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  نالت المسرحية جائزة أنجال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لثقافة الطفل
اإلمارات العربية  -أبو ظبي -الدورة السادسة – 2001العربي _ سنة 

 المتحدة.

  وعرضت من قبل المسرح القومي بالالذقية في مهرجان المحبة وفي
  2002دمشق والعديد من مدن الساحل السوري.

في مهرجان ربيع مسرح األطفال األول  ،تحت عنوان )الديك  2004و
 ناالحكيم والذئب اللئيم (إخراج :الفنان  لؤي شا

 _  وعرضت المسرحية في مهرجان شفشاون الدولي لمسرح الطفل 
من قبل فرقة تواصل  2006نيسان سنة  12-6الذي أقيم في -بالمغرب   

 العراقية،إخراج المسرحي الدكتور :كريم عبود  
وعرضت المسرحية في مهرجان مسرح الطفل باإلمارات الذي أُقيم في  -

سرح الشارقة الوطني تحت عنوان من قبل م 2006نوفمبر سنة  19-26
  )السور ( إخراج : الفنان سيف الغانم
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 يبنون سورا للحقل وهم يغنون بسعادة( -الديك واألرنب والبطة واحلمل–)الوقت هنار، األصدقاء 
 ابحلب نبين سوران اي سوران اي سوران
 أحيلى سوران اي ما فيك األمان واملىن 

 سوران ابلعز حنمي نبنيك كي حنمي احلمى 
 اي سوران اي سوران

 ينتهون من البناء، يغادرون املكان، خييم الظالم، يسمع عواء الذئب والثعلب اللذين يدخالن بعد قليل..()
 )ابستغراب( ما هذا أيها الثعلب، ماذا أرى ؟! الذئب:
 )ابندهاش( اي إهلي! ما هذا ؟! الثعلب:
 : من أقام هذا اجلدار ؟الذئب
 ؟! وكيف أقامه الثعلب:
 ومىت أقامه ؟ الذئب:
 بل قل: ملاذا أقامه ؟ الثعلب:
 )حبنق( أوه، اللعنة عليك أيها اجلبان. الذئب:
 على من اي سيدي ؟! الثعلب:
 طبعا عليك أنت. الذئب:
 )ابستغراب وخوف( علّي أان ؟! وملاذا ؟ ماذا فعلت اي سيدي ؟ الثعلب:
 أمل آمرك برتك هذه العادة القبيحة ؟ الذئب:

 أية عادة اي سيدي ؟! لب:الثع
 )حبنق( أية عادة أيها املاكر اجلبان ؟ الذئب:
 نعم اي سيدي، أية عادة ؟! الثعلب:
 عادة اإلجابة عن السؤال بطرح سؤال آخر. هل نسيت أيها الغيب ؟ :   الذئب
 ال اي سيدي. حاضر اي سيدي، لن أكرر هذا مرة أخرى.  :  الثعلب
 حسن. :  الذئب
 قل يل اي سيدي، ماذا تريد أن أفعل ؟لكن  : الثعلب
 أريد حال هلذه املصيبة. :  الذئب
 مصيبة ؟! أية مصيبة اي سيدي ؟ : الثعلب
 مصيبة هذا اجلدار أيها احلمار، هل فهمت ؟ الذئب:
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 نعم اي سيدي. لكن قبل اإلجابة امسح يل أن أسأل.. الثعلب:
 ب.( ال تدع صربي ينفد أيها الثعلحبنق، يقاطعه) الذئب:
( حاضررر، حاضررر اي سرريدي. )برررتدد( لكررن ألررياي هررذا جرردارا اي سرريدي ؟ أجبررين اي سرريدي. ألررياي هررذا خبببو ) الثعلببب:

 جدارا ؟.
 بلى. بلى أيها الفهمان. إنه جدار اي محار. الذئب:
 عظيم. الثعلب:
 عظيم ؟! الذئب:
 نعم عظيم، ألنه لياي سورا. الثعلب:
 ماذا تعين ؟ الذئب:
ي. إذا أتكدان من أن الذي نراه اآلن أمامنا جردار فقر جم دررد جردار، فرلن تسرللنا إ  احلقرل سريكون امسع اي سيد الثعلب:

 سهال. فاطمئن اي سيدي.
 وكيف سنتأكد اي فهمان ؟ الذئب:
 ( لياي األمر سهال اي سيدي.يفكر) الثعلب:
 ؟ ماذا يعين هذا الكالم ؟ ماذا يعين أن األمر لياي سهال الذئب:
 انتظر هنا اي سيدي. سأعود حاال.… يعين.. يعين( يفكر) الثعلب:
 إ  أين ستذهب، وماذا ستفعل ؟ الذئب:
 سأعود. سأعود حاال اي سيدي.الثعلب: 
 )خيرج من الناحية اليمىن.. يعود بعد قليل(         
 إ  أين ذهبت ؟الذئب: 
 إ  اجلانب األمين من احلقل. الثعلب:
 ملاذا ؟! الذئب:
 عدم وجود جدار آخر.  ألأتكد من الثعلب:
 إيه. ماذا رأيت ؟ الذئب:
 رأيت جدارا آخر اي سيدي. الثعلب:
 اللعنة. الذئب:
 ( انتظر قليال اي سيدي. )يهم ابخلروج(يفكر) الثعلب:
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 إ  أين ؟ الذئب:
 سأعود حاال.  الثعلب:
 ()خيرج من الناحية اليسرى.. يعود بعد قليل         
 ماذا رأيت ؟ الذئب:
 ( رأيت جدارا آخر اي سيدي.خبيبة) الثعلب:
 ( اللعنة عليك أيها املشؤوم.بضيق) الذئب:
 ملاذا اي سيدي ؟ ماذا فعلت ؟ الثعلب:
 : أال تعرف ؟الذئب
 : ال اي سيدي. هل أجبت عن سؤالك بسؤال آخر؟ الثعلب
 : ال أيها الغيب املشؤوم.الذئب
 …: لكن اي سيديالثعلب
 ة أيها املشؤوم.( كّف عن الثرثر طعهيقا: )الذئب
 : حاضر اي سيدي.الثعلب
 : قل يل ماذا سنفعل اآلن ؟الذئب
 : بقي اي سيدي أن نتأكد من اجلانب اخللفي للحقل. انتظر اي سيدي. الثعلب
 (.)حياول اخلروج         
 : قف  أيها الثعلب.الذئب
 : ملاذا اي سيدي؟الثعلب
 : سأأتكد بنفسي من ذلك.الذئب

 (ئب)خيرج الذ         
( أان مشؤوم ؟! وما عالقيت ببناء اجلردران ؟ وهرل أان مرن بناهرا ؟ )يفكرر( لكرن مرن بناهرا ؟ وكيرف بناهرا ؟ لنفسه) الثعلب:

( لقد أتخر الرذبب. ملراذا يتلفت حولهإهنا شاهقة، قوية ومتينة البنيان. أخشى ما أخشاه أن يكون احلقل مسوراً. )
 قل...)يدخل الذبب خابباً( ماذا رأيت اي سيدي؟ أتخر؟ رمبا عثر على منفذ أو مدخل إ  احل

 رأيت جدارا، اجلدران حتي  ابحلقل كله. الذئب:
 هذا يعين أهنم سّوروا احلقل. الثعلب:
 من؟ من سّور احلقل؟ الذئب:
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 من له مصلحة بذلكجم سكان احلقل اي سيديجم الديك والبطة واألرنب واحلمل وغريهم. الثعلب:
 اللعنة. الذئب:
يعواين. يقعيان جانب ابب السور. يلوح الفجر. يصيح الديك. يظهر األصدقاء فوق جدار السور وهم )         

