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 التحكيم لجنة



 2 

 

 املشهُد األوَّل                                        
 

  
تت  فَّةأ  ضشتتراهُ ُ )بستتنا أ ضرُتتُر ،يتت أ   تتاحةأ ُن،سَّتتُ  ُبش تتلَّ ه   خمنلفتتُة األاتت،اُم  ُمفَّ نَّدستتّ  يقيتتَ  س 

ُ  املستتتتتتن،  األي   تتتتتت،شأ  لألشتتتتتتُع األرُتتتتتتُر وبألتتتتتت   البستتتتتتنا    ُنىلستتتتتتُ  نِ مستتتتتتن، ىنت  َّ س  ضهَّضأ ملَّ
ْأ منةٌتتىلةأ م بَُّنيَّتتةأ بشتتل ه  ندُستتّ  بتتدىنَّا  فتتَّأ  ُنتت،أَُّم  ليتتص ض شتتا الشتترتاُ.ا املستتن،  األ لتتف  مُر

ُْ يف األسفُ  )املسن،  األي ( ىنظهُر الثأللُع و  ، حياوُل جا داً الفتأل،ي  نِ األ لتفح حيتع ض شتا
م َُّ ٌ،ُ. غناءه قتاي  متب ب أليتداىنهبُ  الثأللتُع نِ األستفُ   ال ي،ُه  ُننه  ك ُّ حماوالُُص نِ الفشُ اىُنسَّ

ُرُ  و َّ   ُرَُّقُص(  وىنبدض  لُغناُء والرَّقَُّص مَّ ضهبألُة طي،هه ذاُ. ضل،ا ه خُمَّن ُلف ةه ُ دَّ
  

 َيا ب ْستااْن  ْدَنا ع ْدَنا ع    ال ي،ه     
 األْوطااْن  ع ْدَنا َيا أْحلى 
 األْْناْر  ت اْهواكا ِمياه   
 األْشجاْر  ِِبْْل ْضراِة تْزهو  
 َيا ب ْستاانْ  د ْمتا عازيزاً    
 َيا ب ْستانْ  واطاناً ح رّاً  

تت،ل  واالاىلُتتاض   لتتف ال ُّ  ُتتدرُ   للتتبَّ يو   ئاةتتدشه  يتت،هُ )ضثنتتاء  الُغنتتاُء والتترقَُّص حُيتتاوُل الثتَّألَّلتتُع الٌ،
ب تتةها ىنُنتتايَ ال يتت،ه  ُبف تت،َّ.ه  ُننهتت   متتب  الغنتتاُء والتترَّقَُّص  ال يتت،ُه نِ ض شاُشتتها بألَّتتد  ض َّ  ْ يتَّ ىن ىُلتتُ  الثتَّألَّلتتُع 

 )   اله
، ال يزال  الوقت  ِبِكراً،الثأللع    واْقت  الن َّْوِم ب اْعد ، أي َّت ها َلْا َيا ْن  أي َّت ها الطُّيور الصَّديقة، أْكِملي الِغناءا والشَّْدوا

نتت، ه الطي  ور  الص  ديقة    َه م لَّ تتي ُُ ي   ا أِل  ل  ِلي  ِي،     اللْعنا  ة  عالاْي  ِي أي َّت ه  ا الطي  ور    ِه لا  ْو أ َّ    أع  ِر   ( )ُب كا
 كاْي ؟
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 املشهد الثاين
 

تتتها   ُتتت ُّ  لتتتف ضه              ا ُُغتتتايُه ال يتتت،ُه األهَّبألتتتُة ض شاش  تتترأ بَّتتتاُ.  ُض الّستتتاحُة  ُت لَّتتتن ىُلُ  بألتتت   )ال، قَّتتتُ   ئ رَّ ح 
 ) ا وىنُتغ ّنُّ ا ىندُرُ  الثأللُع  و ندما ىنشاُ ُد ال ي،ه  ىندوُه ح،َل   الثُّماُه  ُ لأل ُع ِب ر حه

 
َُ  اليتاً( ىنىلرتبُ )الثأللع    ُ  لُّت أوْه! مل ااا ابتع ْدِ  أي َّت ه ا  مب ال ي،ه و ، ىنتديَ حركتا.ه ُت،ح   مللتر ئنبنألتُد  نتص و 

اجلاميل   ة؟ كي    ا     نلعأ  مع   اً وأ    ِت أل األعل   ى وأَن أل األ    لِل؟ هيّ   ا اه ِط   ي،  ا   نلعأ  لع    ة  الطي   ور  
تتبَّ ىنب تتُع  نهتتاأخ  ر ،    نلعأ لع   ة االْ   ِتْغماية  أي  نا أ   ِت أي َّت ه  ا  ()ىنغمتتُ   ينيتتص وىنتتدوُه يف امللتتاُ  ك م 

البستتنا   و تت   ال يتت،هُ  ُغتتايهُ )أ   ِت؟ الطي  ور  الصَّ  ديقة؟ أم  ا  ِلْ  ِت أل األعل  ى؟ هيّ  ا اق  ِن   اق  ِن ، أي  نا 
َُّ ُك ساررًش منص  ىن فن ُح  ينيَّص( َه و ت،  ىنُتف لُّتُرا ىن ىُلتُ  )هكذا ِااً أي َّت ها الطي ور  اللِعينا ة ؟  ُ تي ُُ ىنتروُح ويت ُء ُب

اَُّدُ  ُبسروهه( أًش  ىنُد  قط  مْن َي  االم  كْي ا غاباْت هذِه احلِيلاة عْن ِبيل؟!ِحيلٌة  تجعال  الطيورا تتسا ئرَّ
تتن َُّ ئّبا تتًة كبتتتًشا ال،قتتُ   )ىنُتغ تتّّن ضغَّنيتتة  ال يتت،هُ !! أْعشاِش  ها ك  قوراخِل اْلري  ِ   َي    الم تتره و تت، ىن فَّ ِبتتر حه وم لَّ

 ل يَّ أ(
 

 املشهد الثالع
 

ُرُ  ال تتاةر األٌتتفر و تت،  ىنُتغ تتّّن ِب تتر حه  ىنُنتتايَ  )ستتاحُة البستتنا ا ُننفتتُع يف وستت ها ئبَّا  تتةأ كبتتتشأ  ىن تتدَّ
(ابت  َّ  ا رأ   لف يَّنُة واألرر  ضٌدقاء  ا ال، قَُّ   ئ رَّ

 
 أيّها األْلدقاء، هّيا ِىل العمِل والتَّْحِليق، هّيا أيّها الك ساىل   ال اةر األٌفر  

تتُد    تتنغرابه  َّ ْتت، ه  ي َّم  تت دُ   لفبَّا تتة  ىنت نَّظتتُر نليهتتا  سَّ اَّتتُدُ  و تت، ىنت نَّنىُلتتُ  متتبَّ ملتتا ه نِ ملتتا ا ىن فَّ )ىنُد 
ل  ال اةر األٌفر ُُماأُحاًا ىنل ُّ يف ملااُ  ُرُ  بت ألَّد  ا ال اةُر األرُُر و ، ىنُتغ ّّن  ىن دوُه ح ،َّ ص ك نمثاله  ىن دَّ

  بَّ الُغناُء والدَّو ه اُ   ندما ىُنةُحُظ ،،ي  ٌدىنىُلص كُنمثال(
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ائِر  األلل ر   ا ط ْق ما ِبيا أيّها الصديق؟  ملااا تاِق   هكذا؟ أيّها الصديق   أ تا أيّها الطال اةر األرُر   
 أيّها احلاجار   تكّلْم أيّها الطِّني   أيّها اللخار  حاسان 

ا يَّمتتُد  تتف رَّ ٌَّ هتتص وا ن،متتة و ق تدَّ ضهبتتد  و جَّ ٌ تتيَّ  ًة م لَّ  َُ تت  ُك  ىن ىلتتَُّ ب ف تتُر   لتف الف ّبا  تتة  ىنُ َُّلتت َُّ )ىنىللّتُد  و تت، ىن 
تتر كالنُّمثتتاُل برتتراً بُر َّتتعه نِ الف ّبا  تتةا ىن تت ا ال تتاةراُ  األوتتُر واألبتتيُ ا ىن ستتتاُ  ُ  تت  هه  تت، اَر  ر ُ  بت ألَّتتد    دَّ

تراُ   ا ىنُلترُّهاُ  املُ او لتة  ال تاةُراُ  اَر  ٌ يَّ اُ. هُ َّتعه وَت  اُبعه حن، ال اةرىنُب اَر ر ىنَُّب  ىنُ َُّلىلاُ  ُمبَّ ر لَُّفهما 
تتنغراُبا ىن نظتتراُ  نِ تتفُر  ال ىنن رَّكتتاُ ا ىن نبتتاي ُل ال تتاةُراُ  اظتتراُ. االسَّ ٌَّ  حيتتُع ىنت نَّظتتُر ال تتاةراُ  األرُتتُر واأل

