتوتظا تتت خ اااا

يحتتذن.ا ضتتوم اشلتتشانظرااس تتمنااتشتتم ا تتناالتتونمايظيناقااوهتتامنظاي ضتتوم اخلفتتها تتس  ا
 تتتتغريا .اييفا تتتت  ا تتتتوجلمان ظامثا وتستتتتم ااملكتتتتم اشيتتتت ا ..ا وتتتت تما  فتتتتم اإىلاشمنتتتت،ااس تتتتمناا

  حمشسني.(
ا) نغريااملعشوظا شهواال  كظا  خ ااونن،ايافوين..(  

 ار أيها الديك؟هل رأيت احلمااونن،:
 أمل تلمحه؟ أمل تسم  صوته؟افوين:ا
 أين احلمار أيها الديك. ملاذا أنت صامت؟ قل أيئاً اي صديقي.  اونن،:
 لن أقوا أيئاً. ) ضيق(  ال  ك:
 ملاذا؟! افوين:
 اننكما مل تبدأا الكالم ابلسالم. ه ا أواًل.  ال  ك:

  نياً؟صباح اخلري.مساء اخلري أيها الديك. و افوين:ا
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  نياً: أريد أا أعرف ملاذا تبحثاا عن احلمارذ ماذا تريداا منه؟  ال  ك:
 نبحث عن احلمار انا صاحب البسااا يبحث عنه وهو غاضب انداً.  اونن،:
 ملاذا؟ هل رفسه احلمار أم رفس ابنه ال قي؟اال  ك:ا
 الذ مل يرفس احلمار صاحب البسااا ومل يرفس ابنه.ااونن،:ا
 ومل يرفس أحداً. فاطمئن. افوين:
 …ال بد أنه هن  يف الصباح فأزعج  ال  ك:
 مل ينه  ومل يزعج أحداً.. فاطمئن.ااونن،:ا
 ماذا فعل إذاً؟  ال  ك:

ختلببببف عببببن البببب هاب إىل الطاحونببببة. فبقببببي احل بببببُّ بببببال طحن.هببببل ارحتببببت اآلا أيهببببا الصببببدي   افتتتتوين:
 امللحاح؟

 نعم. ) نعه (  ال  ك:
 ا. هل رأيت احلمار أيها احلمار؟واآل  اونن،:
 ماذا؟!  ال  ك:
 أقصد أيها الديك.  اونن،:
 نعم. رأياه قبل قليل. ذهب من ه   الناحية.  ال  ك:
 من ه   الناحية؟  اونن،:
 ه ا يعين أنه ذهب إىل مكانه املعااد. افوين:
 أين؟  ال  ك:
 حتت أجرة الاوف اانرر. افوين:

 ور؟!خار  السال  كاياونن،:
 نعم. افوين:
ا)خيوشو ايت ا عممي ااس من..(هيا. هيا ن هب إليه قبل أا حيل املساء وإال..  اونن،:

) نغريااملعشوظا شهوااس منايتواانئ ظاياإىلاشمنسيها  فا  ا تناالثولت،ايالتذئ،ا  ت هنااا
يخجتتو ظاتتتت باظ تتواتااو تت قم ايتتت ا عتتممي ااس من. تت خلو ظا  فتتو ايتتت ا نستتمملو ا

تاارتستنغوا ايافتون.ا فتنحااس تمناشيعيته.ا عشتواإىلااو ت قم اابستنغوا .ا نلفتهنظانشوا
  و االذئ،ايالثول،ظا ضطو ظاحيميلااهلو ..ا(

 صباح اخلري والربكة واهلناءة اي موالان. الذئ،ايالثول،:
 من؟! )ابسنغوا (  اس من:
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 أان حاانبك اللطيف اي موالي امللك املعظم.  الثول،:
 حاانبك امله ب اي موالي امللك املهاب. وأان  الذئ،:
 امللك؟! ) ذتول(  اس من:
 وهؤالء السادة هم وزراؤك اي موالي.  الثول،:
 وزراء؟ وزرائي؟!  اس من:

) و ئاالثول،الأل ت قم اإميتم  ا تغري .افيعحعتو اللح تمنظا نأ ت ااس تمنا تماحولتها تذتولاا
نهيتتت،؛افري تتتباالثولتتت،ايالتتتذئ،ايستتتوينظا تتتنل  ااتشتتته.امثا تتتنل  االطستتت .ا  تتتو اشليتتتها 

اخبجو ا ائ .ا نل  اال وجلم .اتت واسشمتا ناال  هن..ا  ف.امثاجيل (
 )   هناحبري (أيها الوزراء..   