 يغنون بسعادة(
 صباح اخلري اي أصدقاء. الثعلب:
 (يصمت اجلميع. يسود اخلو  بني األصدقاء. يتهامسون حبذر)         
 هيا بنا هنرب اي أصدقاء. األرنب:
 انتظروا.الديك: 
 ا ننتظر ؟ إهنم األعداء. إهنما الذبب والثعلب اي صديقي.ماذ احلمل:
 جيب أن خنتبئ حاال. البطة:
 اصربوا اي أصدقاء. ال ختشوا شيئا. الديك:
 كيف؟ وملاذا ؟!  اجلميع:
 إهنما الذبب والثعلب أيها الديك. الذبب والثعلب ولياي الديك واألرنب. هل فهمت ؟ احلمل:
يقي، لكررن جيررب أن تعرفرروا وتفهمرروا اي أصرردقابي أن الررذبب والثعلررب لررن يسررتطيعا فهمررت وعرفررت مررن دررا اي صررد الببديك:

 القفز فوق هذا السور العايل على اإلطالق.
 يتبادلون نظرات االستغراب والسرور()        
 السور ؟! )يضحكون مبرح( اجلميع:
 قلت: صباح اخلري اي أصدقاء. الثعلب:
 ونقول: صباح اخليبة اي أعداء. الديك:

 أعداء ؟! أين هم األعداء؟ لثعلب:ا
 : أنتم األعداء.األرنب
 حنن لسنا أعداء اي صديقي. الثعلب:
 ؟…غريب. ومن تكوانن إذا ؟ هل أنتم أشقاء أم البطة:

 ( حنن ضيفان اي صديقيت.يقاطعها) الثعلب:
 نعم. حنن ضيفان. الذئب:
 أال ترحبون ابلضيوف أيها الكرماء ؟ الثعلب:
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 بلى. احلمل:
 على الرحب والسعة. نب:األر 

 شكرا. شكرا لكم اي أعز األصدقاء. الثعلب:
 ( ما هذا الكالم أيها احلمل ؟! ما هذا الكالم اي أرنوب ؟!هبمس وضيق) البطة:

 أي كالم ؟! احلمل واألرنب:
 : كلمات الرتحيب ابلذبب والثعلب. كيف ترحبان هبما ؟الديك
 ابلضيوف.: إهنما ضيفان. ومن الواجب الرتحيب األرنب
 : من قال إهنما ضيفان ؟الديك
 : الثعلب. أمل تسمعه ؟األرنب
 : وهل صدقته؟ غريب !! كيف تصدق الثعلب ؟!الديك
 : هيه. أيها األصدقاء، مىت ستفتحون ابب السور ؟ هل سننتظر طويال ؟الثعلب
 : أال تسمحون لنا ابلدخول؟ فنحن جابعان )يلكزه الثعلب( بل حنن.. متعبان.الذئب

 : نعم، حنن متعبان جدا، ومل ننم منذ.. منذ يومني. )يتثاءب(لثعلبا
 ( بل مل ننم منذ أسبوعني، بل منذ شهرين )يتثاءب بصوت مرتفع(لألصدقاء( فق  ؟ )للثعلب حبنق: )الذئب
 ( ما هذه املبالغة اي سيدي ؟هبمس للذئب: )الثعلب
 : اصمت أيها األمحق، هذا لياي شأنك.الذئب
 : لكن..الثعلب
 : قلت اصمت.الذئب
 : حاضر اي سيدي.الثعلب
 : أيها الثعلب.الديك
 ( إين أمسعك أيها الديك الغايل.صمت: نعم اي صديقي. )الثعلب
 : ماذا تريدان ؟الديك
 : الدخول إ  احلقل.الثعلب
 : هل سيطول انتظاران اي أصدقاء ؟الذئب
 )صمت. ال أحد جييب(        
 اذا ال يجيبون ؟ملاذا أنتم صامتون ؟ مل        
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 ماذا تريدان أن نقول ؟ البطة:
 : أي شيء. أي شيء اي صديقيت.الثعلب
 : قولوا: تفضال ابلدخول أيها الصديقان.الذئب
 : ملاذا ؟الديك
 : ملاذا ؟ هكذا.الذئب
 ( ما هذا الكالم اي سيدي !هبمس: )الثعلب
 : وماذا أقول هلم ؟الذئب
 : وماذا قلنا هلم قبل قليل ؟الثعلب
 : )يفكر( قلنا.. مل أعد أذكر ماذا قلنا هلم. هل تذكر ماذا قلنا ؟الذئب
 ( أعتقد أننا قلنا هلم أبنك مريض، أو جابع، أو ما شابه ذلك.يفكر: )الثعلب
 : هذا صحيح. قلت هلم أبن الذبب مريض. وأن قلبه يؤمله. )يتصنع األمل( هيا، هيا قل هلم ذلك.الذئب
 قاء، انظروا. إنه حيتاج إ  عناية وعالج. )الذبب يتأمل بصوت مرتفع(: الذبب مريض اي أصدالثعلب
 ( هل تسمعون صوت الذبب ؟هبمس: )األرنب
 : نعم.اجلميع
 : إنه يتأمل. ملاذا ال نقدم له يد املساعدة !األرنب
 : ماذا تقول ؟ هل جننت ؟!البطة

 : ال. مل أجن. لكن أريد أن نثبت هلم حسن نواايان.األرنب
 ونؤكد على رغبتنا ابلسالم والوائم. ما رأيك أيها الديك احلكيم ؟: احلمل
 : من جيب أن يثبت حسن نواايه لآلخر، حنن أم دا ؟الديك
 : حنن ودا.األرنب
 : ملاذا ؟ وهل جيوز أن تساوي بني من يَفرِتس ومن يُفرَتس ؟البطة

 : لكن اي صديقيت..األرنب
 هل نسيت من دا الذبب والثعلب ؟: البطة تقول الصدق أيها األرنب. الديك
 : ال.األرنب
 : إهنما عدوان أيها احلمل، ألياي كذلك ؟الديك
 : هذا صحيح.احلمل
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 : ال تنسوا ذلك على اإلطالق.الديك
 : هل سيطول انتظاران، الذبب مريض. إنه يتأمل.. سيموت. الثعلب

 الذئب يتصنع األمل()
 : آاخ اي بطين.الذئب
 ك اي سيدي.: )هبماي( بل قلبالثعلب
 : آآآخ اي قليب.الذئب
 : أخشى أن ميوت الذبب اي أصدقاء.الثعلب
 : لن ميوت الذبب. اطمئن.الديك
: وإن مات الذبب؟ ماذا ستقولون لآلخرين؟ حنن آسفون؟ أم ستقولون: حنن شامتون؟ حينها سأعلن أمرام اجلميرع، الثعلب

يتهبامس  حلظبات مبن الصبمت،أقصرد قترل الرذبب. )الصغري والكبري، يف طول الغابرة وعرضرها، عرن سربب وفراة.. 
 واألمل(. الوجع الذئب يئن متصنعا  ( ماذا قررمت اي أصدقاء ؟ الذبب مريض، إنه يتأمل. سيموت. )األصدقاء

 : ال أبس أيها الثعلب.الديك
 : ال أبس ؟ ماذا تعين ؟ هل ستسمحون لنا ابلدخول ؟الثعلب
 : نعم.الديك

 (دة الفرح. هرج ومرج بني األصدقاء يف احلقلالثعلب والذئب يقفزان من ش)
 لكم اي أصدقاء. أنتم طيبون وأوفياء. شكراً  الثعلب:
 ورابعون. الذئب:
 .ومجيلون. مجيلون جداً  الثعلب:
 .( بل مهذبون، مهذبون جداً يلكزه الثعلبولذيذون ) الذئب:
 لكما. شكراً  احلمل:
 واآلن امسحوا لنا ابلدخول. الثعلب:
 صمت..(حلظات من ال)

 أيها األصدقاء، أيها الديك.
 نعم. الديك:
 نرجو أن تفتحوا لنا ابب السور. ألن تفتحوه ؟ الثعلب:
 لياي اآلن اي صديقي الثعلب. الديك:
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 لياي اآلن ؟ ماذا تقول أيها الديك ؟ الذئب:
 ملاذا اي صديقي ؟ الثعلب:
 ألنه مل حين موعد لقابنا بعد. الديك:
 .مل حين ؟ مل أفهم الثعلب:
 : ومىت حيني ؟الذئب
 : حني ينبت لكل منا انب وخملب مثلكما.الديك
 ماذا ؟! انب وخملب لكم ؟! الذئب:
 نعم. لنتساوى اي صديقنا. البطة:
 : إنه املستحيل. إنكم حتلمون اي أصدقابي.الثعلب
 ؟ : )بسخرية( حقاً الديك
 : أال يوجد حل آخر ؟الثعلب
 …(صمت: ال. )البطة

