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ذاَت مّرة، عثَر الدي�ُك ذو العرف األحمر على حّبِة فول 
كبي�رة ُق�رَب التّلة، فف�رَح به�ا، والتقَط�ها، وه�و ينوي أن 
يتقاسَم�ها مع الدجاجات، لكنَّ الشمَس ارتفعت في هذه 
يُك  ب�اح. رفرَف الدِّ اللحظة ف�وَق الغابة، ُمعلِنًة موعَد الصَّ
بجناَحيِه، ومدَّ رقبَت��ُه، وه�مَّ بأن يصيَح كعادتِه، لكْن هل 

ُي�مكنُُه الصياُح بف�ٍم ُم�متلئ؟!
جاج�اُت م�ن ش�ّتى أرج�اء ال�َح�ْوِش،  تراكَض�ت الدَّ
ْه�َن  وُرحَن يتطّلْعَن إلى الديك بخوٍف وُحزن، وُه�نَّ يتأوَّ

وَي�نُ�ْح�َن، بينما راَح هو يندُب حظَُّه العاثر.
ق�اَل الّدي�ُك: ي�ا عزيزات�ي! ُمصيب�ٌة، وحّل�ْت ب�ي على 
غي�ر انتظ�ار، ل�م َيُع�ْد ف�ي مق�دوري بع�َد اآلن أن ُأطِرَب 
أس�ماَع�ُك�نَّ باألغنيات ال�َمِرَحة، ولن يكوَن في وس�عي 

إيقاُظ النائمين، وكلُّ ذلك بسبب حّبة الفول المشؤومة.
صاح�ت الدجاجاُت بأص�وات أقوى، وُه�نَّ ُيش�ِفْق�َن 
عل�ى الدي�ك المس�كين، وَيرثِي�َن ل�ه. وحَده�ا الدجاجُة 
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العرجاء لم ُتش�اِرْك�ُهّن النُّواَح، ول�م ُتضّيع الوقَت الثميَن 
هباًء، بل غادرت ال�َحْوَش على َع�َج�ٍل، واندفَعْت صوَب 

الحظيرة القريبة.
جاجُة الحظيرَة، ال ِم�ن بّوابتها ال�ُمغَلقة، بل  دخل�ت الدَّ
من نافذتها ال�مفتوحة، وكانت البقرُة الُب�نّ�ّيُة ُمستلقيًة على 
األرض تجت��رُّ الطعاَم القديم، وال تك�فُّ ُتطلُِق ال�ُخواَر، 

فهي جائعة.
خم�ة، غيَر  جاج�ُة الصغي�رة م�ن البقرة الضَّ اقترب�ت الدَّ

ه�ّيابٍة وال َوِج�َلة، وقالت لها بُكلِّ أدٍب واحترام:
أّيُت�ها البق�رُة العزيزة! أرج�و أن ُتعطيني بعَض الحليب 
َم��ُه إل�ى الدي�ك، فيدهَن بِه  ْب��َد ألُقدِّ ألس�تخرَج من�ُه ال�زُّ
َح�ْل�َق��ُه، فق�د اختن�َق ب�حّبِة ف�ول، ولم َيُع�ْد ق�ادرًا على 

ياح. الصِّ
قال�ت البقرُة ب�ُح�زن: سنش�عُر بال�ملل ِم��ن ُدوِن غناء 

يِك وصياِحه. الدِّ



8



9

َم إلي�ك الحليَب الالزم،  ث��ّم أردَفْت: كن�ُت أودُّ أن ُأقدِّ
لك�ْن أرجو أن ُت�خبري الحّصاَديِن في الحقل القريب بأْن 

يأتياني ببعِض الُعْشب، فمنُذ يوَمين لم أتناوْل شيئًا.
جاجُة ِم�ن فوره�ا إلى الحقل القريب، حيُث  ذهبت الدَّ
َس الُعش�ب، وُه�ن�اَك رأِت اثنَي�ِن م�ن الحّصاِدي�َن  ُك��دِّ
، فأيَقَظْت�هما،  نائِ�َمي�ِن، أحُدهم�ا عجوٌز، واآلخ�ُر ش�ابٌّ
يَك في  وأخبَرْت�ُه�م�ا باألم�ر، وَرَج�ْت�ُه�ما أن ُيس�اعدا الدِّ