ُر  الثأللتُع ىن ىُلتُ   ا وي َّمتداُ  يف ملاات يَّهمتا ُمتبَّ ُشتدَُّش ا. ت،َّ ا ىن تدَّ ٌ يَّ  ة  ر ت،َّ ه ىُنشا داُ  الفّبا ة   ىنُ َّلىلاُ  
ٌ تتيَّ  ة  هُ َّتتعه و ُ     َُ ٌ تتيَّ  ة ُمرَُّ ب تتًة  ي َّفتتُ  ال يتت،ُه  ُُ َُّلتت  َُ تتها  ر لَّتت   الفّبا تتة  ىنُ َُّلتت ُرُ  ض َّشاش  ُ تتدَّ َُ  اليتتاً و  لُّتت

ٌ تيَّ ًة ُمرَُّ بتًة ضشتبص    َُ رىن ةه  ىنُ َُّلت ََّ ُْ ُبُست ُ. ىنُُ  ُّ الثتَّألَّل ُع ُبر ضُسُص ُمبَّ ر لَُّ  الف ّبا  تة  ىنت نَّظتُر حن َّت،  األ شتا ُبفت،َّ
ُه(  الثتَّ،َّ
 

 
 املشهد الرابَّ      
 

           
ُْ ال يتت،ه  والتتِّ ُشتتلُّ  متتب التتدار  بنتتا  ًء ضشتتبص  بشتتىّلةه س تتل نّيةه ذاُ. غُتتر  ه منففتتلةه  األهُض )ض شتتا

ُمهدشأ  أل شاُب ا.ُراُء ال رىنّة  واجلدهاُ  مبىنَّنةأ أبا،ام مب الرىنُش املل،َّ ا ال ي،ُه يف حالتةه متب الت  ،لا 
 ال،قُ   ٌباح(

 
مث  لا احلل  ِم ال  ذْ ش  اهْدت   ليل  ةا َيْه  َل أش  اهْد أل حي  ا  كلِّه  ا ح لم  اً مزِعج  اً  ىنفتترع  ينيتتص(  ) ال اةر األور 

 أمِس!!
 أَن أيضاً شاهْد   ليلةا أمِس حلماً مزعجاً     ال اةر األٌفر

 أ ْقِسم  أنَّ ما شاهْدت   أل منامي ليلةا أمِس َل يكْن جمرَّدا ح لٍم مْزعٍج بل كان كابو اً    ال اةر األرُر 
م   س ح لم   اً مْزعج   اًح ش   اهد  وحش   اً ِعْمالق   اً ينتص   أ غري   أ!! أَن أيض   اً ش   اهْد   ليل   ةا أ ال اةر األبي   

 و ط ال ستان  
 وحشاً ؟!( ب  ،ل  ) ال ي،ه
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 كان وحشاً ك ريا احلجِم، غريأا الشَّكِل     ال اةر األبي 
 وكان ي ْطِلق  ليحاٍ  مْرِع ًة     ال اةر األٌفر
  (ىنىللد ٌي ة الثأللع املر بة اعم )   ال اةر األبي 

 ؟! غريأ    ال ي،ه 
 كي  شاهْدَن مجيع نا احل لما  لسا ؟! غريأ وعجيأ!!    ال اةر األور
 قد يكون  الس أ  هو أ َّنا أكثْرَن ليلة أمِس ِمْن تناو ِل الطَّعاِم     ال اةر األبي 
 ومااا  لعل ِاا كا ِت اللاكهة  َنضجًة؟  (ِبرح  ) ال اةر األور
 وشهيًة     ال اةر األٌفر
 وتدعو الناظرا ِىل التقاِطها     ال اةر األرُر
 ُث َّ تدعو الوحشا ِىل أحالمنا  ( بسَرىنة  ) ال اةر األبي 

 الوحش؟!    ال ي،ه
 عاوووووو   ىنىللد وقفة  الفبا ة  وىن لَ ٌ،اتً مر باً(  ) ال اةر األبي 

األٌتت،ا.  املر بتتة  ىن ُستت،ُي  )ُنتتدائَّ ال يتت،ُه حنتت، ال تتاةُر األبتتي  و تت  ُىللتتد وقفتتة الفبا تتة ُو لتتَ                   
اَلتتترا واملتتترا  ىنننتتتا ف نِ مستتتامأُلها ٌتتت،ُ. الثأللتتتُع املر عاُفتتتمُ  راةفتتتًة حتتتاةرًش  ُنىلتتتدَُّ  حنتتت، 

ريُّيها ُُتلَّىل  اظرًش حن، ا.اها(ا  ُْ ْ،  ُو ر ُ  األ شا  م دَّ
 الوحش؟!!   ( هبلَّ  ) ال ي،ه

 ُسىل  ،يألها مغشيًا  ليها()     
                 

 
 املشهد ا.امس                         
 

َُ ٌي ا.ه مر بًة   َّ حياوُل الفأل،ي  نِ  )الساحةا ىن  ُّ الثأللُع برضسص مب ر لَُّ  الفبَّا ة  ىنُ َُّل
ُمُص بن مُّره( ُْ  ىنسىلُ  ضهَّضاً  ىنُرُب األهض  بىلد   األ شا
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 املشهد السايس                             
 
 ُ  ُْ  نبايُل ال ي،ُه اظراُ. الد شُة وا.،ُ ()يار  األ شا

 
 غريأ!!    ال اةر األٌفر
 أكاد  ال ألدخل!!    ال اةر األور

 احل لم   ْلس   مرة أخر ؟!   ال اةر األرُر  
 َل يكْن ما رأيناه ح لماً َي ألدقاء     ال اةر األبي    

 َل يكن حلماً؟!    ال ي،ه
 لماً، لقد كان حقيقًة    اعاْم، َل يكْن ح      ال اةر األبي 
 الوحش  حقيقة؟!    ال اةر األٌفر
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 غري  معقول!!    ال اةر األرُر
 ال ألادِّخل!    ال اةر األور
 ِ   هناك، ينتِصأ  و ط ال ستان    ال اةر األبي 

ريُّيه  ُسمَّ ٌ،.  الثأللُع املر ع ُأل،ي نِ    )ُىلرتب ال ي،ه مب مدر  األ شاْ ْ،  ُو
 الدارُ  راةفًة مر ،بة(

 ِ   حقيقٌة فعاًل!    ال اةر األرُر
  يلن  نا ِْن خرْجنا من هنا  ال اةر األٌفر    
 لن أغادرا الع شَّ بعدا اليوم   ال اةر األرُر   
 ما هذا الكالم  َي لديقي؟! ال اةر األبي     
 ا   اقْمكث  في  حىت يغادرا هذا الوحش  بستا انال اةر األرُر    
  متكث  أل العشِّ كالسجني دون أن حتّلق كلَّ يوم أل اللضاء؟ال اةر األبي      
    مااا أفعل ووحٌش ملنٌس ينتصأ  أل مساِء ال ستان؟ال اةر األرُر    
 والطعام  واملاء! كي   نحصل  على الطعاِم واملاِء دونا أْن خنرج؟  ال اةر األور    
 يكلي ِمْن مؤو ة لدينا ما ال اةر األٌفر    
 املؤو ة قليلٌة وحنن ك ث  ٌر ال اةر األور      

 )ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. احلتُش وا.،ُ (        
  

                                         
 املشهد السابَّ                           

 
ُْ  ُّ نِ األهض ك م بَّ )يف الساحةا الثأللُع ىنروُح وي ُء ح،ل  الفّبا ُة و ، ىننظُر  نِ األ شا

 ىنب ُع  ب ش ء(
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ُستتتُص(الثأللتتتع            تتتيََّ لنفَّ ُُ غري   أ! َل ياْس   قْط ح   ىت ط   ائٌر واح   ٌد؟! كي     قضا   ِت الطي   ور  يوماه   ا دونا    )ُب
ْيها  حلظتُة ُفلتته مفاُجة تةه( بألد  )طعاٍم وماء؟! فهي َل تغادْر أعشاشاها و   أخش ى أن تك ونا ل دا

،  ق تظر   لادا املؤو ة، لكْن أْرجو أْن تكونا قليلًة، قليلًة جداً ( مي بنف)مؤو ٌة؟  سا  ال َبا
َُ ٌي اُُص املر بة(                 )ىنن،اه  رلَّ   الفّبا ة  ىنُ َّل

 
 
 

 املشهد الثامب 
 

 )األ شاْا ىندرُ  طاةرأ ٌغتأ بسر ةه ور، ه  ىن نبَو يف أاوىنةه ما  ىننناول احلب،ب  بألد ا  
 ال اةُر األرُُر و ، غاضعأ  ال،قُ    ل يَّ أ ( ىندر    

 
؟ أينا هوا اللصُّ الذْ  رخلا ح و ؟     ال اةر األرُر  أينا هوا

      )  )ىنىلَّ بفُر   لف ال اةُر الفغُت و ، ىنلنىلُ  احل عَّ بنت ه  ه
 أيُّها الّسارخل  اللعني ، هاِ  احلاأَّ  
َُ بُص ال اةرُ    األرُُر  ىن اهُي ( )ىنهرُب ال اةُر الفغُت  ىنل  