 جود حل آخر. ألياي كذلك اي صديقي الديك ؟: البد من و الثعلب
 : نعم.الديك
 : ماذا قلت أيها الصديق ؟احلمل
 : ما هذا الكالم أيها الديك احلكيم ؟األرنب
 : ما هو احلل اي صديقي احلكيم ؟الثعلب
 : أن تنرزعا املخالب واألنياب؟الديك
 : ماذا تقول أيها الغيب ؟!الذئب
 ستحيل اي صديقي احلكيم.إنه أمر م يلكز الذئب(: )الثعلب
 : وكيف سأفرتسكم؟ أقصدجم كيف سأقضم العشب ؟الذئب
 : ستعلمك احلاجة. أمل تسمع ابملثل القابل: احلاجة أم االخرتاع. )حلظات من الصمت( األرنب
 أيها الثعلب..  الديك:

  الثعلب ال جييب()  
 أيها الذبب..  

 تقول يل ؟نعم، إين أمسعك اي صديقي. ماذا تريد أن  الذئب:
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 ال شيء جديد. الديك:
 : اللعنة عليك.الذئب
 : أال يوجد حل آخر؟ حل اثلث.الثعلب
 : ال.احلمل
 : حنن ال نؤمن ابحللول الوس  اي .. صديقي.البطة

: ملرراذا ال تقررول شرريئا اي صررديقنا الررديك احلكرريم. أال توجررد حلررول أخرررى؟ حلررول مرضررية للطرررفني، إين أمسعررك أيهررا الثعلببب
 قدير.احلكيم ال

 : هناك حل أخري اي صديقي.الديك
 : ما هو ؟الذئب والثعلب

 ( لن نسمح بدخوهلما.هبمس: )األرنب
 : ما هو اي صديقي ؟احلمل
  ؟: ملاذا صمّت اي صديقي ؟ ما هو هذا احلل أيها احلكيمالثعلب
 الرحيل.الديك: 

 ( الرحيل؟ رحيل من ؟ابستغراب) الذئب والثعلب:
 آخر إال الرحيل عن سوران.رحيلكما، ال حل  الديك:
 .هذا صحيح، إنه حل منطقي جداً  األرنب:
 .جيب أن ترحال حاالً  البطة:

 أال يوجد حل آخرجم حل مناسب ومنطقي أكثر من هذه احللول ؟ الثعلب:
 ال. اجلميع:
 اي أصدقاءان األعزاء. فكروا جيداً  الثعلب:
 مساء اخليبة اي أعداء. اجلميع:
 يعواين. خييم الظالم. الذئب والثعلب يدوران حول السور حبنق( يضحكون. الذئب والثعلب)
 هل سيطول مكوثنا هنا ؟ الذئب:
 ال أعرف. الثعلب:
 .اللعنة. سأموت جوعاً  الذئب:
 .جابع جداً  أان أيضاً  الثعلب:



 12 

 ما احلل ؟ الذئب:
 )الثعلب يروح وجييء ابضطراب وقلق(  
 ملاذا ال يجيب ؟  

 مباذا أجيب ؟ الثعلب:
 . قلت أريد حالً  ئب:الذ

 )يفكر( بصراحة.. الثعلب:
 . احذر أن يجيب عن سؤايل بسؤال آخر، هل فهمت ؟( امسع أوالً يقاطعه) الذئب:
 نعم. الثعلب:
 تكلم. الذئب:
 بصراحة، ال أعرف احلل اي سيدي. الثعلب:
 غيب. الذئب:
 لكن اي سيدي، أان.. الثعلب:
 اخرس اي غيب ودعين أفكر. الذئب:
 )خبوف( حاضر، حاضر اي سيدي. الثعلب:
 جيمد الثعلب يف مكانه كتمثال. الذئب يروح وجييء وهو يفكر بقلق، يقوم حبركات عصبية(.)
 ( وجدت احلل.بسرور) الذئب:
 أين هو؟ أقصدجم ما هو احلل ؟ الثعلب:
 امسع أيها الثعلب، سنتناوب على حراسة ابب السور. وبذلك سنلتهم اخلارج منه. الذئب:
 اي سيدي. ونلتهم الداخل أيضاً  :الثعلب

 يضحكان مث يعواين. يتغري املنظر فيظهر األصدقاء داخل السور وهم يغنون ويرقصون بسعادة()
 . جداً  أيها األصدقاء. اي أشقابي احللوين. لدي اقرتاح رابع جداً  األرنب:
 (يصمت اجلميع. ينظرون إىل األرنب ابستغراب وهلفة) 
 و ؟ايه .. قل، ما ه احلمل:
 التمثيل. ما رأيكم أن نلعب هذه اللعبة الظريفة ؟ األرنب:
 موافقون. اجلميع:
 ماذا سنمثل ؟ الديك:
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 سنمثل أنفسنا.األرنب: 
 كيف ؟  اجلميع:
 كيف سنمثل أنفسنا أيها األرنب الذكي ؟  الديك:
 ، وسأمثل أان دور الديك.ستمثل البطة دور احلمل مثالً  األرنب:
 البطة. وأان سأؤدي دور احلمل:
 وأان سأؤدي دورك. ألياي كذلك ؟ الديك:
 نعم. ما رأيكم ؟ األرنب:
 موافقون. اجلميع:

 ()يسود اهلرج واملرج، يقلد كل واحد منهم اآلخر
 .كوكو. هيا أيها احلمل الوديع. هيا إ  .. اللعب حاالً   األرنب:
 أان سعيد اي أصدقاء، وأريد أن أغين )تغين مقلدة احلمل(. البطة:
 ( وق وق. أين اختفت الديدان اللعينة )ضحك(.البطة )ميشي مقلدا   ل:احلم

 األرنبببب.. يبببركق مقلبببدا  ( مرررا هرررذا ؟! لقرررد سررربقتين السرررلحفاة اللعينرررة، جيرررب أن أحلرررق هبرررا )يتثببباءب، يتمطببب ) البببديك:
 (ضحك

فكيررف تسررتطيع أن  ( ال أعررف مررن ابتردع هررذه احلكايرة. إهنررا كذبرة. السررلحفاة ال تسرتطيع أن تسرربق  لرة،بضببيق) األرنبب:
 !؟ تسبقين

ال تغضرررب اي صرررديقي. فكلنرررا يعررررف أنرررك عرررّداء مررراهر، وال ميكرررن لسرررلحفاة أو غريهرررا اللحررراق برررك. هيرررا نكمرررل  البببديك:
 اللعب.. هيا اي أصدقاء.

