
   قديمة حكايةتروي 
 
 نفسهههههه  ثقلتطاحنة، عن جندي عاد من حرب  األزل، ف

طعمها، بات غير آب  بما يدور حول   لحيات يعد يجد  ولم وأوجاعها  بحطامها 
 .   وأحباب هلأوال يهم  أمر 

  

حههاولههت بكهها الو ههههههههههههههههها هها  قلبهه .  وتههملمههت ألوجهها ال مبههاالتهه  عههانههت زوجنهه  من  
 إ قلب ،ىل وإدخال الفرحة إإىل شههههههههههههههههفا  زوجها إعادة البسههههههههههههههههمة 

ا
ن محاوالتها  أل

  كا مر 
 
 . بالفشا ةباءت ف

 

  
 
   األيام، أحد ف

 
،وبينما ه  ف عن معالج النسهههههوة تنكلم  هههههمعت  السهههههوب ال  ير
، خ ير يملك من الوصهههههههفات  عطار عارف بجم ع أمراض ن  شههههههه   يقال أال ثير

 أالبدن و 
ا
الصههههههههي  وال  م قليا  غليظ،فظ أن    ههههههههقام النف  وأحاان الف اد، إل

ة  وال   وهو عن المدينة غير بعيد. ل  دكان صغير  اللغو،ينحما كير
 

دد   المدينة باحثة ضهاحيةوعىل الفور اتجهت صهوب  المسهي نة الاوجةلم تير
ان. و  المارةالعطار كما وصف  دكانعن   الجير

 

 : بالدخول وترجت الش   تقول المرأة ا نمذنتعىل باب الدكان 
   العطار،يها الش   أليك إتو ا أ-

وال مباالة والعيش ب  بع ج للحان  أنقذن 
الملعونة. يكاد يموت محاونا بعد رجوع  من الحرب  يا  ههههههههههههههيدي، زوج   . ماأ
من فضلك،  صف ىل  دواء. طباء ونصا ح الحكماء نا ضقت ذرعا من دواء األ وأ

 طعم األيام. اوج   ليعيد  عسا 
 

 عقب الش   بجفاء: 
  ! ومههاذا بعههد -

 
ي ح  أتريههدين أن أ حقق ون أن أل مهها دهههاجم أجمعتر  تط ؟؟المونر  ير  

 ؟نا المجنونأم أننم الحمقر . ها أوينحما ن يصي  أيريد  أحد ال  ! سنحياالم
 . ك من حال العديد من الجنود بعد رجوعهم من وي ت الحروبحال زوج  
 وزوجك ،واألناة بالصههههههي  والشههههههفاء ال يسههههههنعجىل  ويسههههههل    كفيا بالدواء  الامن
 . و لو بعد حتر   هللا  يعود  مذن ابق عهد  ب إىل
 
 
 
 



 : انها تدمعاوع ن الاوجةردت 
عشههههههههههههههههاب وما نفع كا هذ  الاجاجات واأل  ! صههههههههههههههههي  عىل هذا الحال ىل  لم يعد - 

  أ المنيد هههههةوالجذور والمسهههههاح ق 
 
ما ف ها دواء لمرض زوج   ! أرجاء الدكانف

 ؟المسيتر  
 

  دكان  ينفقدها  ىلإ فوانص  واحدة الش   بكلمةلم ينفو  
 
زجاجة عىل درج ف

 . ما اهنمامدون
 

 بإرصار: عىل العطار  الاوجةلحت أ 

 قد ج  - 
 
  طلب الدواء من عي  ا ههههههههههابقيت من مال   د وما طراف الب  ت أل

 
و  أاف  را ف

 . جربت البلسم والعقار وزوج   عىل حال  ا نمر وا نقر  حييم،و أط يب 
  وتبيههب  العطههار، يال فيههك يهها  ههههههههههههههههيههدإمهها مهها من أ

! ال ترد رجههان  رجوك أ آمههاىل 
  
 ! و لك عظيم الثواب  اعدن 
 
 تنهد الش    

ا
 غاضبا:  ورد

  عىل النحهههديهههد يهههام عودي بعهههد ث ثهههة أ - 
أكون در ههههههههههههههههههت وفيرت فيمههها يلامي 