 أقسم  ِّّن  ققتلع  ريشا جناحيي، و قحطّم  منقاراك أيُّها اللصُّ اللعني   
 ( َُ  حيُدُث(         ال اةُر الفغُت ٌي اُ. االسنغاثُة  ىندرُ  ال اةُر األوُر  ىننظُر ب  ،له ُلما ىنُ َُّل

( ال اةر األور يَ و ن عه ُُ    اترْك  أيُّها الطّائر  األخضر     ) ب
  ق ت   كلَّ ريِش      ال اةر األرُر
 ِ ّ  لغرْي    داْع      ال اةر األور

 لْن أداعا هذا اللصَّ ق لا أْن أحطِّما منقاراه      ال اةر  األرُر
 بْل أَن ماْن  ي حاطِّم  منقاراك أيُّها املغرور   بغُعه شدىنده(  ) ال اةر األور

ُمي ةأا وبألد  حلظا.ه ىندرُ  ال اةُر األبي   َّ ال اةُر األٌفرا )ُنشع ب  ال اةرىنُب مألركةأ حا     
 حياوال  نىنىلا   املألركة(
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 كلى َي ألدقاء     ال اةر األبي 
 هذا ال جيو      ال اةر األٌفر

)ُسنمرُّ املألركُة ب   ال اةرىنُباا ىُنسم َُّ ئرأش ٌ،ُ. الثأللع و ، ىننايَ ال ي،ه  بف،.ه ىننفنََُّّ  
نفُ  لف،ُ. الثأللُع   نما  وااد اْ(ا.ف،.  واحل     ه   ُل ُّ ال ي،ُه كلُّها  ب احلركُة ُو

! أيَّته   ا الطي   ور الص   ديقة! ِاا كن   ِت تري   دينا احلص   ولا عل   ى امل   اء والطع   ام،    ٌ،. الثأللع أيَّته   ا الطي   ور 
 فاخرجي أل احلاِل ق ل أن يستيقظا هذا الوحش  اجلّ ار ِمْن   اْوِم   

 ط عاً  ريد، لقد   الاداْ  مؤو ت نا ِمْن الطّعام والشراب   لل ي،ُها هب مَّسه واسنبشاه( )  ال اةر األٌفر
  يلتي  اجلوع  بصغارَن     ال اةر األور

 هذا لحيح، وقْد يتحّولون ِىل لصوص  (بسَرىنة  ) ال اةر األرُر
؟ ( بغُع  ) ال اةر األور  هل تاْسخار  مّ  أيُّها الطّائر  األخضر 

   )ىنُ ُك بسَرىنة(ال     األرُر ال اةر
 لغرْي َْل يسرخْل، أ تا واِهٌم     ال اةر األور

 أَن واِهٌم؟ (  افألال  ) ال اةر األرُر
   اعاْم، وعادمي  الضمرِي أيضاً      ال اةر األور

 وأ تا قليل  األدب؟    ) افألال أاةد( ال اةر األرُر
 كلى َي ألدقاء    ال اةر األبي 

 هذا معيأ     ألٌفرال اةر ا
 أَن      ال اةر األرُر
 هّيا تعايل أيَّتها الطيور  الصديقة  ق لا أْن يستيقظا الوحش      ٌ،. الثأللع
 جيأ  أْن  ذهأا ِلي  بسرعٍة     ال اةر األٌفر
ادٌِع، فكي   صّدق ؟!   ال اةر األبي   الثعلأ  ماكٌر وُم 
 هذا لحيٌح، لكن      ال اةر األور

، اْطماِئن     ر األٌفرال اة   نكون  حاِذرينا
 هل  ذهأ  مجيعاً ِىل الثعلأ؟ ؟ ماْن  يذهأ  ِلي    ال اةر األرُر
  عام  وَلا ال؟    ال اةر األٌفر
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 ال  جيأ  أْن يذهأا ِلي  واحٌد مّنا فقط، احلذر  واجٌأ كما ي قال     ال اةر األبي 
ه ِىل ا   ال اةر األور  لثعلأ؟ وماْن  يذهأ  وحدا

          ) ٌ مَّ ه  )ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. احلر ُا  بألد  حلظاُ. 
 على الرُّغم من أ َّ  ال ألدِّخل اّدعاءا الثعلِأ، لكْن ال َبس،  قاهأ  ِلي  بنلسي     ال اةر األبي 

 )خيرا ال اةُر األبيُ  بألد ُريُّيه ور ،َّ (     
 

                    
 املشهد الناسَّ     

 
 

فَّ ٌغت  و لف مبألدشه مب الثأللع  ال َ  ىنىل  يف  )يف الساحةا ال اةُر األبيُ  ىنىلُ   لف مُر
 األسفُ  وحياوُل النىلد   حن،  ال اةُر ِبلر(

 
، ِّّن أمْساع ي      ال اةر األبي   قْل أيُّها الثعلأ 

 أّما أَن فال أمسع ي، اقنْب مّ  أكثرا َي لديقي   (ِبلر   ) الثأللع
 حسٌن،  قرفع  لو      ر األبي ال اة

 ال تلعْل َي لديقي، كي ال توقظا هذا الوحشا اجلّ ار     الثأللع
 )حياول ال اةُر األبيُ  النظر  نِ الفّبا ُة املننفبة وس   الظلَّمُة ْ،َّ   وللب بُُثىل ة(      
 مااا تلعل  َي لديقي؟ ملااا أ ت لاِمت؟       

 النظرا ِىل هذا الوحش     ِّن أحاول   ال اةر األبي 
 حذاِر  ( ْ،   ) الثأللع

 أريد  أْن أعرفا      ال اةر األبي 
ما هذا الكالم  َي لديقي؟! اق نْب م   ك ي تع ر ا م ا ه و أهمُّ،اق نْب، مل ااا ال تق نب  َي    الثأللع

 لديقي؟ 
 ؟ قنب  أم أغمض  عي َّ َي لديقا الطيور( ضبسَرىنة  ) ال اةر األبي 
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 االثنتنِي  االثنتني معاً َي لديقي     لعالثأل
 كي تلن ا  أيُّها احملتال؟ ( بسَرىنة)   ال اةر األبي 

 )ىن ه ُّ  لن ليَ( 
َّْ حلٌّ منا أ    الثأللع  ا تظْر، أال تريد  اْلالصا من هذا الوحش؟ لد

   حلٌّ أم ِحيلة؟    ال اةر األبي 
ش  ) الثأللع ح أريد أْن أعرفا   أليس كذلي؟ أال تريد  معرفةا هذا ( ُ  تَّ  الوحِش؟  قلتا

   اعاْم  ال بد من معرفِة عدوَِّن  ( ىنىل   ) ال اةر األبي 
يَ(   الثأللع ُُ  َي ل  ِمْن طائٍر اكي!  )لنفسصا ب

؟    ال اةر األبي   قْل أيُّها الثعلأ، مااا تعر   عن هذا العدوِّ؟ ملااا لاماتَّ
 اِن ِىل األ لِل، ال ترَيِن ِالّ كلَّ ما هو أل األعلى  عينا الوحِش ال حتدِّق    الثأللع

 هذا يع  أ ّنا لن  ستطيعا التحليقا أل اللضاء؟    ال اةر األبي 
 هذا لحيح، لكنكم تستطيعونا العيشا أل األ لل، وهذا هو احلّل     الثأللع

  عيش  أل األ لل؟!  عيش  أل األ لِل كالدجاج؟! )بغُع(   ال اةر األبي 
 ما ب  الدجاج ؟ ما ألذَّ حلما !     لثأللعا

 مااا؟    ال اةر األبي 
باع(   الثأللع ح ما أهنقا عيشا ! يسري  أل األرض بسالٍم، وينام  وهو شاْ عان   ) ُه  قلت 

 ال     ال اةر األبي 
 ال تق ْل حال   تندم ، و تندم  الطيور  كلُّها     الثأللع

 ِاا رضيتا ِبلعيِش أل األ لِل كالدَّجاج    تندم  الطيور     ال اةر األبي 
 )حيلَُّ ال اةُر األبيُ   الياً حن، األ شاْ(  

مغروٌر      تمو   م    ن اجل    وع والعط    ِش   ( لنفُستتتتص)ا تظ    ْر،  تندم ،و     تندم  الطي    ور  كلُّه    ا    الثأللع
 و قمو  أَن من احلسرة  ( )لنفسصا  نَ

ىنبنسُ  بسروه ىنفرع ىندىنص و ، ىننظر نِ األ لف  )ُننا ف نليص ضٌ،اُ. ال ي،ُه و   ُنشاجُر   
َُ ُمبَّ  ُْ  نَ  ىنُ َّل َُ بألد ا ضٌ،اُ. ال ي،ه  لغناءاىننظُر نِ األ شا ىننىل َّ الف،ُ. ئرأًش  ُن ل