 ..(صمتما رأيكم يف متثيل دور الذبب والثعلب ؟ ) احلمل:
 موافقون. اجلميع:
 علب(يقلد كل واحد منهم صوت وحركة الذئب والث)

 )يتغري املنظر. خييم الظالم. يظهر الذئب والثعلب(
 مباذا تفكر أيها الثعلب ؟ الذئب:
 غريب. مل خيرج أحد منهم، ماذا يعين هذا ؟ الثعلب:
 يعين أهنم خابفون. الذئب:
 )بعد تفكري. حبيررة( أمتىن أن يكون اخلوف وحده السبب. الثعلب:
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 أال يكفي هذا السبب ؟وماذا ميكن أن يكون غري اخلوف ؟  الذئب:
 (حلظة صمتال أعرف. ) الثعلب:
امسرع أيهرا الثعلرب. البرد مرن اللىلروء إ  احليلرة. بردون احليلرة واخلرداع ال ميكننرا فعرل شريء. وسريطول انتظراران أمرام  الذئب:

 ابب هذا احلقل اللعني.
 هذا صحيح. هل لديك حيلة ما ؟ الثعلب:
 يلة ما. ومن غريك يستطيع تدبري احليل أيها املاكر !حب -أنت–ال. لكن ملاذا ال تفكر  الذئب:
 : ال أبس. دعين أفكر اي سيدي.الثعلب
 يعببو . الثعلببب يببروح وجيببيء بقلببق. بعببد. )، جررداً اي صررديقي. لكررن بسرررعة. فررأان جررابع جررداً  : فكررر. فكررر جيررداً الببذئب

 ..(حلظات يقف. يقفز فرحا  
 : وجدهتا. وجدهتا اي سيدي.الثعلب

 الوقت هنار، يظهر األصدقاء وهم يغنون ويلعبون( يتغري املنظر،)
 ( أيها الديك، أيها األصدقاء، لقد وجدهتا. لقد وجدهتا.بصوت عال: )الثعلب

 صمت. يتهامس األصدقاء ابستغراب..()
 : ماذا وجدت أيها الثعلب ؟الديك
 .: الوسيلة اي صديقي. الوسيلة اليت ستىلعلنا نتساوى متاماً الثعلب
 ى ؟!!: نتساو اجلميع
 : نعم اي أصدقاء.الثعلب
 : كيف ؟اجلميع
 منكم على أحدث وأفضل وسابل القتال. . سيدرب الذبب قسماً إذاً  : امسعوا جيداً الثعلب
 : ايه..اجلميع
 : وسأقوم أان بتدريب القسم اآلخر على طرابق وفنون احليل واملكر.. أقصد فن السياسة.الثعلب
 : وبعد.اجلميع
 وثعالب، أقصد مثل الذائب والثعالب. مثلنا. ذائابً  : وبعد، تصبحونالثعلب
 : وبذلك يتساوى اجلميع. ال فرق بني ذبب ومحل.الذئب
 : وال بني ثعلب وديك.الثعلب
 : ونصبح أصدقاء وحلفاء.الذئب
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وا يف األمرر . فكرر : إهنا فرصتكم التارخيية اي أصدقاء. وجيرب أال تردعوا الفرصرة تفروتكم، فالتراريك ال يكررر نفسره أبرداً الثعلب
 .اي أصدقاء جيداً 

 ()يتغري املنظر. الوقت ليل. األصدقاء يتهامسون. الديك يفكر
 : ماذا قررمت ؟ أرى أهنا فرصتنا.األرنب
 : هذا صحيح. إهنا فرصة مثينة. واترخيية كما قال الثعلب.احلمل
 : )حتاول العواء( هل ميكن أن أصبح مثل الثعلب ؟البطة

 : نعم. ومل ال ؟األرنب
 . أقصد كالذبب سأفرتس من يتحداين.( آه. بعد أن أصبح ذبباً حياول العواء كالذئب: )احلمل
 : وأان سأهنش حلم املعتدين علّي.األرنب
 : بصراحة، أرى أن هذا املشروع فرصة لن تعوض.البطة
 : هذا صحيح.احلمل
 : ملاذا أنت صامت أيها الديك ؟األرنب
 : قل شيئا أيها احلكيم.البطة
 إين أفكر. :الديك
 : أوه. املسألة ال حتتاج إ  طول تفكري أيها احلكيم.األرنب
 : وال إ  عرض وعمق تفكري اي صديقنا، إهنا ببساطة شديدة دعوة واضحة وصرحية إ  التساوي.احلمل
 . سنصبح أقوايء اي صديقي.: ستفيدان كثرياً األرنب
 سوى ضعفنا. : لن خنسر شيئاً البطة
 اي أصدقابي.: إنكم وادون الديك
 : وادون ؟!اجلميع
 اي أعزابي. وجوهرايً  هاماً  نسيتم أمراً  -وببساطة شديدة–: نعم. ألنكم الديك
 : ما هو ؟اجلميع
 : هذه الدعوة موجهة من قبل عدوين ولياي من صديقني.الديك
 : هذا صحيح. لكن الثعلب والذبب يريدان أن نصبح أقوايء.احلمل
. هرل يعقرل أن ينبرت ألحرد منرا انب وخملرب. هرل نسريتم مرن خدعرة جديردة. فكرروا جيرداً  : إهنا خدعرة اي أصردقاء.الديك

 أنتم اي أصدقاء ؟
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 : ال.اجلميع
 ؟  : وكيف سنصبح أقوايء إذاً األرنب
 : حبماية سوران من االهنيار اي صديقي.الديك

 حلظة صمت. يفكرون..()  
 هل اقتنعتم اي أصدقاء ؟   

 : نعم.اجلميع
 سوران.. يتغري املنظر. يظهر الذئب والثعلب. الثعلب يناد  األصدقاء. ال أحد جييب( يغنون  أغنية)  

 ؟ هل رّد أحدهم ؟ )للذبب( هل مسعت صواتً  الثعلب:
 ال. ماذا يعين هذا ؟ الذئب:
 يعين أهنم عرفوا احلقيقة. حقيقة حيلتنا. الثعلب:
 ؟ اللعنة. ما العمل إذاً  الذئب:
 ال أعرف. الثعلب:
 ب أن تعرف.جي الذئب:
كرل وسرابل الرتغيرب والرتهيرب، ،كيرف سرأعرف اي سريدي. لقرد جربنرا كرل الوسرابل مرن أجرل الردخول إ  احلقرل   الثعلب:

 ؟ومل نفلح. فماذا سنفعل بعدها
 ال أعرف. ال أعرف. اللعنة على هذا السور. الذئب:
 )يفكر( بل قل: اللعنة على ذلك السور. الثعلب:
 الوقببت هنببار.  ظهببر البطببة وسببو السبباقية وهببي سببعيدة  غبب . يببدخل األرنببب حببامال  )يعببواين. يتغببري املنظببر.  

 جزرات وهو يغ (.
 صباح اخلري اي صديقيت البطة. األرنب:
 صباح النور اي أرنوب. هل جئت تغسل اجلزرات ؟ البطة:

 نعم. األرنب:
 ا.غسل اخلضار والفاكهة قبل تناوهل أحسنت اي صديقي. من املفيد دابماً  البطة:

 األرنب يضحك بسخرية..()
 ملاذا تضحك اي صديقي ؟!

 وهل تغسلني الديدان قبل التقاطها ؟ )يضحك بسخرية( األرنب:
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 ( ما هذه السخرية اي أرنوب ؟بعتب) البطة:
 أان ال أسخر اي صديقيت. أان أسأل فق . األرنب:
 : لكنك تعرف جواب سؤالك. ألياي كذلك ؟البطة

 . وكيف ال أعرفه اي صديقيت.( نعم. أعرفهيضحك: )األرنب
 : أجب عنه بنفسك إذاً.البطة

 : ال أستطيع. ال أستطيع اي صديقيت.األرنب
 : ملاذا  ؟البطة

 : ألنه يثري القرف.األرنب
 : )بضيق( إنه طعامي أيها األرنب.البطة

  كيرف تتنراولني طعامرراً : أعررف. أعرررف أنره طعامرك اي صرديقيت. لكررن ذكرره يثرري القرررف والتقرزز. بصرراحة، أسررتغرب  األرنبب
 (يضحككهذا. )

 : )حبدة( من املعيب السخرية من طعام اآلخرين أيها األرنب.البطة
: هذا صحيح. لكن ماذا أفعل، هرل تريردين مرين أن أكرذب وأقرول: أيتهرا البطرة! إن طعامرك شرهي ولذيرذ، ويسريل األرنب

 ؟!. )يضحك(. .. أبداً اللعاب، ومل أتناول يف حيايت كلها ولن أتناول مثله أبداً 
 أيها األرنب. : كن مؤدابً البطة

 ( أان مؤدب أيتها البطة. ولست حباجة إ  نصيحة أحد.بضيق: )األرنب
 : بل أنت وقح أيها األرنب.البطة

