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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

 األشكال إال بإذن خطي من المؤلفال يجوز إعادة طباعة الكتاب أو ترجمة أو نقل أجزاء منه بأي شكل من 
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  االحتياجات:

 دمية ذئب  -1

 دمية زرافة  -2

 دمية فيل  -3

 دمية تمساح  -4

بحيرة وفيها باألشوجار  الكمبيوتر لغابة مليئةب ومطبوعةلوحة مرسوومة باليد أو مصوممة  -5

  .المنتصف في
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 :الراويمدخل 

 اإلنسوووانوسووومع  ليأكلها على العشووواء ليأخذ بعض الدجاجات مزرعة للبشووور إلى ذهب الذئب مرة

 الذيالذئب  وأطلق رصاصات على إليهاالذئب  بعد دخول تصيح برعب وهي صوت الدجاجات

 الغابة من جديد. إلىخائفا  فر

 لنفسه. على الدجاجات والحصول اإلنسانلهزيمة  خطة فيفكر الذئب 

 .اإلنسانللحرب مع  الحيوانات ليجمع الغابة إلى أن يذهب قرر

 .كانوكان يا ما 
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 الغابة فييمكن سماعها  التي األصوات لبعض وتسجيل منظر الغابة ستارة المسرح على تفتح

تبدو أنها منتصف المسرح و إلى . تدخل الزرافة بهدوءأسد.زئير  أو ضحكة قرد كعواء ذئب أو

 :يصيحوهو  من المسرح األخر الجانب ئب منذال ويهرول متخم غداء راجعه من

 زرافة.. يا سيدة زرافة.يا سيدة  :بالذئ

 هناك؟من  :الزرافة

 باألسفل.أنا هنا : الذئب

 الذئب.أيها  . تبدو بعيداأوه. :الزرافة

 .األعلى فيوأنت  لنتصل بك لهاتف نحتاج فيه الذياليوم  أتييوس من تتطاولين أنت :الذئب

 تريد؟من ظريف ...ماذا  بالك هههههه :الزرافة

 اإلنسان؟بها  أهاجم فرقة أكون لكي اليكى لقد جئت :الذئب

 ؟اإلنسانولماذا : الزرافة

 العشاء.أوفر طعام  أن وأنا أحاول لقد أطلق على :الذئب

  تسرق!! توفر أم .بالكلمات.ال تلعب  :الزرافة

 شيئا. يعطينيالكثير وال  : إن لديهالذئب

 ...؟ إلىجئت  اولماذ :الزرافة

 .ءشيكل  في اللذين يفوزون دوما األقوياء ... هذه ميزة لألنك األطو :الذئب

 .للعنف يدفعنيوال  مميزا شيئا الطول ال يعني: الزرافة

 مميزة.تعتقدين أنكى  أال: الذئب

  بسواء.سواء  األرضككل كائن على هذه  أرى نفسي :الزرافة

 األطول. أنت. األفضل. أنتبل  :الذئب
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وليس خاصوووووة  هو لحكمة . فما يميزنا هللا به.شووووويء أن أهاجم كل األطولال يعني أنى : الزرافة

 أخر. ءشي ألي

 زرافة.السيدة  أيتها البشري ضد الحرب ترفضين فانتإذا : الذئب

 إذا األرض . ما نفعوبالرماد.بالدخان  تلطخت إذا الحياة . ما نفعأخر. ءشيوضد كل  :الزرافة

 الخوف.شاع فيها 

 زرافة. يا نيولكن خاب ظ معيكنت أعتقد أنكى ستكونين  :الذئب

تتحدث  وهي الجمهور إلى وترجع الزرافة من خشوووبة المسووورح األيسووورالجانب  الذئب من يخرج

 من األطفال.للجمهور 

  األعلىغيرك من  إلىأن تنظر  يعني ال طويالأن تكون 

 ميزة  لدية الحياةهذه  فيكائن  فكل

 لديه قيمة  الحياةهذه  فيوكل واحد 

 .األرض هذه فيوكل واحد 

  األمان فيلديه الحق  

  .والحب والحرية
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 الزرافة من على المسرح ولمدة ال تزيد عن خمس ثوان تنزل حديثها عن السالم نتهاءإبعد 

