الفصل الثاين عرش
وصلوا إىل املشفي مجيع ًا وصعدوا نحو آدم؛ فوجدوا الطبيب حييى خارج ًا من غرفة آدم يمسح
عيناه؛ ففزعوا مجيع ًا! فأخذوا يرسعون ناحية الطبيب حييى ..وصار منهم من هرع إليه..
ومنهم من أخذ يبلع ريقهٌ ..
وكل َث ُبت نظره ال يطرفون خشية أن يكون حدث خطب ما ..فهم
ال يدرون أي شيئ ًا وال ماذا هنالك!
سألوا الطبيب حييى:
_ ماذا هناك؟
فأجاب حييى قائالً:
_ حالته مزرية حمزنة أليمة ..تأتيه حالة بكاء؛ فنبكي هلا!
أخذهم الطبيب ومشوا نحو الغرفة ..وجدوه كام هو بل أسوء ..وجهه إىل الناحية األخرى
من الغرفة ..دخل عليه املحرتم فرءاه عيناه أحدها شبه مغلقة واألخرى مفتوحة إىل النصف
أحس باملحرتم فأدار
بسبب ما عىل جفونه من أشياء متكتلة ..كل ذلك وآدم آخذ يف البكاءَّ ..
برصه ناحيته ..رأى املحرتم وجهه فقال مشفق ًا:
_ كيف أحوالك يا آدم؟
قال آدم باكي ًا:
_ لقد استحققت ما أنا فيه من املرض والعذاب ..قد وقع القول عيل بالعذاب عىل ظلمي
وبغي.
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أخذ نفسه وهو يبكي بصعوبة وتقطع؛ فيا هلا من معاناة! ثم أكمل قائالً:
منتظرين يف األخرة من اجلفاء واهلجر وعذاب اجلحيم!
_ ثم ما هو
ُ
عيل وكل األسباب
عرفت وتقربت إىل ريب يف معانتي تلك..وعرفت رمحته من ختفيفه العذاب َّ
ال جتد فيها سبب ًا للرمحة أو التخفيف ..وكل هذا األمل واملرض ال هيم عندي؛ بل مهي هو يف
االخرة!
لـام علمت أن اهلل سينساين يوم القيامة بسبب أنني قد افرتيت الدناءة وجرحت احلياء
َّ
والعظمة ،وأنني قد وقعت يف حرمات اهلل ومحاه وهو امللك الكبري ..وكل ذلك وهو شاهد
عيل ..مطلع عىل ما يف نفيس ويعلمه كأنه العلن ..وهو الثاين يل عندما أكون وحيد ًا..
وصابر َّ
والثالث لنا إذا كنا اثنني ..ورابعنا إذا كنا ثالثة ..هو معي أينام كنت كيفام كنت ..أنجاين من
كل كرب مررت به حتى وأنا يف ظلمي وهتكي احلياء وعدم مراعايت العظمة؛ ثم إنني مل أرجو
هلل تعاىل أي وقار رغم كل ذلك.
أخذ يبكي بكا ًء مرير ًا ..ثم أكمل آدم قائالً:
_ كل األشياء هتون ..ولكن أن ينساين اهلل يف حيايت اآلخرة يوم القيامة حيث القرار؛ فذاك هو
العذاب األليم!
قاهلا متأمل ًا حق ًا؛ فامتلئت عيني املحرتم بالدموع واغرورقت ..ثم اكمل آدم آدم:
_ يا أرحم الرامحني ال تنساين! كل يشء هيون إال أن تنساين فهذا الذي ال ُيطاق ..أعوذ
بوجهك أن تنساين! _سالت عيني املحرتم بالدموع_ لقد عرفت أن احلب كل احلب لك يا
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من وجودنا فقط بك ..عرفت أن احلب كل احلب لك؛ لكني ال أجرء عىل أن أتفوه بذلك
حيا ًء منك من األفعال التي كنت أفعلها_ ..أدار وجهه عىل بكاءه إىل الناحية األخرى_ أعوذ
بك مما صنعت!
خر حتى وصل بذقنه عىل صدره..
أخذ املحرتم بركن ،ونظر من النافذة ناحية احلديقة ..ثم َّ
أرس دعائه يف نفسه:
وقال داعي ًا وناظر ًا إىل السامء وقد َّ
_ ’’يا بديع السموات واألرض ومن فيهام باحلق وال حاجة لك بخلقهام!
أنشئت كل يشء وأحييت كل حي ..أنشئت كل ذلك وال أدري كيف تم التوصل إىل كل
ذلك؛ فليس أحد بسابقك حتى تأخذ منه ..كل خلق وفعل يعود إليك سبحانك!
أكاد أذوب وال أحتمل يا عظيم! كيف توصلت إىل أن كل يشء خلقته سيخرج إىل ما هو عليه
بصورته وأفعاله؟
يا عليم! كيف توصلت إىل أنني سوف أكون؟ وكيف توصلت وأخرجت احلروف أ ل ص
س ي ..كيف عرفت كل ذلك؟ كل ما أعلمه أنك أنت العليم تعرف كل يشء.
خلقت كل من وجد ..وخلقت من هو موجود ..وستخلق ما ال ُيعلم وال ُينتظر؛ ولكنك
ستجعله وستكونه فإذا هو كائن؛ فأنت العليم احلكيم ..جعلت وجاعل وستجعل يف هذه
أحسن أم يس ٌء سوف يعمل؟
احلياة من قد اخرتته تنظر كيف يصنع..
ٌ
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سيستحق فريق من الناس أن يكونوا يف العذاب األليم خالدين فيه بسبب ظلمهم..
وسيشهدون عىل أنفسهم أهنم كانوا ظاملني؛ فيا ويلهم!
وفريق أخري سيدخلون اجلنة برمحتك فقط ..رمحتك التي أمسكتها عندك مجيع ًا؛ إال جزء ًا
مأنزلته عىل تلك األرض يرتحم به من هم عليها ..يرتامحون هبذا اجلزء منذ اخللق األول إىل
آخر الدنيا هبذا اجلزء فقط ..ثم أمسكت باقي الرمحة ليوم القيامة؛ ويا لوسعها!
سبحان ريب العيل األعىل الوهاب!
أصاب عبدك هذا _وأشار بقلبه إىل آدم_ ما أصاب من الذنوب والظلم واإلفرتاء ..فلم ينال
إال ما كان يفعل ..أيقن أنه قد أخطأ؛ فندم عىل أفعاله وطلب أن تقبل توبته فأنت التواب
الرحيم ..مازال رش ما صنعه حميط؛ إال أنك عفو غفور ..أخطأ وأنت شاهد عليه تراه
فلام أيقن بشهودك ورؤيتك؛ أصابه من اهلم واحلزن والضيق ما تعلمه وأنت
وتسمعهَّ ..
رحيم!
استجب واعف عنه واجعله آية منك ملن خلفه ..اجعله آية بأن العذاب األليم موجود وهناك
عذاب أشد منه قادم.
أنت يا رحيم ال يتعاظم عليك ذنب يف أن تغفره؛ فارمحه برمحة منك إليه وإىل غريه تكن آية
فيحذروا وينتهوا ويتوبوا عام يفعلون إن كانوا ممن يسمعون سبحانك !‘‘
وقد دع املحرتم بذلك مناجي ًا ربه ويتخوفه وحيذر ِعقابه.
* * *
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