 : وأنت قذرة أيتها البطة.األرنب
 : وأنت جبان.البطة

 : وأنت ثراثرة، ومغرورة، ومشاغبة.األرنب
 .(حيتدان أكثر. يعلو صياحهما. يتغري املنظر. يظهر الثعلب والذئب ومها ينصتان ابهتمام)
 : )هبماي وسرور(  ادُع أن يدوم هذا الشىلار اي صديقي.الثعلب
 : ملاذا ؟!الذئب
 : لينهار السور.الثعلب
 لينهار السور ؟! الذئب:
 (يتغري املنظر. خييم الظالم. يظهر األرنب يروح وجييء غاضبا  )
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( أان جبان ؟! أان قليل األدب ؟! أان وقح ؟! آه لن أغفر لك هذه اإلهراانت أيتهرا البطرة القرذرة. سرأعرف  لنفسه) األرنب:
كيررف أنررتقم منررك. وسررأجعلك تنرردمني اي آكلررة الديرردان )يسررمع عررواء الثعلررب( آه لررو اسررتطعت أن أرمرري بررك إ  

يتكبببرر.  عبببواء الثعلببببين عرررن األدب أيتهرررا الوقحرررة. )هرررذا الررروحش أيتهرررا الثرررراثرة، حينهرررا فقررر  أريرررين كيرررف تثرثرررر 
يسببمع ( وملرراذا ال جيرروز! البطررة وقحررة وتسررتحق العقرراب )يفكببر..( ال. ال، هررذا ال جيرروز. )يفكببر. يصببمت األرنببب

 وجدهتا )يصعد إ  أعلى السور. ينادي الثعلب هبماي( أيها الثعلب. أنت أيها الثعلب. عواء الثعلب..(
 من يناديين ؟ الثعلب:
 ( أان. األرنب.هبمس) األرنب:
 ( صديقي األرنب ؟بسرور) الثعلب:
 ( اخفض صوتك.حبذر وخو ) األرنب:
 حاضر اي صديقي الغايل. الثعلب:
 أريد منك أن تساعدين. األرنب:
 أساعدك ؟! أمرك اي صديقي، اطلب ومتنَّ. الثعلب:
 (يصمتامسع. أريد منك أن تردم النبر.. ) األرنب:
 رنب.أيها األ الثعلب:
 …… األرنب:
 ( أيها األرنب، اي صديقي األرنب.)بصوت مر فع الثعلب:
 ( هاي. ال ترفع صوتك.خبو ) األرنب:
 ملاذا صمّت ؟ هل أصابك مكروه ؟ الثعلب:
 : ال.األرنب
 ماذا كنت تريد اي صديقي. أان جاهز للمساعدة. فالصديق وقت الضيق. الثعلب:
 ( دعين أفكر.برتدد) األرنب:
 مباذا ؟ الثعلب:
 بردم النبع. األرنب:
 أي نبع ؟! الثعلب:
 …… األرنب:
 : أيها األرنب.الثعلب
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 : )خبوف( ال ترفع صوتك أيها الثعلب.األرنب
 : أمرك اي صديقي. لكن قل يل: عن أي نبع تتحدث ؟ مث ملاذا تريد ردم هذا النبع ؟الثعلب
 : أريد االنتقام من البطة.األرنب
 عدوتك. الثعلب:
 … نعم. ولذلك أطلب منك أن تردم األرنب:

 )يسمع صياح الديك.. يصمت(
 أيها األرنب. الثعلب:
 اصمت أيها الثعلب. سيسمعنا الديك. األرنب:
 …لكن الثعلب:
 اصمت.  األرنب:
 يدخل الديك()
 صباح اخلري اي صديقي األرنب. الديك:
 ( صباح النور اي صديقي.خبو ) األرنب:
 قي ؟ماذا تفعل هنا اي صدي الديك:
 ( كنت.. كنت أستنشق اهلواء النقي أيها الديك.برتدد) األرنب:
 )ابستغراب( يف هذا الوقت املتأخر ؟! الديك:
 يف املكان املرتفع. نعم. اهلواء يف هذا الوقت ابلذات نقي كما تعرف. وهو أكثر نقاء وإنعاشاً  األرنب:
 ( هذا صحيح. هذا صحيح اي صديقي. ابستغراب) الديك:
 ..(خيرجان)
 يتغري املنظر. يظهر الذئب وهو يراقب الثعلب الذ  يروح وجييء..()
 وبعد. ألن هتدأ ؟ كّف عن هذه احلركة أيها املاكر. وقل يل ماذا حدث ؟ الذئب:
 ( النبع، النبع. ما عالقة النبع ابلبطة ؟ )يفكر( أوه. ما هذا السؤال أيها الثعلب الغيب !لنفسه) الثعلب:
 ؟ ماكر وغيب.( غيبيضحك: )الذئب
 ( لكن أين النبع ؟ هل هو داخل احلقل أم خارجه ؟)يفكر( أوه، ما هذا السؤال أيها الثعلب الغيب؟لنفسه: )الثعلب
 ( أنت قلتها، غيب.يضحك) الذئب:
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( لررو كرران النبررع داخررل احلقررل ملررا طلررب مررين األرنررب ردمرره. البررد أنرره خررارج السررور. لكررن أيررن ؟ هررذا هررو لنفسببه) الثعلببب:
 .السؤال

 .غيب ودنون أيضاً  الذئب:
 من ؟ الثعلب:
 أنت، أنت غيب ودنون أيها الثعلب. الذئب:
 ملاذا ؟ الثعلب:
 ألنك حتدث نفسك كاجملانني. الذئب:
 لو تركت هذه الفرصة تفلت من يدي. سأكون دنوانً  الثعلب:
 أية فرصة ؟ الذئب:
 فرصتنا. الثعلب:

 ضطراب..()يتغري املنظر. يظهر األرنب يروح وجييء اب
)لنفسرره( غريررب. أمل يالحررك الررديك شرريئاً ؟ إنرره ذكرري جرردا. أخشررى أن يكررون قررد رأى الثعلررب أو مسعرره )يفكررر(  األرنببب:

. اي ( وعلى الثعلرب أيضراً يسمع عواء الثعلبلكنه مل يقل شيئاً. بل حتدث معي بلطف وطيبة. اللعنة على البطة )
 اذا يريد هذا اللعني ؟!( معواء الثعلب يتكررإهلي! ماذا كنت سأفعل ؟ )

 أيها األرنب. اي صديقي األرنب. صوت الثعلب:
 ( اي للهول. سيكشف هذا املاكر أمري.خبو ) األرنب:

 حيباول األرنبب اهلبرب. يكبرر الثعلبباي صديقي األرنب. أان الثعلب. صديقك الثعلب. هل تسمعين ؟ ) صوت الثعلب:
 ..(النداء. يصعد األرنب إىل أعل 

 ا تريد أيها الثعلب ؟ماذ األرنب:
 جئت أسألك كيف سأردم النبع. الثعلب:
 ال أريد ردم النبع. هيا ابتعد من هنا. األرنب:
 ملاذا اي صديقي ؟ الثعلب:
 أنت لست صديقي. هيا ابتعد. األرنب:
( واآلن سأبتعد اي صديقي. سأبتعد. لكن الرذبب.. أقصرد صرديق البطرة سريقرتب. ورمبرا يردخل إ  احلقرل. )مبكرر الثعلب:

 إ  اللقاء.
 انتظر أيها الثعلب. األرنب:
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 ماذا تريد ؟ الثعلب:
 ؟!هل الذبب صديق للبطة حقاً  األرنب:
نعم. ولقد رأيتهرا مسراء البارحرة هتمراي يف أذن الرذبب. ومسعترك. أقصرد ومسعتهرا تقرول للرذبب أبنرك سرخرت مرن  الثعلب:

 .رهيباً  تقاماً طعامها. ولقد جن جنون الذبب وأقسم على أن ينتقم منك ان
 ( هكذا إذاً. امسع اي صديقي.حبنق) األرنب:
 كلي آذان صاغية اي أعظم األصدقاء.  الثعلب:
 ( يف الناحية اجلنوبية من السور.هبمس) األرنب:
 ايه.. الثعلب:
 وبني صخرتني كبريتني. األرنب:
 ايه.. أكمل، اي صديقي، بسرعة. الثعلب:
 .. ستىلد نبعاً  األرنب:
  رنب. يصمت. يعو  الثعلب. خيرج(خيفت صوت األ)