 ستعمالا ويمكنوالثقل  الضخامة وبشكل يدل على ببطء وهو يتحرك الفيل المسرح إلىيصعد 

قبل أن يتوقف في  األصوات للفيل بحسب ويبدأ التحرك الخلفية في أصوات مسجلة للفيلة

 .يجري وكأنهمتعبا والهثا قليال  صوته يبدو الذي يدخل الذئبمنتصف المسرح و

 .الكبير.. أيها الفيل الكبير.أيها الفيل  :الذئب

 تريده. ألمر إالأيها الذئب  تجاملني ال: الفيل

 جائعا.اليوم  لقد كنت :ذئبال

 الذئب.أيها  ومنذ متى كنت تشبع :الفيل

 .دائماأنا  جائعا.. كمالقد كنت اليوم  الذئب:

 جائعا.وماذا بعد أن كنت  :الفيل

 بالنار. هاجمنيولكنى  على بعض الدجاجات ألحصل اإلنسان بيت إلىذهبت  :الذئب

 السارقين.وهذا جزاء  :الفيل

 أشبع. أن في الحق لي أليس: الذئب

 رزقك. لتلتقط منها شاسعةللصيد فقد جعل هللا لك أراض  أذهب جبينك ... عرقمن  :الفيل

 فائدة. دون ولكن هناك يوجد الكثير من الدجاجات :الذئب

 تريد؟. ماذا ألحدهم.ملكا  تبقى :الفيل

 اإلنسان. أهاجم أن. .جيشاأجمع  لقد قررت أن :الذئب

 أنا؟ دخلي وما :الفيل

 األكبر.. أنت األضخم.أنت  :الذئب

أقوى مني  نملة من الجميع ... فربما كانت هناك أفضوووولوأنني  التفوق الضووووخامة ال تعني: لالفي

 القديمة. األساطير فييقولون  كما

 عيناي. تراه. أنا اصدق ما القديمة. األساطيرال أصدق  :الذئب
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ستاوالحجم  فالضخامة .عيناك. تراهال تصدق ما  :الفيل شر  ميزة لي أو لتتعارك مع غيرك من الب

تكمن  األكبر . فالقوة.األغبياء إالال يغتر بهما والحجم والضوووووخامة  ..أخرأو أي كائن  الحيوانات

 الخاسرون. إاليلجاء للعراك  . والالعقل. في

 العدو.هزيمة  في دور كبير هذا الحجم سيكون له أعتقد أن كل الفيل.. كنتأيها : الذئب

بسوووووعادة وهو  هتزا المسووووورح منتصوووووف فيولكنه  ويبدو حزينا الرأسمطاطي  وهو الذئب خرج

الفيل  ويتوجه بسووووورعة الخارج إلى يتجه ولكنه ءالشووووويلنا ما هو هذا  . هو ال يقول.شووووويئا يتذكر

  :يقول وهو لألطفال

 قويا  تصبح ضخما أن

 أن تسحق الضعفاء من حولك  ال يعنى

 ضئيل الحجم وذو قلب كبير  سيكون جيدا حتى ولو كنت

 لمحبة الغير  يدق قلبك

 السالم  شرايين تسلك ودماء قلبك

 .االبتسام حولك منفيع وتوز
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 بالذئب ليلحق بطيئة نسبياالفيل خطوات  المسرح ويخطو في يبدو المشهد كما هو على الخلفية

بحيرة  وكأننا بجانب مياهخرير  الخلفية صوت في ويبدأ للمسرح األيسر الجانب والخروج من

 إلىمرة  الجمهور إلى وينظر يخرج من البحيرة وكأنهالتمساح  ومن وسط المسرح يبدو ماء

 . اليسار إلىاليمين ومرة 

 هذه المرة يبدو متعبا قليال فال يدخل وهو يجري ولكن يدخل فيالذئب مرة أخرى ولكنه  يدخل

 ببطء.

