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أمحد زكى
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إهداء
أىب الذى علمىن القراءة..

أمى البارة التى ال كلامت تصفها..

زوجتى الرءوم التى دعمتىن ىف كل حلظة..
أخواى الذان ما بخال عىل بكتاب قط..
األستاذ املحرتم يوسف عفيفى..

لو مسحتم ىل باإلهداء  ..شكرا جزيال لكم .

7

مقدمة

 -ولكن..

جزءا
 أحداث النهاية ..ما من كتاب ساموي إال وحىك ًمن أحداث النهاية التي تسبق يوم القيامة ..وكل األديان
اتفق��ت عىل نق��اط أساس��ية ..مث��ل يأج��وج ومأجوج
واملسيخ الدجال ..وغري ذلك..

كل احلكاي��ات الت��ي وردت لن��ا حتيك ما س��وف حيدث م��ن وجهة نظر
القدم��اء ..والعامل يتطور ..فكيف ميكن أن حت��دث هذه األحداث املتتابعة
يف عرصنا اآلن لو حدثت؟
 وم��ن هنا ج��اءت الفك��رة ..أح��داث هناية الع��امل( ..األي��ام األخريةعيل متاما منذ ما يزيد عىل عرشة أعوام ،لكىن
لألرض) ..هذه الفكرة تسيطر َّ
مل أجد قط الوقت لكتابتها..
 -حتى اآلن..

 ودعن��ا نتفق ع�لى أن هذا الكت��اب ليس دينيا عىل اإلط�لاق ،وإمنا هويعتم��د عىل بيانات مجعتها من الق��رآن الكريم واحلديث الرشيف واإلنجيل
والت��وراة ،ثم أضف��ت الكثري من اخلي��ال يف كل يشء ..لذل��ك فهو أقرب ما
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يكون لرواية خيالية ..رواية تأثرت مبا تم تعليمه لنا يف الصغر من حكايات
هناية الزمان ..وال يصح إطالقا اعتامدها كأي مرجع يف هذا الشأن..
 -هناية العامل ..هل ستكون كام قرأهتا أنت يوما يف هذا الكتاب؟

 فق��ط أمتىن أن تك��ون النهاية غري مؤملة ..هناي��ة نظيفة قدر اإلمكان..ولو كتب الله لنا أن نشهد هذه النهاية أال نشعر بقدوم املوت ..أن نفجأ بأننا
موىت ونحاسب..
أحمد زكى
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الملحمة
العامل يشتعل..

احلرب عىل وشك القيام..

التهديدات ترتدد يف شاشات التلفاز ووسائل االتصال يف
مجيع أنحاء العامل..

قادة الدول يرصخون وهيددون برشاسة..
احلرب العاملية األخرية عىل وشك القيام..
اآلن..

كانت الش��عوب تراقب الوضع يف توجس وخوف ..ال أحد ميلك القرار
سوى القادة ،بينام يوقن املواطنون يف كل العامل باهلالك..
سنموت يف بيوتنا حتت القصف..

وميوت أبناؤنا يف املعركة..

وبين�ما ترجت��ف قلوب الناس وجفا ،كان صناع القرار يس��تعدون لش��ن
اهلجمة األوىل عىل الدول املعادية هلم..

مملكة الرب
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حرب عاملية جديدة..

طاحنة..
خميفة..

هي��دد كل طرف بإب��ادة األطراف األخرى نوويا ،وب��دا أن اجلنون العام
هو املسيطر..
وال يفهم أحد السبب بوضوح..

ص�ما حدث ه��و أن الرئيس الكوري قرر يوما القي��ام بتجربة نووية يف
عرض البحر كنوع من استعراض القوة أمام العامل..
بالفعل ت��م اختيار نقطة يف إحدى املناطق الدولية التي ال ختضع لس��يادة
الدول ،وتقرر إلقاء القنبلة يف صباح أحد األيام الشتوية الباردة..

وبدق��ة متناهي��ة ألق��ت الطائرة الت��ي حتم��ل القنبلة النووي��ة محولتها يف
املنطق��ة املحددة ،ثم أرسعت بالفرار ،بينام حتلق طائرتان أخريان تصوران
االنفجار بوضوح..
س��قطت القنبلة برسعة نحو املياه ..ثم انفجرت حمدثة ش��كل فطر عش
الغراب املميز..
ولك��ن ..يف ه��ذه املنطقة حتديدا كان��ت تقبع غواص��ة نووية أمريكية
عمالقة ..توجد يف هذا املكان حتديدا بشكل رسى..
بالطبع تدمرت متاما هذه الغواصة النووية ومات كل طاقمها..

في�ما بعد اكتش��ف األمري��كان أن التفجري يف هذه النقط��ة حتديدا كان

الفصل األول :الملحمة
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مقصودا ..بش��كل ما عرف الكوريون مكان الغواص��ة وقرروا تدمريها يف
حركة استفزازية ال جدوى منها..
وهاجت الواليات املتحدة األمريكية وماجت ملقتل مائة ومخس�ين فردا
من البحرية األمريكية ،وتدم�ير غواصة مثينة يقدر مثنها مبئات املاليني من
ال��دوالرات ،غري تلويث املياه الدولية باألش��عة النووي��ة ..وطالبت بفرض
أقىص العقوبات الدولية عىل كوريا مع إلزامها بدفع تعويض ضخم..
بينام كان رد الرئيس الكوري مستفزا..

 «ه��ذه مي��اه دولية ،ومن حقن��ا  -كدولة  -أن نفعل فيه��ا ما نريد ..نحنمل نخ��رق أي��ة عه��ود أو اتفاقي��ات ..ه��ذه الغواص��ة األمريكي��ة املزعومة
كانت تتواجد بش��كل رسى بالقرب من مياهنا اإلقليمية ،ورمبا علينا س��ؤال
األمري��كان ع�ما كانوا يفعلونه بش��كل رسى يف هذه البقع��ة ..كيف لنا أن
نعرف بوجود قطع من البحرية األمريكية بالقرب منا؟«

كان هذا الرد ميس الغرور األمرييك يف مقتل ..لن تستطيع الصمت أمام
العامل ..الدولة األقوى لن يتم اهلجوم عىل أشياء متسها دون عقاب واضح..

وأم��ام هذا االس��تفزاز الك��وري ،كان ال��رد األمرييك رسيعا وحاس�ما
ومبارشا..
ميناء كامال..
قصفت الواليات املتحدة
ً

يف صب��اح أحد األيام فوجئ الكوريون برسب من الطائرات األمريكية
ميناء عس��كريا
احلديثة تقتحم جماهلم اجلوي عىل ارتفاع ش��اهق ،وميطرون ً
كور ًّيا بوابل من القنابل شديدة التدمري..
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وىف قلب مياههم اإلقليمية..

كان الدمار ش��امال ..مل يتبق رجل واحد حي ،كام تم تدمري عدة س��فن

كورية راسية يف هذا امليناء..

وعىل الفور خرج الرئيس الكوري عىل شاش��ات العامل يرصخ يف جنون
واللع��اب يتناثر من بني ش��دقيه أن ه��ذا اهلجوم ٍ
حتد س��افر ..األمريكيون

اخرتقوا األرايض الكورية وقتلوا أفرادا من اجليش الكوري عن عمد..
وهذا يعترب إعالن حرب عىل كوريا..

ث��م طالب الواليات املتحدة األمريكية أن تق��دم اعتذارا دوليا وتعويضا

مناس��با للضحايا البالغ عددهم ما يربو عىل اخلمسامئة قتيل وعدد من السفن

احلربية الكورية إلهناء املوقف واألزمة..
أو هي احلرب..

وبرسعة جاء رد األمريكيني:

« -اهلج��وم عىل املين��اء احل��رىب كان ردا عىل االعتداء الك��وري اخلبيث

ونس��فهم نوويا للغواصة األمريكية ..مل يك��ن منطقيا أبدا أن هتبط القنبلة

النووية رأسا عىل الغواصة دونًا عن أي مكان آخر ..ونحن نرص عىل حقنا يف

االعتذار الدويل من كوريا وحتميلهم تبعات الضحايا من الطرفني .»..
وأمام هذا الرد ثار الكوريون ،وتوعدت كوريا باحلرب..

وأرصت أمري��كا ع�لى موقفها ،ثم توعدت بالرد العني��ف أمام أية حماولة

ملس السيادة األمريكية..

الفصل األول :الملحمة
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بدا للجميع أن احلرب وشيكة ال مناص منها..

وبشكل رسي بدأت التحركات الكورية تزداد نشاطا بشكل أثار جنون
األمريكيني ..أوال ط��وروا تقنية حديثة ختفى دولتهم متاما عن أعني األقامر
الصناعية األمريكية ..مما أثار جنون األمريكيني..

ث��م ذهبوا ش��كل رسى جلرياهن��م الصينيني يطلبون منهم رشاء األس��لحة
والطاقة النووية..

ومل ميان��ع الصيني��ون ..هذه جتارة ..وهم دامئ��ا ال ميانعون يف بيع أي يشء
وكل يشء ملن يدفع الثمن ..ودامئا ما يكون مثنهم زهيدا جدا..
ثم حترك آخر من الكوريني نحو اليابان..

طلبوا من اليابانيني رشاء معدات حربية وآالت ثقيلة ودبابات وطائرات
حربية زيادة عىل ما طلبوه من الصينيني..
وكان اليابانيون جاهزين لذلك بشكل ما..

وخالل وقت قصري كان لدى الكوريني جيش مرعب..

أسلحة نووية..

ذخائر متطورة..

طريان عىل أهبة االستعداد للذهاب ألى مكان يف العامل..

وفجأة فوجئ األمريكيون بجيش شبه مستعد ،وال ينوون إال شيئا واحدا
يف منتهى الغرابة..
غزو الواليات املتحدة األمريكية..
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كان األمريكيون يتوقعون اس��تعدادهم بجيش كب�ير ،ولكن ليس هبذه
الضخامة..

وىف بيان رسمي متوتر ألمريكا ،بعدما ترسبت أخبار االتفاقيات الدولية
ب�ين كوريا وجرياهن��ا ،طالبت الواليات املتح��دة األمريكية كال من الصني
واليابان الرتاجع عن صفقاهتا مع كوريا..
وجاء الرد (الصيين  -الياباين) املشرتك:

 «لي��س لن��ا عالقة أو ش��أن بأية رصاع��ات دولية أو إقليمي��ة ..وال منلكاحلكم عىل أية دولة أن تترصف فيام متلك ،كام ليس لنا ش��أن فيام س��تفعله مبا
ستشرتيه من بالدنا من أي نوع من املنتجات سواء كانت حربية أو مدنية..
وطلب الواليات املتحدة بالرتاجع عن صفقاتنا يعد تدخال س��افرا يف الشئون
الداخلي��ة واالقتص��اد الداخيل للب�لاد ،ولذلك فطلب الوالي��ات املتحدة غري
مقبول ،ونرجو عدم حماولة الزج بنا يف أية رصاعات ال عالقة لنا هبا».

أما عىل اجلانب األمرييك ،فقد اجتهت الواليات املتحدة للدول الصناعية
الكربى بصفقات مماثلة !!

تط��ور املوض��وع من رغب��ة أمريكا يف الس��يطرة املطلق��ة ،إىل الرغبة يف
سحق كوريا متاما..
كل من (انجلرتا) و(فرنسا) و(أملانيا) و(روسيا) و(تركيا)
وشاركها الرغبة ٌّ
مبدأيا..

ومع هذه القوة املرعبة ،صدر قرار دويل أن عىل بقية الدول التزام احلياد،
إال إذا اضطر املوقف لتدخل سافر..

الفصل األول :الملحمة
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وكان التدخل قادما بقوة..
يف املنطقة العربية..

كان الكوري��ون ينوون العبور مبع��دات ثقيلة ع�بر األرايض العربية..

لكن السعودية واإلمارات رفضتا متاما عبورها من أراضيها أو التدخل يف هذا

األمر ..خاصة وأن عبور الكوريني بكل هذه املعدات سيفس��د املس��احات

اخلرضاء الشاسعة التي أصبحت متيز هذه املنطقة..

اجتهت كوريا ملرص تطلب منهم العبور الدويل من س��يناء ..تريد وضع

قواعد إجبارية كخدعة اسرتاتيجية لو وافقت مرص عىل نزوهلم أراضيها..

لكن مرص رفضت متاما عبورهم من س��يناء إىل البحر املتوسط أو التدخل يف
هذا األمر بأية صورة..

وهنا ..جن جنون الكوريني..

وجاء ردهم بالغ العنف واجلنون..

دوي انفجار نووي رهي��ب بالقرب من
إذ اس��تيقظت أمريكا يوما ع�لى ّ

سواحل أمريكا..

انفجار هتديدي..

ووس��ط الذع��ر الع��ام املحيط بال��كل ،ظه��ر القائد الك��وري املجنون

يطل��ب هبدوء من التحال��ف األورويب األمرييك االستس�لام وإهناء احلرب،

وإال فس��تكون الرضبة القادمة يف قلب واش��نطن مبارشة ،يليها كل عاصمة
أوروبية تقريبا ..وىف يوم واحد..

مملكة الرب
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أيق��ن اجلميع أن العامل دخل حربا نووية ال ف��كاك منها ..إال إذا اغتالوا

هذا الرجل ..رمبا هذا وحده سيوقف الكارثة وشيكة احلدوث..

وىف ش��تى أنحاء الع��امل كثفت أجه��زة املخابرات عملها بكل الوس��ائل

ليعرف��وا مكان القائد الكوري ..إال أن��ه كان جييد االختفاء حقا ..مل جيدوه

قط..

ثم يف ٍ
حتد سافر للمنطقة العربية ،بدأت املعدات الكورية الثقيلة تتحرك

يف قل��ب األرايض العربي��ة ،خمرتقة األرايض للعبور إىل البحر املتوس��ط ..مل

غطاء إلكرتونيا
يدر أحد كيف وصلت هذه القوات إىل هنا ..رمبا استخدموا
ً

متطورا خيفى حتركاهتم؟
ال أحد يعرف..

واخت��ار الكوري��ون العبور من ناحية العراق ،حي��ث إهنا أكرث املناطق

العربية هشاشة..

وكان جيشا عمالقا عمالقا ..مل يتم حشد جيش مثله من قبل قط..
كم هائل من السيارات املدرعة واجلنود والدبابات..
ٌّ

وكان املشهد خياليا كابوسيا..

وكان يوجد كم هائل من الصواريخ املضادة للطائرات ،بحيث يستحيل

عىل أية طائرة مهام كانت قوهتا ورسعتها أن هترب منهم..
أبدا..

أخذ العامل يرمق هذه اجلحافل بفزع ..كيف ميكن صد هؤالء؟

الفصل األول :الملحمة
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اجليش وحده حيوي ماليني املقاتلني..

وع�شرات اآلالف م��ن املدرعات والدباب��ات ..غ�ير أرساب الطائرات

املخيف..

 -كيف ميكن صدهم؟

ثم ..كان قرار التحالف األورويب األمرييك برضورة التدخل من اجلانب

العريب..

يف بيان رس��مي ،طالبت احلكومة األمريكية كل البالد العربية بالتدخل

معهم يف التحال��ف األورويب األمرييك ،يف مقابل مس��اعدات مالية ضخمة،

وإسقاط مجيع العقوبات الدولية عليهم إن كان هناك عقوبات..

كان الغرب يعلم أن أسهل ما ميكن رشاء العرب به هو النقود..

فاشرتوهم..

وىف خط��ط مدروس��ة ،ب��دأت املس��اجد والكنائس تتح��دث عن فضل

اجلهاد ،وفضل االستشهاد..

وأن الشهيد ال يتأمل قط عند موته ،بل يفرح ويسعد..

ومراتب الشهداء يف اجلنة..
باختصار..

غسيل عقل كامل..

وكانت نسبة التطوع عالية جدا يف اجليش..

مملكة الرب
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وأمدت الدول األوروبية اجليوش العربية مبا شاءت من سالح..

جمانا!!

وزيادة عىل ذلك فقد امتألت وسائل التواصل االجتامعي برجال خمضبون
بالدماء ميوتون وهم يضحكون ويقهقهون..
منهم من يقول :أهال بحبيبي حممد..

ومنهم من يوشم الصليب وميد يده للسيدة العذراء وينادهيا..

ونجح��ت الدول العربية يف حش��د ك��م ال بأس به من الش��باب وضمهم
للجيوش..
وتكون جيش عمالق من غالبية الدول العربية..

ومن ناحية الشامل والرشق وصل جيشان أوروبيان ضخامن..

وج��اءت الوالي��ات املتح��دة بجيش ثالث م��ن جهة الغرب ينض��م لبقية
اجليوش..

ثم كانت املفاجأة بتدخل أس�تراليا بجيش ضخ��م هي األخرى ..كانت
الواليات املتحدة وكندا قد اتفقتا معها بشكل رسي..

املالي�ين من املقاتلني جيتمع��ون داخل وحول اجلزيرة العربية من ش��تى
أنحاء األرض للقتال..
وغالبيتهم ال يعرف السبب..

وكان األمل أن ترتاجع كوريا عندما ترى هذا احلشد اهلائل الذى مل يتم
قط من قبل يف تاريخ البرشية ..ولذلك..
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ج��اء التهديد األخري م��ن قيادة االحت��اد (األمرييك األورويب األس�ترايل

العريب):

« -اإلنذار النهايئ للتجمع اآلس��يوي الغاش��م ..استسلموا وأوقفوا احلرب

واحقنوا دماء أبنائكم وأبنائن��ا ..ال جدوى من احلرب غري املوت والدمار..