 ر لَُّ  الفّبا ة ضٌ،ااتً مرَّ بةا ىننىل َّ ٌ،ُ. ال ي،ُها ىنس،ي الفم ( 



 12 

                                                   
                

 املشهد الألاشر          
 
 

 )يار   األ شاْا ال ي،ه ُروُح وي ء و   حاةرشأ وقد ضاتَّه ل ها اجل،ُم والأل ُش(                          
 

 ماء      -                -
 أَن عاْطشان       -

  يمو  لغرْي من شدِة اجلوِع والعطش       -

 ْ  حاْسواةا ماٍء لصغري      -

 ح ة قمح لصغري        -

 أَن جاْوعان        -

 النجدة        -

 
 

 املشهد احلايَ  شر                                                       
 

 
َُّ ساحره  ىننايَ بف،.ه  اله و ، ىنروح وي ء       )الساحة   الثأللُع ىنست و ، مننلُّر بب

 األ شاْ(
 

ل  وٌل، أش  كاٌل، ألواٌنحواْل  لا  للش  جاعة، وال  لا  ِلطا  ْرِد األش   اِ  والعلاري  ت، ع  الٌج، ح   الثأللع
واْل  لاٌ  لقيق  اع ِبْلص  وم، واواْل  لاٌ  ِلطا  ْرد الوح  وَ الغري   ة، ما  ْن ي  وادُّ احلص  ولا عل  ى وْل  لٍة 
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 عليِ  مراجعة  الساحِر العجي ِأ   الس احِر العظ يِم ال ذْ ق ِدم م ن ب الِد الن ِد والسِّ ْند، و  كان
 شرقيَّ ال ستاِن جبا ِأ الساقيِة حتتا شجرِة التوِ  الك رية  

فَّه    ىنغايُه امللا (          )ىنلره النداُء بف،.ه مُر
 
 

 املشهد الثاين  شر
 
 

 )األ شاْ   ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. االسنغراُب   َّ ُُ َُّلَ ٌي اُ. الفر ح(  
 

  احٌر عجيأ؟! -
ْند؟! -  ومن بالد النِد والسِّ

 دي  واْللاٌ  للشَّجاعة؟ ل -

 واْللاٌ  وِعالٌج لطْرِد الوحوَ   -

 َي  الم!  -

 وأخرياً جااءا احلالُّ   -

  قمأل بط  ِبللاكهِة واحلاأّ ِ    -

 و قحّلق  أل اللضاء  -

 كم اشتْقت  للطرياِن ومعا  اقاِة اللضاِء اللسيِح   -

  َي  الم   -
  احٌر عجيأ؟ ( بسَرىنة  ) ال اةر األبي 
ْحر والسَّحاراة  ( بُيَ و ، ىنغمغ   ) رال اةر األرُ  ع ْدَن ِىل السخرية من السِّ
 واحلديث عن العقِل وضرورة الت صُّر  ( بسَرىنة  ) ال اةر األٌفر
 هل تسخر  من العاقل؟ ( بُيَ  ) ال اةر األبي 
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 َي  ص  ريا العق  ِل وم  ااا ا   تلْدَن ِم  نا العق  ل؟ ِاا ك  ان للعق  ل فائ  دٌة فاِج  ْد ل  ذا ال  وحِش ح  الً    ال اةر األٌفر
 والعقالء  

 أو اجلْأ لنا الطعاما والشراب     ال اةر األرُر
 أل األمِر خدعٌة َي ألدقاء     ال اةر األبي 

 خدعة؟!   ال ي،ه
 ومن  ياْخداع نا؟     ال اةر األور
 الوحش  مثاًل، أو الثعلأ   ال أعر     ال اةر األبي 
 وال م ْرِع اً مثلا لْوِ  الوحِش أو لو  الثعلأ   ْ مسعناه َل يكْن ُميلاً لكنَّ الصو ا الذ   ال اةر  األور
 أ تا واِهٌم َي لديقانا  صريا العقِل والعقالء    ال اةر األٌفر
 ىنُ ك بسَرىنة ()    
 حسن، ف اْلياْذهاْأ ماْن ال ياِثق بكالمي ِىل هذا السَّاحِر     ال اةر األبي 
()ُفم  ال ي،ُه و   ُنبايل ال   نظراُ.  ر اه
ّتم؟  ؟  ما بكم   ملااا لاما
 هل  ذهاأ  كلُّنا ِىل الّساحر؟ ( برتيُّيه   ) ال اةر األرُر
 ِااْن َلْا ي اْقتِنْع أحٌد برأيي؟    ال اةر األبي 
 ملااا ال جنرِّب  هذا احللَّ َي لديقانا؟      ال اةر األور
ِر دائماً   حسن، فاليْذهاْأ أحد كم خرٌي ِمنْ    ال اةر األبي  ي احلاذا  أْن يذهأا اجلميع   ال بدَّ ِمْن ت اواخِّ
؟    ال اةر األرُر  وماْن  يذهأ 
   ُُ أَن  أَن ماْن  يْذهاأ(   )بألد ُريُّي ال اةر األٌفر
 ك ْن حاِذراً َي لديقي     ال اةر األور
،وك ْن ح ِذراً،ال ت نسا  ال ي، فق د اه ْط بسرعٍة ِىل األ لِل،تادلَّ من الش جرة د دوٍء و  رعة   ال اةر األبي 

 يكون  أل األمر خدعٌة  
  قفعل  الي، و قمضي فوراً ِىل الساحر؛  ق ري على قدمي كالدجاج     ال اةر األٌفر
 كالدجاج؟!( بسَرىنة  ) ال اةر األبي 
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ه  و أْن جنِا  دا  كال  دجاج،أو كالل  قر  ليس ه  ذا ه  و امله  مَّ َي ل  ديقانا اللاْهم  انا،املهمُّ   (بُتتيَ  ) ال اةر األور
 و يلًة للخالِص مْن هذا الوحش  

 هذا لحيح     ال اةر األرُر
   اعام، املهمُّ هو أْن  تخلَّصا ِمْن هذا الوحِش     ال اةر األٌفر
 كاْم أ تم ُمطئون َي ألدقاء! ( أبس   ) ال اةر األبي 
 أ    قاهأ  للنوِم كي أ تيقظا ِبكراً     ال اةر األٌفر

 جيأ  أْن تنطلقا غداً ل احاً ِىل الساحِر ق ل أْن يستيقظا الوحش      ورال اةر األ
 ِىل النوِم ِااً     ال اةر األرُر
 ()ىنغايهو  امللا   منره  حن، الدار   ىنبىلف ال اةُر األبيُ  وحد   و ، ىنفّلر 

 
 
 
 

 املشهد الثالع  شر
 

مب  نها ساقيةأ ماُؤ ا ٌا ه وهقيَ  )الباوىنة الشرقية مب البسنا   شررُش ُ،.ه كبتشأ يَر  
هأ كبتأ ُنفا ُد منها  َُّ ساحره  ر،أه يُلُس نِ جااُع الشررُش وضمام ص ُقدَّ الثأللُع ال َ ُنلَّر  بُب
هه  ئيغمُ   األْرُش ونِ جاابص ض ،ايأ  وق َُّ ضقمشةه قدميةه وُمبقةها ىننىلدَُّ  منص ال اةر األٌفر     

 ٌ،ُ ص بللما.ه مبهمةه وغُت مفه،مة(الثأللُع  ينيُص وىنرئَُّ 
 

  ّيدْ الساحر العظيم  ( بر بة  ) ال اةر األٌفر
 بررر   بررر  (   )ىنغمغ  و ، مغمُ  الألين  الثأللع

  يدْ أَن      ال اةر األٌفر
 وحٌش ج َّاٌر   َي  اّتار، َي  اّتار!    الثأللع
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، ق   دماه أل األرض، ورأ       الك    رية  تط   اول  ر وسا    ِ ّ     ه   و َي     يدْ، ِ ّ     وح   ٌش ج ّ   ارٌ ال تتتاةر األٌتتتفر    
 األشجار  

 أ ياب   حديٌد   ُمال    فوالٌا  َي  اّتار   َي  اّتار!!     الثأللع
 َي  اّتار!! (  ْ،   ) ال اةر األٌفر

 قِدم من بالِد الواخل واخل    الثأللع
 واخل؟! ) ْ،  أاةد (   ال اةر األٌفر

ف ُر  ىننلمَُّسص  شنهاء()ىنديَ الثأللُع بأل       ٌَّ     احلركاُ. اإلمياةية  ىنىلرتُب مب ال اةُر األ
 كي  اْلالص  من هذا الوحِش َي  ّيدْ الساحر العظيم؟  
 )ىندوه الثأللُع ح،ل ال اةُر  ىننظر ح،ل ص  ىنديَ بأل   احلركاُ. االسنألراضية( 

 أينا ال قية  أيُّها الطائر  اجلميل ؟    الثأللع
 ماْن   ماْن تع  ِبل قية َي  يدْ؟      ال اةر األٌفر