أيهببا السببادة الببوزراءذ السببادة اخلببروف البب كي والببديك ايميببلذ واانرنببب البطببل.. مببوالان امللببك   الثول،:
 ال كي وايميل والبطل والصنديد لاطبكم.

 حنن وزراء؟! )هب  (   ك:ال 
 اصمت.  اونن،:
 هل حنن وزراء فعاًل؟!  ال  ك:
 نعم اي سيدي الديك. أقصد اي سيدي الوزير.  الثول،:
 سيدك! أان سيد الثعلب!  ال  ك:
 غريب!! افوين:
 هل مسعت ماذا قاا يل الثعلب؟ قاا يل: اي سيدي. أان سيد الثعلب. )لألنن،(  ال  ك:
 الثرثرة أيها امله ار.كّف عن   اونن،:
 أان مه ار؟!  ال  ك:
 ورار أيضاً. )هب  (  اونن،:
 أان؟!  ال  ك:
 أيها الوزراء.  اس من:

 نعم. او  قم :ا)  مم(
 أنام.. أنام أغبياء.  اس من:

 حنن؟! او  قم :
 هس. )هب  (  الثول،:

ا)   هنااو  قم ظا نسمملو انشواتاارتسنغوا ايافون( 



 14 

 يها.. اانغبياءذ انصرفوا من هنا.أ  اس من:
 حاضر. او  قم :
ا) ه ااو  قم اابرتن وان(ا
 إىل أين؟ اناظروا اي سادة.  الثول،:

ا) ه  ايفاظذ ااس من.ااس منا و ض.امثا هزانظسهاابإلجيم (اا
 أيها الوزراء احمل.مواذ لقد عفا عنكم موالان امللك. 
 عاش امللك.  الذئ،:
 عاش.  الثول،:

 أيها احلاانباا.   من:اس
 أمر موالان. الذئ،ايالثول،:

ا)مي ااس منا   هاينشليه.ا نسمملاالذئ،ايالثول،االعشواتاابسنغوا (ا
 ماذا حدث لكما أيها الغبياا؟  اس من:
 غبياا؟!  الذئ،:
 أمر موالي. ) لكزاالذئ،(  الثول،:
 ادلكا انسديذ أريد االس.خاء قلياًل.  اس من:
 ماذا ؟! ()حبعق  الذئ،:

ا)الثول،ا لكزاالذئ،احمذنا ( 
 حاضر اي موالان امللك.  الثول،:

)التتتذئ،ايالثولتتتت،ا تتت لكم اشتتتتت ااس تتتمن.ااو تتتت قم ا نستتتمملو االعشتتتتواتايتتتت ايفاحملتتتت ا 
اذتول..ا نهم تو (

 انظرا. الثعلب وال ئب يدلكاا انسد احلمار.  ال  ك:
 ومها راكعاا خب وع. افوين:
 ا حلم؟غريب ؟! هل ه   اونن،:
 ال. ه ا ليس حلماً.  ال  ك:
 ما هو إذاً؟  اونن،:
 إهنا احلقيقة. افوين:
 مساحيل. ال أصدق ما أرا .  اونن،:
 كيف ال تصدق ما ترا  ؟ جيب أا تصدق.  افوين:
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 إنه أمر غري معقوا.  اونن،:
 ال أبس أيها اانرنبذ ما رأيك أا أانعلك تصدق ما ترا ؟اال  ك:
 كيف؟  اونن،:

 ماذا سافعل؟ وين:اف
 راقبا ما سأفعله.  ال  ك:

)حيتتميلاالتت  كاارتقتت ا ا تتناالثولتت،ايالتتذئ،ا تتواتاش  تت  ا تت مم.ا  اشتتباخبتتونظا وتت ا 
 أيها.. الثعلب. سشمتا عممااالثول،ا  وتاياتن(

 نعم اي سيدي الوزير.  الثول،:
 هل.. هل أنت الثعلب فعاًل؟  ال  ك:
 ي.أان حاانب امللك اي سيد  الثول،:
 أيها احلاانب.. اق.ب. )  مم(  ال  ك:
 )    (أمرك اي سيدي.  الثول،:
 أيها احلاانب.. قف. )خبون(اال  ك:
 ) نوقف(أمرك اي سيدي.   الثول،:

ا) ت قاال  كاالعشواتاإىلااونن،ايافوين.ا  مم(. 
 ما رأيك أيها الثعلب..اال  ك:ا
 أان احلاانب اي سيدي.  الثول،:
 ك أيها احلاانب أا.. أا ترقص.ما رأي  ال  ك:
 أمرك اي سيدي.  الثول،:

ا)الثول،ا وقص..اال  كا عشواإىلااونن،ا غوين( 
ارقبببص أيهبببا احلاانبببب.ديران  إىل البببوراء( ارفببب  يسبببراكذ ارفببب  لنببباك. تبببثن أكثبببر. اصبببعد. اهببببط. اال  ك:ا

 أكثر. أكثر.. كفى.
 حاضر اي سيدي.  الثول،:
 هل صدقت؟ )لألنن،(  ال  ك:
 غريب!!  ن،:اونا

)الثولتتت،ا ه تتت ايفاظذ ااس تتتمنااملتتتت خيظااس تتتمنا هتتتزانظستتتهاابإلجيتتتم .االثولتتت،ا  تتتو ا 
االطس ظاجيف ااجل يب(.

 أمر ملكي:االثول،:ا
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لنبب  اهلمبس والاجمبب  دوا إذا أخصببي )التذئ،ا طلتت،ا تنااو تت قم االوقتتونايال ت هن(ا 
 من موالان امللك أو من أحد حاانبيه اللطيف  املخلص .

 عاش امللك.ا،:االذئ
 عاش.  الثول،:

ا) نسمملااو  قم االعشواتاابسنغوا ( 
 ما ه ا اانمر الغريب؟!ااونن،:ا
 هس. إنه أمر ملكي.  ال  ك:
 لكن..  اونن،:
 ممنوع اهلمس أيها السادة.  الثول،:
 والاجم  أيضاً.  الذئ،:
 حاضر.  ال  ك:

ا) سنو اشنااونن،ايافوين.ااونن،ا فكو..ا( 
 البسااا. كيف نسينا البسااا؟!ا،:ااونن

 البسااا؟! ال  كايافوين:
 البسااا؟!  الثول،:
 جيب أا نعود إىل البسااا.  اونن،:
 ممنوع.  الذئ،:
 ممنوع؟!  اونن،:
 اهلدوء. اهلدوء أيها السادة.  الثول،:

ا) ه  ايفاظذ ااس من.ااس منا هزانظسهاابإلجيم .االثول،ا  و االطس (.ا
 ي:أمر ملك 
ا)الذئ،ا طل،ا نااو  قم اارتحنعم .ا عحعو ( 
عببدم الببرك  والقفببز والاحليبب  والطببرياا أثنبباء الانقببل إال أبمببر  -دوا اسبباثناء-علببى  يبب  الرعيببة 

 من امللك أو أحد حاانبيه امله ب  املخلص .
 عاش امللك.االذئ،:ا
 عاش؟  الثول،:
 أان انائ  انداً اي صديقي. )هب  اللثول،(  الذئ،:

 أان أيضاً انائ  اي صديقي.  ثول،:ال
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 ملاذا ال تصدر أمراً ملكياً يسم  يل ابف.اس أحدهم.  الذئ،:
 اناظر اي صديقي.  الثول،:
 إىل مىت؟ لقد نف  صربي. )حبعق(  الذئ،:
 إهنما ياهامساا. أمل لن  امللك الاهامس؟ )لل(ويناهب  (  اونن،:
 بلى. افوين:
 لسادة. إنه أمر ملكي.ممنوع اهلمس أيها ا  الثول،:
 ومن لالف اانوامر سأف.سه.  الذئ،:

ا) وواظاحمل ا ناال  هنااملو ،.االثول،ا لكزاالذئ،اظا ضحكم ظافنرب اظنيمهب م( 
 ما حيدث ليس حقيقةذ وليس حلماًذ ما احلكاية؟ يف اانمر سر.)لعفته(اااونن،:ا

 رأيت أنياهبما؟اهلافوين:ا)هب  الألنن،(ا
 نعم.ااونن،:ا
 يف اانمر سر. افوين:
 نعم اي صديقي.  اونن،:

ا)  و االثول،االطس ظاجيف ااس مناخمئفم ا( 
أيهبببا السبببادة البببوزراءذ لقبببد اسبببايقظ مبببوالان مبببن غفوتبببه اهلانئبببة وحنبببن اآلا ابناظبببار أوامبببر  امللكيبببة   الثول،:

 ورغباته املساجابة.
ا)اس منا ن طشظا نثم  ..( 

 .أمر موالان  الثول،ايالذئ،:
 هل طل  الفجر؟  اس من:
 ال اي موالي.  الذئ،:
 سيطل  اي موالي.  الثول،:
 غريب. كيف مل يطل . لقد اسايقظت.  اس من:
 حنن يف آخر الليل اي موالي.  الذئ،:
 أريد أا يطل  الصباح حااًل. أريد أا أرى اآلا أوىل خيوط الفجر.  اس من:
 س.اها اي موالي.  الثول،:
 جنوم الظهر أيضاً اي موالي. وس.ى  الذئ،:
 ملاذا مل يص  الديك عندما اسايقظت؟!  اس من:
 سأصي  عندما يطل  الفجر اي موالي.  ال  ك:
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 لكنين اسايقظت أيها الغيبذ هيا ص . ) غض،(ااس من:
 ه ا ال جيوز اي موالي.  ال  ك:
 هل ترف  أوامري؟!  اس من:
 هل أعاقبه اي موالي؟  الذئ،:
 ناظر أيها احلاانب.ا  اس من:
 إنه يامرد. يامرد على أوامرك اي موالي.  الذئ،:
 أان ال أمترد.  ال  ك:
 هيا ص  إذاً.  الثول،:
 ال أساطي .  ال  ك:
 سأف.سك اآلا.  الذئ،:
 اناظر أيها احلاانب الغيب.  اس من:
 ماذا قلت أيها احلمار؟ ) ضيق(  الذئ،:
 أان رار؟!  اس من:
 والي. أنت سيدان. عاش موالان امللك.ال اي م  الثول،:

ا) لكزاالثول،االذئ،..( 
 عاش موالان امللك.االذئ،:

ا)  و االثول،االطس ا واتاش    ..ا نسمملااو  قم االعشوات..( 
 يف اانمر خدعة مدبرة. )لل(ويناهب  (ااونن،:ا
 ماذا تقصد؟ افوين:
 ال ئب والثعلب.  اونن،:
 احلاانباا؟!افوين:ا
 بل الوح اا اي صديقي.اااونن،:
 الوح اا! افوين:
 …جيب أا نفعل أيئاً وإال  اونن،:
 الوزراء. حاا اآلا موعد تاويج موالان امللك. إنه يوم  رلي جميد.االسادةاأيهااالثول،:ا
 عاش موالان امللك الاارلي.  الذئ،:
 علينا االناقاا حااًل إىل العرين. قصر موالان.  الثول،:
 أين عرين احلمار.. أقصد قصر موالان امللك.  اونن،:
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 إنه يف قلب الغابة أيها السادة.  الثول،:
 قلب الغابة؟!ايفااونن،:ا
 كيف اخلالص من ه   املصيبة اي صديقي؟  )هب  ( افوين:
 ال أعرف. لكن ال بد من حيلة.  اونن،:
 حيلة؟! افوين:
 )  و االطس ..(ين.هيا أيها السادة. لنحمل موالان إىل العر   الثول،:

 واندف حيلة. افوين:ا)لألنن،(
 ما هي؟ااونن،:ا
 صياح الديك. افوين:
 أصبت.  اونن،:
 هيا أيها السادة. تفضل اي موالي.  الثول،:

ا) تريي ..( 
 لكن ه ا ال جيوز اي موالي.  اونن،:

 سيقام حفل تاويج موالان امللك دوا حضور الرعية.اكيف)  فااجل يب..(اا
 الرعية؟!يالثول،:ااالذئ،
 لاحضر الرعية.  اس من:
 أية رعية أيها الوزير؟  الثول،:
 الرعية: الدانااناف والبطاف واحلماماف واحلمالا.  اونن،:
 فلاأف الرعية حااًل أيها الوزير الفهماا. ) توين(  الذئ،:
 كيف ساحضر الرعية أيها الوزير؟  الثول،:
 طلب من الرعية احلضور إىل هنا.لي هب أحدان إىل البسااا.وياافوين:
 البسااا؟!االثول،:ا
 عظيم. لي هب أحدكم.  الذئ،:
 ال اي صديقي. ه ا ال جيوز.  الثول،:
 ملاذا؟  الذئ،:
 ال هاب إىل البساااذ ويف ه ا الوقت. خطر اي صديقي.  الثول،:
 الدانااناف والبطاف أيها الثعلب؟ )هب  (اوالرعية؟  الذئ،:
 احب البسااا والكالب أيها ال ئب؟وص )هب  (االثول،:ا