  ما أضمن أن تفيد بالنمكيد. إلوصفة لحالة زوجك و 
 ن 

   

  الموعد  ووعدت بالعودةمعروف العطار  الاوجةشيرت 
 
 . دون تمخير ف

 

 : عىل باب الدكان طرقتو  الاوجة بعد مرور ث ثة أيام، عادت كان،وكذلك   
   ما زلترجو ان تيون العطار، أيها الش   نوار أصباح األ  -

 ؟تذكرن 
 

 : جاب العطار أ
 وقد فيرت  ب  شههههههك أذكرك،-

 
  حال زوجك وأ

 
 طوي  ف

 
 ظ
 
   ن
 الوصههههههفة وجدت ي 

 . عنص مهم جدا ال ا نغناء عن  ولضمان نجاعنها  الم  مة. 
 

 : وكلها أماالمرأة  عقبت 
 !! تيك ب  مهما كانما هو وأنا آ - 

  
 قا  : ا الش   ا ير 
ط من شارب أ خصلة ن تجلي   أ احناج -  ن ييون حيا. أ د ويشير



 : صاحت الاوجة 
 فعا أ مسههههههههنحيا! كيفهذا  ؟ ههههههههد ج  من شههههههههارب أ خصههههههههلةماذا، -

 
 ان ذلك، ل

  قبا 
 ! لي  يدين أمد إأافير ي 

 

 : نطق العطار قا   وبجفا   المعهود  
 أ ،ن كنت تريدين فع  الدواء لاوجكإ-

 
  جلب الشعر  ك  ظن

 
  ف
 ة. لن تبفقر

 

تها  المرأةىل زجاجات  تاركا إدار العطار وجه  أ   حير
 
 . ف

 

ت كمية . األ هههههههههد تطويههههع  ىل فيرةإ الاوجةتفطنت  بعد تفيير طويا  من  اشهههههههههير
  تلمح   من عريناللحم وجلست غير بعيد 

 
 بهدوء.  عميلنهم الط

 

  كهها مرةو ،يومهها عن يوم ثههابرت المرأة عىل إطعههام األ هههههههههههههههههد 
 
ب ف  أكير  منهه  تقير

في فهههمكير حير  ا  المرأةتمينهههت  . يههههاجمهههها ومههها كهههان  رؤينهههها،السهههههههههههههههه ع  أل  من أخير
تها  وصار كالقط  د األ ترويض    حص 

 
 . الوديع ف

وجههه  وببفهه  املههها عىل نههوضههههههههههههههههعههت أ ،تههداعبهه ههها يههد مههدت األوان، نعنههدمهها آ
 كونها تاف   ىل الشهههههه   العطار إ الفور  عىل هرعتو  ،من شههههههارب  اقنلعت شههههههعرة

 . يحصا الشفاء وتنعم بالهناء ف الدواء ير حضقد حصلت لن البصلةعىل 
 

  يد  ةالعطار الشعر  رأىن ما إ
 
  : حير صاح منعجبا  المرأةف

ة!!  إنك حقا المرأة ؟كيف فعلت ذلك-  خطير
 

 . شارب  خصلة د وعن رس تمينها من بالنفصيا قصنها مع األ  المرأةحيت 
 

 
ا
 : ب العطار يقولعق
 ومن   هههههههههههلبت ملك الغاب والصهههههههههههي  وطول البال روضهههههههههههت بالحيلة والعزيمة -

مك  وإن ابنغيت شهههههههاربال شهههههههعرة
 
صهههههههي   ض. ألي  فيكاير عما ادونالناب لسهههههههل

ويهههدأ الرو  عن قلب   حير تطيب جروح نفسههههههههههههه  المسهههههههههههههيتر   عىل حال زوجك
 الحزين. 

 صهههي وي  البدايةالدواء عندك منذ  
 
 ف
 
 ن
 
   

ي
 ورف
 
الصهههي  والحلم ب دراية. عليكدون     ن  ضههه

  حير 
 . هللا بالفرج يمنر