قواتنا أكرث من قواتكم مبراحل ،واهلزمية من نصيبكم حتام ..نعرض عليكم
اآلن فرصة االستس�لام ،وإال فسيتم احتالل كل من كوريا والصني واليابان

وتقسيمها دوليا .»..

الغري��ب أن الصني واليابان مل تكونا اش�تركتا يف هذه احلرب بأية صورة

عدا بيع األسلحة ..فكان هذا البيان شيئا أمحق جدا..

ألن الرد من الصني واليابان كان بقرار االشرتاك يف احلرب..

وخ�لال وقت قصري جدا ،وأثناء احتش��اد اجليوش كانت الصني واليابان

قد بعثتا بجيشني ضخمني يؤازران اجلانب الكوري..
بأعداد ومعدات هائلة..

وجتمعت كل هذه القوات األسطورية يف شبه اجلزيرة العربية..

يف املنطقة التي كانت صحراء يف السابق..
ثم..

بدأت التهديدات بني الطرفني باس��تخدام الس�لاح النووي ..ولكن كان

كل طرف يدرك متاما أن السالح النووي لن يتم استخدامه قط..
إال إذا ..بلغ اليأس مبلغه..
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وبدأت املناوشات العسكرية..

أعرية نارية متبادلة..
ثم ..قذائف ثقيلة..

ثم ..بدأ الطريان يعلن عن سطوته عىل استحياء يف سامء املعركة..

وبدأت املعركة تشتد رويدا رويدا..

ما بني معارك جوية بدأت فيها الطائرات تتس��اقط عىل رءوس املقاتلني،
ومعارك بالدبابات ،ومعارك املشاة..

كان بقية العامل يشاهد برتقب جمريات األمور ..وكل طرف من التحالفني
يدعي سيطرته عىل مقاليد األمور والسيطرة التامة عىل املعركة..
َّ

وتت��واىل البيان��ات من الطرف�ين بثقة بق��رب انتهاء األمر والس��يطرة عىل
الطرف اآلخر..

ث��م اش��تعلت األمور فجأة ..هجوم كاس��ح م��ن اجلنود اآلس��يويني عىل
التحالف العريب الغريب ..واش��تدت وطأة القتال بشكل رهيب ..أما األقامر
الصناعية فال تكاد ترى من الفضاء غري س��حابة خيتلط فيها الدخان األبيض
بالدخان األس��ود ،يلتمع فيها وميض االنفجارات ..تسجل األجهزة ما حيدث
بشكل حمدود فقط ،ورمبا باستخدام تقنيات شديدة التطور..
وبدأ التحالف العريب الغريب يواجه مشكلة عويصة..

اجلنود اآلسيويون انتحاريون فعال ..وال هيابون دخول املعركة واملوت..

مثل العرب متاما ..وإن اختلفت الدوافع..
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فكان األوروبيون غالب��ا يتواجدون يف املناطق الدفاعية للحرب الدائرة
تاركني اجلنود العرب واآلسيويني يف قلب اجلحيم..
واشتدت احلرب أكرث وأكرث..

وبدأ ظهور أسلحة حمرمة دوليا..

ال يشء حمرم اآلن..

مكسب أو خسارة..
حياة أو موت..

ثم اشتدت احلرب أكرث فأكرث..

اجلنود العرب يفجرون أنفسهم يف دبابات اآلسيويني..

والطائرات اآلسيوية هتوي من السامء مبا حتمل من قنابل لتصنع انفجارات
مروعة يف اجلانب العريب الغريب..
الدبابات خترتق صفوف املش��اة فتسحقهم بال رمحة وهى تطلق ذخائرها
يف كل اجتاه ،قبل أن يطلق املشاة عليها القذائف املخصصة للدبابات فتنفجر
مبن فيها ومن حوهلا..
اجلن��ود األوروبيون حيرضون قاذفات هلب بعيدة املجال ليحرقوا مش��اة
اجلن��ود اآلس��يويني بعدما يرش��ون عليه��م كمي��ات هائلة من امل��واد القابلة
لالشتعال..
قنابل كاملطر تغطى سامء املعركة قبل أن هتبط عىل رءوس املقاتلني..
كم من القتىل مل يشهده العامل قط..
ٌّ
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والعامل يتابع األخبار أوال فأول..

حتى األقامر الصناعية أصبحت اآلن ال تستطيع اخرتاق األدخنة الكثيفة

وغبار املعركة عىل اإلطالق لتصل إىل حقيقة ما حيدث..
واملعركة تشتد..

مئات اآلالف من القتىل كل ساعة..

مليارات الدوالرات أنفقت يف معدات حربية ،كلها تم تدمريها..
كل من له ابن أو أخ يف هذه املعركة فقد األمل متاما يف عودته..

اس��تمرت هذه املعركة الطاحنة مخسة أيام كاملة مستمرة مل تتوقف فيها

املعركة ساعة واحدة ..والترصحيات من اجلانبني تقول إهنم منترصون..

كل فري��ق واثق بالفوز ..وكل فريق موقن باخلس��ارة يف امتزاج عجيب

للمشاعر..

وفجأة..

نبأ عاجل حيتل شاشات العامل..

«مقتل رئيس كوريا»..
األخبار جتتاح العامل..

«مقتل الرئيس الكوري»..

وىف رسع��ة ودهاء تم إحضار مكربات صوت ش��ديدة القوة والتطور إىل

قلب املعركة ،وىف كل مكان يتواجد فيه اآلسيويون تم اإلعالن..

الفصل األول :الملحمة
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«تم قتل رئيس كوريا»..

كانت عملية خمابراتية شديدة التعقيد ،عرفوا هبا مكانه ..وهبجوم رشس
كلف الطرفني أرواحا كثرية وصلوا إليه..
وقتلوه..

وعىل الرغم من ذلك فقد استمرت احلرب ..مل يفلح اخلرب يف إهناء احلرب..

ومع م��رور الوقت بدا أن األمور لن تنته��ى ..فصدر قرار بوقف إطالق
النار تم تنفيذه بصعوبة شديدة..

و تال ذلك أن اجتمع عدد من القادة اآلسيويني مع القادة الغربيني وقرروا
إهناء احلرب ..فليكفي ما قد حدث..

وع�لى طاولة املفاوض��ات ظن األوروبي��ون واألمريكي��ون أن األمر قد
انته��ى لصاحله��م ،فحاولوا وض��ع رشوط جمحف��ة إلهناء احلرب ،فج��اء الرد
اآلسيوي قاسيا صارما:
 -إما إهناء احلرب اآلن دون قيد أو رشط ،أو إكامهلا ملا ال هناية..

يف غطرسة رد اجلانب الغريب وهم يلملمون أوراقهم وينهضون:

(نقبل احلرب)..

اخلرباء النفسيون قالوا إن نفسية اجلنود اآلسيويني حمطمة اآلن..
هم خارسون معنويا بالفعل..

وم��ا كادت مت��ر عدة س��اعات حت��ى كان��ت اهلجم��ة األرسع واألقوى
واألعظم يف التاريخ عىل الطرف اآلسيوى..
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هجمة بكل يشء..

باألسلحة الثقيلة واخلفيفة ..طريان ودبابات ومشاة..

هجمة عاتية غادرة خرق��وا هبا قرار وقف إطالق النار ،فلم يكد الطرف
اآلسيوي يدرك ما حدث أو يتخذ دفاعا..
وىف يوم واحد أبيد ما يقرب من نصف اجليش املتبقي..

هذه اهلجمة جعلت راية التسليم ترتفع طالبة إهناء احلرب..

وىف بيان رسمي خرج للعامل من القادة اآلسيويني بطلب إهناء احلرب..
وحتت أي رشط..

ساد الصمت العامل..

وكاالت األنباء ترتقب..

القادة يرسعون يف اختاذ القرار بانتهاء احلرب..
وكان القرار..

انتهت احلرب..

هنا فقط تنفس العامل الصعداء..

مل يتخيل أحد أن هذه احلرب بالذات ستنتهي..

ثم سادت االحتفاالت واملهرجانات يف كل مكان..

ولك��ن ..مع ذلك مل يبق أح��د يف العامل قط إال وله قريب مات أو جرح
أو فقد طرفا من أطرافه يف هذه احلرب..
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أما اخلس��ائر فبالرغم من ضخامته��ا فإهنا كانت قليل��ة للغاية يف اجلانب
العريب الغريب ،مقارنةً مبا خرسه اجلانب اآلسيوي..

وبرسعة شديدة بدأ يعم العامل السعادة النتهاء احلرب ،وأخذت وكاالت
األنباء تنقل مظاهر االحتفال يف مزيج عجيب من الرقص فرحا واالحتفاالت
املدوية ،والبكاء واالهنيار عىل من قىض نحبه يف تلك احلرب املريرة..
أرسع حرب عاملية وأكرثها رعبا..
وأكرب عدد من القتىل..

عىل اإلطالق..

وبدأت اجليوش اآلسيوية تلملم جرحاها وجتمع موتاها وترحل عن هذا
املكان..

وأثن��اء ذلك بدا التدمري واضح��ا يف األرايض العربية ،مع وعود براقة من
الغ��رب بإعادة بناء وتصليح ما تم إفس��اده ،وتكليف اجلانب اآلس��يوي رغام
عنه كل تكاليف هذه احلرب..
وبالفعل بدأ املكان خيلو من اآلسيويني..
وكذلك فعل التحالف العريب الغريب..

ولكن الكامريات مازالت تنقل الصور املحطمة لألعصاب..

القتىل باملاليني..

واملجروحني باملاليني..

اكتظت املستشفيات فعال باجلرحى..

26
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وم��ع ذلك كان��ت مغانم احلرب كب�يرة جدا ..ترك اآلس��يويون وراءهم
الكثري من املعدات الغالية ،واألس��لحة املتط��ورة ..وغنم العرب جوار ذلك
وعودا مبساعدات مالية ضخمة وانتهاء العقوبات الدولية..
جو من الفرح والرسور يسود بني اجلنود..

وبين�ما كان��ت بقايا اجليوش ت�تراص اس��تعدادا للعودة ،وق��د عاد معظم
اجلي��ش الع��ريب لبالده فع�لا ،وغادر اجليش األس�ترايل كام�لا ،وبقي بعض
اجليش األمرييك ،وجيش االحتاد األورويب ،حدثت األحداث التالية..

كان��ت الكام�يرات تنتقل من م��كان آلخر وس��ط اجلي��وش األوروبية
واألمريكي��ة والعربي��ة تنقل ضحكات مقاتيل اجليش وه��م ينقلون حتياهتم
لألهل يف بالدهم ،وتبني مظاهر القوة واالحتاد بني هذه اجليوش..

وبينام كانت إح��دى املذيعات األوروبيات تتناقش مع أحد املقاتلني يف
محاس ،انتبه املصور ملا حيدث يف اخللفية من ورائها ،فاختذ القرار فورا برتك
املذيعة واالنتباه ملا حيدث..

كل منه��م صليبا خش��بيا كبريا،
جمموع��ة من اجلن��ود األوروبي�ين حيمل ٌّ
ويتجه��ون نح��و جمموع��ة من اجلن��ود العرب الذي��ن كانوا يقوم��ون بصالة
العرص ..كانوا عىل وش��ك االنتهاء حني صاح ذلك األورويب مشريا للصليب
الذى حيمله وهو يقول بلغته:

 نح��ن انترصنا ..انت�صر الصليب يف احلرب أهيا الوثني��ون ..ولوال وجودبركة الصليب والقديسني معنا النسحقتم مثل الرصاصري..
ثم رفع ده عاليا وهو يلتفت للجامعة التي معه ويصيح وهم يرددون وراءه:
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«انترص الصليب ..هللويا.»..
«انترص الصليب ..هللويا.»..

«انترص الصليب ..هللويا .»..

كان يبدو عليه وعىل املجموعة التي معه التعصب الشديد..

كل حركاهتم استفزازية..

ظ��ل املس��لمون الذين كانوا ق��د انتهوا من صالهتم ينظ��رون نحوهم يف

دهشة ،وبعضهم يضحك من ترصفات هؤالء التي هي أقرب للصبيانية..

وع�لى الرغم من ذلك ،فق��د اقرتبوا أكرث وأكرث م��ن املجموعة العربية،

وهم يصيحون..
ويرقصون..
وهيتفون..

ويشريون للصليب بحركات استفزازية أكرث وأكرث..

هنض املس��لمون وبدأ الغضب يس��يطر عليهم ..ولكن القائد املتواجد يف

ه��ذه املنطقة ص��اح هبم أن يثبتوا مكاهنم ريثام يتص��ل بقادة هؤالء الغربيني

ليتخذوا معهم الترصف املناس��ب ..وعىل الرغم من الغضب املس��يطر فإهنم

ثبتوا يف أماكنهم متاما..
إال واحد..

كان يستشيط غضبا..
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مل تكن احلرب قط حربا دينية..

واجلي��ش الع��ريب حيوي مس��لمني ومس��يحيني يقاتل��ون بعضه��م بجوار

بعض..

فلامذا يفعل هذا األمحق ما يفعله؟

ترك مكانه وس��ط زمالئه ببطء ،ث��م حترك نحو ذلك األورويب بخطوات

ثابتة رسيعة عىل الرغم من نداء القائد له وحتذيره من املحاكمة العس��كرية

واهتامه بالعصيان..

لكنه كان قد أصم أذنيه متاما ،بينام يضحك األورويب وسط رفاقه وينظر

له نظرة كلها حتد ومقت وسخرية وشامتة..

وق��ف ذل��ك اجلندي أمام��ه ثابتا ،ونظ��ر يف عينيه مبارشة نظ��رة كلها حتد

ورصامة ..مل هيتز األورويب ..ظل ينظر له بكل حتد وسخرية..

فجأة خطف العريب صليبه ،وكرسه عىل ركبته أمامه ،ثم ابتسم بركن فمه

وهو ميد يديه إليه بالصليب..

كل ذل��ك كان حي��دث أمام انظار الع��امل ..الكامريا احلديث��ة نقلت كل

يشء تقريب��ا ..حتى إهنا التقطت األصوات م��ن اجلانبني بوضوح ،وترمجتها
القنوات فورا للعامل أمجع..

اجلميع يعرف متاما ما جيري..

واجلميع حيبس أنفاس��ه بانتظار الثواين القليلة القادمة ..البد أنه ستكون

معركة طريفة بني هذين تشبه معارك الديكة قدميا..
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والناس يكملون املشاهدة..

جحظت عين��ا األورويب يف ذهول أمام الكام�يرا ..ورصخ غاضبا ،وهو

يدف��ع العريب يف صدره بكل قوته ،فيرتاجع العريب خطوة للخلف ..ويس��تل

الغريب س�لاحه من حزامه بغتة ويطلق الرص��اص عىل العريب مبارشة فريديه
قتيال..

ثم..

وكأهنم متفقون عىل ذلك..

كل فرد يف اجليش األورويب معه سالح استله ،وبدأوا يطلقون نارا كثيفة

ع�لى البقية الباقية من اجليش الع��ريب ..كانت فرقة صغرية مل تتعد األلف أو
األلفني..

وخ�لال دقائ��ق كانت تل��ك الفرقة من اجلي��ش العريب عب��ارة عن جثث

خمضبة الدماء..

جنود قتلوا غدرا يف دقائق..

منه��م من لقي حتفه فورا ..ومنه��م من أصابته الرصاصات يف أماكن غري

قاتلة ،فظل حيدق بعينيه مذهوال ،بينام تنساب احلياة منه ببطء مع دمائه..
وميوت..

وأخذ ذلك اجلندي األورويب األول يلوح بصليبه املكسور أمام كامريات

العامل و يرصخ قائال :قتلنا اإلرهابيني العرب..
قتلنا اإلرهابيني العرب..
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غلب الصليب ..وقتلنا اإلرهابيني العرب..

ومن خلفه كان اجلميع يرى مشاهدا غريبة..

مشاهد دموية جلنود أوروبيني يقتلون جنودا عربا يف سعادة وتلذذ..
كان املرح هو السائد هنا..

يغرسون فيهم أسلحتهم البيضاء يف تلذذ..
يدوسون عليهم بالدبابات يف تلذذ..

يسحلوهنم وراءهم بالسيارات املدرعة يف تلذذ..

أحياء بعد صلبهم ..يف تلذذ..
حيرقوهنم
ً

يطلقون النار عىل أماكن غري قاتلة يف أجس��امهم ويرتكوهنم ينزفون ..يف
تلذذ..

يرص��ون م��ن تبقى منهم حي��ا يف كوم��ة ..ويصعدون فوقه��م ويطلقون
عليهم النار..
يف تلذذ..

بين�ما تنقل الكامريات للعامل ما يفعله هؤالء الس��ادة الراقون باإلرهابيني
العرب !!



وغ�ير بعي��د منهم كانت توج��د قوة عربية كب�يرة من املش��اة ..بقايا من
اجلي��وش الس��عودية واملرصي��ة والكويتي��ة ..ه��ؤالء وصلت إليه��م أخبار
املذبحة..
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فتح��وا ما اس��تطاعوا من هواتف حممولة وش��اهدوا يف صم��ت وأمل قتل

الغرب العرب..

غدر الغرب بالعرب..

وىف غمرة املوقف جاء قرار شجاع وحاسم..
سنعود ونثأر إلخواننا..

إهن��م يروننا إرهابيني ،ويعاملوننا كإرهابي�ين ،هيا نتعامل معهم عىل هذا

األساس..

نحن إرهابيون أهيا الغرب ،ومن قتل ُيقتل ولو بعد حني..

شعور عارم باملرارة واخلديعة جيتاح اجلميع ويرتك مرارة قوية يف احللوق

ونارا متقدة يف القلوب..

