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ـّحـان الطَّ
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ــُر  ــاه التــي ُتدي ُب مــن خــّزاِن املي ــاُء يتــرَّ ــدَأ امل ب

ــًا  ــَك اهتامم ــُه أوىل ذل ــو أّن ــان، ول ّح ــوَن الطَّ طاح

َلـَمـــا كاَن لــُه رضٌر كبــري، لكْن، لِـــَم عليــِه أن يفعَل 

ــك؟  ذل
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ُب  ّحاُن كتَفـــْيِه اســتخفافًا، فــازداَد التَّرُّ هـــزَّ الطَّ

ــُق  ــام يتدفَّ ــزارة ك ــاُء بغ ــَق امل ــوم، وتدفَّ ــد ي ــًا بع يوم

مــن الّصنبــور. 
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ــْف  ــان! ال تق ــا الّطّح ــه: أرسْع أهي ــُه جرياُن ــاَل ل ق

ــل. ــاَن أواُن العم ــد ح ــاءب! لق ــَك تتث مكاَن
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ــٌد، وال  ُر بعي ــرَّ ــم: ال ــاَل هل ــان ق ــرَي أّن الّطّح غ

ــن  ــي م ــي طاحونت ــاء، فف ــن امل ــٍر م ــاُج إىل بح أحت

ــدًا. ــًا ج ــًا طوي ــا أج ــا يكفيه ــاء م امل
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ق.  ناَم الّطّحاُن، واملاُء ُمستـمـرٌّ يف الّتدفُّ

ُر أمــاَم ناِظـــَريه! وتوّقــَف  هــا هــو ذا الــرَّ

ــُة  احون ــاَدِت الطَّ ــا ع ــاكنًا، وم ــّرحى س ــُر الـ حج

ــَم،  ــُه، وَهـْمـَهـ ــاُن نفَس ــحثَّ الّطّح ــل، فاستـ  تعم
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ب،  ــرُّ ــن التَّ ــاء م ــِع امل ــِة من ــُر يف كيفّي ـ ــَذ ُيفكِّ وأخ

ب، إْذ رأى  ــرُّ ــُص التَّ ـــدِّ يتفحَّ وبينــام هــو عنــَد السَّ

دجاجاتـِـِه تــأيت لتــرَب مــن النهــر، فصــاَح غاضبــًا:
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جاجــاُت التــي ال تصلــُح لــيء!  أّيُتـــها الدَّ

تربــَن مــا بقـــَي مــن املــاء، وأنــا ال أعلـــُم مــن أيَن 

ــي؟! ــاَه لطاحونت ــُب املي أجل
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ــا  ــْن م ــّي، لك ــاِت بالعصـ جاج ــي الدَّ ــَذ يرم وأخ

ــِه هبــذا الفعــل؟  ــُه لنفِس َلـ النَّفــُع الــذي َحصَّ

ــُه  ــَق ل ــم يب ــه، ولـ ــدًا إىل بيتِ ــاُن عائ ــَل الّطّح َقـَفـ

ــاء. ــرُة م ــٌة، وال قط دجاج




