الفصل اخلامس عرش
ويف املشفي؛ ما زال آدم يف الغرفة املجهزة تلك ،وحالته آخذة يف التحسن ..إال أن التحسنات
خارجية فقط ..ففمه وأنفه مازاال كام مها إال قليالً ..وال أحد يعلم حق ًا ما هو سبب
التحسنات التي فاجأت اجلميع!!
ٍ
عطش شديد ..من شدته أنه مل ينتبه بام
بدأ آدم يفيق ..وانتبه من غيبوبته التي كان فيها؛ عىل
طرأ عىل جسده من حتسنات ..فقام بنزع أنبوب التنفس عنه واستطاع التنفس بدونه ولكن
بصعوبة ..ثم أخذ ينتصب واقف ًا عىل قدميه؛ فكاد أن يقع لوال أن متاسك بالرسير الذي كان
نائ ًام عليه ..ثم حاول أن ينتصب من دون أن يقع؛ حيث مل يقف منذ ٍ
زمن بعيد ..ثم بدأ يبحث
عن يشء أو مكان يرشب منه؛ فلم جيد ..فخرج يبحث فوجد مرحاض ًا؛ فدخله ..وابتدر
حوض املياه وأخذ يرشب ببطء عىل عطشه الشديد ..أخذ يرشب ببطء ألن ما يف فمه يمنعه..
فرشب حتى ارتوى؛ إال أنه ما من ارتواء خالص من دون الشعور بالغثيان يف حاالت املرض!
أخذ آدم ينظر إىل املرآة ويتعجب عىل ما َّ
حل به من العذاب! وكيف أنه هو من أوصل نفسه إىل
ذلك! أخذ ينظر إىل املرآة ثم س َّلم رأسه حتت املياه املتدفقة ..وبعد هنيهة؛ بدأ عدم حتمله
لإلرتواء حيل ..فشعر بغثيان مع بدءه يف السعال ..وكل ذلك أفقده التوازن؛ فجثا عىل ركبتيه
وما زال يسعل وكانت أشياء تُقذف من فمه مع ُسعاله وكأهنا قطع م ما يف فمه من تكتالت
وتقرحات ..ثم بدأ سعاله هيدأ إىل أن بدأ يف التقيء بشدة حتى فقد وعيه.
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متر فرتة من الزمن؛ ويفيق آدم عىل ٍ
حال غري احلال ..فتنفسه شبه عادي ..وشعور بقوة ترسي
يف جسده ..ثم انتبه عىل قول أحدهم :
الُض إن ربك لسميع الدعاء وإنه لقريب جميب.
_ احلمد هلل الذي شفاك وأذهب عنك ُ َّ
نظر فإذا هو املحرتم إسحق بوجهه النُض ..فتبسم املحرتم إليه؛ غري أن آثار احلزن عيل
وجهه ..ثم أخذت عيناه متتلئ بالدموع ..متتيلء بالدموع بسبب رمحة اهلل آلدم ،وموت الفتى
الـمحبب إبراهيم وانتقاله إىل رفقة ر ِّبـه ..كل ذلك خ َّيم عىل املحرتم وبسببه امتألت عيناه
ُ
بالدموع ..ويظهر أن اشتياقه ِّلربه قد بلغ أشده ..وبعد وهلة قال:
_ يا آدم! تدعو ورآئي بام سأقول ..إن شآء اهلل.
فقال آدم:
_ إن شاء اهلل أهيا املحرتم.
فقال املحرتم داعي ًا:
_ ’’سبحان ريب العيل األعىل الوهاب!
ال َّلهم أمتم عيل رمحتك وعفوك ..واجعلني آية ملن ورآئي! وأعوذ بك أن آمن مكرك بأن أظن
بأنه سيتم شفائي مهام كان ما وصلت إليه من تقدمي يف الشفاء؛ ألنني ال أملك من األمر
شيئ ًا ..فاألمر كله يرجع إليك وال يتم إال بمشيئتك ..يا من ترى وال تُرى فتُدركه األبصار..
إال أنك ترى كل يشء وتُدرك كل برص أهيا العزيز القادر!