دخلنا حربا ال ناقة لنا فيها وال مجل ،ثم غدروا بنا..
قتلونا ،ثم سبونا أمام العامل ومبباركة األمم..

وألول مرة منذ زمن بعيد يتحد هدف عريب مشرتك..
نحن لسنا لقمة سائغة..

انتقلت اإلش��ارات ب�ين اجليوش الثالث��ة برسعة للقاء عن��د نقطة معينة،

رسع��ان ما ع��ادوا إليها ..وىف تناغ��م مدهش وصلت اجلي��وش الثالثة لنقطة

اللقاء..

(مرج ذي التلول)..
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وقفت اجليوش بانتظار أمر اهلجوم..

وقبل اهلجوم قرر القادة أداء الصالة لله أوال..

تراص��ت اجليوش يف مش��هد مهيب ،بينام خرج املس��يحيون بأس��لحتهم
وعتادهم حييطون اجليش حلامية املصلني ومراقبة املوقف..

مل تك��ن احلرب قط حربا دينية ..هؤالء أرادوها دينية ..صبغوها بصبغة
دينية..
مشهد رهيب ..عرشات اآلالف من اجلنود املسلمني يقفون يف نظام دقيق
يف مئ��ات الصف��وف ..وحوهلم آالف اجلن��ود املس��يحيني يعطوهنم ظهورهم
ويتأهبون أمام املعدات والرادارات..
حيمون إخواهنم..

ساد الصمت ..ثم صاح القائد بصوت ٍ
عال يف مكرب الصوت:
 -الله أكرب..

رست قشعريرة قوية يف أجس��اد اجلنود ،بينام جلجلت الصحراء بصوت
املقاتلني:
 -الله أكرب..



بعد العرص بقليل بدأ اهلجوم العريب..

اكتساح كامل..

غضب عارم..
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ال هدف لدهيم سوى القتل ..اإلبادة التامة هلؤالء اخلونة القتلة..

ب��دأت الدبابات تدخل مواقع اجلن��ود الغربيني بأقىص رسعة ،بينام تطلق
مدافعها ذخائرها بأقىص طاقة ورسعة هلا ،وىف كل اجتاه..

ومن خلفها املدرعات تنترش برسعة يف قلب صفوف املشاة وتطلق النريان
بكثافة يف كل مكان..

ومن خلفهم يعدو املقاتلون العرب كاألسود وهم يفتحون نريان بنادقهم
عىل كل ما يتحرك أمامهم..
ال صوت يف امليدان غري صوت األسلحة..

مل جيد اجليش الغريب وقتا حتى ليستعد أو يندهش..

ثقتهم بأنفس��هم جعلت هناك تراخيا عاما ..هم يعرفون العرب ..تاريخ
طويل من الصمت عىل قتل إخواهنم يف كل مكان ،فلامذا سيتحركون اآلن؟
ولكنهم حتركوا ..وقاتلوا..

وكانت النتيجة :اكتساح..

كآلة احلصاد التي ال ترتك شيئا قط كان اجليش العريب ..جيتث هؤالء من
فوق األرض اجتثاثا..
أما كامريات القنوات اإلخبارية العاملية فكانت بالقرب من املوقع..

بعضه��م كان ميل��ك تلك الكام�يرات احلديث��ة التي تلتقط ص��ورا فائقة
الدقة والوضوح عن بعد ..وبعضهم ميلك كامريات ميكنها التحليق والتقاط
الصور دون مصورين ..تبث ما حيدث مبارشة..
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غالبية هذه الكامريات تدمرت وسط اهلول الذى حيدث اآلن ..وكثري من
املراسلني الصحفيني قتلوا ..كان الرصاص يتطاير بصورة كثيفة مل تشهدها
أي حرب من قبل قط..
وخالل وقت قصري أدرك قادة الغرب أن..

مل ينج أحد تقريبا من القوات الغربية..
حرب إبادة..

وانترشت هذه األنباء يف العامل..

و ش��اهد اجلميع صورا منتقاة بعناية ..وال مانع من إضافة بعض املؤثرات
اخلاصة التي جتعل املقاتلني العرب أكرث دموية ووحشية..

ثم تناثرت العناوين املناهضة للعرب يف كل مكان ..عىل الرغم من ذهول
قادة الغرب فإهنم ال يضيعون وقتا قط ..حرب أخرى قادمة وجيب أن نحشد
هلا أكرب قوة ممكنة:
« -اإلرهابيون العرب ينقضون عىل جيش احلرية .»..

 «اجليش العريب يقتل كل فرد يف اجليش ..ويرتكبون جرائم حرب .»..« -اجليش اإلرهايب مي ِّثل بالقوات الغربية يف حرب إرهابية غادرة .»..

 «ش��اهد عيان من قل��ب احلدث :يقول إنه ال يدري ما الس��بب ..كانواجيلس��ون يف هدوء داخل معس��كراهتم ،وفوجئوا باجليش اإلس�لامي ينقض
عليهم ليقتلهم وهم يصيحون الله أكرب وانرصوا حممدا .»..
« -جيب أن يدفع العرب الثمن .»..
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وكأن املش��اهد الس��ابقة من القتل الغريب للجيش العريب حق مكتسب..
من حق اجلنود العائدين من احلرب الشاقة أن يلهوا قليال..
أصب��ح اآلن احلديث منصبا عىل االنتق��ام ..مات اجلنود العرب عىل مرأى
ومسمع من اجلميع ،ومل يتحدث أحد يف العامل عن ذلك قط..
ثم..

تنق��ل لنا القن��وات الفضائية خرب اجتامع عاج��ل يف مقر األمم املتحدة..
حي��ث يعرض��ون أوال ص��ورا للقتىل الغربي�ين ،وصورا للدم��ار الذى أحاط
مبعداهتم ،وكيف أن العرب اصبحوا قوة إرهابية عظيمة ال يستهان هبا ،وجيب
وقفها وردعها بأية صورة من الصور..
حتى ولو بحرب عاملية رابعة..

وحتى لو اضطروا لقصفهم باألسلحة النووية..

نطق األمني العام الكلامت السابقة ،فساد الوجوم املكان..

احلرب السابقة كلفتهم الكثري حقا..

حرب جديدة؟
ومع العرب؟
العرب؟

كان الغربيون خيشون العرب منذ فرتة طويلة..

خالل اخلمس�ين عاما األخرية تطور العرب تطورا هائال ..تطور مل يكن
يف حسبان أحد يف العامل كله..
منذ ظهور جبل الذهب عند هنر الفرات..

مملكة الرب

36

األيام األخيرة لألر

جبل الذهب
احلكوم��ة العراقية قررت يوم��ا تغيري جمرى النهر لتغذي��ة أرض زراعية

ش��ديدة اخلصوبة ،لكنها شبه جافة ،وبعد مناقشات كثرية كان احلل األمثل

هو حتويل مسار النهر..

كان مرشوع��ا عمالق��ا لتطوير الع��راق زراعيا ،أخذ منهم قرابة الس��تة

أع��وام حلفر املجرى اجلديد ع�لى أن يصب يف نفس النقطة القدمية التي كان

يصب فيها..

وتم األمر..

وىف احتف��ال كبري تم فتح املس��ار اجلدي��د ..وبدأت مي��اه الفرات هتدر

منطلقة يف جمرى جديد واعدا مبستقبل جديد ،وبدا أن العراق يتطور زراعيا
بقوة..

كام ظهرت وعود أن أرايض العراق س��تتحول لبالد زراعية تنافس البالد

األوروبية الكربى مبنتجات ش��ديدة اجلودة ..بينام جف جمرى النهر القديم

متاما ،وأخذت الش��مس تلعب دورها يف جتفيف األرض التي أخذت تتش��قق
رويدا رويدا..

ثم جاء هذا اليوم ..رجل بسيط يسري بسيارته جوار جمرى النهر القديم..

كان يس��افر من بلدة ألخرى يريد إحضار أدوات حديثة خاصة بالزراعة،

ويفكر هل ستكفي النقود التي معه؟

ثم ملح ملعانا رائعا يربز من حتت األرض يف وسط جمرى النهر اجلاف..
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بريق خطف أنفاسه..
بريق الذهب..

فورا قام بركن س��يارته جانبا ،وهبط ليستطلع األمر ..هل هو كنز قديم

ال يعرف أحد عنه شئيا؟

أخذ قلبه ينبض بقوة وهو يقرتب من املكان ..وملعان الذهب يتزايد كلام

اقرتب..

أخذ يتلفت حوله ..ال يريد ألحد أن يرى ما يراه اآلن..

ال أح��د بالق��رب من��ه ..أخذ ي�سرع يف خطوات��ه ..كم متىن ل��و أنه نزل

بسيارته ،لكن املجرى شديد االنحدار..

وصل إىل املوضع الذى يوجد فيه الربيق..

كتل��ة ذهبي��ة غ�ير واضح��ة املع��امل ..يظهر ج��زء كبري منه��ا من حتت

الرثى..

نزل ع�لى ركبته وأخذ يزيل عنها ما حوهلا من الرتاب وأنفاس��ه تتالحق

يف انبهار..

قطعة ذهبية كبرية جدا..

ذهب يكفى جلعله ثريا هو وأبناؤه وأحفاده إىل حني موهتم..
حاول بكل قوته جذهبا من األرض لكنه مل يستطع..

أخذ حيفر حوهلا ،والقطعة تكرب ويزداد حجمها كلام حفر..
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وم��ع بريق القطعة يف ذلك الوقت من النه��ار ،بدأ بعض الناس يأتون من

بعيد ،ثم يشاركونه احلفر..

كان مغتاظا ..لكن ال بأس ..هناك ذهب يكفى للجميع..

و يا له من ذهب ..يف حياته مل ير مثل هذا اللون النقي الصايف اجلميل..
والقطعة تزداد ضخامة كلام ازداد حفرهم..

ازدادت مجوع الناس..

قطع��ة حجمها اآلن مثل حجم س��يارة كبرية ..ويكرب حجمها كلام ازداد

حفرهم..

ثم وصل اخلرب للدولة..

وفورا تدخل اجليش العراقي الستخراج القطعة وسط احتجاج املواطنني

الذي��ن كانوا يعملون هن��اك ..لكن الدولة العراقية أعط��ت كال منهم مبلغا

تعويضيا ضخام ،واستأثرت بالذهب لنفسها..

لكن أي تعويض هذا الذى يعوض هذا التل الذهبي؟

مل يك��ن أمام املواطنني غري الرض��وخ واإلذعان بعدما وضع حول املوقع

سياج أمىن شديد القوة واحلراسة..
ثم بدأ احلفر احلقيقي..

جاءت معدات احلفر العمالقة و احلديثة وبدأت حتفر..
ومع احلفر كانت القلوب ترجتف من فرط السعادة..
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كمية من الذهب مل يرها إنس��ان من قبل قط ..وهذا معناه حتول العراق
من دولة شبه نامية إىل أغىن دولة يف العامل عىل اإلطالق..
كم الذهب هنا مياثل أو يتجاوز كم الذهب يف العامل كله..

جبل من الذهب..
شديد النقاء..

شديد الربيق..

وم��ا كانت الواليات املتح��دة وال بعض البالد األوروبية لتس��مح بذلك،
خاص��ة م��ع متيز إرسائي��ل غيظ��ا ..يقولون إن ه��ذا الذهب م��ن حقهم ألن
األرايض من النيل إىل الفرات هي أراض ملك هلم..

وىف ق��رار دويل رسيع غريب ،ت��م اعتبار هذا الت��ل الذهبي ملك عاملي
وجيب أن يوضع حتت الوصاية الدولية..
طبع��ا رفض الع��راق هذا الكالم ..الذه��ب يف أرض عراقية إذن هو ملك
للعراق..
وطبعا معىن ذلك تدخل أمرييك يف أرض العراق..
مرة أخرى..

هنا جلأ العراق حليلة قوية..

أعلنوا  -يف بيان رسمي  -اعتبار نصف ما يوجد من الذهب بالكامل سيكون
مل��كا ألى دولة (عربية) فقط تدافع عنها ضد أي احتالل غاش��م أو حماوالت
للرسقة الدولية ،عىل أن يتم تقسيم هذا النصف عىل جمموع املدافعني..

40
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ثم أعلنوا أرقاما تقريبية ملا سيتم استخراجه من ..أطنان !!
رسعان ما تطورت األحداث برسعة شديدة..

ٍ
قوات كثرية لالس��تيالء عىل املوقع ،بينام أرس��لت
أرس��لت األمم املتحدة
غالبية الدول العربية جيوشا ممن تطوع للدفاع عن الذهب..
وكام هو متوقع..

قامت حرب شديدة الوطيس يف هذا املكان بني قوات دولية حتاول فرض
س��يطرهتا بالقوة ،وبني قوات برية م��ن مجيع الدول العربية حتاول أن تدافع
عن جبل الذهب حتى آخر رمق..

العجي��ب يف هذه احل��رب أن التدخل اجل��وي كان ضئيال ج��دا ..كانت
احل��رب كلها عبارة عن مناوش��ات بني اجلن��ود ،وتطور إىل مقتل��ة عنيفة بني
اجلميع..
ال أح��د رابح أو خارس ..الطرف��ان يقتل بعضهام بعضا بكفاءة ش��ديدة،
والكفتان متوازنتان متاما..

م��ع تده��ور األوض��اع وخس��ارة املقاتل�ين ،ق��رر املجتم��ع العامل��ي
االنسحاب..
بالفعل انسحبت القوات العاملية ،لكن العرب قرروا استكامل القتال..
مع بعضهم..

الطمع أغىش عيوهنم..

وخالل يومني فقط قتل تسع وتسعون باملائة من القوات..
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من كل مائة رجل عاش ..رجل واحد !!

كان العامل يف حالة جنون مل يشهدها من قبل قط ..وعىل الرغم من ذلك
فقد هدأت األوضاع فجأة..
انتهت (حرب الذهب) هذه ،ثم تم تقس��يم الذه��ب عىل الدول العربية
التي شاركت يف احلرب..

وكانت الس��عودية هلا نصيب األسد ..إذ إهنا حصلت وحدها عىل ثالثني
باملائة من إمجايل جبل الذهب..

وكان تغي�يرا عامليا يف قيمة العمالت س��حق كل املوازين املعروفة ..ففي
وقت قيايس بلغ الريال السعودي عرشين دوالرا أمريكيا..
حالة من الرفاهية اجتاحت اجلزيرة العربية وما حوهلا..

ثم جاءت فكرة غريبة وجمنونة جدا..

ملاذا ال نحول األرايض العربية إىل أراض خرضاء؟

بل ونحفر أهنارا ..ونس��قط أمطارا ..والتكنولوجي��ا احلديثة جعلت كل
يشء ممكنا ما دمت متلك مثنه..
وبدأ مرشوع بالغ الغرابة..

مرشوع ختضري اجلزيرة العربية..

بواسطة فريق من العلامء الدوليني ،تم اختيار عدة مناطق لتكثيف املياه
م��ن اجل��و ..وعدة مناطق أخرى لتحلي��ة مياه البحر ،وكان��ت النتيجة أن تم
غمر اجلزيرة العربية بعرشة أهنار صناعية..
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وأثناء ذلك اشرتوا ماليني األشجار من كافة األنواع ،خاصة االستوائية
منها  ،..كام اشرتوا ماليني األطنان من الطني اخلصب..

كان الع��امل يراقب بذهول اجلزيرة العربية وهى تتحول برسعة ألراض
خرضاء واسعة..
وكانت الدول العربية من حوهلا حتذو حذوها..

لكن رويدا رويدا بدأت األمور املالية تعود لسابق عهدها..

الع��رب غالبا مرسفون يف كل تفاهة ممكن��ة ..وبذلك عاد الغرب ليحكم
قبضت��ه بالعقوبات الدولية والق��روض القاتلة للدول يف خ�لال بضعة عقود
فقط..
ومع ذلك فقد حدث شيئان أقلقا مضجع الغرب بشدة..

أول يشء أن العرب قرروا توحيد العملة فيام بينهم ..قرار متأخر لكنهم
فعلوه..
وثاين يشء أن العرب قرروا إصدار بطاقة عربية موحدة ملواطنيها..
كان العرب يقوون يوما بعد يوم..

شوكتهم تقوى..

وهذا يقلق الغرب..

ليس ألن العرب مصدر قلق ،لكن ألهنم يس��توردون كل يشء تقريبا من
الغرب ومن آسيا ..واستقواء العرب معناه ضعف االقتصاد العاملي..
يف مؤمتر اقتصادي الحق نبه أحد اخلرباء هلذه النقطة..
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إذ إن العرب ال ينتجون شيئا تقريبا ،والغرب يبيعون هلم منتجاهتم بأكرث
م��ن ضعفي ربحها الع��ادي ..ولذلك فتقدم العرب اقتصاديا يس��اوى ضعف
خط�ير ورمبا اهنيار يف االقتصاد الغريب ..االقتصاد الوحيد الذى لن يتأثر هو
االقتصاد اآلسيوي ألهنم ال يستوردون شيئا تقريبا ،بل يقومون بتصدير كل
يشء..
وعىل الرغم من أن العرب مل يس��تمروا طويال يف آثار جبل الذهب هذا،
فإهنم قد أصبحوا أقوى بكل تأكيد..
أقوى اقتصاديا وروحيا..
ولذلك جيب قمعهم !!

ال جيب القضاء عليهم ،بل قمعهم فحسب..

وعندما قامت احلرب بني اآلسيويني من جهة ،والعرب والغرب من جهة،
رأى الغرب ما ميكن أن يفعله حتالف عريب..
إذن ال بد من إعادة تفريقهم..