 الطيور   الطيورا احللوةا، اجلميلةا، اللذيذة؟    الثأللع
 ِْنا هناك، أل األعشاَ، ِب تظاِر ما  تقدِّم   لنا ِمْن حالٍّ لذا الوْحِش     ال اةر األٌفر

 هكذا ِااً؟ اللعنة  عليِي أي َّت ها الطيور  (  ن َ  بف،. منَف   ) الثأللع
 مااا قلتا َي  يدْ؟    ال اةر األٌفر

 قلت  ح جيأ  أْن أت ا الطيور  كلُّها ِىل هنا لتط يِق الوللة م اشرًة، أقصد  العالج     الثأللع
 وهل العالج  َنجٌع؟    ال اةر األٌفر

   اعاْم  هّيا ااهْأ ِليها واطلْأ منها اجمليءا ِىل هنا بسرعة     الثأللع
 ما هو العالج ؟     ال اةر األٌفر

  تعرف   حنيا حتضر  الطيور  ِىل هنا، هّيا ااهْأ ق لا أْن يستيقظا الوحش      الثأللع
ُْ  ىنرتيَّيُ )       ٌَّف ُر  الا ةُق حن،  األ شا  (ىنه ُّ ال اةُر األ

 ما بيا أيُّها الطائر؟  
    ْ، (ىنفم  ) ِّّن خائٌ ، أخشى أْن يستيقظا الوحش  فجقًة و   ال اةر األٌفر

 ال خْتشا شيئاً، اطمِئن،  ق لقي على الوحِش تعاويذا تطيل  فنةا   اْوِم  قلياًل     الثأللع
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ه مة  وىنديَ حركا.ه نمياةيًة ىنلنفُ  بحية  ال اةر األٌفر ال َ ىننابأُلص   )ىنغمغ  بللما.ه ُمبتَّ
ْه  ْل أيُّها الطائر  اآلن،ا طلْق،هّيا بسرعة ق ل أن تنتهيا فنة  تنومِي الوحِش،هيّ (  اد ا  ا عجِّ

 حاِضر، حاضر َي  يدْ     ال اةر األٌفر
ف ُر بألد ُريُّي  ىنفرُع الثأللُع ىندىنُص ئرحًا(      ٌَّ  )خيرُا ال اةر األ

 تكون  وليمًة دامسة،  قفن  ها كلَّه ا دفع ًة واح دًة  َي   الْم! من ذ   م ٍن َل أتن اوْل ( لنفسص  ) الثأللع
 ق قضُّ عليها كلِّها ؟كي ا َي ثعلوب  كي ؟ كي ؟؟الطيور   لكْن كي ا   حلما 

 )ىنروُح وي ء و ، ىنفلُّر مديُّايً بأل   احلركاُ.  ىندرُ  ال اةر األٌفر ْ، ه واالساه(  
 أهالً أيُّها الطائر  اجلميل، هْل جاءِ  الطيور؟ أين هي؟ 
 لٌة من الوحش؟أيت ها الطيور   أينا أ ت؟ هل أ ِت خائ( )ىنب ع  نها يف ج ن با. امللا  
م  ن  هي  ا اخرج  ي و   ناْينا م  ااا أفع  ل  بِي  أقص  د ح ب ،ب    ه  و، د  ذا الوحِش،ال  وحِش الق  ادمِ  

 بالِد الواخْل واخْل   
 َل أتِ  الطيور  َي  ّيدْ      ال اةر األٌفر

 مااا؟     الثأللع
ح جيأ  أْن  عر ا  الوللةا ق لا اجمليِء ِ    ال اةر األٌفر  ليي  قال الطائر  األبيض 

م    ا ه    ذا الك    الم  الغري    أ؟ أَن الّس    احر، الس    احر  العظ    يم،ال جي    ر   أح    ٌد عل    ى (  افألتتتتال  ) الثأللع
التش  كيِي أل ق   د را  العظيم  ة، أَلْا ت  را كي   ا جعاْل  ت  ال  وحشا يغ  طُّ أل  وِم   ؟ ق   ْلح أَلْا  أفع  ْل 

 الي؟ 
ِأ ال وحِش و ظ ر   ِلي  ، ف الا ْم  َي ّرِْك بل ى َي   يدْ، بل ى  لق د م رر   جبا  ( )ْ،  وحتر ا   ال اةر األٌفر

  اكناً، َل ميسَّ  بسوء، كا ْت عايناه م ْغماضات انْيِ، كانا يغطُّ أل  وٍم عميق  
 ه ْس  ال ترفْع لوتاي، ملااا  ظر ا ِلي  أيُّها األمحق؟      الثأللع

 ، أو النظِر ِلي   لوال قراءات ي التعاويذا ما كنت  أجر   على االقناِب من    ال اةر األٌفر
 هل أخرْب ا بقيَّةا الطيوِر مبا رأيتا َي لديقي؟ ( لل اةر األٌفر )اللعنة  عليَّ ( لنفسص  ) الثأللع

 ال     ال اةر األٌفر
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أحسنت  واآلن اقنْب ِمّ  أيُّها الطائر  اجلاميل،  ققدِّم  ل ي ول لةا اْل الِص ِم ْن ( بسروه  ) الثأللع
ي ْ   ٌر م   ن ( نفستتتصل)ه   ذا ال   وحِش اجل َّ   ار،  اق   نْب أيُّه   ا األمح   ق  ك   ي أفن ا   ي، فط   ائٌر أل اليا   د خا

 عشارة على الشجرة، أو أل العشِّ 
 ق ْل َي  يدْ، ِّّن أمسع ي     ال اةر األٌفر

 قاْد يسمع نا الوحش       الثأللع
 اطمئْن، ما ال الوحش  َنئماً أيُّها الساحر  العظيم     ال اةر األٌفر

ُّْ  احٍر أمحق أَن؟  (لنفُسص) نَا   الثأللع تف رُ )أ ٌَّ ه ْل ختش ى االق نابا م ّ ؟ أَن الس احر   (لل اةُر األ
َّْ عالٌج لذا الوحش  اقنْب  ، ولدا  العاجيأ 

 حاضر    ال اةر األٌفر
َ  النظر  يف وجهص(       )ىننىلدَُّ  مب الثأللع    ىنرتاجَُّ بألد ض  ىندق

 األوان   ما بي؟ هيا تقدَّْم ق لا فوا ِ    الثأللع
، لقد طلأا الطائر  األبيض  م  أالّ أفعلا الي  ( لنفسص  ) ال اةر األٌفر  لن أقنبا

 هيا اقنْب      الثأللع
 ِّن أمسع ي َي  يدْ، فقْل يلح ما هي الوللة؟    ال اةر األٌفر

 تّ اً لي  ( ) نَ وريبة   الثأللع
 مااا قلتا َي  يدْ؟     ال اةر األٌفر

   قلتح للخالِص من شرِّ هذا الوحِش ال بدَّ من أْن ت نزعا الطيور  أجنحتاها  قلت   الثأللع
 تنزع أجنحتاها؟!   ال اةر األٌفر

 ُث حترقاها     الثأللع
 حترقها؟!   ال اةر األٌفر

ُث ت  ذرو الرم  ادا أل ال  واِء املّتج  ِ  حن  و ال  وحِش، فيس  قط  ال  وحش  عل  ى األرِض كتمث  اٍل م  ن     الثأللع
 قش  

لك ْن كي  ا   نحلق  أل اللض اِء  ب ال ( )بألد ُفلت قفتعظيم،وبذليا  نتخلَّص  مْن شرِّ     اةر األٌفرال 
 أجنحة َي  يدْ؟ 

 ال حتلقوا أل اللضاء     الثأللع
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 وكي ا  نصعد  ِىل أعشاِشنا ؟    ال اةر األٌفر
 ا كنوا أل أرِض ال ستاِن حىت تن  تا لكْم أجنحٌة جديدة     الثأللع
  يلناِ  نا الثعلأ  الغّدار؟    ر األٌفرال اة

 لقْد أل حا الثعلأ  طي اً    طمئنْ   ا الثأللع
 ِ َّ   ماكٌر، وال مي ِْكن  أْن يص حا طي اً َي  يدْ     ال اةر األٌفر

 لقد جعاْلت   ، أَن الساِحر  العظيم ، طي اً      الثأللع
 ال قلأ  ال حتاوْل َي  يدْ، ِ ّ   وحٌش ب   ال اةر األٌفر

 ي دو أّ يا تكره  الثعلأا كثرياً؟    الثأللع
أُّ عدوَّه ؟ كْم أمتىن أْن أقتِلعا أ يابا   اليت يلنس  دا الطيور!    ال اةر األٌفر  وماْن َيِ 

 هكذا ِااً !    الثأللع
  عْم، وأمتىن أْن أجدعا أ لا     ال اةر األٌفر

 ؟  وجتدعا أ لا   أيضاً ( ) نَ ىنبياي   الثأللع
 وأ زعا فروةا رأِ  ، وأكِسرا أضالعا لدرِه     ال اةر األٌفر

