الفصل التاسع
مطروح عىل فراش ليس بنائم
شخص
ويف املشفي ..ويف إحدي الغرف؛ أنني ٌ غري متوقف..
ٌ
ٌ
وال يقظان ..وإنام هي تلك احلالة املصاحبة للمرض ،حيث ألـم يف الرأس ومجيع اجلسد ..أمل ٌ
ال جيلعل بنائم أو يقظان ..فقط ألـم غري متوقف.
وجسده نصف السفيل علي غطاء ..وأما يده فمليئة بدماميل مكتملة وتقرحات ..وكذلك
وجه عند شفتي وأذني  ..وظاهر أن جسده كل كذلك مملو ٌء بالتقرحات والدماميل ..ومع
أنني املريض ذاك؛ ُيسمع صوت خنفرة خافتة آتية من فم غري مكتملة ..وهذه اخلنفرة غري
مكتملة بسبب تلك األشياء املرتاكمة يف فم من تقرحات وغريها.
بدأ هذا املريض ينتب من ملعانت وعذاب ذاك عىل أملٍ ي ُفت عظام  ..بدأ ألـم يرتفع وتأتي رجفة
ورأس ُُيلق هبا ببطءُُ ..يلق هبا تارة يمين ًا وأخرى يسار ًا من شدة األمل واللعذاب الذي هو
في  ..ويظهر عىل هذا املريض أن جيد صلعوبة يف أخذ نفس رغم تلك األنابيب التي يف أنف
والتي متده باهلواء.
يا ترى ..ما هذا األمل الذي يشلعر ب هذا املريض؟ إذا ما أراد أن ُُيرك بلعض جسده؛ فصلعوبة
يفت اللعظام ..وعىل هذا األمل
الدنيا يف ذلك ..صلعوبة يف التحرك خملوطة بذلك األلـم الذي ّ
الغريب؛ يتكلم هذا املريض ببلعض الكلامت قائالً:
_ الويل يل ..يا وييل !
* *
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*

وصل اجلميع إىل غرفة آدم ..فوجدوا أحد الرجال واقف ًا خارج الغرفة ..ويبدو أن هذا الرجل
هو الذي كان واقف ًا مع املحرتم منذ ساعات أمام غرفة دانيال ..وما إن وصل املحرتم إىل غرفة
آدم ؛ حتى أخذ ينظر من خالل النافذة فأصاب الفزع واهلول عندما رآى آدم ؛ فبدأ يتكلم
بكالم بصوت منخفض يستلعيذ في باهلل ..أتى دانيال متأخر ًا؛ فأخذ ينظرإىل آدم من خالل
النافذة؛ فرأى شخص ًا مغطى بالتقرحات والدماميل؛ فأخذ يملعن يف النظر من هول املنظر وقد
أصاب الفزع ..ثم قال:
_ ماذا ب ؟
قال املحرتم وقد بلع ريق :
صاب بااليدز.
_ إن ُم ٌ
فقال دانيال وازدادت فزعت :
_ يا إهلي !!
الكل واقف ينظر  ..ثم قرر املحرتم أن سيدخل عىل آدم الغرفة؛ فقال الطبيب ُييى:
_ ال أهيا املحرتم! هذه غرف ٌة تابلعة لقسم احلجر الصحي ..وال يدخلها أحد إال بوقاية ولباس
خاص ملعقم.
نظر املحرتم إىل الطبيب ُييى؛ ففهم ُييى أن أ َّيـ ًا كان فإن سيدخل ..فقال ل ُييى:
_ تلعال من هنا أهيا املحرتم !
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فأخذه وألباس وع َّقم ودخل ملع  ..ثم مشى املحرتم ناحية آدم ..ووصل عند رسيره وأخذ يف
نزع القفازات الواقية؛ فحاول الطبيب ُييى بأن يمنلع ؛ فقال ل املحرتم:
_ فقط ال خترب أحد ًا وال تفلعل مثيل!