فرق تسد..

وبناء عىل ذلك صدر قرار رسى مبشاركة أغلب الدول الغربية بعد احلرب
ً
املشرتكة عىل التحالف اآلسيوي ..قرار احلرب ضد العرب..
وإذالهلم..

وإضعافهم..

وتركهم منهكني حمطمني يتسولون لقمة العيش بأضعاف أضعاف مثنها..
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حرب أخرية توضع هلا كل ميزانية ممكنة..

احتالل األرايض العربية اآلن تعىن مكاسب مهولة للغرب..
واحلجة موجودة..

العرب قتلوا جنودنا يف مرج ذي التلول ،ونريد الثأر هلم..

سنطلب منهم تسليم املقاتلني..

وإن س��لموهم نخربه��م يف غضب بوجود املزيد م��ن اهلاربني ،ونطالبهم

بتسليمهم فورا ..حتى ولو مل يكن هناك املزيد..
وإن رفضوا تسليمهم فهي احلرب..
وىف كلتا احلالتني سنحتلهم..

يف هناي��ة االجت�ماع الدويل اتف��ق ممثلو مثان�ين دولة تقريبا ح��ول العامل

مبهامجة العرب !!
مثانون دولة!!



بع��د ما حدث م��ن تلك األحداث األخ�يرة يف مرج ذي التل��ول وانتصار

العرب عىل اجليش الذى غدر بالفرقة العربية ،علم اجلميع بشأن اجليش الذى

جيهز لغزو البالد العربية..

مل حيرك أحد من العرب ساكنا وال حتى ببيان اعرتايض..
كان الفزع هو سيد املوقف..
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الرعب..

مثانون دولة؟

العامل كله تقريبا؟

حدث اهنيار عام يف احلالة النفسية يف كل البالد العربية..
ولثاين مرة خالل فرتة قصرية أيقن اجلميع باهلالك..
كل يشء يسري نحو األسوأ..

وكل يشء جتمد متاما يف العامل العريب..

فقط صدرت األوامر للجيش الذي يف (مرج ذي التلول) أال يربح مكانه،
بينام عادت بقية القوات إىل بالدها..
وخالل وق��ت قصري ،كانت الق��وات الدولية حتارص املنطق��ة العربية..
مرص والشام والسعودية والعراق وقطر والبحرين وعامن..
فقط..

يلتهم��ون ه��ذا اجلزء الق��وي صعب املضغ ،ث��م يتس��لون بالباقي رويدا
رويدا..
كان��ت الدول قد بعثت كام هائال من اجلنود ..رمبا ضعف ما أرس��لوه يف
احلرب السابقة..
أقل جيش من هؤالء كان حيوى اثنا عرش ألفا من املقاتلني..

كم رهيب..

ماليني اجلنود مرة أخرى..
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للهجوم عىل العرب هذه املرة..

وبينام كانت السفن احلربية تصطف حول البالد ،وزئري الطائرات يصم

اآلذان يف الس�ماء ،ص��در بيان م��ن املجتمع الدويل يدعو في��ه االحتاد العريب

لالستس�لام فورا ،وتس��ليم املقاتلني الذين يف (مرج ذي التل��ول) للمحاكمة

العسكرية بسبب قتلهم جنود أبرياء..

وجاء الرد احلاسم ..اخلائف عىل الرغم من ذلك:

« نرفض تس��ليم جنودنا ..جنودنا قام��وا بأخذ الثأر من اجلنود الغربيني..

واجلن��ود الغربي��ون ه��م الس��ابقون يف االعتداء ،والس��جالت تثب��ت ذلك،
وتسجيالت وكاالت األنباء العاملية تثبت ذلك »..

وكاالت األنباء العاملية كان موقفها غريبا ..قالوا إهنم ليس لدهيم سجالت

تثبت أو تنفي موقفا ما ..كل التسجيالت تثبت أن هناك (قتال) يف املنطقة..
وبالطبع اختفت العديد من التسجيالت..

الرد العريب كان مبثابة إعالن احلرب التي كانت ستقوم عىل أية حال..

م��رت ليلة متوت��رة مل ينم خالهلا أحد يف املنطق��ة ،وىف الصباح وعىل غري

املتوقع ..جيش (مرج ذي التلول) قاموا بشن هجوم عنيف عىل أقرب جيش

غريب لدهيم ..ودار قتال عنيف بني الطرفني..

روي��دا رويدا بدأ اجلي��ش العريب ينهزم ..وما لب��ث أن حلقته عدة قوات

غربي��ة قريبة تزي��د من وطء القتال ض��د العرب ..وانقلب��ت املوازين عىل

اجليش العريب متاما..
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ازداد إط�لاق الن�يران كثافة ،ثم بدأ قصف ش��ديد متتاب��ع لألماكن التي
حيتمى هبا هؤالء املقاتلون العرب..
قصف شديد متتابع..
شديد..

ومتتابع..

كانوا يريدون إبراز قوهتم لدحض النفسية العربية متاما..

ولذل��ك مع حلول الليل ،كانت منطقة (مرج ذي التلول) عبارة عن أرض
ممتلئة باألشالء البرشية ..أرض محراء اللون..
األرض نفسها ال بناء مرتفع فيها ..تم تسويتها بالكامل باألرض..

كانت هناك قنوات تنقل ما حيدث هناك يف ش�ماتة هيستريية ..بينام بدأ
املطر هيطل عىل هؤالء الشهداء..
قتل جيش (مرج ذي التلول) كله..

مل يبق فيه أحد..

وىف غطرس��ة متناهي��ة ظهر قائ��د القوات املنترصة يف ه��ذه املنطقة وهو
يتمىش ب�ين اجلثث ،بينام املطر هيطل بغزارة ليجع��ل الدماء جترى أهنارا بني
األقدام ..وما لبث أن تقدم من إحدى الكامريات وقال يف غرور:

 «تم سحق الديدان العربية ..رصاصري ال قيمة هلا ظنت أن هلا مكان يفالعامل ..وهكذا نعامل الرصاصري.»..

ث��م س��ار بعي��دا وه��و يتخ�ير مواضع قدم��ه بحي��ث يدوس ع�لى جثث
عربية..
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أمضت اجليوش الغربية الليلة يف احتفال ،بينام صدر قرار دويل بتكريم

األبطال الذين سحقوا اجليش اإلرهايب العريب..
ثم ازدادت األمور سوءا..

قررت إحدى الدول العربية غري املشاركة يف احلرب أساسا االشرتاك..

يف اجلانب الغريب..

وتبعتها دولة عربية ممن تم حمارصهتم ..استس��لموا وبعثوا جيوشا تشارك

اجليوش الغربية..
ودولة ثالثة..

ورابعة..

ما يقرب من ثلث اجليش العريب القديم انضم للجانب الغريب..
ال كلامت تصف ما حيدث..

يكفى أن تدرك أن احلديث بني الناس اقترص عىل مكانة الشهداء يف اجلنة

وما يلقونه من نعيم..
فقط..

حتى الدعاء عىل الطغاة مل يعد خيرج من القلوب كسابق عهده..
إحساس عام بأهنا النهاية..

اجليش الغريب ال يقهر ..واجليش العريب غري موجود أساسا..

يف الي��وم الت��ايل بدأ اجليش الغريب حيتل منطقة الش��ام بالكامل ..س��وريا
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ولبن��ان وم��ا بقى من الش��ام ..كل ه��ذه املنطقة أصبحت مكتظ��ة باجليوش
الغربية..
خالل يوم واحد فقط ..ودون مقاومة تذكر..

ثم بدأوا بالزحف الربي جتاه عمق األرايض السعودية..

أق��رب جيش موجود كان يف املدينة املن��ورة ..عدة آالف من املقاتلني ال
يدعمهم أية قوة جوية..
قوات برية فحسب..

ص��در األمر هل��م بالقيام بالدفاع ع��ن األرايض الس��عودية ..وانضم هلذا
اجليش عدد كبري من الذين كانوا يف زيارة للمسجد النبوي آنذاك..

كان��وا يدرك��ون أهنم ل��ن يعودوا غالب��ا ..م��اذا تفعل بضع��ة آالف أمام
ماليني؟
انطلق اجليش يف طريقه نحو اجليش الغريب..
وبدأوا اهلجوم..

هجوم قوي ش��ديد ،اس��تعملوا في��ه كل ما ميكن اس��تعامله من أس��لحة
ثقيلة..
حتى حلقوا مبن سبقوهم من الشهداء ..عن بكرة أبيهم..

ولث��اين مرة عىل الت��وايل ،تنقل الكام�يرات للعامل ما ح��دث (لإلرهابيني
العرب) ..حيث كان اجلنود الغربيون يس�يرون يف غطرس��ة وسط األشجار
الوارفة التي تشبعت بثقوب الرصاص ودماء املقاتلني..

مملكة الرب

50

األيام األخيرة لألر

وىف حركة معنوية قاتلة ،ثم السيطرة عىل مراكز البث العربية ،وأصبحت

القنوات كلها تقريبا ال تبث سوى مشاهد القتل والدماء واألشالء ،وتطالب
اجلانب العريب بالتسليم..

ويتكرر األمر لثالثة أيام متواصلة ..جيوش ضئيلة جتتمع ملقاتلة اجليش

الغريب الضخم ،فيفنون متاما ..يقتلون مجيعا..
كان هؤالء الراغبون يف الشهادة..

بينام كان العامل يضحك من هؤالء..

أكرث من مخسني ألف مقاتل عريب ميوتون ىف ثالثة أيام..
هذه محاقة..

هذا عته وختلف..

جمانني هؤالء العرب..

لكن هناك يشء ما حيدث..

هناك أمل يف الصمود يظهر..

من بني رماد اليأس والقنوط تظهر زهرة بيضاء..

األمل..

الرجاء يف الله تعاىل..

الكل آمن أن الوقت وقت النهاية ،ورمبا كان يأسهم من احلياة هو ما بث فيهم

بعض القوة ..فلو كنت ميتا ال حمالة فألمت مدافعا عن أريض ووطين وديين..
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وبش��كل ما ع��اد الع��رب يبث��ون بياناهتم من بع��ض القن��وات ..واختار

التحالف العريب رئيسا يعرب عام يريدون فعله أو قوله أمام الناس..
يف ثالث يوم من بداية العدوان العاملي الرهيب صدر له بيان..
بصوت هادئ حازم قال:
«مل نكن إرهابيني قط..

ومل نكن معتدين قط..

وإن كان املوت قادما ،فليأت ونحن مرحبني به ،آملني أن يتقبلنا الله عنده..
سنموت اليوم أو غدا..

ولذلك..

بدال من أن منوت يف منازلنا ،فلنمت يف ميدان القتال..

طلبت قتالنا ..والله املستعان عليكم .»..
وأهنى خطابه هبذه الكلامت..

احلقيقة أن العرب خالل هذه األيام الثالثة كانوا جيتمعون بش��كل رسي

حلشد كل ما ميكن حشده من قوات وأسلحة وذخائر..
كانوا يومهون العدو بعدم القدرة عىل القتال..

وقبي��ل فجر الي��وم الرابع بقليل ،كانت الق��وات العربية من مجيع الدول

العربي��ة هتجم هجوما رشس��ا ..هج��وم من يدرك أنه س��يموت وال يشء لديه

ليخرسه..
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بداي��ة من الطائرات املقاتلة التي هامج��ت حامالت الطائرات الغربية..
أه��م يشء هو القضاء عىل أكرب كم ممكن من الطريان الغريب ..وطوربيدات
بأعداد هائلة هامجت املدمرات الغربية يف البحرين األمحر واألبيض..

كان الغرب مس��تعدا للح��رب ،ومع ذل��ك كانت النتائ��ج لصالح العرب
بشكل كبري..
ثم بدأ القصف املدفعي..

قصف مدفعي كثيف عىل أماكن جتمع اجليش الغريب..

ثم قصف متواصل من الطريان العريب ..كل أنواع الطائرات شاركت يف
هذا اهلجوم ..اس��تخدموا حتى الطائرات املدنية لتحمل القنابل وتلقيها عىل
اجليوش الغربية..
مل يعد عند العرب دبابات كثرية..

لكن كان لدهيم من الذخائر ما يكفى لس��د هذا العجز ..استخدموا كل
أنواع األسلحة لصد كل أنواع املركبات..
حتى الصواريخ املضادة للطائرات أطلقوها عىل الدبابات..

املفاج��أة احلقيقية أن العامل الغ��ريب مل يكن يتوقع وج��ود بقايا قوة لدى
العرب..
ومل يكن لدهيم قوة بالفعل ..كانت األسلحة موجودة لكن ال قوة..
ضغط الغرب عليهم فأخرجوا طاقاهتم..
اليأس..
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ثم األمل يف املوت..

فلم يعد لدى العرب ما خيرسونه حقا..

خ�سر الغربي��ون يف الس��اعة األوىل قبل رشوق الش��مس غالبي��ة قواهتم

البحرية واجلوية والكثري من قواهتم الربية..
مشتتة ..خائفة..

ال يفهمون حقا ما حيدث..

وجاءت اخلطة االسرتاتيجية الثانية:

القصف من بعيد ..قصف بكل ما ميكن القصف به..

صواريخ..
قنابل..

رصاص..

بل واستعملوا املجانيق القدمية يف عدة أماكن..

جمانيق معدنية ضخمة تم تصميمها وصناعتها برسعة من حديد التس��ليح

لس��حق اجلي��ش الغ��ريب ..فأصبحت الس�ماء متط��ر فوقه��م ذخائ��ر وقنابل
وصواريخ وجالميد صخر..

كان غالبية اجليش الغريب من املشاة يف منطقة الشام..

واستمر هذا اهلجوم الكاسح يومني كاملني متتابعني ،ومن مجيع اجلهات،

حتى أهنم كانوا ال يدرون إىل أين ينسحبون..
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بال حلظة توقف أو هدنة اللتقاط األنفاس..

وتوقف البث حول العامل..

ال أحد يدرك ما حيدث هناك حقا..
تعتيم إعالمي كامل..

وم��ع بداي��ة اليوم الثال��ث بدأت اجلي��وش العربية توق��ف قصفها رويدا
رويدا..
كانت الذخائر العربية عىل وشك النفاد..

ومع انقشاع الغيوم ظهر املشهد املخيف..

مل يتحمل الكثريون ذلك الذي رأوه..
مذبحة رهيبة..

مئات اآلالف من اجلنود قتىل..
األرض مبتلة متاما من الدماء..
ال صوت إال..
أنني هنا..

ورصاخ ضعيف هناك..

ال يوجد إال أقل القليل من اجلنود اجلرحى الذين هم عىل وشك املوت هم
اآلخرون..
بدأ اجليش العريب جيتاح هذه املناطق يف حذر ،بينام الصمت خييم عىل املكان..
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رائحة املوت تفعم األنوف كأبشع ما يكون..

تم إنقاذ ما يربو عىل عرشة آالف جندي غريب..

فقط..

وكان القادمون من الثامنني دولة ما يقرب من مليون مقاتل أو أكرث..

مقتلة مل ير مثلها قط..

اهنزم مثانون جيشا مرة واحدة !!

العامل يف حالة توتر وترقب ..حربان عامليتان يف وقت قصري جدا..

ث��م عاد البث ..فوجئ اجلمي��ع بأجهزهتم تلتقط البيان الرس��مي للرئيس
العريب املمثل عن كل الدول ،والذى قال فيه:

« نحمد الله عىل نرصه ..لقد أبدنا الذين جاءوا لقتلنا ..مل نرد القتال قط،
بل وضعتمونا فيه رغام عنا..
أنت��م الذين بدأتم االعتداء ،ونحن دافعن��ا عن أرضنا ووجودنا كام ينبغي
أن تك��ون املدافعة ..واملرة القادمة لن نكتفى بالدفاع ،بل س��نفكر جديا يف
احتالل الدول التي ستتعرض لنا بسوء..

أنتم أحدثتم خس��ائرا مهولة يف األرواح واملمتل��كات والعتاد ..وعليكم
بسداد مثن ذلك ..لذلك سيقدم خرباؤنا بيانا تقريبيا للخسائر ،وما نريده من
تعويضات نراها مناسبة..
من اليوم ..نحن كيان عريب واحد ،وسنعمل عىل ذلك .»..
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كانت اجلثث متأل منطقة الشام ..جثث أكرث بكثري مما ميكن مجعه..

بدأ التعفن يدب يف اجلثث رسيعا ويرتفع لعنان السامء..

الناس يرون الطيور يف السامء حتاول التحليق بعيدا عن منطقة املوت..

ما يلبث الطائر أن يرتنح يف طريانه..
حياول الصعود..
الرفرفة..

ثم يسقط ميتا..
اهلواء فسد..

تم عمل سياج أمىن حول هذه املنطقة يك ال يعربها أحد وميوت..

يف احلقيقة ما كان أحد جيرس حتى عىل االقرتاب من هذه املنطقة..
رائحة العفن كان ميكن شمها من عدة كيلو مرتات..

وكانت هناك بعض الكامريات احلديثة يلتقط مراس��لوها أفالما وثائقية

هلذه املذبحة..
وفجأة..

التقطت عدسات الكامريات شيئا غريبا..

يف وسط اجلثث كان هناك شخص ميىش..
كان طويال جدا ..رمبا ناهز املرتين..
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كان يسري وسط اجلثث ببطء..

يف يده عصا طويلة يتكئ هبا عىل األرض..

كان يرتدى أسامال سوداء تغطى جسده ورأسه..
كان حمين الظهر بشكل غريب وخميف..

كان أقرب ما يكون إىل صورة املوت كام يرسمها األقدمون..
كان خميفا..

