
 (دواء الذاكرةترياق المحبة )

 في أحد العصور الغابرة كانت هناك مدينة يعيش أهلها بسالم ووئام... -

 وكان فيها حي صغير يعيش فيه أناس بسطاء ال يحملون في قلوبهم حقداً وال رياء...

 فالجار فيهم يساعد جاره في حراثة حقله وبناء داره...

يسكن في طرف المدينة في بيت متواضع صغير شيخ كبير ذو لحية بيضاء  وكان

الفائقة وفطنته البارقة... يعكف على  هتحكمُعرف ب صادقوسحنة سمحاء اسمه 

 المثيرة!! ...الشهيرة ذات الحكم مكتبته الكبيرة التي تزينها الكتب 

 تانفوفي الطرف اآلخر من المدينة كانت هنالك غابة غريبة يسكن فيها رجل يقال له 

م دجال صاحب حيلة يريد أن يحكماكر  سمين كبير العينين أصلع الرأس قصير القامة

 المدينة بأي وسيلة ...

وهي عجوز شمطاء تسعى لنشر  كوبراوكان من وراء هذا الرجل الدجال الساحرة 

 األبرياء.... الشر دائماً بين

تقوم الساحرة كوبرا بعمل مشروبات من أزهاٍر سامة تزرع فيها بين الناس عامة  

في األرجاء تأخذها من واٍد عميٍق اسمه  مساعديها األشرار  البغضاء وتنشرها عبر 

طورة ولكنها الطريق إليه كثيرة الوعورة والمهالك فيه كثيرة الخ ،وادي السموم

 اللزوم...ليه عند تعرف طريقاً مختصرة إ

المساعدة وأن تمده ضد أهل المدينة بالمساندة فقبلت كوبرا العجوز  فتانفطلب منها 

 الماكرة أن تزوده بقارورة من مشروباتها النادرة ...

 خذ هذا اإلناء وامزجه مع الزيت الصافي دون الماء ... -

 بكل دهاء قالت الساحرة...

 أمرك يا فاتنة الجميالت...  -

 ثخين قال الرجل السمين...بصوته المبحوح ال

 لكن إياك أن تقع في المحاظير فأسحقك كما تُسحق الصراصير ..، -

 قالت العجوز مهددةً من أي ورطة بصوتها الذي يشبه صوت القطة...



وينسون من الحسنات ما قد  هذا اإلناء فيه داء يجعلهم يكرهون بعضهم -

ثم إياك  إياك لكنسلف وفيما بينهم يتشاجرون ويتباغضون ويتنافرون .... 

صادق الحيكم فإنه رجل خطير فهيم... أفهمت ما  الرجل أن يتدخل ذلك

 أقول ؟؟؟

 تابعت العجوز تهديدها

ال تقلقي يا ملكة الملكات وساحرة األميرات لن أرتكب مثل هذه الحماقة  -

 جعلهم يكرهون بعضهم بكل سفاقة ...وسأ

 قال الدجال فتان وخرج من بين الساحرة بكل مكر وهو يغني بفرٍح واطمئنان 

 غداً سوف يتخاصمون    يتنافرون يتباغضون

 ولن يعود لهم سلماً       ألني حاكماً سأكون

 وفي اليوم التالي نزل فتان الماكر وقد تنكر بزي بائع زيت يضع            

 إلى الحي السعيد المختار وينادي قرب كل بيتزيته على العربة التي يجرها الحمار 

 زيت زيت طيب ورخيص هذا الزيت ... -

الشمطاء وفتان الحرباء تسير على ما أرادا لكن ما لم  كوبرا ومضت خطة العجوز

صاحب الذكاء المتقد  عدنانأن أحداً يراقبه من خلف الجدران إنه الشاب  فتانيتوقعه 

 وفطنة المجتهد...