ومدَّ يده بحذر ليأخذ بيد آدم املليئة بالدماميل والتقرحات ..واملحرتم كان حذر ًا لئال يكون
يؤمل وليس خوف ًا من الدماميل والتقرحات .أدخل املحرتم إحدى كفي حتت كف آدم ووضع
األخرى فوقها ..يشلعر آدم بيـ ٍد عارية حتس  ..شلعر هبا رغم كل تلك األآلم اجلسدية واألآلم
النفسية التي تنتاب يف تفكريه وخميلت والرصخات التي يسملعها ..وكل هذا بسبب اخللل الذي
يف جسده. 1
ُياول آدم فتح عين بصلعوبة بسبب تلك التقرحات حتى عىل جفون  ..ثم قال بلعد أن فتحها
بصلعوبة:
_ اللعذاب وقع أهيا املحرتم !!
وقلعت كلامت عىل املحرتم تزلزل  ..واقشلعر جسده وامتلئت عيناه بالدموع ..وحاول جاهد ًا
أن يتاملك نفس وقال:
إيل ..حتى إنني مل أتكلم أص ً
ال !
_ عرفتني يا آدم حتى دون أن تنظر َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _1وبسسب املرض الذي يف جسد "آدم"؛ اختذ إبليس الللعني خميلة "آدم" مرسح ًا ليمس باألآلم واللعذاب والرصخات.
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قال آدم :
_ اللعذاب أذوق ألوان ًا وأشكاالً ..إهنا البداية بال رجوع.
ٍ
نفس وحاول إرجاع  ..وتساقطت دموع
تكلم آدم بخنفرة وانسداد يف حلق أسكت  ..وانقطع ُ
وعم الصمت طوي ً
ال إال عن تأملات آدم ..املحرتم الزال واقف ًا ولكن
من عيني املحرتم..
َّ
الطبيب ُييى ذهب؛ فقد جاءت منادة عىل هاتف  ..وأما دانيال وإلياس فهام واقفان باخلارج
ينظران من النافذة مها وصديق املحرتم.
توقف أنني آدم ليقول:
_ الويل يل ..إنني من الظاملني ..يا وييل!
وسقطت دملعتان من عين وال قدرة ل عىل غريمها ..فهو حتى ال يستطيع البكاء! تدارك
املحرتم نفس وقال :
_ ٍآه يا حبيبي آدم ..قلبي يتفطر عىل حالتك!
سكت املحرتم قلي ً
ال ..ثم قال:
_ أولست تؤمن باهلل يا آدم؟
قال آدم ..ومازال يواج صلعوبة يف التكلم:
_ وهل حتسب مثيل ..جابت أفلعال إىل ماترى من اللعذاب ..أن يكون ل إيامن؟!

104

حاول آدم أن يغمض عين من شدة األمل ..ثم قال وهو مغمض؛ فلم يستطع فتحهام:
عيل ..وال يرىض أن
_ مل أعبأ بكالمك يل أهيا املحرتم ..فهل تذكر عندما قلت يل إن اهلل يغار َّ
وعيل أن أحذر وإال فإنني سأذوق اللعذاب
أكون لواطي؛ ألن أفلعايل تنتهك اماه واحارم ..
َّ
نتيجة أفلعايل؟ ولكنني مل أستمع إليك بل متاديت يف ظلمي.
ويف أثناء كالم ؛ أصاب السلعال ..فأخذ يسلعل وبدا علي وهو يسلعل بأن شيئ ًا ما سيخرج من
حنجرت بسبب تلك التقرحات والدماميل التي يف داخل فم  ..ثم توقف عن السلعال وضغط
أحس بأن خم سيطري فحاول تثبيت بالضغط عىل فكي  ..ثم قال املحرتم:
عىل فكي بلعدما َّ
_ مهام يكن وفلعلت أو متاديت أو ظلمت نفسك! إن اهلل يغفر كل ذنب ..وليس هناك ذنب ل
أن يتلعاظم عىل رامة اهلل ومغفرت  ..بل إن اهلل رحيم عظيم الرامة يغفر الذنوب مجيلع ًا.