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يا رب! ما من يشء يف السموات ويف األرض إال وحيد بحكمة بالغة ..حيد بحكمة بالغة
ٍ
ألحد يف إحدا ما حد  ..إال أنه ما من أ ٍ
مر كان إال َّملا قلت له كُن،
حتى ُيظن أنه ال دخل
إنك أنت العزيز احلكيم ..أمتم عيل رمحتك وعفوك واجعلني آية منك إنك عىل كل يشء
قدير ..آمني!‘‘
أعطى يوسف آلدم شيئ ًا وقال:
_ هذا بيان كتبه املحرتم ..وقال أن نعطيكه إذا ما شفاك اهلل لتقرأه.
نظر آدم إىل املحرتم؛ فقال املحرتم له:
_ إذا شئت فاقرأه اآلن.
فنظر آدم إىل البيان وأخذ يقرأ ..ونظر املحرتم من النافذة ..وبينام يوسف خارج ًا من الغرفة؛
لقي دانيال وإلياس خارجها؛ فسلام عليه قائلني:
_ مرحب ًا يوسف ..كيف هي األخبار؟
فقال يوسف:
_ مرحب ًا إلياس ..مرحب ًا دانيال! األخبار بخري واحلمد هلل ..وآدم يقرأ اآلن البيان الذي قال
املحرتم بأن نعطيه له_ .وأشار بيده إىل داخل الغرفة مشري ًا إىل آدم؛ فتفاجئا ..فقال إلياس:
_ ما شآء اهلل ..لقد تغري شكله!
وقال دانيال:
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_ ما شآء اهلل ..لقد ُشفي!
فقال إلياس:
_ شفاه اهلل!
فقال دانيال منصاع ًا:
_ آمنت باهلل..
استئذهنام يوسف يف الذهاب لقااء حاجة ..ورأى دانيال وإلياس أن ينتظرا قلي ً
ال حتى يفرغ
آدم من قراءة البيان ..ولـ َّام بدا أنه انتهي؛ دخال وسالما عليه قائلني:
_ احلمد هلل أن شفاك آدم..
َّفرد آدم قائالً:
_ أه ً
ال إلياس ..كيف هي حالك؟
فقال إلياس:
ٍ
بخري ..وهذا صاحبي دانيال ،وهو من أصدقاء املحرتم إسحق_ ..وأشار مبتس ًام
_ احلمد هلل
ناحية املحرتم_
فابتدر آدم بالسالم وقال:
_ ترشفنا دانيال ..وشكر ًا جزيال عىل زيارتك.
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قال دانيال:
_ احلمد هلل عىل سالمتك وشفاءك.
ثم جلسا إىل جانب املحرتم بعد أن صافحاه .وبعد قليل دخل يوسف ومعه الطبيب حييى..
وما إن رأى حييى آدم؛ حتى قال له مازح ًا:
_ احلمد هلل عىل السالمة ..ما كل هذه الغيبة والنميمة ..أين كنت يا رجل؟ _فتبسم آدم
واجلالسون ونظر حييى إليهم وقال:
_ مرحب ًا إلياس ..مرحب ًا دانيال ..أهيا املحرتم! هل علمت أن اهلل جعل من رشبه للامء شفآ ًء
له؟
قال املحرتم :
_ إن اهلل إذا أراد شيئ ًا؛ فال أحد يعلم ُجنده إال هو.
قال يوسف:
_ أهيا املحرتم ! لقد حتدثت إىل حييى بشأن ما ذكرته يف البيان الذي كتبته ..من حيث أن كل ما
يف األمر عند األحباب هو هيجان وأمل يف مكان حساس هييج فيأيت الشيطان اللعني عليه
_لعنه اهلل_ و ُيلبس أمرهم عليهم ،و ُيزين هلم انقااء األمل واهليجان؛ يف االستمتاع بفعل
الفاحشة واللواط..