وبينام كان الرئيس العريب خيطب يف الناس وذكر أنه سيهجم عىل الغرب
إن أساءوا ،رفع هذا الشيخ األسود رأسه للسامء ورصخ..
رصخة عظيمة عمالقة مرعبة..

انتبه كل املوجودين يف هذه املنطقة لتلك الرصخة..

وفجأة ظهر وجه شديد القبح عىل كل شاشات العامل ..وجه مشوه خميف
هيمس:
اآلن..

خرج الدجال..

ثم سمع الناس فحيحا قويا ،واختفى هذا الشبح متاما..

ومع اختفائه توقفت مجيع أجهزة املشاهدة يف العامل..
بال استثناء..
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الدجال
العامل يف حالة دهشة غري مصدقة..

الدجال؟

أو ..املسيخ الدجال؟

ولكن ..من هذا الشيخ الذى يرتدي األسود؟

أتراه ..الشيطان؟

كث�ير من الن��اس يعتقدون أن ما ح��دث جمرد خدع��ة ..خدعة من أحد
حمرتيف برامج الكمبيوتر هيدف هبا إىل إثارة الذعر ..أو هي مزحة سخيفة..
الوسيلة الوحيدة اآلن للتواصل هي بعض كابالت اإلنرتنت فقط..

وهذا ال يكفي..

أفضل ما ميكن فعله اآلن هو الطريان..

برسعة ش��ديدة اس��تقل عرشة طيارين طائراهتم إىل البل��دان القريبة من
هذا املكان ليستطلعوا األمر يف املدن الكربى..
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الن��اس كلهم س��معوا هب��ذا األم��ر ،وغالبيتهم رأى هذا الش��يخ األس��ود
بالفعل..
لكن..

مل ير أحد الدجال..

من قلب مطاراهتم الرئيسة تم االستقصاء من قبل أجهزة املخابرات..

وخالل وقت قصري جاءت األخبار..

مل ير أحد شيئا غريبا..

وحتسبا لألمور جيب عىل كل جيش أن يعود لبلده..

بدأ هؤالء الطيارون العرشة يعودون باألخبار اجليدة لقادة اجليوش..

ال وجود للدجال..

ولكن عىل اجليش العريب املتحالف أن يتفرق ويعود لبالده..

وعىل الفور بدأ اجلنود يستعدون للعودة ..كل إىل بلده..
وىف خالل عدة أيام كانت األمور مستقرة..

وبدا أن املوضوع بالفعل كان مزحة سخيفة ال أكرث..
ال يوجد يشء غريب..

ع��اد اإلرس��ال يعم��ل بكف��اءة وق��وة ،ومل ي��در أح��د ق��ط س��بب ه��ذا
االنقطاع..
وبدأت املفاوضات بني الدول عن التعويضات..
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ألول مرة منذ فجر التاريخ يكون للعرب حق يطالبون به الغرب..
وىف هذا الوقت..

بني الشام والعراق..

كان يوجد يف األرض ما يشبه البرئ..

منطقة غريبة وسط اخلالء..

فجأة امتدت يد غليظة خترج من قلب البرئ..

وأخذ تدفع بصاحبها للخروج بسالس��ة ،ثم استلقى صاحب اليد جوار

البرئ ،وأخذ يضحك بصوت عال..
صوت ضخم خميف..

ثم هنض هذا الرجل وسار عدة خطوات بتؤدة..

سار جتاه الرشق..

كان ضخم اجلسد بشكل الفت..

جسد عضيل قوى..

ولون جلده مييل إىل احلمرة كأمنا لوحته الشمس..

ذو شعر كثيف جمعد..

وله عني مفقوءة..

مثل حبة عنب معصورة..
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أعور..

وبينام كان يسري عىل مهل أخذت الذكريات تتداعى إىل خميلته..

عندما كان طفال كان يعيش يف (حصن) من حصون اليهود..

ولكنه مل يكن كأي طفل..

من��ذ ميالده وه��و قوي ..ال يب�كي أب��دا ..إذا جاع صاح بش��دة وغضب

فقط..

وإذا أراد شيئا حصل عليه بالقوة..

ودامئا ما كان يرى هذه املخلوقات..
اجلن..

رجال س��ود ونساء س��ود يتحركون أمامه جيئة وإيابا ..كان كلهم خميفا

للغاية ،لكنه مل خيف منهم قط..

ورسعان ما أدرك أن ال أحد يراهم غريه..

كثريا ما كان يستيقظ من نومه ليجد أحدهم جواره ينظر إليه بشدة..

فينظر إليه هو اآلخر مزجمرا يف غضب..

إنه يريد أن ينام..

فيختف��ي هذا الذى ينظر إلي��ه يف احلائط ببطء أو يط�ير بعيدا أو خيتفي

فحسب..
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كثريا ما شعر أهنم حيمونه ..حتى سمع صوت أحدهم ألول مرة..
وكان عمره مخس سنوات..

كان يعلمه كالما غريبا ..لغة مل يسمعها من قبل قط..

أشياء سعيدة..
وعندما يتمتم هبذا الذي يقولونه له ،حتدث له
ٌ
أشياء يف غاية السوء لآلخرين..

مثل ذل��ك البائع الذى ضايق أمه اليهودية يوم��ا ،فتمتم ببعض ما حيفظه،

فانقلبت بضاعة البائع كلها وتناثرت يف كل صوب..

أو ذل��ك الذي ح��اول رسقة بعض الثامر من حديقته��م ،وعندما دمدم مبا

حيفظه وقع يف حفرة وكرست قدمه..

أحيانا كان أحد هذه املخلوقات يأتيه بثمرة ..كأمنا يسرتضيه..

وكان يس��مع كثريا عن العامل اخلارجي ..هناك ش��خص ما اسمه (حممد)

يبرش بدين جديد اسمه (اإلسالم)..

وكان يعرف حممدا ..رآه ذات مرة ..وارتاح ملرآه بشدة..

ولكن��ه ش��عر باالنزعاج يف ذات الوق��ت ..ال يدري مل��اذا ،لكنه مل يكن

يشعر بتلك الطأمنينة والثقة التي يتمتع هبا منذ طفولته ..وبدأ ينقلب ارتياحه
ملحمد إىل توجس..
وقلق..

وخوف..

مملكة الرب

64

األيام األخيرة لألر

حتى جاء ذلك اليوم ..كان هناك يشء ينبغي عليه أن يفعله ويتعلمه..
فخرج إىل البستان الذى يعيش جواره ،وجواره أحد اجلان يلقنه..

وبدأ يزمزم..
ويزمزم..
ويزمزم..

كلامت غريبة عجيبة علمها له ذلك الرجل الذي يرتدي أس�ماال س��وداء
باألمس..
رجل مل يره غريه ،وكان يرتعد فزعا ملرآه..

ولكنه كان يشعره بالقوة أيضا خالل ما علمه إياه..

قوة السحر..


كان يعرف أن اسمه الذي يعرفه الناس هو( :ابن صياد) ..أو (صاىف)..

ولكنه كان يدرك متاما أنه ليس ابن صياد..
إنه ابن ذلك الشيخ األسود املخيف..
وله كامل والئه..

ويف خارج البستان كان هناك يشء غريب حيدث..

كان (حممد) ومع��ه صديقه القوي (عمر بن اخلطاب) يقرتبان هبدوء من
بستان اليهودي ،وىف صمت دلفا إليه..
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ثم بدأ حممد يف فعل يشء غريب..

يشء يدل عىل أنه يعرف شيئا بخصوص ابن صياد هذا..

يشك فيه..

فأخذ ينتقل هبدوء وحذر من خلف شجرة إىل خلف شجرة أخرى..

يستخفي باألشجار عن أعني الفضوليني..
يريد أن يسمع زمزمة ابن صياد..
وعمر وراءه يسري ويتعجب..

هذه أول مرة يف حياته يرى حممدا يترصف هبذه الطريقة عىل اإلطالق..

واقرتب حممد من الصبى أكرث فأكرث..

كان يسمع أصواتا عجيبة خترج من ابن صياد..

دمدمات وزمزمات..

ثم جاء ما أفسد عىل حممد ما يفعله..

خرجت (أم صاىف) من أحد أركان هذا البستان ،فرأت حممدا وهو يتسمع

البنها..

وهى كانت ختىش ابنها وتدرك أن هناك يشء رشير حيوم حوله..
وقفت لربهة تشاهد املوقف وتفكر..

مل تكن تدرى ماذا تفعل..
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هي تعرف حممدا ،وأنه ذو عقل راجح..
ولو تسمع البنها لرمبا أدرك ما به..

ولكن ..ابنها ليس كصبيان املدينة عىل اإلطالق..
وهي ختشاه..

لذا رفعت عقريهتا بصوت مرجتف حتذر ابنها..
ِ
صاف ..هذا حممد..
 -يا

فانتبه الولد من رقدته ..اعتدل يف جلس��ته عىل األرض بطريقة جد خميفة..

وبنظرة ثابتة قاسية أخذ يرمق حممدا مبارشة..

بينام وقفت األم من بعيد ترجتف و تنظر ماذا س��وف حيدث مع ابنها الصغري..

م��ا لب��ث أن هن��ض الول��د الصغ�ير وجس��ده كله يرجت��ف م��ن الغضب
والثورة..
الغضب العنيف يتجىل عىل مالحمه..

غضب ال ميكن أن يصدر من طفل صغري..
أبدا..

تنهد (حممد) ونظر إىل عمر بن اخلطاب وقال له:
 -لو تركته ..لبني..

لو أهنا فقط تأخرت بضع ثوان ،لكان الرس��ول الكريم قد أدرك ما يريد
إدراكه بخصوص هذا الصبي..
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وقرر (حمم��د) أن يقرتب من الصبى ويتحاور مع��ه قليال ..رمبا تيقن من
شكه..

وق��ف حمم��د أمام الصبى الصغري ..مرت ثوان قبل أن يس��أل رس��ول الله
الصبى سؤاال..
قال:

ِ
صاف ..أتشهد أىن رسول الله؟
 -يا

كان رد الطفل عجيبا ..رد ال يتناسب هو اآلخر مع عمره عىل اإلطالق..

قال الصبى:

 -أشهد ..أنك رسول األميني..

نظر عمر إىل رفيقه ..ما هذا الرد العجيب؟
هل يشهد أن حممدا رسول؟

أم هل يستهزئ به يف الكالم؟

وشعر عمر بالغضب ..ثم سأل ابن صياد حممد سؤاال مباغتا:
 -يا حممد ..أتشهد أىن رسول الله؟

ارتفع حاجبا عمر يف دهشة ..بينام رد عليه الرسول هبدوء:
 -آمنت بالله ورسله..

رد حكيم عىل طفل صغري..

طفل يشك أنه هو ..املسيخ الدجال نفسه..
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ثم خطر لرسول الله خاطر..

هل يستطيع ذلك الطفل أن يقرأ أفكاره بشكل ما؟
فقال للصبى بلهجة التساؤل:

 -يا ابن صياد ،إين خبأت لك خبئا..

ثم صمت ..قال له إنه يفكر يف كلمة ما ..هل يستطيع أن يدركها؟

هل يستطيع ..أن..

يقرأ أفكار الرسول؟

صمت الولد هنيهة ..نظر للرسول الكريم ،ثم ضيق عينيه وقال ببطء:
 -الدخـ ..الدخـ..

فقاطعه حممد قائال بلهجة حتمل قدرا من التوتر:
 -اخسأ ،فلن تعدو قدرك..

هل أصاب التوتر رسول الله؟

هل بذلك تأكد من كونه هو هو الذى يبحث عنه؟

ما الكلمة أصال التي كان يفكر فيها الرسول؟

التفت عمر بن اخلطاب للرسول وسأله هامسا:

 -يا رسول الله ..ما خبأت له؟

نظر الرسول الكريم نحوه ،ثم قال:
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 -خبأت له( ..الدخان)..

قرأ الطفل الصغري نصف كلمة..
فقط..

هل تكفى كدليل؟

كان عمر بن اخلطاب قويا ..ال يعرتف إال بالقوة املطلقة قبل إسالمه ،ثم

القوة يف احلق بعد إسالمه ..وما دام الذي أمامه هو املسيخ الدجال ،إذن..
صاح أمام الرسول قائال:

 دعين يا رسول الله أرضب عنقه..نتخلص منه ..ننهي رشوره..

لكن الرسول نظر جتاه الطفل وقال:

 -دعه يا عمر ..إن يكن هو ..فلن ُتس��لط عليه  ،..وإن مل يكن هو فال

خري لك يف قتله..

ث��م ترك��ه الرج�لان وخرج��ا ،وأخذت عين��ا الصغ�ير تتابعه�ما ،وتتابع

ضحكات تلك الكائنات الش��يطانية التي عادت تلت��ف حوله من بعد ابتعاد
الرسول ورفيقه ترمقهام ومها يبتعدان..

ثم عاد لرقدته عىل األرض وأخذ يزمزم..
ويزمزم..
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انت�شر خ�بر ه��ذا الولد ب�ين الناس ..الرس��ول يش��ك يف أنه هو املس��يخ
الدجال ..فبدأ الناس يبتعدون عنه ويتجنبونه..
نظرات اخلوف والكراهية حتوطه أينام ذهب..

والعجي��ب أن قومه من اليهود كانوا يتجنبونه كذلك ..وظل هكذا عددا
من السنني ،حتى أصبح شابا يافعا..
واختذ قرارا غريبا..

دخل ابن صياد يف اإلسالم !!

ليس ذلك وحس��ب ،بل إنه تزوج وأصبح عنده الكثري من األوالد ..وهو
م��ا يتناىف مع كونه املس��يخ الدج��ال الذى ال عقب ل��ه ،أي ال ذرية وال أوالد
له..

ومع ذلك ظل اجلميع يتجنبونه ويبتعدون عنه ويتحاش �ونه بكل طريقة
ممكنة ..بل إن بعضا من الصحابة كان يقسم بالله أمام النبي أن ابن صياد هو
نفسه املسيخ الدجال ،والرسول ال ينكر عليهم ذلك..
ما الذى رأوه منه حتى يكونوا عىل يقني من أمره هبذا الشكل؟

زمزمته؟

املصائب التي حتل معه أينام ذهب؟

عيناه اللتان تريان ما ال يراه اآلخرون؟

أم مواقفه الغريبة مع بعض الناس املوجودين آنذاك؟
مثال:
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بعد وفاة الرس��ول بفرتة ،كان أبو س��عيد اخلدري عائدا من مكة املكرمة
إىل املدينة املنورة يف قافلة حج ..وكان معهم ابن صياد !!
حاجا !!
ً

وعندما توقفت القافلة للراحة يوما ،رأى أبو س��عيد ابن صياد وهو يضع
أغراضه جوار أغراض أيب س��عيد ..فش��عر بضيق شديد منه ..ونصحه بعذر
ٍ
واه أن يضع أمتعته يف الظل..
كان يستوحش منه وخيشاه بشدة..

ولك��ن ابن صي��اد بالفعل محل متاع��ه ووضعه بعيدا ..ث��م ذهب إلحدى
ال��دواب وحلب منه��ا حليبا طازجا وعاد به إىل أيب س��عيد اخلدري يقدمه له
بابتسامة ..تفضل ارشب..
وأبو سعيد ال يريد أن يرشب من يديه شيئا..

فتعلل بحرارة اجلو ..واللنب ساخن ..ال أريد أن أرشب اللنب اآلن..

فنظ��ر له ابن صياد نظرة طويل��ة غاضبة المئة ..وما لبث أن جلس جوار
أيب سعيد ..ثم قال هبدوء:
 يا أبا س��عيد ..لقد مهمت أن آخذ حبال ،فأعلقه يف شجرة ،فأخنق نفىسوأنتحر مما يقوله الناس عين يا أبا سعيد..
والتفت إليه ونظر يف عينيه مبارشة وأكمل:
 -إهنم يقولون إين أنا ..املسيخ الدجال..

صمت برهة التقط فيها نفسا عميقا ،ثم قال بكلامت بطيئة:
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 -أنت رفيق الرسول ،وال خيفى عليك حديثه ..أليس كذلك؟

أوليس قال النبي عىل الدجال :هو كافر؟

وأنا يا أبا سعيد مسلم..

وأمل يقل الرسول ال يدخل مكة وال املدينة؟

وأنا اآلن خارج من مكة وذاهب معك للمدينة..

وأمل يقل الرسول ال يولد له؟

وقد تركت أوالدي يف املدينة..

فكيف يقولون إين الدجال؟
كيف يا أبا سعيد؟

من داخل أيب سعيد تصاعدت أنة خجل ..حقا حججه قوية..
كيف مل نفكر يف ذلك من قبل؟

وكاد أبو سعيد أن يعذره ويشفق عليه..

أعذاره كلها صحيحة..

لكن ابن صياد مال نحوه حتى ش��عر بلفح أنفاس��ه ونظر يف عينيه مبارشة

وهو يقول بنربة خميفة:

أما والله إين ألعرف الدجال ..وأعرف أين هو ..وأعرف أباه وأمه..
فنهض أبو سعيد رسيعا من جواره وصاح بنربة خائفة غاضبة:
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 -تبا لك سائر اليوم ..ابتعد عىن..

وبدأ يسري بعيدا عنه ..وما لبث أن التفت نحوه وسأله بنربة استنكارية:
 أسوف تفرح لو كنت أنت الدجال؟أيرسك أنك ذاك الرجل؟

مهس ابن صياد وهو يسبل عينيه قائال:

عيل ..ما رفضت..
 لو عرض ّما رفضت..