أتت آدم رجفة وال ُيلعلم أكان يستمع للمحرتم أم ماذا! ثم سكن وهدأ نسبي ًا بالقياس مع
احلالة التي كان فيها ..وبلعد هنيهة مشى املحرتم إىل املرحاض الذي يف الغرفة ..ثم خرج
ويظهر أن غسل وجه وذراع  ،وقبلعت كانت منزوعة ..ملح آد ُم املحرت َم فقال ل يف زفري
وشهيق باءنني:
_ ها أنا ذا أحاول أن أصرب عىل ما أنا في ؛ فال أجد للصرب نفلع ًا مع هذا األمل ..ثم أبدأ يف
الرصاااخ من شدة األمل؛ فال أجد يف الرصاخ نفلع ًا هو اآلخر وال هو مذهب عني ما أنا في ..
الويل يل! إن عذاب األخرة درجات فوق ذلك.
قال املحرتم وكل إشفاق:
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بملعذب يف اآلخرة ..وواجب
_ مادمت نادم ًا عىل ما كان منك من الذنوب؛ فأنت لست ُ
عليك أن تطلب التوبة من اهلل وأن يغفر لك ويلعفو عنك.
ُياول املحرتم أن ُُيفف عن ما استطاع ..وأخذ ُياول أن ُيلعلم دعاء يدعو اهلل ب ؛ للعل
سبحان ُيفرج ما ب من املرض فقال:
_ يا آدم ! قل ورائي ما سأقول؛ فللعل اهلل أن ُيفرج ما بك !
استفتح قائالً ..وكان الكالم مصبوب ًا وكأن قد ُأسيل من القلب:
"يا تواب !
إين عبدك  ..خلقتنى ثم ما كان مني إال الغفلة وعدم املبالة ..متاديت ظامل ًا جمرم ًا وقد أمهلتني
وسرتتني ..ولكني مل أتوقف أو أعود ..بل تطاولت يف ال ُفح

وظلمت نف ي زيادة ..ومن

شدة ظلمي أنني فتنت غري يف أمر اللواط فرصت مرشده للضالل وسبب ًا ل حتى َّ
ضل.
بدأ وبال أفلعايل وبدأ املرض ُُي ِّيم عىل نف ي وجسدي ..لكنني ركنت إىل أن ذلك عارض
وسيزول كاللعادة ..ولكن مل يكن عارض كام اعتقد؛ بل كان اللعذاب الذي كنت أجتاهل ..
أعوذ بوجهك يا أرحم الراامني! أعرتف بلعظيم سرتك وإمهالك يل ..أعرتف بام ظلمت ب
نف ي ..انرصين وأعذين من رش ما فلعلت وصنلعت يا أرحم الراامني!
يا أرحم الراامني ! كل األسباب تُظهر بأين وال احالة غري ناج من مريض هذا الذي ُأصبت ب ..
وأن ال مفر من  ..إال أنني ما زال عندي أمل ورجاء يف أن تنجيني برامتك ..عندي أمل يف
رامتك وقد اجتملعت كل األسباب بأن ُألقى يف اجلحيم ..انرصين ونجني مما أنا في وما َّ
حل
عيل من املرض واللعذاب ..ارامني واعف عني واقبل توبتي ..إنك عىل كل يشء قدير!
ّ
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وخر بذقن
عمدَّ املحرتم إىل مقلعد ليجلس وترك آدم عىل إعياءه وتسليم  ..جلس املحرتم َّ
حتى أسنده إىل صدره ..وأخذ يكرر ما قال اهلل تلعاىل وكأن يراه:
_ ورامتي سبقت غضبي..
ثم جاء صوت من جهة آدم وكأن يدعو ويقول:
الُض إين عائد تائب
_ رب ارامني! رب اعف عني ..رب اقبل توبتيِّ ..
رب اكشف عني ُ َّ
إليك! اجلعلني آية منك ..آية منك عىل عظيم عفوك ورامتك ..آية منك ُأحذر من هم أمثايل
من اللواطني من اللعذاب األصغر قبل اللعذاب األكرب يف اآلخرة ..اللعذاب األكرب حيث
الشلعور في بالغثيان أضلعاف مضاعفة ما أنا في اآلن ..الدماغ ستغيل يف اللعذاب األكرب..
البطن واألملعاء ستتقطع ..الوجه س ُيشوىٌ ..