بدا عىل آدم اخلجل؛ فجعل ينظر بني يده ..ثم أكمل يوسف قائالً:
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_وقد رأيت أهيا املحرتم؛ أنه ما دام األمر كذلك؛ وجب أن نعرض الفكرة عىل إحدى
رشكات األدوية ..فتصنع دوا ًء ُيزيل و ُيسكِن هذا األمل واهليجان ..وإين قد أرشكت يف هذا
األمر الطبيب حييى.
قال املحرتم:
_ إن شئت فافعل؛ وإال فالصرب خري كثري لألحباب ..واعلم أن هيجاهنم هذا ليس بيشء..
وأنه يأيت أص ً
ال ألفحل الفحول؛ ولكنه يأخذ يف احلسبان عند األحباب ..ثم هو يف األصل؛
حلظات معدودات ويذهب بعيد ًا جد ًا عنهم ..وهكذ حتى يزول إىل األبد ..وليستعن
األحباب باهلل وليصربوا قلي ً
ال حتى يذهب عنهم هذا اهليجان واألمل ..وليعلموا أهنم أقوى
بكثري جد ًا من هذا اهليجان وذاك األمل ..وعندهم قدرة غريبة يف التحمل ..فقط ليستعينوا باهلل
وليصربوا!
قال يوسف:
_ إذ ًا ال أفعل؟
فقال املحرتم مبتس ًام:
_ إن شئت فافعل؛ وإال فالصرب خري كثري لألحباب ..واعلم أن اهلل أرحم بعبده من األم
بولدها ..وهو أعلم بكل واحد منا ..وأرحم بنا من أي ٍ
ٍ
ٍ
أوضيق
مرض
أحد آخر ..وكل أملٍ أو
مهام ص ُغر؛ إن صربت عليه؛ فام هو إال طهور وتطهري من الذنوب وتكفري عنها.
فقال يوسف مبتس ًام:
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_ إذ ًا أفعل!
فتبسم املحرتم وأخذ ياحك ..فهو يعلم مدى حرص يوسف عىل استجابة ورجوع
األحباب واتباعهم اهلدى والرشاد والتوقف عن أي ٍ
فعل ذميم فاحش ..قال املحرتم ومازال
ياحك:
_ إذ ًا ..لعله خري أهيا احلبيب.
سكت املحرتم وعاودته حالة احلزن وعدم قدرته عىل املزيد من الكالم ..ومل يستطع أن
والـمكث أيا ًا ..ثم الحظ أن الرجال يتكلمون عن الروضة وعن
يتحمل مزيد ًا من اجللوس
ُ
كيفية ومكان إنشاءها ،وعن آلية وطريقة العمل فيها ..فلم يستطع أن ُيشاركهم بيشء ..غري
أنه استئذهنم يف الذهاب؛ فقالوا له متفاجئني:
_ إىل أين تذهب أهيا املحرتم ..هل أنت بخري؟!!
فقال املحرتم بلطف ًا:
ٍ
بخري واحلمد هلل ..ولكني أشعر برغبة يف الرجوع إىل البيت ..وال داعي ألن يوصلني
_ أنا
أحد منكم ..فكام أنتم!
فلام رؤا أنه ال إرادة له يف أن يوصله أحد؛ قالوا له:
_ إذ ًا سنأتيك الليلة.
فقال املحرتم هلم:
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_ قولوا إن شآء اهلل!
فقالوا:
_ إن شآء اهلل.
ثم قال هلم وكأهنا كلامت الوداع والنصح األخرية:
_ اعلموا أهيا الرجال!
اعلموا أنه ما من يشء حد أو حيد ؛ إال بمشيئة اهلل ..فال تُقدموا عىل قول إنكم ستفعلون
يشء ٍ
آت وقادم دون أن تقولوا إن شآء اهلل ..واهلل حيبكم ويأمركم أن تقولوا إن شاء اهلل؛
فأعلموا اهلل أنكم تعلمون ذلك وتؤمنون به وحتبونه بقولكم ..واعلموا أنه ما من ٍ
أحد أحب
إليه املدح من اهلل ..فإنه حيب أن ُيمدح ..وهو قد مدح نفسه كثري ًا يف كتبه التي أنزهلا عىل
الناس.

* * *
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