أكمل أبو سعيد ابتعاده عنه وهو يرضب كفا بكف..
ومن داخله سمع صوتا خيربه:
 -إنه هو..

 املسيخ الدجال..
وهناك موقفه الغريب مع عبد الله بن عمر..

كان عبد الله يسري يوما مع جمموعة من الصحابة يف املدينة حني اصطدم

به وجها لوجه..

كانت األقاويل تنترش عن ابن صياد منذ فرتة..

أبناؤه يتساقطون موىت واحدا تلو اآلخر منذ فرتة..
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ميوتون..

ما يكاد يدفن واحدا حتى ميوت أخوه بعده بفرتة..

حتى صار ال ولد له..
ال عقب له..

واآلن ي��راه اب��ن عم��ر يس�ير يف ش��وارع املدين��ة وعين��ه تش��به العنب��ة

املعصورة..

أصبح أعورا..

عينه ..كعنبة معصورة؟!!

مشهد زلزل ابن عمر ومن حوله ومأل قلوهبم فزعا..

العالمات التي ذكرها رسول الله تتحقق فيه واحدة تلو األخرى..
سأله ابن عمر بصوت مرجتف:

 -متى فعلت عينك ..ما أرى؟

نظر نحوه ابن صياد بعينه السليمة ،ثم قال:
 -ال أدري ..وجدهتا هكذا صباحا..

فقال ابن عمر يف ذهول وعيناه زائغتان وقلبه يرجتف:
 -ال تدري؟وهي يف رأسك؟

كان يظن أن ابن صياد يتالعب به أو يسخر منه..
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مل يكن يدري أنه حقا ال يدري..

أنه رمبا كان ينبغي االبتعاد عنه اآلن حتديدا..

رد عليه ابن صياد بحدة وغضب وهو يلوح بيديه:
 -لو شاء الله جلعلها يف عصاك..

ال يدرى ابن عمر السبب ،لكن ارجتافة قلبه حتولت لغضب شديد استوىل

عليه متاما..

ش��عر أن رد ابن صياد كان استفزازيا ألقىص درجة ..ودون تفكري هوى

عىل جسد ابن صياد بعصاه التي يتكئ عليها حتى انكرست..
عىل جسد ابن صياد..

وأمام أعني الناس حدث يشء مذهل..

انتفخ ابن صياد !!!

انتفخ ،وانتفخ ،وانتفخ ..حتى مأل السكة !!

هكذا حىك ابن عمر ومن معه من الصحابة ما حدث..

تفرق الناس مذعورين من املشهد الرهيب..
رجل ينتفخ ويتضخم !!

وجرى ابن عمر مع من جرى مبتعدا عنه..

وىف غمرة توتره وغضبه وخوفه ذهب ألخته (حفصة بنت عمر) ..زوج

الرسول ،وحىك هلا ما حدث..
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فقالت له المئة:

وما تريد منه؟

أما علمت أنه خيرج ويبدأ فتنته بسبب غضبة يغضبها؟
ابتعد عنه..

بالفع��ل ابتعد اجلميع عن��ه أكرث وأكرث ..ولكنه مع ذل��ك ظل موجودا يف

املدينة وحيدا تعيس��ا يتجنبه الناس وخيش �ونه وال يتعاملون معه إال يف أضيق

احلدود لفرتة طويلة..

ال يؤنس وحدته غري اجلان الذين يأتونه من حني آلخر يعلمونه شيئا..
فقط..

شاهد وفاة أىب بكر..

ومقتل عمر..

ومقتل عثامن..
ووفاة عىل..

وبداية حكم األمويني..

ودوما ترتدد حوله األقاويل ،لكنه ما عاد هيتم ..انصب اهتاممه كله عىل

تعلم ما كان يريد تعلمه من البداية..
الدمدمات والزمزمات..

أكان هذا سحرا؟

77

الفصل الثانى :الدجال

ال يدرى ..وال هيتم..

حت��ى حدث��ت موقعة (احلرة) ..ب�ين (احلجاج بن يوس��ف الثقفي) وأهل
املدينة..
هنا قرر أن خيرج للقتال مل يكن يشعر باخلوف مطلقا ..خوف الناس من
حوله منه أعطاه ثقة وقوة نفسية مروعة ..وكأمنا يوقن أنه لن ميوت..
وقبل الوصول ملكان القتال بقليل كان قد جاءه عرض ال ميكن رفضه..
من إبليس نفسه..


مل يك��ن مقتنعا بدخول هذه احلرب ،لكنه بش��كل ما كان قويا مل تؤثر
فيه الس��نون ،ومل تؤثر فيه أقاويل الناس ،ومل يؤث��ر فيه موت أبنائه بالقدر
الكايف..
وكأن العمر نفسه توقف عند حلظة معينة مل يكرب بعدها قط..

ثم قرر أن خيتيل بنفسه ليقيض حاجة..

وبينام هو س��ائر اش��تم رائحة خبيثة تأيت من يس��اره ..وجه نظره نحوها
فرأى ش��يخا أس��ود اللون والثياب ميس��ك بعص��ا طويلة س��وداء يقف أمامه
شاخما..
خميفا..
مهيبا..

ارتعد من املفاجأة ال من اخلوف ..كان يدرك أنه أمام الشيطان األكرب نفسه..
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بصوت كالفحيح س��مع صوت الش��يطان يتكلم ،بين�ما انقلب العامل من

حوله لكتلة من السواد..

ال يشء موجود سوامها..

ال أرض..

وال سامء..

وال برش..

فقط هو..

والشيطان..

قال الشيطان:

 -ابن صياد ..ابين ..صايف ..املسيح اجلديد ..اإلله..

استفزت الكلمة حواسه بشدة ..بحذر سأل ابن صياد عن كلمة واحدة:
 -اإلله؟

ضحك الشيطان ضحكة مبحوحة ،وقال:

 -نع��م ..اإلل��ه ..يوما ما ألقيت بذريت يف رحم أم��ك فجئت للدنيا ..رأتين

أمك هبيئة أبيك ،بينام التهمت ناري رمحها..

أي بين ..ميكنك أن تصبح إهلا لو أردت ..إله حقيقي يعبده الناس وخيرون

له سجدا..

إله ..حييي ومييت..
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إله يتحكم يف األرض والسامء والبرش وكل يشء..

إله منتقم جبار..

فقط ..خذ القرار..

مل يكن ابن صياد بحاجة ألخذ القرار ..هو قد اختذه فعال..
انتصبت هامته وصاح:

 -علمين كيف..

اقرتب منه الش��يطان دون أن يتحرك ..ونظر بعينيه امللتهبتني يف عيين ابن

صياد مبارشة وقال:

 -أبنايئ يعلمونك منذ كنت رضيعا ..السحر..

حتكم الكون يا بين بالسحر ..تعال معي وسأعلمك..

السحر..

وما لبث أن لف عباءته حوله واختفيا متاما من قلب الصحراء..
وبال أثر..


وجد ابن صياد نفسه يف مكان قديم..

كهف قديم..

كهف ميلء بأشياء غريبة ال يدري ما هي..
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وكتب..

كتب قدمية متناثرة عىل عدة مناضد وىف قلب جدران الكهف..
وهبمس كالفحيح قال:

اآلن ..أعلمك السحر..

أومأ ابن صياد برأسه موافقا ،واجته ألقرب املناضد إليه ..وبإشارة من يد
الشيطان طار كتاب ضخم وانفتح أمامه عىل أول صفحة..
وبص��وت رهيب بدا وكأمن��ا يصدر من جدران الكه��ف الصخرية ذاهتا
جاء صوت الشيطان قائال:
 -اقرأ ..وتعلم..


ظل ابن صياد يتجرع الفنون السحرية من الشيطان سنينا طويلة..
جرب كل يشء..
وتعلم كل يشء..

وبشكل ما مل يتقدم عمره..

الشيطان نفسه مل يكن يدري كيف ال يتقدم العمر بابن صياد..

وكانت الشياطني ختدمه وحترض له الطعام والفاكهة يف كهفه هذا..

ومع ذلك فكثريا ما كان خيرج ليجرب سحره عىل البرش..
حتى أتقن كل يشء..
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وأصبح عامل الشياطني بالكامل حتت إمرته يفعل فيه ما يشاء..
أليس هو ابن الشيطان األكرب؟

ابن إبليس..

بشكل ما ..هو أمري هذا العامل..

لكنه كان متشوقا للمزيد..

قدرات��ه اآلن ال تكفي��ه ..م��ازال بعيدا جدا عام يرغب فع�لا يف تعلمه..
وكان يدرك أين ميكنه إجياد ما يرغب فيه حقا..
لذلك سأل الشيطان يوما سؤال غريبا:

يريد أن يعرف مكان مليك السحر..
هاروت ..وماروت..

امللكان اللذان أنزهلام الله يف بابل عىل الناس فتنة..

نزال يعلامن الناس السحر..

وم��ع الوقت نيس الن��اس وجودمها ..وبقي��ا يف بابل يذكران ويس��بحان
الله..
عندما سأله ابن صياد عن مكاهنام ،الشيطان نفسه اندهش..

ماذا يريد ابن آدم هذا؟
مل يعتربه ابنه قط..

لكنه كان يثق بكفره..
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يعلم أنه هو..

وكل ما يفعله يصب يف النهاية للخراب الذى ينشده..

وكان يعرف أمر امللكني ..ومكاهنام حتديدا..
لكن الشيطان ال يستطيع الدخول عليهام..

ليس ألنه ال يس��تطيع ،ولك��ن مزجيا من احلقد والكراهي��ة والرهبة ميأل

قلبه متاما..

ال يريد رؤية مالئكة عىل اإلطالق..

لذلك أوصله مكاهنام وتركه عىل باب برئ يف بابل..
واختفى..

مل يرتدد ابن صياد..

كان أمامه فتحة يف س��فح اجلبل تشبه البرئ وهتبط ألسفل بزاوية خطرة

جدا ..دلف إليها يف هدوء وأخذ هيبط..

مل متر فرتة طويلة حتى سمع هذه األصوات..

اسرتخت أعصابه كلها مع صوت امللكني اجلميل ومها يسبحان الله..
ويذكران الله..

صوت مجيل مل يسمع مثله قط..

ورغ�ما عنه ش��عر برع��دة خفيفة ترسى يف جس��ده وهو يكم��ل النزول

إليهام..
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ومن وسط الظالم رأى نورا صافيا يأيت من األسفل..

نور مل ير مثله طوال حياته..

ن��ور صايف ..رائق بال ش��وائب وكأنه يكنس الرتاب بعي��دا ويرتك النور

صافيا..

وظل ابن صياد هيبط..
والنور يتزايد..

واألصوات املالئكية تزداد وضوحا ومجاال..

حتى وضع قدميه عىل أرضية الكهف أخريا..
وصل إليهام..

وساد الصمت فجأة..

أخذ ينظر نحومها مأخوذا مبهورا مبا يراه..

مل يكونا قبيحني مثل الشياطني التي يراها منذ طفولته..
كانت هيئتهام برشية منرية..
كأمنا يضيئان بأنفسهام..

ال أثر للغبار أو التعب أو األمل عليهام..
ال يوجد يف وجهيهام جتعيدة واحدة..
برشة صافية نقية رائعة..
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وعينان صافيتان قويتان..
وجسدان قويان..

نظرا إليه ،ونظر إليهام ،ثم بصوت واثق قوي ال أثر فيه لإلرهاق قال:
 -أنا صاىف ابن صياد ..وأريد تعلم ما تعلامنه..

كانا مأمورين بتعليم من يطلب العلم..

أ َّيا كان..

لذلك مل يسأال شيئا..

بل بدآ عىل الفور يف تعليمه..

ظل ابن صياد معهام قرونا طويلة..
يتعلم..

وجيرب..
ويتقن..

ويعيد..

تعلم منهام ما مل يتعلمه برش من قبل قط..

بلغ مستويات مل يبلغها أحد ،ولن يبلغها أحد..

اقرتب جدا من القدرات اإلهلية نفسها ،بعلم الله وإرادته..
تعلم منهام ،وأعطاه الله القدرة..
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فتنة األرض..

فتنة آخر الزمان..
املسيخ الدجال..


كان إبلي��س يتحرق ش��وقا ليعرف ما تعلمه ابن آدم هذا ..كان قد س��مع
عنه الكثري مما قاله حممد ومن قبله من األنبياء..
لكن أن تسمع غري أن ترى بعينيك..

قرون طويلة منذ تركه عىل باب امللكني ..مل يكن يتوقع قط أن يستغرق
األمر كل هذا الوقت..

أو أن يعي��ش كل ه��ذا الوق��ت ..مل يك��ن البرش قط م��ن ذوي األعامر
الطويلة ..فهل تأثر بنطفته التي ألقاها يف رحم أمه؟

وم��ع ذلك فقد كان خيىش خروجه بش��دة ..خروجه معناه أن النهاية قد
اقرتبت كثريا..
حتى ذلك اليوم..

يوم احلرب العظمى..

كان يش��عر بالغضب مما حيدث ..شوكة املؤمنني تقوى وتشتد ..احلروب
اصطبغت كذبا بالصبغة الدينية وهو وأتباعه املسئولون عن ذلك ،ومع ذلك
فقد انترص اإلميان..

غالبية اجليش األورويب إما مسيحيني خمدوعني بشكل ما ،أو ال ملة هلم..
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بينام غالبية اجليش العريب إما مسلمني أو مسيحيني يبغون الشهادة..

والله وحده يعلم ما يف القلوب..
وانترص التحالف العريب..

التحالف األكرث إميانا..

واآلن هيددون بفرض عقوبات عىل أوروبا وأمريكا؟

هيددون بغزو البالد الغربية؟

وإن مل يس��يطر عىل مقاليد األمور ،فلرمبا اجته��وا بالفعل صوب أوروبا
وأمريكا..
كان يعلم أهنا ليست حربا دينية عىل اإلطالق..
وإن مل ينترص اآلن فسينترش اإلميان يف العامل..

فكان أن ظهر بنفس��ه عىل شاش��ات العامل ..يدعي أن املسيخ الدجال قد
خرج..
اليهود واملسيحيون واملسلمون يعلمون وجوده..
ولسوف يستعدون للقائه..

أي أن اجليوش العربية س��تتفرق وتعود لبالده��ا ويتجاهلون مؤقتا فكرة
غزو أوروبا..
ثم..

فوج��ئ بابن صياد خيرج بالفعل م��ن البرئ التي مل تتغري معاملها كثريا عىل
مر السنني..
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ويتجه ناحية الرشق..

ابتسم الشيطان ابتسامة خفيفة ،رسعان ما ماتت عىل وجهه العجوز..

النهاية قريبة جدا..


خرج ابن صياد من مكمنه ،واسرتجع ذكرياته وهو يسري جتاه الرشق..
اآلن هو ميتلك قوى ال حيلم أحد بامتالكها..
اآلن هو ..إله..

يستطيع إخراج خريات األرض..

ويستطيع السيطرة عىل السامء ..واحليوانات ..واجلن..
لديه جنة ونار..

وهو حييي ومييت..

أليست هذه هي قوى الله؟
اآلن ..ال إله إال أنا..

وستخضع األرض كلها لإلله اجلديد..

وكانت أقرب البالد إليه هي إيران..
بدأ يسري برسعة عجيبة..

مما تعلمه أن يأمر الرياح فتدفعه أو حتمله يف سريه برسعة هائلة..
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حتى وصل إىل مكان به أناس وبدو يف الصحراء..
كان بحاجة إىل الدعم..

وق��ف أمامه��م ريثام هتدأ األتربة املثارة بس��بب الري��اح التي تدفعه من

حوله قليال ،وهم ينظرون نحوه بدهشة وفزع..

وفج��أة صاح ب��كالم مل يتبينوه ..وع�لى الفور ب��دأت األرض ترتج حتت

أقدامهم..

ومن بني الرمال بدأت تظهر قطع من الذهب اخلالص..
قهقه ضاحكا ،ثم قال هلم:

 -هذه هدية الرب احلقيقي لكم ..أنا الله ..اسجدوا يل واشكروين..

ومل ينتظر رد فعلهم..

ألق��ى كالم��ه وانطل��ق برسع��ة بالغ��ة نحو أق��رب مكان حيوي وس��ائال

إعالمية..


كان الشيطان يراقب ما يفعله عن كثب ..وكان يشعر بالقلق..

يعلم شيئا ال يعلمه ابن صياد..

يعلم أن فرتة وجوده عىل األرض قصرية..

أربعون يوما ..فقط..

وال ينبغي تضييع هذه الفرتة..
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لذا قرر الذهاب إليه وإخباره هذه املعلومة..

معرفته هبا قد تزي��ده جنونا عىل جنونه ،وجتعله يطيح يف األرض ويعيث
فيها فسادا أكرث وتدمريا أكرب وأكرب..
األرض ..مملكة الله ..ستصبح عام قريب مملكة الشيطان..
من فوره اجته للمسيخ الدجال..

ويف قل��ب الصحراء وعىل مش��ارف مدينة طهران ،وقبل بزوغ الش��مس
بقليل ظهر البن صياد أثناء س�يره خارق الرسعة هذا كظل أس��ود كبري يطري
أمامه..
صاح الشيطان:

إيل..
 -يا ابن صياد ..استمع َّ

تنبه ابن صياد له ،ثم توقف بغتة عن س�يره العجيب هذا مثريا سحابة من
األتربة ..لكن بإشارة من إبليس هبطت الرمال كلها عىل األرض تاركة جوا
أسودا نقيا..
وقف الدجال يشاهد الشيطان وهو يتحدث..

مل ينزل إبليس عىل األرض ..ظل واقفا يف اهلواء ترفرف أس�ماله السوداء
بفعل الرياح..