وظل من الدخان للعني ال ظل في  ..ورائح ٌة
منتنة ..ورصاااخ من شدةاللعذاب األليم!!
يا أرحم الراامني ! ُأحبني برامة منك واجلعلني ءاية منك أصيب هبا من خلفي برامتك يا
رحييم!!
سمع املحرتم آدم وهو يدعو ..ثم أخذ عىل شاكلت يدعو .وبلعد حني خرج املحرتم من الغرفة
فوجد أن إلياس قد ذهب ..وأما دانيال فوجده جالس ًا وساند ًا رأس إىل احلائط خلف  ..ووجد
يوسف صاحب قد غلب النُلعاس فنام؛ فأيقظ املحرتم ثم مشوا ناحية غرفة دانيال ..ثم أخربمها
أن ذاهب لقضاء حاجة وال داعي ألن يذهب أحد ملع .
ُ
يوسف قائالً:
دانيال
أخرب
َ
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_ يمكنك أن تنام هنا _وأشار ناحية الرسير_ وليس هناك أي إحراج عليك.
قال يوسف:
_ وأنت ..ألن تنام اآلن؟
قال دانيال مبست ًام:
_ ال ..سوف أظل مستيقظ ًا وسأنتظر املحرتم حتى يأيت.
مكث املحرتم حين ًا من الوقت ثم عاد ويشء ملع يف يده ..فدخل الغرفة؛ فوجد يوسف عىل
الرسير نائ ًام ،ودانيال جالس عىل األريكة ..رأه دانيال فاعتدل يف جلست  ..فألقى املحرتم علي
التحية ثم قال:
_ هل تلعرف ماذا أحُضت؟ أحُضت كامريا من أجل أن أصور آدم عىل حالة املرض التي
هو فيها.
فقال دانيال:
_ وملاذا ذاك أهيا املحرتم؟
قال املحرتم:
_ أريد أن أصوره وأحتفظ بتلك الصور حتى إذا ُشفي من مرض ؛ مل ينسى ما كان في .
قال آدم:
_ هل من املمكن الشفاء من هذا املرض أهيا املحرتم؟
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قال املحرتم:
رب
_ال أحد يلعلم! فكل األسباب تُظهر أن ال شفاء من هذا املرض ..ولكن اهلل هو ُّ
األسباب.
سأل دانيال قائالً:
_ كيف تم آلدم أن يتامدي يف أمر اللواط حتى يصل إىل ما هو في ؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ هيا لنذهب سوي ًا إىل غرفة آدم وسأخربك ونحن نميش.
خرجا من الغرفة متجهني إىل ناحية آدم ..ويف الطريق قال املحرتم:
_ هؤالء األحباب اللواطيون مربطون فكري ًا وجسدي ًا ..وُيتاجون من ُيرهيم قيدهم ويفك
هلم ..و ُيوقظهم من غفلتهم ومن نومهم وإال أيقظهم اللعذاب أو املوت.
قال دانيال:
_وكيف يتم فك قيد هؤالء األحباب؟
أجاب املحرتم:
_ أعتقد أن واجب علينا أن نُنيشء مكان خاص ..مكان خاص نسمي روضة ..فيستطيلعوا يف
هذا املكان أن يروا قيودهم ويفكوها ويلعودوا لطبيلعتهم ورجولتهم ..يلعودوا إىل رجولتهم
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ويثقوا يف أنفسهم ورجولتهم حتى ولو اجتمع أهل األرض كلهم ُيريدون إرجاعهم إىل
اللوط؛ فال يبالوا هلم ..بل يكون لسان الواحد منهم :ما بال الناس هكذا جمتملعني قد ازداموا
وأغلقوا الطرقات يريدون أن يرجلعوين إىل اللواط ولكني لست أبايل هلم ..ال أبايل هلم ألنني
مشغول جد ًا بحبي للنساء وما يمكنني أن أفلعل هبن ..ماذا أصاهبم هؤالء الناس؟
قال دانيال ضاحك ًا من وصف املحرتم:
_ ملاذا قامت وصارت شهوة هؤالء األحباب ملعكوسة؟ وملاذا نشزت أنفسهم وخرجت عن
مسارها؟ وملاذا ال تقوم وتنصب شهواهتم يف مسارها مسار الرجال؟
أجاب املحرتم قائالً:
_ كل هذا بسبب ُجرح قد ُجرحت إ ّياه أنفسهم يف مكان اللعورة ..يف مكان الدبر ..وكان
جلرح أهنم تلعرضوا لالعتداء ولالنتهاك يف صغرهم؛ فبقي أثر هذا اجلرح وأيت
السبب يف هذا ا ُ
الشيطان الللعني ورسم للنفس اإلعوجاج فاعوجت ..وزين اللواط هلم فاتبلعوه.