ِم�ْحنَتِه.
يِك  أع�رَب الحّصاُد العجوز عن أس�ِفِه لِ�َم�ا حدَث للدِّ

المسكين، وقال:
وكي�َف ال ُنس�اعُدُه، وه�و ال�ذي ُيوِقُظن�ا ف�ي الصب�اح 
بِصياح�ِه العذب؟! نريُد أن َن�ُمدَّ إليِه يَد العون، لكنّنا َتِعْبنا 
من العمل الّشاّق، ونحُن جائعان، لذلك نرُجو أن ُتسرعي 
إل�ى زوجت�ي العجوز ف�ي القري�ة، وتأتينا ببع�ض الخبز، 

فنتناول�ُه، وَنُسّد به رمَقنا. 
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ل�ّم��ا أخبَرت الدجاج�ُة العرجاء الم�رأَة العجوز ب�م�ا 
يك أْعَرَبْت عن أسِف�ها بقولها: جرى للدِّ

يا له�ا من ُمصيبة! من س�ُيوِقُظنا في الصب�اح بعَد اآلن؟ 
سُأس�اِعُدُه حت�مًا، لك�ْن أرجو أن تذهبي إل�ى الّط�ّح�ان، 
وَتطُل�ب�ي إلي�ِه بع�َض الدقي�ق، فأخب�ز ل�ِك أرغف�ًة ع�ّدة 
تحملينَ�ها إل�ى زوجي، وفي أثناء ذهابِك سُأش�ِعُل الُفرَن 

لكي ُيصبَح جاهزًا، فال ُنضّيع الوقَت َه�باًء.
 ، رّحَب الّط�ّح�اُن بالدجاجة، وقّدَم إليها حفنًة من ال�َحبِّ
يك،  فش�كَرْتُه على ُحْسِن ضيافتِه، وأخبَرْتُه ب�م�ا جرى للدِّ
وطلبْت إليه بعَض الدقيق. ه�زَّ الطَّ�ّحاُن رأَسُه آسفًا، وقال:
ِك خائبًة،  يَك عزي�ٌز عل�يَّ جّدًا، وكنُت أودُّ أاّل أُردَّ إنَّ الدِّ
لكْن ال أستطيُع طحَن الحبوب، فمنُذ أياٍم عّدة، والريُح ال 
ُك س�اكنًا، وأجنحُة الطاحون�ة ال تدوُر كما تَرين. لو  ُت�حرِّ
كاَن ف�ي اإلم�كان لطلبُت إلى الري�ح أن َت�ُهبَّ قلياًل، لكْن 

َم�ْن يستطيُع ذلك؟
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صاحت الدجاجُة العرجاُء بصوٍت ُمرتفع:
أنا أستطيُع، فالّديُك يكاُد يختنق، وال ُب�دَّ ِم�ن إنقاِذه.

قال�ت الدجاج�ُة ذل�ك، ث��ّم رفرَف�ْت بجناَح�ْي�ه�ا أماَم 
الطاحون�ة، وارتفَع�ْت ع�ن األرِض قلي�اًل، وهن�ا حدَث�ِت 
ال�ُمعجزُة، فقد اختلجْت أجنحُة الطاحونة الخشبّية العتيقة، 

وأطلقْت صريرًا قوّيًا، ث�ّم راحْت تدوُر أسرَع فأسرع.
لم يتمالك الّط�ّحاُن نفَسُه، فصاَح فرحًا:

شكرًا لك أّيُت�ها الدجاجُة الماهرة! 
حمَل الّط�ّحاُن على ظهرِه كيس�ًا ُم�متلئًا بالدقيق، وساَر 
ص�وَب القرية على مهٍل، فهو عج�وٌز ضعيف، وال�حمُل 

ثقيٌل، فراَحت الدجاجُة َتستعِجُله:
�ها الّط�ّحان! أرجو أن ُتسرَع أكثَر أيُّ

وفي القرية، كاَن الُفرُن في بيت المرأة العجوز قد أصبَح 
جاهزًا، وما هي إاّل دقائق عّدة حّتى خبزت العجوُز بعَض 
جاجَة  األرغفة التي فاحت منها رائح�ٌة زكّية، وأعَطِت الدَّ
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إّياها، فش�كَرْت�ها، وش�كَرِت الّط�ّح�ان الطّيب، وحملْت 
سّلَة الخبز الطازج، ومضْت في طريقها.