 الثعلأ؟! من؟()ىنألَ، الثأللع وىنهاج  ال اةر األٌفر ال َ كا  قد اقرتب مب الثأللع كثتاً  
  عْم أيُّها األامْحاق     الثأللع

َُ ال تتاةر األٌتتفر  اليتتاً حنتت،  األ شاْ بُتتيَ  ل    كي ا أ ْفلِ  تا  ت   اً ( )ىن تتاهُي ال تتاةر  األٌتتفر  حيلُّتت
ىل أيِّة حيلٍة أجلق؟    م ؟  لقْد أفسْد   كلَّ شيء، مااا أفعل  بعدا اآلن ؟ ِو

 ()خينبئ رل  الفبا ة  ىن لَ ٌي ا. مر بة   
 
 

 املشهد الرابَّ  شر                                       
 
 

 (وقلَ ةر األٌفر و    يف حالُة ر، ه يار   األ شاْ  ال ي،ُه جالسةأ ح،ل  ال ا)                   
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 هكذا ِااً ؟ كا ْت خدعًة ماكرًة منا الثعلأ ؟    ال اةر األبي 
تا  ب   ِ  لكن   ت  اآلنا أل ج   وِ     ال اةر األٌفر لق   ْد كن   تا عل   ى ح   قٍّ َي ل   ديقي،لوال احل   ذر  ال   ذْ أول   ي ْ

 الثعلأ  
 اللعنة  على الثعلأ     ال اةر األور
 لْن تغلأا عدوَّكا ِبللعناِ  َي لديقي  ( ُ ُك بسَرىنة  )ىن ال اةر األبي 
 أ   ( بُيَ  ) ال اةر األور

 الوحش؟ قْل لنا َي لديقانا؛كي ا ا تطْعتا التحليقا أل املرِة الثا يِة دونا أْن يلِن ايا هذاال اةر األرُر  
  لقْد كانا الوحش  َنِئماً، رأْيت  عينْيِ  مْغماضات انْي    ال اةر األٌفر
 وهْل تانام  الوحوَ ؟  )لل اةر األبي (   ال اةر األرُر
 لكْن كي ا َْل يستيِقْظ حنيا ماراْر ا جبا ِ ِ  وأ تا تطري؟   ()لل اةر األٌفر،ال أعر    ال اةر األبي 
 أل َّ   كانا مسحوراً، تعاويذ  الساحِر جعلاْت   يغطُّ أل  وٍم عميق     ال اةر األٌفر
 الساحر؟!   ال اةر األور
  عْم، كانا ملعول  السحِر قوَيً، فعندما حلَّْقت       ال اةر األٌفر

 ()ىنفمُ  ئرأًش  ندما ىنةحُظ اظراُ. االسنغراُب والسَرىنُة  لف وج،ُ  اجلميَّ  
 كي ا َْل أ تِ ْ  لذلي؟  الساحر  كانا خدعًة، خدعًة منا الثعلأ!!   

 غريأ!    ال اةر األرُر
اا ك  انا الس  احر  ه  و الثعل   أ  امل  اكر، فه  ذا يع    أنَّ ال   وحشا َْل يك  ْن مس  حوراً؛ فلم   ااا َْل ِ   ال اةر األور

؟   يستيقْظ ويلنْ يا
 ال أعر ، لكنَّ   ظْر   ِلْيِ  ورأْيت  عينيِ  مغمضتني  ( ْ،   ) ال اةر األٌفر
 أل األمِر  ٌر ما ! وجِيأ  أْن  عرفا     ()و ، ىنفلر   ال اةر األبي 

 كي ؟    ةر األٌفرال ا
م َُّ ٌ،ُ. ضاُ  طاةره ٌغت  ىننفُ  اجلميَّ     ()ىُنسَّ

 ِ َّ   أ ني  طائٍر لغرٍي َيتضر  مْن شّدِة اجلوع     ال اةر األور
 لقْد بدأا اجلوع  والعطش  يلتي  ِبلصغار    ال اةر األٌفر
 مااا  لعل؟   ال اةر األرُر
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 (ُش اجل،ُم والأل ش)ىندرُ  طاةرأ ٌغتأ و ،  ىنرتاُح مبَّ شد  
 لغرْي احل يأ؟ (   )و ، ىنىلفُب بحية  ال اةُر الفغُت ْ،  ال اةر األور
 ماء  ماء   ()إب ياء شدىند   ال اةر الفغت
 ماء   ماْن لدْيِ  حسوة  ماٍء َي ألدقاء  لغرْي ميو      ال اةر األور

 ()ىننبايُل اجلميَُّ اظراُ. الألرُب واحلسرش   
 ماء      ال اةر الفغت
تكل ي   ماء  ِمْن أينا  قجلأ  لصغرْي امل اء  ما ْن لدي   م اء، حس وٌة واح دةٌ  (  ) تش وضيَ ال اةر األور

 أرجوكْم َي ألدقاء، لغرْي ميو   أْ ِقذوه  
 َْل يعْد لدينا ماء َي لديقنا     ال اةر األبي 
 لكنَّ لغرْي  يمو   مْن شّدِة العطش     ال اةر األور

 الرْب َي لديقي    األرُر ال اةر
  عم، الرْب َي لديقانا ريثاما جند  و يلًة للخالص     ال اةر األبي 
، مْن أينا  قحصل  على املاء ؟    ال اةر األور  أريد  املاءا اآلن   يمو   لغرْي
َِ ماٌء َي لديقي    ال اةر األٌفر  ليسا أل األعشا
 وال طعام    ال اةر األرُر

 وال هواء      ال اةر األبي
َِ ِااً ؟َْل يْ   قا لن  ا هن  ا    و  امل  وِ  جوع  اً، أو عطش  اً، أو خوف  اً  وأَن ال    ال اةر األور م  ااا أل األعش  ا

أري   د  أْن أم   و ا هن   ا، وال أري   د  أْن مي   و ا ل   غرْي هن   ا   قرحل ،    قترك  ه   ذا املك   انا وأرح   ل  
 ام، وفضاٌء أ حالِّق  في   بعيداً عْن هذا املكان،  قرحل  ِىل حيث  يوجد  ماٌء وطع
 ()حيُمُ  ٌغت ُ  وىنت ُه ُّ ِبغايهُش األ شاْ

 كي ا تنك  ال ستانا وترحل؟ ِ َّ   بستا  نا احل يأ     ال اةر األبي 
احل ي  أ؟! وح ٌش أل األعل  ى مين  ع  عنّ ا التحلي  قا أل اللض  اِء و خ ر  أل  األ   لِل مين  ع   ح بس تا  نا ال اةر األور

 لشراب، وتقول  عْن   احل يأ ؟!عنا الطعاما وا
 هذا لحيٌح َي لديقي      ال اةر األرُر
  عْم، ِ يا تقول  الصدخل     ال اةر األٌفر
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ت ْم الي؟      ال اةر األبي   ما هذا الكالم  َي ألدقاء؟ ِ    بستا  نا، ِ   أحلى األوطان، هْل  اِسي ْ
 (  ىنغّن)  

 عدَن   َي بستانْ  عدَن                                  
 عدَن َي أحلى األوطانْ                                   

 هواكا مياه  األْنارْ   (ُغّن  ) ال ي،ه
 وتؤوب  ِلييا األمطارْ     
 ِبْلضرِة تزهو األشجارْ     
 ِبلشَّْدِو ت  غاّ  األطيارْ     
 دْمتا عزيزاً َي بستانْ     
 وطناً حراً  َي بستانْ     

 وطن نا مجيٌل َي ألدقاء     األرُر ال اةر
 أما ة  األجداِد واآلِبء، وجيأ  أْن حنافظا علي    ِ َّ      ال اةر األٌفر
 ِ    ُمزن  الذكرَي ، أل كلِّ ركٍن في  لنا اكر      ال اةر األبي 
 وأل كل شرٍب مْن أرِضِ  لنا ِعرْبة     ال اةر األٌفر
 ق  بسعادة  أل مسائِِ  حن الِّ    ال اةر األرُر
 )ىنةب الفغت(   

 الرْب قليالً َي لغرْي      ال اةر األور
 أ    ماء َي أ       ال اةر الفغت
  قجل أ  ليا املاءا، جيأ  أْن أجلأا ليا املاء     ال اةر األور
   الرْب َي لغرْي   نجد  احللَّ، و تشرب  املاء، و تلتقط  احلاأَّ واللاكهة   ال اةر األبي 

َُ ال اةُر األوراحيمُ  بألد  ا ٌغت ُ  وىننَُّرُص حن،  مدرُ    )ىنبياُي ضاُ  ال اةُر الفغت ىنبياُي قل
 األ شاْ( 

 مااا  تلعل  َي لديقانا؟    ال اةر األرُر
  قرحل ، مْن أجِل لغرْي جيأ  أْن أرحل     ال اةر األور
 معاً   لنلكرا  ص ا تظْر  اْبقا   نجد  طريقًة للخال   ال اةر األبي 
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 ِىل اللقاء  ( )و ،  خيرُا حامًة ٌغت  ُ    ال اةر األور
 )ىنغايُه األ شاْ  ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. احلبُ  واحلتش(