قال دانيال:
_ أومل يكن هناك من يشء ليقف يف وج هذا الشيطان الللعني ويمنلعهم من الوقوع يف اللواط؟
قال املحرتم:
_ بالطبع يوجد من يقف يف وج الشيطان الللعني! وهي النفس اإلنسانية بفطرهتا ..والفطرة
اإلنسانية عندها القدرة عىل التحمل واللوم وتصحيح الشذوذ.
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قال دانيال:
_ وملاذا مل متنلعهم أنفسهم من االنجراف والوقوع يف اللواط؟ وملاذا مل تقف تلك النفس أمام
الشيطان الللعني؟
قال املحرتم:
_ البيئة والنشئة التي عاش فيها هؤالء؛ هي التي تسببت يف خروج فاحشة اللواط ..وهي التي
سهلت األمر كثري ًا جد ًا؛ ألهنا بيئة ال يوجد فيها من ُيراقب الصغار وال يلعرفهم ما جيب فلعل
وما ال جيب فلعل  ..وال يوجد يف تلك البيئة أيض ًا من يلعرفهم األمور التي هي من الفطرة
واألمور التي هي من الشيطان.
قال دانيال :
_ وكيف هو عمل الشيطان الللعني يف اللواط؟
قال املحرتم:
_ كل عمل الشيطان الللعني؛ هو أن يأيت عىل مواضع اجلروح النفسية ويوقظها ..وأن ُيذكر
النفس بام حدث ملعها من مواقف انتهاك واعتداء ،وحب النفس للقرب واحلنان؛ فيأخذ من
كل تلك اجلروح وكل تلك املشاعر؛ مشغ ً
ال يرسم في اعوجاج إليقاع هؤالء يف فاحشة
اللواط.
قال دانيال:
_ هل الشيطان ل قدرة فلع ً
ال عىل أن يوقلعهم يف هذه الفاحشة؟
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قال املحرتم:
_ الشيطان ليس ل قدرة حتى يبتكر تلك الفاحشة؛ بل كل عمل هو أن يأيت ويوسوس هلم
عن طريق ما جربوه وتذوقوه فقط ..وألن الناس ليس عندها زاجر يزجرهم أو رادع
يردعهم؛ فإهنم سوف يتبلعون سبيل الشياطني من دون أي عائق.
ولتلعلم يا دانيال!
أن الشيطان أخرق وبليد بفطرت  ..وليس بذي قدرة حتى يستطيع ما يستطيلع  ..وإنام هكذا
خلق اهلل وجلعل ل أن يتذكر أفلعال اإلنسان ،ولكل إنسان؛ شيطان ُيصاحب مدى احلياة..
فيبدأ الللعني من هاهنا وسوست وإُياءه ما يوحي  ..ويبدأ ُيزين الفاحشة واللعدوان.
واعلم أيض ًا يا دانيال! أن الشيطان غاوي ال يتوقف عن إغواءه ..وأن ليس ل قدرة عىل أن
يصور لإلنسان تصورات مل يراها من قبل ..بل هو يلعمل عىل ما هو خمزون يف ذاكرة ذلك
اإلنسان.
وصل املحرتم ودانيال إىل غرفة آدم ..فدخل املحرتم إىل الغرفة وكان آدم عىل حالت السابقة
ٍ
صور ل عىل تلك احلالة ..ثم جلس املحرتم عىل كريس
ومل ينتب للمحرتم ..ثم أخذ يف التقاط
وأسند ظهره إىل الوراء وأغمض عيناه ..ومل يمكث طوي ً
ال ثم قام خارج ًا.

* * *
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