 سنرى. سنرى أيتها احلاقدة واخلابنة.
)يتغري املنظر. الوقت هنار، يظهر الديك فوق السور وهو يصيح. بعد حلظات يدخل احلمل.. مث  تبعه البطة 

 مضطربة، خائفة. يدخل األرنب هبدوء و ردد..(
 مصيبة. مصيبة أيها الديك. البطة:

 ماذا حدث ؟!الديك :
 املياه.. املياه انقطعت عن الساقية. البطة:

 كيف ؟!  احلمل والديك:
ال أعرف كيف. حني استيقظت هرذا الصرباح علرى صرياحك فوجئرت مبنظرر السراقية خاليرة مرن امليراه. دعكرت عيرين  البطة:

وليترين مررا مررات عديردة، قلرت يف نفسري: رمبرا مازلرت انبمرة، أو أن مررا أراه دررد وهرم طرار . فنررزلت إ  السراقية.. 
نزلت إليها. فبدل أن يعوم جسدي يف املياه كالعادة، غاصرت قردماي يف الوحرل. انظرر. انظرروا اي أصردقاء. انظرروا 

 ينظر األرنب إىل البطة بسخرية و شّف(.إ  الوحل كيف لّوث قدمي وريشي. )
 غريب. احلمل:
 ؟. ماذا حدث للمياهغريب فعالً  الديك:
 هل جف النبع ؟ احلمل:
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 ال، ال أظن ذلك. الديك:
 …هل أصابته لعنة ما ؟ أو مرت به ساحرة فر احلمل:
 : )يقاطعه( ما هذا الكالم اي صديقي؟الديك
 ؟! أكاد أجّن. : ما السبب إذاً البطة
 : اصربي اي صديقيت.الديك
 : وما فابدة الصرب ؟البطة
 : دعينا نفكر بروية.الديك
 قبل أن تنتهي من تفكريك اي حكيمنا. وعطشاً  عاً ( نفكر بروية ؟! سأموت جو بضيق وسخرية: )البطة
 : اصربي. اصربي اي صديقيت وفكري معنا يف حل هلذه املصيبة.الديك

 اجلميع يفكرون وهم يروحون وجييئون حائرين.. األرنب يتابع البطة وهو ينظر إليها بسخرية و شف..()
 وجوعراً  لنهايرة لرن يفيردك الصررب. ألنرك سرتموتني عطشراً ( اصربي أيتها البطرة. لرياي لرك غرري الصررب. ويف النفسه: )األرنب

 اي.. صديقيت.
 ما قد اعرتض درى املياه. : امسعوا اي أصدقابي. أعتقد أن عابقاً احلمل
 : كيف ؟الديك
 . لكن البد أن يكون هذا هو السبب.: ال أعرف متاماً احلمل
 : لكن اجملرى حتت األرض.الديك
 ارت جدران اجملرى.( رمبا اهنيفكر: أعرف ذلك. )احلمل
 : نعم. هذا هو السبب.البطة
 : وقد ال يكون هذا هو السبب.الديك
 .سريعاً  ( أوه. واحلل ؟ أريد حالا بضيق: )البطة

 آخر غري الديدان اي صديقيت العزيزة. ( احلل هو أن يجدي طعاماً لنفسه: )األرنب
 اي صديقي األرنب ؟ : ملاذا ال تقول شيئاً الديك
 ( ماذا ؟جيفل: )األرنب
 ؟ : ملاذا أنت صامتالديك
 ( إنه يفكر. ال يزال صديقنا األرنب يفكر .يضحك: )احلمل
 : مَب ؟الديك
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 يضبببحكون. خيرجبببون. األرنبببب حيبببد  نفسبببه( ابلسرررباق مرررع السرررلحفاة. السرررلحفاة الررريت فرررازت عليررره. )بسبببخرية: )البطبببة
 (.فرحا  

سررتندمني أيتهررا الثررراثرة. وسرتأتني إيل متوسررلة ذليلررة. تطلبررني : اسررخري أيتهررا املغرررورة. اسرخري كمررا تشررابني. لكنرك األرنبب
 ( فقد صار النبع يف خرب كان.يضحكاملغفرة والسماح. لكن لن أساحمك )

 )يضحك بسخرية. خيرج. يتغري املنظر. يظهر الثعلب والذئب ومها يضحكان(.
 : لكن كيف أقنعته أبن البطة كانت هتماي يف أذين ؟الذئب
 : ابحلوار.الثعلب
 : مباذا ؟!الذئب
 : ابحلوار اي سيدي. طبعا احلوار على طريقيت أان.الثعلب
 ( آه فهمت. يعين ابحليلة.بسخرية: )الذئب
 : )يضحك( نعم اي سيدي. الثعلب
: لكرررن مرررا الفابررردة الررريت سرررنىلنيها إن انقطعرررت امليررراه عرررن احلقرررل أم مل تنقطرررع ؟ وإن سررربحت البطرررة يف السررراقية أم مل البببذئب

 تسبح ؟
 :  اهنيار السور اي سيدي.لبالثع

 : اهنيار السور ؟!الذئب
 : نعم اي سيدي. وسرتى ذلك بعينيك. وتسمع أبذنيك. )يضحكان(.الثعلب

 يتغري املنظر. يظهر الديك والبطة واحلمل وقد استبد هبم العطش()
 : مل أمسع صياحك اليوم اي صديقي. طلع الفىلر ومل تصح.احلمل
 .قي جف متاماً : مل أستطع الصياح. حلالديك
 : أكاد أموت من العطش واجلوع.البطة
 : كم أخشى على صغاران من العطش.الديك
 : ومن اجلوع.البطة
 : بدأت مياه الربك ابالنتقاص والنفاد.احلمل
 : البد من حل.الديك
 : ماذا سنفعل ؟احلمل

 حلظات من الصمت. يفكرون..()
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 .: أف. مل أعد أستطيع التفكري أيضاً الديك
 أين األرنب ؟ :احلمل
 : البد أنه أيكل اجلزرات أو يتهيأ للسباق مع السلحفاة.البطة
 : أرجو أن يكون خبري.الديك
 .جم ال حيب االبتعاد عن املياه أبداً : إنه مثلي متاماً البطة
 : سأذهب للبحث عنه.احلمل

 (يتغري املنظر. يظهر الثعلب والذئب ومها يضحكان ويرقصان)
 (صمتأصدقاء. ) : مساء اخليبة ايالثعلب
 : ملاذا ال تردون التحية ؟الذئب
 : هل أنتم انبمون ؟الثعلب
 : أم متعبون من العمل ؟الذئب
 : أعتقد أهنم عطشى.الثعلب
 : مساكني. امسعوا اي أصدقابي. إذا أردمت احلل ملشكلة املياه، فعليكم ابلغناء. إنه الدواء لكل داء.الذئب
ا الديك هرل تسرمعين ؟ ملراذا مل تصرح اليروم ؟ لقرد طلرع الفىلرر اي صراحيب. وانتصرف : أصبت اي سيدي احلكيم. أيهالثعلب

 منك ؟ ال أبس اي صاحيب. )يقلد صياح الديك( النهار. هل أصيح بدالً 
 : رمبا يريد أن يغين. فالغناء ينعش الفؤاد اي صديقي.الذئب
 : فق  ؟ ينعش الفؤاد فق  ؟ الثعلب
 ( غنِّ أحبك أن تغين.)يضحكان، يغين : واللحم أيضاً الذئب
 : وحتدث الديوك عين )يضحكان بسخرية(.الثعلب
 : ملاذا أنتم صامتون. هل تريدون أن نغين حنن ؟الذئب
 : ال اي سيدي. ما رأيك أن جنري مسابقة لألصوات اجلديدة ؟الثعلب
 سينال جابزة. : فكرة رابعة. موافق. واحلنىلرة الطرية. أقصد صاحب احلنىلرة القوية والصوت اجلميلالذئب
 ( اي له من سخاء اي سيدي. وما هي اجلابزة ؟يصفق) الثعلب:
 سطل من املاء البارد القراح تسلم للفابز قبل افرتاسه. الذئب:
 ( واخلاسر؟ ماذا سينال اخلاسر اي سيدي ؟يصفق) الثعلب:
 أما اخلاسر فسننال حنن منه. )يضحكان( الذئب:
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..( صبمتعلرى هرذا االقررتاح الردميقراطي. أقصرد املثرايل. واآلن مرن سريبدأ ابلغنراء ؟ ) ال شك أنكرم موافقرون متامراً  الثعلب:
 يبدو أهنم ال يريدون الغناء اي سيدي.