                                   
 املشهد ا.امس  شر       

 
 

غتُ  ىنننىلةُ  يف الساحُة   هه ) ور،   ىنلنىل اُ  الفاكهة  وحيس،اُ   ساحة البسنا   ال اةُر األوُر ٌو
َُ ال اةر  الفغت  حياوُل  املاء  بشرا ة  ىنبدُض الفغُت  للألُع والغناء ىندرُ  الثأللع ىن اهُيمها ىنةح
َُ ال اةُر  ال اةُر األوُر واىنت ن ُص  ىندرُ  ال اةُر الفغُت يف حفرشه ٌغتشه يف ج ُم شررشه كبتشا حيل

َُ ح،ل  الفبا ة(األوُر حن،  األ شاْ  ىن  ُرُب اَل،اء  جبناح يَّصا بألد  ض َّ كا   حيل
 

 
 املشهد السايس  شر                                       

 
 

)يار   األ شاْ  ال اةُر األور ضما   ال ي،ُه و ، ىنلهُع مب شدُش ا.،ُ  والنألع   ىنروُح وي ُء  
األ شاْ ىننايَ ٌغت ُ    ىنأل،ُي و ،  ىنغمغُ  مب شدُش  بىللَ  ىننظُر ب َّ  الفينُة واألرر  نِ راهاُ 

 ا.،ُ  والىللَ  ُنابَُّ ال ي،ُه ما ىنفألُلُص ال اةُر األوُر  سنغراب(
 مااا حدثا َي لديقي؟    ال اةر األبي 
     ملااا عْد  ؟    ال اةر األٌفر
 هوا لغري ك؟  أين   ال اةر األرُر
 ْ احل يأ  أل خطر  ِ    أل خطر، لغري    ال اةر األور
 اهدأ َي لديقي، وقْل لنا مااا حدث     ال اةر األبي 
، داخلا ثقٍأ أل جذِع شجرٍة ك رية     ال اةر األور ، ِ َّ   هناكا  الثعلأ   يلنس  الثعلأ  لغرْي

 اهدأ قلياًل    ال اةر األرُر
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 أفعل؟  أكاد  أ جاّن   الثعلأ  َيالر ه ، يدور  حولا  ،  يلن      مااا   ال اةر األور
َُ ال اةُر األوُر نِ ا.اها(    )ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. ا.،ُ  واحلتش  وىنس،ُي الفم   ئين ل
 ِىل أين َي      ال اةر األبي 
 عْد أيها الطائر  األمحر   يلن  يا الوحش     ال اةر األٌفر
َُّ ٌياُح ال اةُر األوُر و ،اُء الثأللعُ        م  اىننىل َُّ  )ىُنسَّ قايم  مب  ا.اها ُنُفُ  ال ي،ُه ْ، ه

 الف،.(
 لقِد ا قطعا الصو      ال اةر األرُر
 أخشى أْن يكونا الثعلأ  قِد اْفن ا      ال اةر األٌفر

 ( )ىننرُص ال اةُر األبيُ  حن،  مدرُ  األ شاْ  ىنُلىل  اظرًش راطفًة حن،  ا.اها  
   حاذاِر أيها الصديق   ال اةر األرُر
 عْد ق لا أْن يراكا الوحش     ال اةر األٌفر
 جيأ  أْن  لعلا شيئاً     ال اةر األبي 
 ومااا  ستطيع  أْن  لعلا معا الثعلِأ والوحش ؟    ال اةر األرُر
 كانا جيأ  علاْيِ  أْن يصربا مثلانا  لقِد اْ تعجلا ِبلرحيل     ال اةر األٌفر
 كالم؟ لديق نا أل خطٍر وجيأ  أْن مندَّ ل   يدا املساعدة  ما هذا ال( بُيَ  ) ال اةر األبي 
ُ  ال ي،ُه      )ُرتيُي ال ي،ُه يف اَتاُذ الىلراُه  ىندرُ  بألد  قلي ه ال اةُر األوُر و ،  ىنلهع ُندئَُّ حن، 

 و يُ  بص(
 أين لاِغي ْر ك؟    ال اةر األبي 
 هِل اف ْت ارا ا   الثعلأ؟   ال اةر األرُر

،لكْن أخش    ى أن مي    و ا ل    غرْي م    ن ش    دِة    رال اةر األو ال،َْل يلنْ       ، لكنَّ       َي    وم  حولا       وه    وا يع    ْو
 اْلو   

 غريأ، أاَلْا ي اراكا الوحش؟!   )بألد  ٌم ه وحتش( ال اةر األٌفر
مس اِء   عْم َي ل ديقي، أَل َي اوِل الْ واْحش  افنا ا يا وأ  تا أل اللض اء؟ لق ْد رأيْ ت  يا حتل ق  أل   ال اةر األبي 

 ال ستان  
  ىنفمُ  ئرأش ()ال  مراْر   جبا ِ ِ  أكثرا من مرٍة وَْل  ( ب  ،ل  ) ال اةر األور
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 وَْل    مااا ؟     ال اةر األرُر
 أَْل َياوِل اال قضاضا عليي؟ أْو ِطالخلا ليحٍة مرع ة؟   ال اةر األبي 
 وجامداً كتمثال   ال َل أشاهْده  يتحرك، كانا  اكناً (  ب  ،ل  )  ال اةر األور
 ما حكاية  هذا الوحِش الغريأ؟!( )و ، ىنفلر   ال اةر األبي 
 تذكر      ال اةر األور
 مااا تذكر ؟ قل     ال اةر األبي 
ال وحش، عن  دما م رْر   جبا  ِ  ِ  وأَن أض رب  ال  واءا جبن احايَّ بق  وة ش اهدت    يهتز  اهت  زَّ عن  دما    ال اةر األور

 لذْ كنت  أضرب    جبناحاّي  مسَّ   الواء  ا
 مااا ؟     ال اةر األبي 
 الشيَّ أ َّيا متز   َي لديقي   ( بسَرىنة  ) ال اةر األرُر
 لغرْي  ( ئرأشً  ىنهعُّ مب ملااُصُ )ِّّن جاد  ( بُيَ  ) ال اةر األور

 ()ىننرص حن، مدر  األ شاْ  ىننايَ ٌغت  ْ،  
 ع!أكاد  ال ألدخل  ما أمس   ال اةر األبي 
 واهٌم فعاًل   ال تصدخْل َي لديقي،ال بدَّ أْن يكونا لديق نا وامهاً بْل ِ  ( )بف،. منَف    ال اةر األرُر
ال ل  ديق نا ل   يسا وامه  اً، ِ َّ      عل  ى ح   ق ألنَّ الش   يءا  لسا     ح   دثا مع  ي ح   نيا اهْ    ت  ِىل    ال اةر األٌفر

 الساحر  
 تقص د ح الثعلأ     ال اةر األرُر

  عم، الثعلأ املاكر     ٌفرال اةر األ
 دْعيا من الثعلِأ اآلنا وقْل يل ما هوا الشيء   ْلس    الذْ حدثا معي؟   ال اةر األبي 
 اهتزا   الوحش    ال اةر األٌفر
 وهْل حدثا اليا بلعِل الواِء املضروِب جبناحاْيي؟!   ال اةر األبي 
 ا ا اليمنِي واا ا الشمال  عْم، شاهْدت    يهتز  ويتقرجح  ا   ال اةر األٌفر
ماها   أِّ   م   ااا ج   ر  لعق   وِلك م َي أل   دقاء؟ ِ ك   ْم تتح   دثونا ع   ِن ال   وحِش وكق َّ      عص   لوٌر أل   ال اةر األرُر

 الريح!
 ملااا ال تصدخل  ما  قول  ؟ ( )لل اةر األرُر   ال اةر األٌفر
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 أل َّ   غري  معقول    ال اةر األرُر
 د رأْيت  اليا بعي َّ هاتني  بل معقول، لق   ال اةر األٌفر

ُْ و ،  ىنفلُر وىنُلىل  اظرا.ه سرىنألًة حن، األسف   ال اةُر   )ال اةُر األبيُ  يلُس يف مدرُ  األ شا
َه  ىنفيُح غاضباً(   األوُر ال َ كا   ىنروُح وي ُء بىلل

 كلى جدااًل، لغرْي أل خطر وأ تما تتجادالن     ال اةر األور
 ! غريأ   ال اةر األبي 
 مااا حدث؟    ال اةر األٌفر
؟ هِل اْفن ا   الثعلأ؟    ال اةر األور  مااا حدثا لصغرْي
 غريٌأ وعجيأ!!   ال اةر األبي 
 هِل اْ تيقظا الوحش؟ هل  يهامِج نا؟    ال اةر األرُر
 الوحش  لقِد اهتزَّ الوحش     ال اةر األبي 
 اهتز؟!   ال اةر األرُر
 ا لغريٌة مرَّْ  بسرعٍة فهزْت   وكاداْ  أْن تسقطا     وبعةٌ    ال اةر األبي 