 لخسيس ؟؟؟أليس هذا فتان ا -

 تساءل عدنان وهو يحاول أن يخمن ويقيس 

 قبه من هنا...ايكيد مكيدة ألهل حيينا ألنظر وأرال بد أنه  -

 قرر الشاب الذكي

 زيت المسموم ويدخلون إلى بيوتهم دون أي علوممنه يشترون الوبدأ األهالي  

 من هذا المشهد بدأ الشجار بين الجار والجار في البستان والحي والدار  وبعد يوم

 والزوجة مع زوجها والصديق مع صديقه حتى اتسعت رقعة الشجار في صباحٍ 

 بين الناس حتى عمت الحي كله بال التباس  ومساءٍ 



الحال ففوجئ بما رآه من  بيته صباحاً رأى الناس على هذهمن وعندما خرج عدنان 

 فعال فالناس في كل مكان يتشاجرون وال هو يدري ما السبب وال هم يدرون...سوء ال

  كالبوم  الذي كان ب ما رآه قبل يوم من فتان بائع الزيت ووجههفتذكر ذلك الشا

 آه البد أن لهذا الشرير السمين يد بما يحصل مع أبناء الحي المساكين... -

حكيم صادق ليروي له قال عدنان وهو يرى هذا المشهد وفوراً قرر أن يذهب إلى ال

 من ذلك الزيت الذي رماه أحدهم ما حدث ألهالي القرية من خصام فائق وأخذ معه

 أثناء شجاره مع زوجته من نافذة البيت...

       

ودخل بيت صادق الحكيم وروى له ما جرى ألهالي الحي من حادث         

 محصها وأعطاه قارورة الزيت ليفحصها ويحلل ما فيها وي أليم...

هذا ال بد من عمل كوبرا الشمطاء هذا نوع من سموم الذاكرة يشرب  مأمم -

منه الناس فينسون الحب والمودة التي كانت بينهم عامرة ويتشاجرون 

 دونما وعي منهم لهذه الماكرة...

 قال الحكيم صادق وهو يحدق بقارورة الزيت 

 المرض العظيم؟؟؟ما العمل يا أيها الحكيم وهل هنالك من ترياق لهذا  -

 قال الشاب عدنان بحزن شديد مترقباً الشيخ الحكيم ما قوله وماذا يفيد...

م الجميل ال تقلق يا بني فالناس اآلن كالنائمين وأنت ستوقظهم ببعض الكال -

 من محبة وود فهذا لهم ترياق ولهذا السم ضد تذكرهم بما كان بينهم 

 قال الشيخ مبتسماً في وجه عدنان الحزين

شكراً لك يا حكيمنا على ما أعطيت وسأذهب حاالً إلى الحي ألطرق كل  -

عود إليهم األلفة والمحبة كما كانت مع من هذا الترياق لتألعطيهم بيت 

 الوفاق...

 تفائٍل وفرح وعيناه تقطران سعادة ومرح ...أردف عدنان ب



كيم ووصل عدنان إلى الحي بسرعة وبدأ يتكلم من الناس كما أوصاه صادق الح

 وبعدها شرح لهم ما ألم   ...صاحب الصنعة وبدأ الناس بالتعافي مما أصابه والتشافي

 بهم من مصيبة وكيف حل األمر مع الحكيم صاحب العلم والهيبة...

ففرح الناس وعلى أكتافهم حملوا عدنان المقدام وذهبوا جميعاً إلى منزل صادق 

 ...  الحكيم الهمام وشكروه على حسن صنيعه وما أسدى إليهم من معروف

 ...الهموم واألتراح  وأزاحواوأقاموا في ساحة الحي االحتفاالت واألفراح 

 

وذة كوبرا المشعوالبغي تنة ومن أعلى تلة تطل على الحي كان يقف صاحبا الف       

وهما يراقبان المشهد بكل حزن وغضب ألنهما لم يبلغا ما خططاه من وفتان الشقي 

 مكيدة وأرب... 

 يا أميرة األميرات سامحيني سننتصر عليهم في مقبل األيام صدقيني   -

 قال فتان وهو يرتجف من الخوف حتى انقطع منه ماء الجوف

 ألم أنبهك من الحكيم صادق أيها الشقي...أسامحك على ماذا أيها الغبي  -

 والشرار من عينيها الغائرتين يطير  ردت كوبرا بغضب كبير

لكنني سوف اجعل هذه العصا تأكل من جلدك أيها الغبي ولن أسامحك أبداً  -

 أيها الصبي ...

 أردفت العجوز وهي تحرك عصاها وتضربه بها 

 ذا الخطأ مرة أخرى سامحيني أرجوك  سامحيني لن أكرر ه أرجوك   -

 سامحيني أيتها األميرة أرجوكييييي

في األدغال والعجوز تالق هذا المحتال أما الناس فما زالوا في ويغيب االثنان 

 احتفاالتهم على أحسن حال...

 

 

 انتهت بحول هللا

 