 ماذا يعين أهنم ال يريدون ؟ جيب أن يريدوا ما أريد. الذئب:
 هذا صحيح اي سيدي. لكن ما رأي سيدي أن نذكر أصدقاءان أبغنيتهم اجلميلة ؟ الثعلب:
 ية أغنية ؟أ الذئب:
 أغنية سوران. الثعلب:
 موافق. الذئب:
 هل مسعتم اي أصدقاء ماذا قال سيدي احلر. قال موافق. هيا غّنوا حبرية اتمة. الثعلب:

)صببمت. يتبببادالن النظببرات. يغنيببان بسببخرية ويرقصببان. يتغببري املنظببر. يظهببر األرنببب، يقببرتب مببن أصببدقائه 
 وهو يبكي(

 أين كنت اي أرنوب ؟ الديك:
 لقد حبثنا عنك كثرياً. مل:احل

 ملاذا تبكي ؟ الديك:
 أخشى أن تكون السلحفاة قد سبقته مرة أخرى. البطة:
 : ما هذه السخرية أيتها البطة ؟الديك
 : أان ال أسخر اي صديقي، بل أمزح.البطة
 : لكل شيء أوانه. واملزاح يف غري وقته سخرية.الديك
 ول اي صديقيت.حدود وأص : هذا صحيح. وللمزاح أيضاً احلمل
 األرنب يبكي..(: أرجو املعذرة. )البطة
 : كفَّ عن البكاء اي صديقي، وقل ملاذا تبكي ؟الديك
 .: رمبا يكون جابعاً احلمل
 : أو عطشان.البطة
 : لكن البكاء لن يطعمه ولن يسقيه.الديك
 (يبكي… ): أان األرنب
 : أنت ماذا ؟الديك
 ( أان.. اندم.برتدد: )األرنب
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 دم ؟!!: اناجلميع
 : ملاذا اي صديقي ؟ ماذا فعلت ؟الديك
 : هل سرقت ماء من أحد ؟البطة

 : ال.. )يبكي(األرنب
 ؟ : هل كذبت أو غششت أحداً احلمل
 (يبكي…): الاألرنب
 : هل سخرت من أحد ؟البطة

 (يبكي…): الاألرنب
 ؟ : هل قتلت أحداً احلمل
 (يبكي… ): الاألرنب
 : ماذا فعلت إذاً ؟الديك
 أعلمت الثعلب مبكان النبع. :األرنب

 )يسود الصمت حلظات. يتبادلون نظرات االستغراب..(
 : ماذا فعلت ؟!اجلميع
 : وطلبت منه أن يردم النبع.األرنب
 !!: أيضاً اجلميع
 ميكن أن أصدق ما تسمعه أذاني! : هذا مستحيل. الالديك
 يضربونه. األرنب يتوجع..(: أيها اخلابن. )اجلميع
 ... لست خابناً بناً. أقسم أنين لست خابناً : لست خااألرنب

 يتغري املنظر. يظهر الذئب والثعلب أمام ابب السور..()
 : هل تريد مساعدة أخرى أيها األرنب ؟ أان جاهز.الثعلب
 : أال تريدين مساعدة أيتها البطة ؟الذئب
 : وأنت أيها الديك، أال حتتاج إ  مساعدة ؟الثعلب

 ()صمت. ال أحد يرد
 ال ترد اي صاحيب ؟ آه.. رمبا ال تعرف من هو عدوك ؟ملاذا 

 : قل يل من هو عدوك وسأفرتسه.الذئب
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 : ومن سيكون عدو الديك غري احلمل.الثعلب
 : واآلن. بعد أن عرف كل واحد منكم عدوه. بقي أن خيتار حليفه.الذئب
 .: وحنن جاهزان دابماً الثعلب

ء داخبببل السبببور متعببببني مبببرهقني. يبببدخل األرنبببب. حيبببت  )يضببحكان بسبببخرية. يتغبببري املنظبببر، يظهبببر األصبببدقا
 احلمل والبطة عل  حضوره. يدفعانه إىل اخلارج. هرج ومرج..(

 ، هيا.: )لألرنب( ما الذي جاء بك إ  هنا ؟! هيا اغرب من هنا حاالً البطة
 : ال نقبل بوجود األرنب بيننا، من يصادق عدوان فلياي منا.احلمل
 أقسى عقوبة. : نعم والبد أن ينالالبطة
 : جيب أن نرمي به إ  خارج السور.احلمل
 : هذا صحيح. إنه خابن وجبان.البطة
 : كفى اي أصدقاء. هذا ال جيوز. أنتم خمطئون. )صمت(الديك

 : ماذا ؟! حنن خمطئون ؟!البطة واحلمل
 : نعم. األرنب لياي خابناً.الديك
 : وما هو إذاً ؟ هل هو بطل ؟البطة
 : أم شهيد ؟احلمل

 : أم مالك طيب ؟لبطةا
 : إنه صديق. ولقد أخطأ هذا الصديق. واعرتف خبطئه.الديك
 ( وماذا سنستفيد من اعرتافه ؟ هل سيىلعل اعرتافه املاء يتدفق إ  داخل احلقل ؟بسخرية: )البطة
 يبتعدان عن ابب السور. -الذبب والثعلب–: أم سيىلعل صديقيه احلمل
 يها.. الصديق املخطئ ؟قل. ماذا سيفيدان اعرتافك أ البطة:

 وملاذا ال تعرتفني خبطئك مثلي أيتها البطة ؟ األرنب:
 )بسخرية( وما هو خطئي أيها الصديق.. الفهمان ؟ البطة:

 هل تظنني أنين ال أعرف ماذا فعلِت ؟ األرنب:
 ماذا فعلت البطة أيها األرنب ؟  الديك:
 صمت. يتبادل األرنب والبطة النظرات()
 األرنب. قل ماذا فعلت ؟ قل أيها البطة:
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 ذهبت إ  الذبب ودست يف أذنه. األرنب:
 أان ؟! البطة:

 نعم أنت أيتها البطة. األرنب:
 . إنه يكذب.هذا لياي صحيحاً  البطة:
 ( هل رأيت البطة هتماي يف أذن الذبب ؟ هل رأيت ذلك بعينيك أيها األرنب ؟لألرنب) الديك:
 ( ال. لكن..برتدد) األرنب:
 ن ماذا ؟!لك البطة:
 قل الصدق أيها األرنب. الديك:
 قل. ملاذا صمت ؟ البطة:

 الثعلب هو الذي رآك هتمسني يف أذن الذبب. األرنب:
 الثعلب ؟! اجلميع:
 نعم. األرنب:
 الثعلب يكذب اي أصدقاء. أان مل أداي يف أذن الذبب. وهل أستطيع االقرتاب من الذبب ؟! البطة:

  سخرت من طعامك ؟ومن أخرب الذبب أبنين األرنب:
 ال أعرف. لكن الثعلب يكذب. أقسم أنه يكذب. البطة:
 كيف تصدق عدوك أيها األرنب ؟!  احلمل:
 ألنه صديق األعداء أيها احلمل. األرنب والثعلب صديقان وليسا عدوين. البطة:
 األرنب صديقنا أيتها البطة. الديك:
 ال أصدق ذلك. البطة:
 . لنا مجيعاً جيب أن تصدقي، فهذا خري الديك:
 لكن الثعلب.. البطة:
( لكررن الثعلررب خرردع األرنررب. واألرنررب اعرررتف خبطئرره. واالعرررتاف ابخلطررأ خررري مررن التمررادي فيرره. املهررم يقاطعهببا) الببديك:

هلرررذه املشررركلة. ال أن نتشررراجر ونرتاشرررق ابلرررتهم. فرررالعطش سررريفتك ابجلميرررع. والعررردّوان  سرررريعاً  اآلن أن جنرررد حرررالً 
 ب السور. ينتظران اهنيار السور بفارغ الصرب.يرتبصان بنا أمام اب

 ميكن أن ينهار السور. هذا مستحيل. ال البطة:
 إنه قوي ومتني البنيان. احلمل:



 29 

 هذا صحيح. لكن بشرط أن ال هندمه حنن. الديك:
 وهل جننا ؟! البطة:
 كيف هندم سوران أبيدينا؟ إنه اجلنون بعينه!  احلمل:
 حني وثق ابلثعلب! وهل كان األرنب دنوانً  الديك:
 أن األرنب خابن ؟ هل صدقت أخرياً  البطة:
 ( خابن ؟! وهذا جنون آخر ال خيتلف عن جنون األرنب اي صديقيت.بضيق) الديك:
 مل أفهم شيئاً. البطة:
 )بعد تفكري( أان فهمت. احلمل:
 اي أصدقاء. وجيب أن تتخلص منه. رمي اآلخرين ابالهتامات هبذا الشكل جنون ما بعده جنون الديك:
 ( هذا صحيح.أبس ) األرنب:
 دعوان نفكر ابحلل اي أصدقاء. ما احلل اي صديقي الديك ؟ احلمل:
 ( احلل عندي أن يقفز أحدان خارج السور.بعد  فكري) الديك:
 لكن السور عال. األرنب:
 سنساعده على القفز. الديك:
 سينتبه الوحشان. احلمل:
 ن أصبح خارج السور. وسيفرتسانه.هذا صحيح. حينها لن ينىلو م البطة:
 لدي خطة حمكمة. الديك:
 ما هي ؟ اجلميع:
 امسعوا اي أصدقاء. بداية سنستدرج الذبب والثعلب إ  ابب السور. الديك:
 وبعد..؟ اجلميع:
 سنحادثهما وحناوردا طالبني منهما العون أو أي شيء آخر. الديك:
 ؟…وبعد اجلميع:
  من فوق اجلدار اخللفي.أثناء ذلك سيقفز أحدان الديك:
 فيىللب املاء من النبع ويعود بسرعة. فكرة معقولة.  احلمل:

 (حلظات من الصمت. يفكرون)
 إهنا فكرة معقولة، لكنها خطرة. البطة:
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 ومن سيقفز إ  اخلارج ؟ )صمت..( األرنب:
 األمر فيما بعد. هذا ال يهم. سيقفز أحدان. أان أو أنت أو البطة أو احلمل. سنتفق على هذا  الديك:
  حلظات من الصمت..()

 مباذا تفكرون ؟ ما رأيكم ؟
 لكن كيف سيقفز من جيلب املاء إ  داخل السور. البطة:

 يتبادل اجلميع نظرات االستفهام()
 ماذا تقصدين ؟ الديك:
 أقصد من سيساعد من جيلب املاء من اخلارج على القفز إ  داخل السور ؟ البطة:
 حل آخر. يف مل أنتبه إ  هذا األمر. جيب التفكري  هذا صحيح. الديك:

 )يروحون وجييئون وهم يفكرون..(
 لدي حل. البطة:
 ما هو ؟ اجلميع:
 يتغري املنظر، يظهر الذئب والثعلب ومها يسرتقان السمع..()
 هل تسمع شيئاً ؟ الذئب:
 ال. الثعلب:
 غريب! ماذا يعين هذا الصمت ؟ الذئب:
 ال أعرف. الثعلب:

 رمبا مات اجلميع. ما رأيك؟ ئب:الذ
 …… الثعلب:
 استبد هبم العطش، فماتوا.. ما رأيك ؟ الذئب:
 ال أعرف، لكنين ال أظن أهنم ماتوا . الثعلب:
 ملاذا ؟ الذئب:
 … الثعلب:
 ملاذا ال يجيب ؟ الذئب:

 )الثعلب حيد  نفسه خبو ..(
 ت الغريب.هل يعقل هذا ؟ رمبا. جيوز. وإال ما معىن هذا الصم الثعلب:
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 هل عدت إ  جنونك مرة أخرى ؟ مباذا حتدث نفسك ؟ الذئب:
 أخشى أالّ ينهار السور كما ظننا. الثعلب:
 ماذا تقول ؟ الذئب:
 جيب التأكد من ذلك حااًل. الثعلب:
 كيف ؟  الذئب:
قاء وهبم ينباد  األصبدقاء. يتغبري املنظبر، يظهبر األصبد الثعلب يناد  األصدقاء. يكرر نداءه. الذئب أيضبا  )

 يتشاورون(
 حل آخر.يف ال. ال اي صديقيت البطة. هذا احلل غري مناسب. جيب التفكري الديك: 
 .وجدت حالً  األرنب:
 قله. أين هو ؟ الديك:
 إنه لدّي. امسعوا اي أصدقاء.. األرنب:
 ( لديك أنت، أم لدى صديقك الثعلب ؟ قاطعه، بسخرية) البطة:

 والضيق عدا البطة(يتبادل اجلميع نظرات االستغراب )
 ما هذه السخرية أيتها البطة ؟ ماذا قلنا قبل قليل ؟ هل نسيت اي صديقيت ؟ الديك:
 أرجو أن تعتذر صديقتنا من األرنب. احلمل:
 هذا مستحيل. البطة:
 هذا يعين أنك تسعني إ  اهنيار السور. الديك:
 أان ؟!! البطة:
 (حلظات صمت. )األمر جيداً يف نعم. فكري  الديك:
 )برتدد( أرجو املعذرة اي صديقي األرنب. البطة:

 أشكرك اي صديقيت. األرنب:
 ما احلل اي أرنوب ؟ الديك:
 .أن حنفر بئراً  األرنب:
 ؟! ( حنفر بئراً ابستغراب) اجلميع:
)صببمت. يفكببرون وهببم يف حالببة غهببول. يتغببري املنظببر. يظهببر الببذئب والثعلببب ومهببا يسببرتقان السببمع. بعببد           

  سمع أصوات األصدقاء وهم يغنون..( قليل
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 إهنم.. إهنم يغنون. هل تسمعهم ؟! الذئب:
 .. الثعلب:
 ماذا يعين هذا ؟! الذئب:
 .. الثعلب:
 أيها الغيب اجملنون. ملاذا أنت صامت ؟ قل شيئاً  الذئب:
 ماذا تريد أن أقول ؟ الثعلب:
 ملاذا يغنون ؟ ماذا يعين هذا الغناء ؟ الذئب:
 .. يعين أن السور لن ينهار.يعين الثعلب:
 اللعنة.. واحلل ؟ الذئب:
 الرحيل. جيب أن نرحل. الثعلب:
 لن أرحل عنهم. سأبقى هنا إ  األبد. الذئب:
 أما أان فسأرحل. الثعلب:
 ملاذا أيها اجلبان ؟ الذئب:
 اي سيدي. ألن سور هذا احلقل لن ينهار أبداً  الثعلب:

 )حلظات من الصمت..(
 سرتحل ؟ إ  أين الذئب:
 إ  حقول أخرى. الثعلب:
 إ  حقول بال أسوار. الذئب:
 بال أسوار كسور هذا احلقل. الثعلب:

خيرجان خائبني. يظهر األصدقاء وهم حيفرون البئر ويغنون أغنيبة السبور.. ينتهبون مبن احلفبر. يرتاشبقون ابملباء فبرحني )
 (.مسرورين

  اءانتهببب….
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