 تسقط  ماْن؟!   ال ي،ه
 الوحش    ال اةر األبي 

 ( )ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. احلتُش واالاد اْ 
 كانا  اكناً جامداً، َل يطلْق حىت ليحة!!  
 هذا ما حدثا معي أيضاً     ال اةر األٌفر
 ا يع  هذا؟ ومعي أيضاً، ماا   ال اةر األور

أل يسا  ( )لل تاةُر األبتي  يع   أعتقد  أ   يع  ح أنَّ ال رَي ا وح داها  ق ادرٌة عل ى ه زِّ ال وحش   ال اةر األرُر
 كذليا َي أخي؟ 

  عْم، ِو قاِطِ  أيضاً     ال اةر األبي 
 ح الوحش  اجل ار  ( ِ قاِطِ ؟! كي ؟ األمر  ليسا دذِه ال ساطِة َي أخي، ِ   الوحش  هبلَّ)   ال اةر األرُر
، لغرْي احل يأ      ال اةر األور  دعوا الرَي ا وفكروا بطريقٍة أ قذ  دا لغرْي
 الرْب َي أخي     ال اةر األبي 
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 ألرب؟! ِىل مىت؟  ِىل مىت تريد  م  أْن ألربا ولغرْي أل خطر؟    ال اةر األور
   ِىل   ِىل أْن هتأَّ الرَي  )يف حتش(   ال اةر األبي 
 هذا لحيح، وجيأ  أْن تكونا قويًة كْي تسقطا   شرَّ  قطة    ال اةر األٌفر
 ومىت  تهأُّ هذِه الرَي   اليت  ت ْسِقط  الوحش؟   ال اةر األور
ال أعر ، لكنَّها  تهأ،ال بدَّ أن هت أ، أل يسا ك ذليا َي ل ديقانا الط ائرا األخض ر؟ مل ااا    ال اةر األٌفر

 ال تتكلم؟ 
، ولكنَّ  خائٌ ، أخشى أْن خت ارِّبا الرَي   القادمة  أعشاشانا   رُرال اةر األ  أيضاً   عْم، البدَّ أْن هتأَّ

هذا لحيح، ق ْد خت رب  ال رَي   القادم ة  أعشاشا نا وق ْد تاْكِس ر  (  )ك م بَّ   ثت ر   لف ئلرشه جدىندش ال اةر األبي 
 أغصانا أشجاِر بستا ِنا أيضاً؟

لتقِ  الرَي   ولتخرْب ك لَّ ش يء  امله م  ه وا أْن يس قطا ال وحش  ك ْي أ  تطيعا ِ ق ااا ( سبيأ  ) ال اةر األور
، لغرْي احل يأ    لغرْي

نايَ ال اةر    )ىننرُص حن، املدر   ىننايَ ٌغت ُ   ُنرُص بىليُة ال ي،ُه حن، املدرُ  ُنظُر نِ ضسف  ُو
َُ الثأللُع ٌي ا.ه مر بًة ُرتاجَُّ ال ي،ُه نِ ا.لُ  راةفًة م  ،هش  ُنبايُل اظراُ.  الفغت  ىن ل

َُّ بألد حلظا.ه ٌ،ُ. ال اةُر الفغت(  االسنفها   ىُنسم 
 الوحش  خدعة   الوحش  ليسا وحشاً َي أ    ٌ،. ال اةر الفغت  

 ()ىننلرُه ٌ،ُ. ال اةر  ُنفُ  ال ي،ُه   نما   ىننىل َُّ الف،ُ. ئرأش  
، ال شيَّ أ َّ   يطلأ  النجدة، ِ   أل خطر  ِ َّ   لوت   ، ِ   لو      ال اةر األور  لغرْي

 مااا كانا يقول؟ ( تش)ال  ال، َل يكْن يطلأ  النجدة، بْل كانا يقول     ال اةر األرُر
 الوحش  خدعة   الوحش  ليس وحشاً   ب  ،ل وأتكيد(  ) ال اةر األٌفر
 الوحش  خدعة ؟! مااا يع  هذا؟    ال اةر األور
 يع ح أنَّ أل األمِر خدعٌة، وجيأ  أن  كتشلاها     ي ال اةر األب

 كي ؟    ال ي،ه
 بو اطِة الرَي   ( )بألد ُفلت قفت   ال اةر األبي 
 الرَي ؟ أينا هذِه الرَي ؟ ملااا ال هتّأ؟    ال اةر األور
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فتتَّ)                 ة،أ   قطي ه  ذا ال  وحش، أيّ ت ه  ا الرَي  ،تع  ايل، اعص  لي بق  وة، بق  وٍة ك ري ( ىننتتايَ بفتت،. مُر
 وامحلي الثعلأا بعيداً عِن ال ستان  هيا أيتها الرَي    

 اهدأ َي لديقنا  (  بنألاط   ) ال اةر األٌفر
 قد ال أت  الرَي   قري اً، وقْد تكون  عاتيًة ِاا أتت    ال اةر األرُر
 فتخرب  أعشاشانا، وحتطم  أشجارا بستا ِنا؟    ال اةر األٌفر

 هذا لحيح،  ريد  رَيحاً ال خترب  أعشاشانا، وحتطم أشجاراَن    ي ال اةر األب
 رَيحاً عاقلًة ومؤدبة؟ ( بسَرىنة  ) ال اةر األٌفر
  عم، متاماً     ال اةر األبي 
 هْل تسخر  منا أيُّها اللهمان؟    ال اةر األور
 ط عاً ال    ال اةر األبي 
 كهذه، ال خترب  وال حتطم؟  ومْن أينا  نحصل  على رَي ٍ    ال اةر األرُر
  نصنع ها    ال اةر األبي 

   ا   مااا ؟!(  سنغراب  ) ال ي،ه
  صنعها     ال اةر األبي 
 كي ا  نصنع  رَيحاً كهذه ؟ ال تقْل ِ يا  تستعني  مبص اِ  عالِء الدين؟   ال اةر األٌفر
خي  رج  من    ويق  ولح ش   يي ل ي  ي َي    يدْ  رمب ا ك  انا ل  د  ل  ديِقنا قمق ٌم في    مل  ي  اجل  اّن؟   ال اةر األرُر

 الطائر  األبيض  
 ()ُُ ُك ال ي،ُه و    ُىللُد ملك  جا ّه خيرُا مب قمىل  
 اجلانُّ هنا َي ألدقاء     ال اةر األبي 

 ()ُفم  ال ي،ه راةفة و   ُلنف  ح،َلا 
 اجلاّن  أين هي؟ َي  تار!(   )أبٌ،ا.ه مريفةه ومندارلة ال ي،ه 

 أقصدح الرَي   هنا َي ألدقاء   أل أجنحِتنا  ()و ،  ىنُ ك   بي ال اةر األ
 أجنحِتنا؟!   ال ي،ه

)ىنُرُب ال اةُر األبيُ  اَل،اء  جبناحيَُّص هبدوءه   بىل،ش  ئت ُي دُث ذلك  ،اًء ىنففَُّ ض    ال ي،ه   
حًا ق،ىنةا ُننىلُ  ُنبايُل ال ي،ُه اظراُ. االسنغراُب   ُفألُ  مث   ال اةُر األبي   ئي دُث ذلك هاي
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ُْ   نِ ا.اها و   ُُرُب اَل،اء  أبجن نها   ُىلُ  يف م،اجهُة  ال ي،ُه حن،  مدرُ  األ شا
َُ الثأللُع مب ملااُُص رل   الفبا ُة ضٌ،ااًت مر بةا  الفبا ُة و   ُُرُب اَل،اء  أبجن نها  ىن ل

 ىننايَ ال اةُر الفغُت مب ملااص(ا 
 وحشاً، الوحش  ليس وحشاً    الوحش  ليسا    ال اةر الفغت
 معاً وبقوة َي ألدقاء   النعوا الرَي ا معاً وبقوة     ال اةر األبي 
 ِ َّ   يتقرجح    ال اةر األٌفر
 ِ   يكاد  يسقط    ال اةر األرُر
  معاً َي ألدقاء  النعوا رَيحاكم معاً َي ألدقاء     ال اةر األبي 

َُ الفتتي اُ. )ُستتىل  الفبا تتة بألتتد ض  ُنتتأهجح متتب   شتتدش التترايح  ىنظهتتُر الثأللتتُع رلف هتتا و تت،  ىن لتت
املر بة   ُ اهُيُ  ال يت،ُه رتاها  البستنا  خُيرا ال تاةُر األوتر ٌتغت ُ  متب احلفترش ُغّن ال يت،ُه الألاةتدُش 
متتتب م تتتاهيُش الثأللتتتُع ضغنيتتتة  البداىنتتتةا ىنألتتت،ُي بألتتتد  ا الثأللتتتُع و تتت،  مننلتتترأ  لرىنشاىنتتترقُص وىنغتتتّن متتتَّ 

 ال ي،ه(
        النهاىنة      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