بصوت عميق أخربه إبلي��س أن فرتة مكثه يف األرض أربعون يوما فقط..
عليه أن يستغلها أفضل استغالل وأال يضيعها يف العبث..
هنا امحرت عني ابن صياد الوحيدة يف غضب وصاح بصوت جهوري:
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 -ومن أنت حتى حتكم عىل أفعال اإلله؟هل يوجد إله ميوت؟

انتبه الشيطان لكالم ابن صياد ..إنه يظن أنه اإلله حقا..

استطرد صاىف قائال:

 -ل��ن أموت ..س��أخضع األرض يل ..ولن يعبد أحد إهل��ا غريى ..أنا الرب

احلقيقي..

األرض كلها ..بإنسها وجنها ..حتى أشجارها وحيواناهتا وطيورها..
ستسجد يل ..وحدي..

ثم أشار بإصبعه نحو إبليس وقال:

وأنت أوهلم..

ارتج عىل إبليس من املفاجأة ..أسجد ..لطني؟
أنا؟

غضب إبليس غضبا شنيعا ..لكنه مل يرد عىل ابن صياد..

كان يعل��م أنه أقوى منه علام ،ولن يس��تطيع إيذائه ..وليس من مصلحته

إيذائه ..لذلك اختفى من أمامه ببطء وهو يتمتم:

 -ستخرس يا ابن آدم ..ستخرس يا بين ..ستخرس..

ثم اختفى متاما..

قهق��ه اب��ن صياد ضاحكا ىف نش��وة عارم��ة ..لقد هرب إبليس نفس��ه من

أمامي..
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ولكن..

ما لبث أن صمت وعقد حاجبيه مفكرا ..هل يتكلم إبليس باحلق؟

أربعون يوما؟
فقط؟

وكيف؟

وملاذا سيضللين إبليس؟

ظل ثابتا يف مكانه غارقا يف تفكري عميق ،ثم قرر أن يفعل ش��يئا مل يفعله
برشي من قبل..
جلس مرتبعا عىل الرمال قبل رشوق الشمس ،وأخذ يزمزم..

كلامت جديدة مل ترتدد عىل األرض قط..
كلامت خميفة رهيبة..

كل�مات جعلت األرض ترجتف واألش��جار ت��ذوي واحليوانات املحيطة
هترب..
ومع بزوغ قرص الشمس يف األفق كان قد انتهى..

هنض ومسح عرقا غزيرا ،ثم ابتسم يف سخرية وقال:

أربعون يوما..

ضحك بصوت عال ثم استكمل سريه الرسيع نحو أقرب بلدة..
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تقرير وكالة ناسا اإلعالمي
« نحن ال نفهم ما الذي حيدث..

كوك��ب األرض ال يتح��رك حول حموره ..لقد توقف فج��أة ..بالطبع هذا
ين��ايف العلم بش��دة ،فل��و توقف فجأة فس��يطري الناس واملباين ويس��قط بقوة
ش��ديدة نتيجة تزايد اجلاذبية املفاجئ ..وس��وف حيرتق نصف األرض بأشعة
الشمس ،بينام سيتجمد النصف اآلخر..
إن الذى يبدو لنا هو ..أن الزمن نفسه توقف..

األرض مت��ر بنف��س أطوار اليوم الع��ادي ،ولكن ببطء ش��ديد للغاية ..لن
تتزايد أش��عة الشمس حلد االحرتاق ..ولن تتجمد أماكن أخرى ..إننا توقف
بنا الزمن داخل األرض ،أو هو مير ببطء شديد جدا ال ندرى له سببا ..ولكن
ال خطر هناك ..غري أن من يعيش��ون يف مناطق ساد فيها الليل ،لن يظهر هلم
النه��ار غري بعد فرتة زمنية طويلة ..رمبا س��تة أش��هر ..وكذلك من يعيش��ون
هنارا لن يروا الليل غري بعد ستة أشهر طبقا للحسابات األولية »..

عىل شاش��ات العامل كان الناس يتابعون ىف مزيج من الش��غف واالنبهار
والرعب ما يفعله الدجال..
أحاطت به الكامريات من شتى أقطار األرض..

أخذت تصوره ىف أثناء جتواله يف العامل..

اجته نحو (طهران) مبارشة ..كان يريد العواصم..
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برسعت��ه اخلارقة اجته صوب منتصف أحد ميادي��ن املدينة ،وجتمع حوله

الناس من كل حدب وصوب..
جتمهر الناس رسيعا..

وقف يرصخ ىف غرور بأعىل صوته:

 -يا أهل طهران ..أنا الله فاسجدوا يل..

رست مهه�مات وضح��كات بني الن��اس ..بينام بدأ بعضهم يس�ير مبتعدا

بالفعل وهو يشوح بيده..

أدار عين��ه الواح��دة فيمن حوله ،ثم أخذ نفس��ا عميقا وص��اح وهو يرفع

عينيه نحو السامء:

 -أيتها السامء ..أمطري..

نظ��ر الن��اس لبعضه��م باس��تخفاف ..ث��م ب��دأت الغيوم حتتش��د برسعة

خارقة..

الدنيا تكفهر وتظلم من فرط الغيوم..

فجأة شق لسان من الربق السامء ،ودوى هزيم الرعد بعده بلحظات..

ثم بدأت السامء متطر بكثافة..

ساد الصمت إال من صوت املطر..

كان التشويش هو الغالب عليهم..

فجأة جاء صوت الدجال:
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 -أيتها السامء ..أقلعي..

ما كاد ينهى كلامته حتى انقش��عت الغيوم املتكاثف��ة ،وقل املطر وكأمنا

أغلق أحدهم الصنبور..

 ..وقف هنيهة يتابع تأثري ما فعله عليهم ..ثم صاح بكلمة مل يتبينها أحد

وهو يشري لألرض..

من حتت أرجل الناس شعروا باهتزازات رسيعة ،وبدأت األرض تتشقق

بصورة خميفة..

صوت حتطم الصخور من حتتهم أصاهبم بالفزع..

ورست كلمة (ال إله إال الله) بينهم ،وهم ينظرون للدجال..

ثم تفجرت األرض باملاس..
كمية ماس مل تر من قبل..

وقف الناس متعجبني ..صاح أحدهم:
 ال يقدر عىل هذا سوى الله..إنه الله..
إنه الله..

سمعه الدجال ..أشار إليه من وسط اجلمع الغفري ،فطار الرجل يف اهلواء

نحو الدجال..

طار ببطء متعمد وسط شهقات الناس..
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تذك��ر أحده��م أن يق��وم بتصوي��ر ذلك املش��هد ،عىل الرغم م��ن وجود

كامريات وكاالت األنباء العاملية ،ورسعان ما تبعه اآلخرون..

وعندما وصل الرجل للدجال ،هبط عىل األرض وسجد بني قدميه مرجتفا

يبيك..

وم��ن داخله ص��در صوت مس��تنكر خفيف ..كيف تك��ون رائحة قدم

الرب سيئة هكذا؟ولكنه وأد فكرته هذه وهو يستغفر..
صاح الدجال:

 -إنه من يؤمن يب يدخل اجلنة وال خوف عليه وال حيزن أبدا..

أتريد دخول اجلنة يا( ..معاذ)؟

انبه��ر الرج��ل أكرث عندم��ا علم الدج��ال اس��مه ..أومأ برأس��ه إجيابا يف

خشوع..

أشار الدجال من ورائه ،فظهرت يف اهلواء كوتان..

فجوتان يف اهلواء..

إحدامه��ا تطل عىل مش��هد بالغ الروعة ..وس��مع الناس صوت موس��يقى

خالب��ة ،ورأوا داخلها أن��اس حيلقون ىف اهلواء وهم يضحكون ىف س��عادة..
بينام تتاميل أش��جار فاكهة م��ع النغامت العذبة ..وتظهر فتيات حس��ناوات

يرق��دن عىل أرائك من ذهب وفض��ة ،بينام تلتمع عىل أجس��ادهن أثواب من

حرير..

والفج��وة األخرى ليس فيه��ا إال نار محراء خميفة تضط��رم ..وىف تناقض
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عجي��ب م��ع الفج��وة األخ��رى صدر من ه��ذه الك��وة ص��وت رصاخ أناس

تتعذب..

رجال ونس��اء يرصخون ويتأوهون ويتوس��لون ..ومن حني آلخر يظهر

ملحة من عذاب شديد..

ومن هاتني الكوتني سال هنران..

هنر من ماء صاف بارد رقراق ..ملس األرض وبدأ جيرى شاقا طريقه..

وهنر ناري ..محم ملتهبة ..ملست األرض وبدأت جترى شاقة طريقها..

أشار الدجال للرجل ،فطار مرة أخرى ببطء..

وصاح الدجال بصوت عظيم:

 -أهيا الناس ..ألست بربكم؟

صاح أغلب اجلموع بصوت عظيم:
بىل ..أنت الله ..أنت الله..

بينام تراجع قلة للخلف وهو يرجتفون..

إهنم يذكرون أحاديثا لرسول الله عن هذا الشخص..

يذك��رون أن الرس��ول ح��ذر م��ن جم��يء املس��يخ الدج��ال ،وأن الن��اس

ستصدقه..

وكان أحد الرجال قريبا من النهرين..

بدأ يقرتب منهام رويدا رويدا..
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هنر املاء عىل ميينه..
صاىف..
بارد..

يبعث القشعريرة يف جسده بصوت املاء الرقراق املريح لألعصاب..
وهنر عىل يساره يلفح وجهه..

يف تصمي��م ،ودون أن ينتب��ه إلي��ه أح��د ..كان ال��كل مش��غولني بالنظ��ر
واالستامع للدجال ،اجته نحو هنر النريان..

وعندما آذت النريان وجهه ،أغلق عينيه إال من ش��قني رفيعني يسمحان له
بالرؤية بالكاد ،حتى أصبح أمامه مبارشة..
أغمض عينيه بقوة..
انحىن..

مد يديه نحو النهر..

أخذ نفسا عميقا ثم غمس يديه فيه حتى املرفقني وهو يرجتف..
وما لبث أن سكن..

أخرج يديه من النهر حيمل بعضا من محمه..
رفع يديه نحو فمه..
ورشب احلمم..

فت��ح عينيه وابتس��م ..ثم س��ار مبتعدا دون أن يلحقه أذى ،وس��ط تكبري
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اجلموع وهتليلهم للمسيح الدجال..

وبينام كان يبتعد كانت شفتاه تتمتامن:
 -صدق رسول الله ..صدق رسول الله..

بين�ما كان الرج��ل اآلخر يطري يف اهلواء ،فأش��ار الدج��ال بيده يف حركة

رسيعة ،فطار الرجل برسعة خارقة ودخل ما بدا للناس أنه اجلنة..
بعدها انغلقت الكوتان يف حلظة..

ورصخ الدجال:

 -أنا الله ..ألست بربكم؟

ورصخت غالبية احلشود:
 هو الله..هو الله..

هو الله..

هو الله..

هو الله..

نظر الدجال للحشود يف غرور..

أمرهم بالسجود ..فسجد أغلبيتهم..
مل ينتظر اكتامل سجودهم..

ترك احلشود وراءه وانطلق للبلد التالية..
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بينام كان إبليس يشعر بالدهشة..

والفخر..

واحلسد والغل يلتهامن قلبه..

سجد أبناء آدم البن آدم ..أما كان ينبغي أن يسجدوا له؟

وىف تثاقل وحسد عظيم ..تبعه للبالد التالية..


كان الدجال مير عىل دولتني أو أكرث يف اليوم الواحد..

صحي��ح أنه مل تع��د هناك أيام ،ألن احلياة أصبح��ت يوما واحدا طويال،

لكن التقويم ظل مستمرا كام هو..

يعدون الساعات ..ويعدون األيام كام ينبغي هلا أن تكون..
لكن وكالة ناسا أصدرت بيانا..

هذه احلالة العجيبة من اجلمود والركود الزمين من املؤكد أهنا ستس��تغرق

عاما كامال..

هذا اليوم الذي متر به األرض سينتهي بعد عام..
قياساهتم لنسبة دوران األرض تشري لذلك..

وماذا بعد العام؟هل سيتكرر األمر؟

ال أح��د يعرف ..لكن الثابت أن املناطق التي خييم عليها الليل ،س��ترشق

عليه الشمس تدرجييا لتغمرها لستة أشهر كاملة..
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بينام س��تغيب الشمس عن مناطق اخرى ليس��ود الليل لستة أشهر كاملة
هي األخرى..
الدورة الطبيعية لليوم األريض..

يف عام..

أما املسيخ الدجال ،فقد كان يسري يف األرض يثري العجب ويدعو الناس
لدينه..

يأيت ألراض زراعية شاس��عة يف قلب آس��يا ..يدعو أهله��ا لعبادته بعدما
يرهي��م العجائ��ب التي يفعلها ..فإن آمن��وا أغرقهم يف اخلري الوفري ..الس�ماء
متطر رذاذا منعشا للنباتات..
احليوانات تكرب وتسمن فجأة ومتتلئ رضوعها لبنا..

ويأم��ر األرض ،فتنم��و النبات��ات برسع��ة أم��ام عي��ون املزارع�ين غ�ير
املصدقة..
ثم يأمرهم بالسجود ويرحل..

اجتاح آسيا بالكامل إال قليال..

ترك املنطقة العربية بالكامل..

كان ي��رى أن دورها ي��أيت الحقا بعدما يس��يطر عىل العامل ،ثم ستس��هل
السيطرة عىل هؤالء ..اجتاح آسيا..
مرورا بإيران وأفغانستان وكوريا واهلند والصني..
أشياء ال ميكن تصديقها..
فعل
ً
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كل أمة رأت فيها الله بشكل أو بآخر..
سجدت آسيا للمسيخ الدجال..

ومن هناك انطلق إىل منغوليا ..حيث القى غضبا..

كانوا يعلمون أنه املسيخ الدجال..

وينتظرون قدومه..

وكانت غضبته رهيبة..

زمزم للس�ماء فانقشعت الغيوم عنها معرضة إياهم للشمس احلارقة طوال
الوقت..
زمزم عىل األرض ،فذبلت املزروعات فورا ..ماتت لتوها..

ث��م زم��زم ع�لى حيواناهت��م ،فأصاهب��ا اهل��زال الرسيع ،وجف��ت رضوع
احليوانات عىل الفور..
وبالطبع مل يتعامل أحد مع هؤالء الكفار باملسيح..

وتركهم يف هذا اخلراب العميم وطار..

أمر الرياح فحملته وطار يف السامء..

طار كالريح املرسلة..

جتاه موسكو مبارشة هذه املرة..
وكل ذلك أمام أعني الناس..

الكامريات تنتظر ظهوره يف أي مكان بلهفة..
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من يف التاريخ رأى الله وصوره بكامريته؟

من يف التاريخ قام بتصوير الله يف بث مبارش أمام شاشات العامل؟
ثم وصل إىل حيث يوجد الرئيس الرويس..

موسكو..

هبط من السامء يف مشهد أسطوري خميف أمام مبىن الكرميلني مبارشة..
وبخطى ثابتة بدأ يسري جتاه باب الرئيس..

رفع اجلنود أس��لحتهم يف وجهه ،لكنه أشار بيده يف حركة بسيطة فطارت

تلك األسلحة كلها بعيدا ..وقال يف سخرية:
ستقتلون الله؟

ثم ضحك مستهزئا ،وهو يأمر األبواب فتنفتح له واحدا تلو اآلخر حتى

وصل للرئيس..

ومن خلفه الكامريات تنقل للعامل..

وقف يف خيالء وزهو أمامه ..أما الرئيس فقد هنض مشوشا ال يدري ماذا

يفعل..

صاح املسيخ بثقة:

 -رئيس روسيا امللحد ..أتؤمن أىن الله؟

كان الرئيس هذا ملحدا بالفعل..
ال يؤمن بوجود خالق أصال..
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ولكن ما يراه اآلن من معجزات خارقة يرضب صميم اعتقاده..
فرد عليه بصوت مبحوح:
 -رمبا..

ابتسم املسيح الدجال..

كان يعلم أنه ملحد ..وال بد أن يؤمن به هذا الرجل حتديدا..

ال بد أن يرى العامل الرؤساء األقوياء يسجدون له..

فسار خطوتني وقال له بصوت هادئ خميف:

 -هل ..إذا ..أعدت لك ..أباك وأمك ..من املوت..

وصمت حلظة ليعطي فرصة لكلامته لترتك تأثريها عليه وعىل العامل الذي
يتابع ما حيدث بانبهار ،ثم استطرد:
 -هل تؤمن أين الله؟

هبت الرئيس الرويس..

ال أحد يعود من املوت ..املوت حتلل بيولوجي فقط ..هكذا يعتقد..
فأومأ برأسه إجيابا دون أن ينبس ببنت شفة..

ضحك املسيح وقال له:
 -حسنا ..تعال معي..

أمسك بيده ثم جذبه واحتضنه ،وبرسعة خارقة انطلق به نحو مقربة أبيه
وأمه..
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ومن خلفه طارت الكامريات من يد املصورين..

طارت وحدها تتبعه..

حتى وصال إىل منطقة القبور..

وق��ف الدجال أمام ق�بري وال��دا الرئي��س املتجاورين ..وت��رك الرئيس

الرويس واقفا خلفه ،بين�ما حتلق الكامريات حوله يف حركة دائرية بطيئة..

ثم صاح:

 -دميرتي ..شاسا ..اهنضا من املوت..

أم��ام الكامريات مل حيدث يشء يف البداية ،ثم ما لبثت الرتبة أن حتركت

حركة خفيفة..