 20 

 ال أبس. لكن أا ندعو الرعية إىل احلضور دوا أا ي هب أحد منا إىل البسااا.  اونن،:
 كيف؟!  الثول،ايالذئ،:

 الديك. اطلبوا من الديك الصياح اآلا وساأيت الرعية حااًل.  اونن،:
  ا ال جيوز. ال جيوز اي صديقي.ماذا تقوا أيها الفهماا؟! كيف سأصي  اآلا؟ ه ) ضيق(  ال  ك:
 هيا ص  أيها الديك.  الذئ،:
 ال أساطي . جيب أا نناظر الفجر.  ال  ك:

 ص  أيها امله ار. افوين:ا)  و ه(
 أي. أنت أيضاً.ماذا حدث لكم؟ ) و سي (اال  ك:ا
اإننا يف خطر. )هب  (صديقي.ااياص افوين:ا
 خطر؟  ال  ك:
 هس أيها الغيب. افوين:
 أين اخلطر؟!  ال  ك:
 ص  أيها الثر ر.  اس من:
 ص  وإال اف.ساك.  الذئ،:
 حاضر. سأصي . سأصي . لكن الفجر مل يطل . هل تعرف ماذا يعين ه ا اي موالي؟  ال  ك:
 ماذا يعين؟  الثول،:
 …يعين  ال  ك:
 لكن الفجر طل  أيها اانر . أمل يسايقظ موالان؟ )  م وه(  اونن،:
 كن..بلىذ ل  ال  ك:
 ما دام موالان قد اسايقظ فه ا يعين أا الفجر قد طل . )  م وه(  اونن،:
 ه ا صحي  أيها الديك.  اس من:
 ) ووا(هيا ص  قبل أا أف.سك.   الذئ،:
 حاضرذ لكن ساندمواذ ساندموا  يعاً.اال  ك:ا
 سنندم؟! ماذا يعين؟  )لعفته(  الثول،:

،ايافتتويناحيثتتم االتت  كاشلتتشانفتتبا تتوتها)  تتيحاالتت  كا تت مماي تتوتاخمفتتهن.ااوننتت 
 يف اانمر سر ماذ لكن ما هو؟ ظ ثو.اي طلسم ا عهاال ووماإىلاتل اشملي (ا

 هل ترى أحداً ما؟ااونن،:ا
 هل اناء أحد اي صديقي؟ افوين:
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 ال.اال  ك:
 ارف  صوتك أكثر.  اونن،:

 اي صديقي. هل اناء أحد ؟اأكثر)ال  كا  يح..(اا
 من سيجيء؟)لألنن،(ا الثول،:ا
ا)   هناخمئفم (.الكالب و. ااونن،:ا
 من؟!  الثول،:
 أقصد الرعية. الدانااناف والبطاف واحلماماف. )خبون(  اونن،:
 يف اانمر سر. )لعفته(  الثول،:
 هل ترى أحداً؟ افوين:
 ال.  ال  ك:
 ارف  صوتك.  الذئ،:
 صوف الديك  يل. )لل(وين(ا الثول،:
 نعم. افوين:
 ه يبعث الن اط يف ايسم.إن  الثول،:
 نعم. وخاصة يف وقت الفجر. افوين:
 ويف الليل؟! ماذا يعين صياح الديك أيها الصدي ؟  الثول،:
 ملاذا تسأا؟)   هن(ايعين أا نبهّب للنجدة. فنحمل سالحنا و..  )حب مر( افوين:
يك. اصبببمت أيهبببا كبببف عبببن الصبببياح أيهبببا البببد  )للتتت  ك(هتببببوا للنجبببدة. هكببب ا إذاً؟ )حبعتتتق(ا  الثول،:

 الديك.
 اصمت. ما الفائدة من الصمت اآلا.  ) ت(و  (  ال  ك:
 دعه اي صديقي.   الذئ،:
 إهنا خدعة أيها ال ئب.  الثول،:
 أعرف إهنا خدعانا.  الذئ،:
 بل خدعاهم اي صديقي. صياح الديك خدعة.  الثول،:
 كيف؟  الذئ،:
 الب وكل اانعداء.الديك يسانجد. ينادي صاحب البسااا والك  الثول،:
 هيا انزا أيها الغيب. كف عن الصياح وإال اف.ساك. )لل  ك(ماذا قلت؟ اللعنة   الذئ،:
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مبببببا هببببب ا؟ مببببببرة تطلبببببب مببببببين أا أصبببببي  وإال ساف.سبببببين. واآلا تطلببببببب مبببببين أا أصببببببمت وإال   ال  ك:
 ساف.سين. ما احلكاية؟ أريد أا أفهم.

 ص  أيها الديك. : اونن،
 اح أيها الديك الغيب.كف عن الصي : الذئ،
 دعه أيها احلاانب. : اس من
 اصمت أيها احلمار. : الذئ،
 أان رار؟! : اس من
 ال اي موالي. أنت لست احلمار. أنت امللك. وجيب أا أتمر الديك ابلصمت. : الثول،
 ملاذا؟ : اس من
 انا صياحه خطر عليك. : الثول،
 كف عن الصياح أيها الديك.  : اس من
 ال تصدق الثعلب اي صديقي احلمار.  :اونن،
 أان احلمار؟!ااس من:ا
 نعم اي صديقي. أنت صديقنا احلمار.ااونن،:ا
 اللعنة عليك.  اس من:
 إهنم مؤامرة اي موالي.  الثول،:
 هل أصي  أم أصمت؟  ال  ك:
 اصمت.  الثول،:
 ص .  اونن،:
 اصمت.  اس من:
 واحد. هل أصمت أم أصي ؟ أريد رأايً واحداً.ماذا حدث لكم. اتفقوا على رأي   ال  ك:
 ص  اي صديقي.ااونن،:ا
 اصمت أيها الغيب.  الذئ،:
 ص  اي صديقي. افوين:
 لن أصي .  ال  ك:

 ملاذا؟ حنن يف خطر. افويناياونن،:
 لقد اناؤوا.  ال  ك:
 من؟  الذئ،:
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 من اناء؟  اس من:
 يف عرأك.البد أهنم اانعداء اي موالي. الطامعوا   الثول،:
 عرأي؟  اس من:

ا)  فزا نا كمنهظا وف ظا عهق( 
 أين هم اانعداء؟ 
 إهنم أمامك.االثول،:ا
 ) همش ااونن،ايافوين..(أيها اانعداء.   اس من:

 أيها  احلاانباا اقبضا على أعدائي. ا
)الذئ،ايالثول،ا هممجم ااونن،ايافوينظاال  كا  يح.اتت باظ واتا ل تمتاينستمحاا 

هو االذئ،ايالثول،.ا عتزلاال  كظا  هنظا  فااجل يباظ ممااس تمناغمضتسني:ا   ظا 
احمن ني(.

.ا) ضتتتحكو ظاحي لتتتو اأيهبببا السبببادة البببوزراءذ صبببباح اخلبببري. مسببباء اخلبببري. تصببببحوا علبببى خبببريا
 اس من(

 إىل القصر أيها السادة. 
 بل إىل احلظرية أيها احلمار. افوين:
 احلظرية؟!  اس من:
 ) عتزلاشنا هونت ..(نعم.   اونن،:
 أيها اانغبياء. هل نسيام من أان؟ أان..ااس من:ا
 هس.  ) ت(و  ( افوين:
 ماذا حدث أيها الوزير؟  اس من:
 ال تاحرك.  افوين:
 ملاذا؟  اس من:
 ملك الغابة. إنه خلفك. افوين:
 خلفي؟  اس من:
إنبه خلفبك. احب ر . هيبا   ي ايختون()اس تمنا تترياهبتنعم. تقدم هبدوء. خطوة خطبوة. اناببه  افوين:

 س منا و ض..ااجل يبا ضحكو (انطل  صوب البسااا بسرعة. دا
إنبببه خلفبببك اي صديقي.سيصبببل إليبببك. احببب ر . انعطبببف لينببباً. انعطبببف يسببباراً. اركببب . أسبببرع.   ال  ك:

 أسرع.
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ا) ضحكو ..(. 
 النهبببببببببايببببببببببببة

ا
ا
 