ف�رَح الحّص�ادان بع�ودة الدجاج�ة، فأقب�ال عل�ى الخبز 
الساخن بشهّية، وبعَد أن َشبِعا، شكراها، وأسرَع الحّصاُد 
جاجُة  الّشاّب، فمأَل العربَة بالُعشب األخضر، وجلست الدَّ

فوَقُه، وراَحْت تحثُّ الشابَّ قائلًة:
أرُجو أن ُتسرَع يا عزيزي!

جاجَة ِقْدرًا  َب��ّرِت البقرُة الُب�نّ�ّي�ُة بوعِدها، فأعَط�ِت الدَّ
كبيرًة من الحليب.

حمل�ت الّدجاجُة ِقْدَر الحليب، وجَرْت إلى البيت. لقد 
تعب�ت المس�كينُة، لكْن ال وقَت للراح�ة اآلن، وال ُب�دَّ من 

إنجاز ال�مه�ّمة مهما كلََّف األمر.
س�ارت الّدجاجُة بُكلِّ حذٍر خوفًا م�ن أن تتعّث�َر، فتقَع، 
ويندل�َق الحلي�ُب الثمين، وتذه�َب ُجهوُده�ا وجهوُد َمن 

ساَعُدوها أدراَج الرياح.
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يغ�صُّ  فرأْت��ُه  ال�َح�ْوَش،  الّدجاج�ُة  بلَغ�ِت  أخي�رًا، 
بالدجاج�ات اللوات�ي َتواَف�ْدَن م�ن كلِّ ح�دٍب وصوب، 
ول�ّم��ا رأيَن الدجاجَة العرجاء قادمًة نظرَن إليها بغضٍب، 

وقالْت لها إحداُه�نَّ باستياء:
أي�َن ُكن�ِت تتس�ّكعيَن أّيُت�ه�ا الكس�ولة؟! كاَن ينبغي أن 
تبقي مَعنا، وُتش�اركينا جلسَة النُّواح على ديكِنا المسكين. 

لقد َذرْفنا كثيرًا من الدمع، أّما أنِت فماذا فعلِت؟
قالت الّدجاجُة العرجاُء، وهي تلهُث من التعب:

ال عليُك��ّن ي�ا جاراتي العزيزات! لق�د أحضرُت بعَض 
ُم�ُه إلى  ْب�َد، ث�ّم ُأقدِّ الحليب. س�أمخُضُه، وأس�تخرُج ال�زُّ
َف ذلَك  الّدي�ك لكي يده�َن بِه َح�نَْج�َرَت�ُه عس�ى أن ُي�خفِّ

من أَل�ِم�ه.
ل�ّم��ا رفَع�ت الدجاجُة الغط�اَء عن الِقْدر اكتش�َفْت أنَّ 
ب�َد ق�د ظهَر من تلقاء نفِس�ه، فأخَذْت بعَض�ُه، وقّدمْتُه  ال�زُّ

إلى الديك.
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ْب�َد مّرًة تل�َو ُأخرى، وفج�أًة فتَح عينيه،  نق�َر الدي�ُك ال�زُّ
وح�ّرَك جناَحيِه، ث�ّم أطلَق صيح�ًة ُمدّويًة أقوى بكثيٍر من 

صيحاتِ�ِه السابقة.
فرحت الدجاجاُت، وُرْح�َن ُي�هنِّ�ْئ�نَُه بالّسالمة، وكانت 
ُه�نَّ فرح�ًا، فجهوُده�ا أثمرْت،  الدجاج�ُة العرجاء أَش�دَّ

ولم تذهْب عبث�ًا، والحقيقُة أّن ما 
ُف األمثل،  فعَل�ْتُه ه�و التَّصرُّ
فعن�َد ُوق�وع ال�ُمصيبة ليَس 
ث�ّم��َة ما هو أس�وُأ ِم�ن أن 

ال�مرُء  يجلَس 
مكتوَف اليَدين 
ُك  ُي�ح�����رِّ ال 
وأنت�م  س�اكنًا. 
رأي�ك�م  م���ا 

يا أطفال؟!
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