 تمساح.. يا سيد تمساح.سيد  يا: بالذئ

 البحيرة.خذ لك بعض الماء من  ما بالك تبدو متعبا ... :التمساح

 كرامتي.. لقد أهينت انتصاري.أحقق  لن أشرب قبل أن: بالذئ

 مجددا!!: التمساح

 قصدك.ما  لعيوني. أنظر قصدك.ما  :ذئبال

 الثعلب.بك  يفعل سمعنا من حكايات الجدات ما كان :التمساح

أطلق عليهم  أصبحت أكثر غباء وسوف أالن. الثعالب أذكياء. الثعالب أجداد آها.. كان :الذئب

 الحالية.حربي بعد  حربا

 إنهائها وتدخل عراك تلو عراك.ما أن تبدأها حتى ال تستطيع  هي هكذا اللعبة :التمساح

 بهدوء. . فقط اإلنسان والثعالب ومن ثم سأعيشالال. :الذئب

وأذهب  أالن. سأتركك الشمس.تحت  بتيبس جلدي بداءلقد خطأ ...  ذلك وهذا : تعتقدالتمساح

 الماء. إلى

 مهم. أمر في. أريدك التمساح.أيها التمساح ... أيها  :الذئب

 ...سريعا تحدث  :التمساح

 اإلنسان.لنحارب  معي تأتىأريد أن  :الذئب

 الماء.أنه بعيد عن  ...اإلنسانبيت  إلى بيومن سيذهب : التمساح
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 التاريخ. في واألكثر إخافة ..األشرسولكنك  :الذئب

 ماء.حفنه  يحتاج كل وقتمما تعتقد فهو  أضعف. إخافة.واألكثر . األشرس.حتى  :التمساح

 األشرس.. أنت تعني.ماذا  :الذئب

 ءشوووي أيسووويبيع  عطشوووه ليروي قليال من الماء لو لم يجد اإلنسوووانحتى أنت أو حتى : التمسووواح

. .البعضنحتاج لبعضوونا  وكلناضووعفاء  المخلوقات.. كلنا ال يوجد أشوورس .الماء.حفنه من  مقابل

 اإلنسان.حتى 

 معي؟ تأتى ألن :الذئب

 مهزوما.رجعت  حال في قد أذرف عليك بعض الدموع :التمساح

 التماسيح. نعم.. دموع :الذئب

 إاللن يحيا  الحياةهذه  فيكائن  كل لو ذهبت سوووووووتثبت أن حقيقية.. ألنكبل دموعا  :التمسووووووواح

 .بالحرب

الموضووووووع ال  أن يتحدث والكل اإلنسوووووانجيشوووووا لمحاربة  اجمع أن أحاول لقد تعبت وانا :الذئب

 .السالمعن  وكلهم يبحثونيستحق 

 يأتيوربما  نحن نعيش على السالم اآلنولكن  لقد خضنا كحيوانات كثير من الصراع :التمساح

 .األمريدرك فيه هذا  اإلنسانيوم على 

 سأذهب. المياه لىع وأستمتع بسالمكيرتك بح إلى أذهب. .وداعا إذا: بالذئ

 الجمهور وهو إلىالتمسوواح  يتوجهبينما  الجمهور في لهاثه معخرج الذئب وهو متعب كثيرا ويسوو

 السالم.حول  نشيده يطلق

 على قطرة ماء قد ال تكون موجودة  نصبح ضعفاء كلنا 

 رقة.أكثر المخلوقات ضعفا وهشاشة و  والماء

 بيوتنا  في ونختبئ نهرب من قطرات مطر كلنا

 وبرودة  فةخ األكثر والمطر
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 فلماذا نتكبر 

  والغاضبين والكبار األقوياءنعتقد أنفسنا 

  كلنا ضعفاء

 بعضنا البعض  إلىنحتاج 

 بعضنا  بأيديفلنمسك 

 السالم.عن  نشيدنا ولننشد

 

  :قال الراوي

. لسوووووووت الكالم. له نفس . كلها كانت تقولالغابة.كل حيوانات  إلىالذئب  ذهب نهاية الحكاية في

 تاألطول. لسوو. لسووت األضووعف.. لسووت األثقل.. لسووت األخف.. لسووت األعنف.. لسووت األقوى.

يحارب بعضوونا  أن إن الفروق الفردية ال تعنيله ... كان الكل يقول  ءشوويكل  لسووت ... األلطف

 أن هي األعظموالميزة  ولووديووك ميزة أخرى ميزة تعنى أن لوودى الفرديووة الفروق. إن بعضووووووووا.

 الحقيقية..يصنع القوة  الذي النسيج هذه الميزات لتكون تتضافر

 السالم. قوة 
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