بدأت الرتبة الصلبة تتخلخل..

بدأت أصابع تظهر من حتت الرتاب..

ابتسم املسيخ الدجال أمام نظرات الرئيس الزائغة ..ثم قال:
 -ليس لدينا الوقت كله لننتظرمها..

وبإش��ارة من يد املس��يخ الدج��ال طارت كل األتربة الت��ي يف القربين يف

اهلواء وتناثرت ميينا ويسارا..

كاشفة عن دميرتي وشاسا..

والدا الرئيس الرويس..
كل يف قربه..
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اتس��عت عينا الرئيس الرويس يف مزيج فريد من الفزع وعدم التصديق
واحلنني ،واغرورقتا بالدموع ..ولكنه مل ينبس ببنت شفة..

أم��ا األب واألم فق��د نظرا لبعضه�ما يف نظرات ذاهلة ،ثم نظرا للمس��يخ
الدجال وصاحا:
 -الله ..ها هو الله..

ارمحنا يا الله ..هل نحن يف يوم البعث؟
بصوت مرجتف صاح الرئيس:

 -أيب ..أمي ..هل هو الله حقا؟

 التفتا نحوه وعالمات الدهش��ة تكس��و وجهيهام العائد من املوت وقالاألب:
 -بالطبع يا بىن ..هو الله ..اسجد له..

نظر الرئيس نحو املس��يخ الدجال وهو يرجتف ،فصاح به املسيخ :اسجد
وإال ألقيت بك يف اجلحيم..

وم��ن خلف��ه ظهرت الكوت��ان ..كوة اجلحي��م وكوة اجلنة ..ومنهام س��ال
النه��ران ع��ن ميني ويس��ار الرئيس ال��رويس ..يستش��عر برد أحدمه��ا ولفح
اآلخر..
اتس��عت عينا الرئيس يف فزع ش��ديد ..وارجتفت ش��فتاه وهو يتذكر كل
كلمة خاطئة قاهلا يف حق اإلله ،ثم انحىن..
ووضع كفيه عىل األرض..
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وسجد..

قهقه املسيخ الدجال ضاحكا وصاح:
أنا الله ..أنا الله..

بين�ما بعي��دا عن الكام�يرات الت��ي حتلق وحده��ا وتنقل مش��هد الرئيس
الس��اجد ،تبدل ش��كل األب واألم ببطء ليعودا لشكلهام الشيطاين األصيل..
وبدت من حتتهام الرفات األصلية لألب واالم ،ثم اختفيا متاما..

بدأ يسري بعد ذلك يف البالد برسعته اخلارقة..

ل��و تابعنا جولته ع�لى اخلريطة لوجدنا أنه بدأ من ح��دود العراق مرورا
بإيران وأفغانس��تان وطاجكس��تان ،وهبط للهند ثم ميامنار والصني ومنغوليا
م��رورا بالكوريتني واليابان ..ثم دخل االحت��اد الرويس بقوة ،وبدأ يف جولة
عامة رسيعة يف أراضيه..
يكافئ مريديه ويعاقب خصومه..
ثم فعل املثل يف بقية دول أوروبا..
ومنها انطلق إىل األمريكتني..

بدأ بالشاملية منها ،حيث تقبع كندا ،ثم الواليات املتحدة األمريكية ،ثم
الدول التي يف اجلنوب..
كل هذه الرحالت استغرقت ما يقرب من تسعة أشهر فقط..

وخالل هذه الفرتة كان أكرب داعية ومنارص للمسيخ الدجال هم اليهود..
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كانوا يقولون إنه هو الله املتجسد يف صورة املسيح..

اليه��ود مل يعرتفوا قط بعيىس نبي الله وال مبحمد رس��ول الله ،وإمنا ظلوا

ط��وال الوق��ت بانتظار املس��يح احلقيقي بالنس��بة هل��م ..والدجال بالنس��بة
للمسيحيني واملسلمني..

ومبجرد ظهور الدجال يبدأون يف اتباعه فورا..

النبي املنتظر الذى سيأيت ليعيد لدولة اليهود أجمادهم وحيكمون األرض..

كان الدجال يعلم ذلك ،لكنه مل يعرهم اهتامما كبريا..
كان يرغب يف السيطرة..
يف القوة..

أن تسجد له األرض كلها ال فئة معينة..

أن يكون احلاكم اآلمر الناهي الوحيد..

وكان يصدق أنه قد أصبح إهلا..

انتق��ل بعدها إىل اس�تراليا ..اجتاحها بالكامل يف غض��ون عدة أيام دون

جمهود يذكر..

ودون مقاومة فعلية..

احلق أنه متت عدة حماوالت الغتياله ،لكن ال يشء يقتله..

ذات مرة خرج عليه رجل بسالح آيل أغرقه بالرصاص وهو ثابت مكانه

ال يتزحزح..
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فقط نظر نحوه ،وحتول بجسده إليه وتقدم نحوه يف ثبات وهو ينظر إليه
بعني نارية..
ودون كلمة أمسكه بيديه العاريتني ومزقه نصفني..

أمام الكامريات..

حتى القنابل مل تؤثر فيه..

فف��ي إحدى املرات كان الدجال واقفا يس�ترهب الناس يف أحد امليادين
التي كان يقدم فيها استعراضا لقوته..

وببطء وحذر كان هناك شاب انتحاري يقرتب منه ببطء خمرتقا احلشود
الغفرية..
شاب لغم نفسه بالكامل تقريبا ..كل جسده ملفوف مبواد شديدة االنفجار..
أخذ الشاب يقرتب رويدا رويدا من الدجال حماذرا أن يلمس صدره أحد..

اقرتب منه جدا حتى كاد يالمس��ه لو رف��ع أصابعه لألعىل ،وفجأة رضب
صدره وهو يرصخ بكلمة مل يتبينها أحد ،ثم دوى االنفجار املريع..

وكان االنفج��ار مدويا رهيبا حصد العرشات م��ن األرواح يف حلظة ..ومن
بني ألسنة اللهب املتعالية كان املسيخ الدجال يقف مكانه يف هدوء صامت..
ودون خدش واحد..

وم��ا لبث أن خرج من قلب النريان متجه��ا نحو منطقة مل يصل هلا تأثري
الن�يران ..وأش��ار بي��ده فطارت إح��دى الكام�يرات نحوه ..ونظر للس�ماء،
فاكفهرت وأمطرت مطرا غزيرا استمر حتى أطفأ النريان..
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ثم أمر الس�ماء فانقش��عت وتبقى دخ��ان كثيف ..فأم��ر الريح أن حتمل

الدخ��ان بعيدا ..وم��ا لبث أن تكون ما يش��به الزوبعة محل��ت كل الدخان
بعيدا..

وتبقى امليدان فارغا مبا حيوي من جثث القتىل..

وبإش��ارة من��ه انفتحت الكوت��ان ..وجتمعت األش�لاء يف كوم��ة واحدة

مرتاصة يف نظام..

ثم صاح أن هؤالء شهداؤه ..وشهداؤه يف اجلنة..

وأش��ار بي��ده فطارت اجلث��ث جلنت��ه املزعومة ع��دا بضع أش�لاء متناثرة

..فصاح:

أما هذا..

فتجمعت األشالء أمام أعينهم..

وصاح الدجال أن اهنض يا لعني..

وأمام أعني الناس رأوا شابا مليحا ينهض مذعورا..
يتلفت مينة ويرسى..

ثم يس�ير نحو الدجال وهو يرتن��ح ..وما لبث أن هوى ع�لى قدميه يبيك

ويطلب الصفح..

والدجال واقف..

والناس ينظرون..
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والكامريا تبث للعامل..

فصاح به:

 -ال رأفة ..وأش��ار بيده فطار الشيطان املتمثل بالشاب إىل كوة اجلحيم..

وسمع الناس رصاخا بشعا بشعا..
ثم أغلقت الكوة ببطء..
ال يشء يقتله..

حتى عندم��ا اجتاح أفريقيا دولة وراء أخ��رى ،مل تؤثر فيه أية عمليات

جهادية ..كان شياطينه يبلغونه بأي يشء قبل حدوثه..
بدا كأنه ال يقهر..
بدا وكأنه الله..

لكن بعض الناس يقسمون أنه ليس الله..

ويقسمون أن هناك نقشا بني عينيه مكتوب (ك ف ر)
لكن ال يراه كل واحد..

البع��ض ي��راه ،فيتذكر أحاديثا عن الرس��ول حيذر من جم��يء هذا الرجل

يف هناي��ة الزمان ..والبعض اآلخر يقوم بتكبري الصورة عىل شاش��ته ويبحث

بدق��ة ،ثم ال جيد ش��يئا ..يتأكد وقتها م��ن أن ما يقوله هؤالء ه��راء ..ويعود
لعبادة إهله األعور..
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مر اآلن عام كامل منذ ظهور الدجال ،ومنذ بدأ ذلك اليوم الطويل..
كوكب األرض بانتظار بداية اليوم اجلديد..

هل سترشق الشمس رسيعا كام كانت يف املايض؟
أم أن اليوم أصبح كالعام لألبد؟

لكن حركة الشمس أضحت أرسع إىل حد ما يف اآلونة األخرية..

يف املناط��ق الت��ي ينبغ��ي أن ترشق فيها الش��مس ..أرشقت الش��مس عىل

استحياء..

وأرسع العلامء يقيسون نسبة ظهور قرص الشمس فوق األرض..

بعدة عدة ساعات ظهر للوجود تقرير وكالة ناسا يطمنئ العامل..

بالفعل تس��ارع دوران األرض نوعا ،واملنطقة الزمنية توشك عىل االنتهاء

وحس��ب التقدي��رات احلس��ابية فس��وف مير هذا الي��وم اجلديد في�ما يقارب
الثالثني يوما من األيام العادية..

نصفهم ليل ..ونصفهم هنار..

أما املس��يخ الدح��ال ،فقد كان يكمل جولته هب��دوء وروية يف أفريقيا..

أيقن اآلن أنه أحكم سيطرته عىل األرض..

كان الناس يعبدونه أمامه وىف غيابه ،إما خشية منه أو اقتناعا به..

وكان يعل��م أن تأث�ير زمزمت��ه الت��ي أبطأ هب��ا زمن األرض قد أوش��ك عىل

االنتهاء ..لكنه مل يكن مهتام..
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كان قد اقتنع أنه إله..

واإلله ال ميوت..

حتى جاء ذلك اليوم..

كان مستلقيا عىل األرض يف خيمة فاخرة ،وفجأة ظهر أمامه إبليس..

ضخم خميف حمىن الظهر يرتدى األس�مال السوداء ممسكا بعصاه ،وتظهر

عيناه الناريتان فقط من خلف غطاء الرأس..

منظر يثري الفزع والرعب يف أقىس القلوب..
إال قلب ابن صياد..

مل يتحرك من مكانه ..نظر بعينه السليمة إليه ،وقال:
 -ماذا تريد؟

بصوت ثقيل لزج قال الشيطان:
 تلميذي..ابين..

صايف..

سجدت لك األرض ..ومل يسجدوا يل..

بقى لك تسع وثالثون يوما..

انتفض ابن صياد واقفا وصاح:

 -ال ..لن أموت ..أنا ال أموت ..لقد أصبحت إهلا ..أنا إله ..أنا إله..
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وبإش��ارة من يده طار س��يف ضخم جتاه الش��يطان واخرتق��ه ،ثم اخرتق

اخليمة وسمع تأوها من اخلارج ،لكنه مل يلق له باال..
كرر الشيطان:

 تسع وثالثون يوما..ثم اختفى..

جلس ابن صياد يفكر ..هذا الشيطان يغار منه ..لقد أصبح إهلا وهو ال..

إن كالمه خطأ بالتأكيد ..نعم هو األمر كذلك..
كان يف قرارة نفسه متأكد أنه لن ميوت..

ومع ذلك فقد ظل هناك شك مثار يف قلبه..
هل سأموت؟

بقى السؤال معلقا ..كيف سأموت؟

ال يشء يستطيع قتىل عىل األرض..

عند هذه النقطة نف��ض توتره جانبا ،ثم هنض من مكانه ليكمل جولته يف

األرض..


اجتاح املسيخ الدجال املنطقة العربية فيام يتجاوز شهرا ونصف..

يف أثناء ذلك دخلت األرض يف اليوم الثالث من البطء الزمين هذا ..وحدد

العلامء بأجهزهتم الدقيقة الكيفية التي سيمر هبا هذا اليوم الثالث..

114

مملكة الرب

األيام األخيرة لألر

اليوم الثالث سيتجاوز األيام الستة ..أسبوع عىل أقىص تقدير..

وانتهى الي��وم الثالث ..وبداية م��ن اليوم الرابع ع��اد الرشوق والغروب
لسابق عهده ..واليوم صار منتظام كام ينبغي له أن يكون االنتظام..

وبين�ما كان ابن صي��اد يكمل جولته هذه ..تذكر فجأة أنه مل يبق له عىل
حسابات إبليس سوى..
عرشة أيام فقط..
أو أقل..

وعىل الرغم من ذلك كان حياول جتاوز هذه الفكرة ..غري أن ش��يئا ما يف
أعامقه خيربه أنه عىل حق..
بع��د عرشة أيام س��يموت ..وجي��ب أن يأخذ حذره متاما بع��د االنتهاء من
آخر مكانني يرغب يف إذالهلام وإخضاعهام..
مكة..

واملدينة..

أكرث مكانني يبغضهام عىل اإلطالق..

مك��ة ..حيث يتوج��ه الناس باملاليني م��ن كل العامل إلله غ�يره بالعبادة
والشكر..

واملدينة ..حيث بيته القديم ونش��أته وحياته وتكذيبه وكش��ف حممد له
وكراهية الناس ونفورهم منه..
وصل إىل مكة أوال ..وعىل مشارف مكة هاله ما يرى..
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ش��عر بقلب��ه ينب��ض يف رسع��ة وقوة وهو يش��اهد ه��ذا املش��هد الرهيب
املخيف..
ورغام عنه أخذ يرجتف رجفة غضب..
وخوف..

ألول مرة يف حياته يشعر باخلوف..

ومن ال مكان مهس الشيطان يف أذنه:
«عرشة أيام»..

جتاهل الصوت وهو حيدق يف املشهد املخيف..

عىل مشارف مكة كان يقف مالئكة عاملقة ضخمة خميفة ..وصارمة..
ظهورها ناحية مكة ،وينظرون ناحية الصحراء..

ال يراهم أحد ..إال املسيخ الدجال..

مالئكة غالظ شداد ضخام أقوياء..

لو رآهم إنسان أمامه لغيش عليه من الرعب أو مات فزعا..

ومما زاد األمر رهبة ورعبا أهنم كانوا ميسكون بأيدهيم سيوفا من نار..

س��يوف ضخمة ..ي��كاد يبلغ الواحد منها طول بناي��ة عمالقة من ثالثني
طابقا أو أكرث..
مصنوع من النار..

وقف الدجال حمتارا ،وخلف��ه جيوش من املتابعني والتابعني يصيحون له
يف محاس وهتليل..
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هيتفون له أن اقتحم مكة واهدم الكعبة..

ماذا يفعل؟

مل يشعر بالعجز والضآلة مثلام شعر اآلن..

تق��دم خط��وات نح��و املالئك��ة احل��راس ،وفوج��ئ باملالئك��ة تتأهب

بالسيوف إذا ما حاول التقدم..

أخذ يدور حول مكة ..ينظر هنا وهناك ..يبحث عن ثغرة..

رمبا لو طار عاليا الستطاع أن..
ولكن..

ال منفذ..

ال مدخل..

اس��تخدم قدرته اخلارق��ة يف احلرك��ة ،ودار حول مكة ع��دة مرات يبغي

الدخول من أي مكان..
ال منفذ..

وقف غاضبا يلهث ويزجمر ..نظر نحو املالئكة بغيظ شديد..
ثم..

دون كلمة انطلق نحو املدينة املنورة بأقىص رسعة يس��تطيعها ،حتى إنه

وصل إليها يف عدة دقائق فقط..

وهناك ..وعىل مشارف املدينة وجد مشهدا مماثال..
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املالئكة حتيط باملدينة وىف يدها سيوف من نار..

أطلق رصخة غاضبة يائسة ،وأخذ يدور حوهلا يبغى منفذا ،فام استطاع

إال..

أن يض��ع قدما واح��دة فقط داخل منطق��ة تدعى (منقطع الس��بخة) ثم

تراجع..

ال يستطيع الدخول من املالئكة..

ولكن عندما وضع قدمه داخل املدينة حدث يشء عجيب خميف..
فجأة ارجتت املدينة..

ارجتفت رجفة عنيفة..

زلزال عظيم..
ثم مهدت..

مل يكن زلزاال كام اعتاد الناس الزالزل ،وإمنا هي (رجفة)..
ارتعاشة رسيعة خميفة وقوية..

وفج��أة ارجتف��ت األرض م��رة ثاني��ة والن��اس داخ��ل املدين��ة يف ف��زع

يرصخون..

الناس داخل املسجد النبوي يترضعون لله تعاىل..
ثم مهدت..

حلظات من السكون..
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ثم ارجتفت املدينة رجفة ثالثة قوية..

مل يتحمل البعض ممن يف قلوهبم ش��ك ..اعرتفت قلوهبم بألوهية املس��يخ

الدجال..

قالوا ال يقدر عىل هذا إال الله..

ونسوا ما حذر به الرسول من قديم الزمن..

فخرجوا من املدينة يعلنون له الوالء..
جمموعة كبرية ممن يف قلوهبم مرض..
ممن يكتمون النفاق..

خرجوا أفواجا من املدينة جتاه املسيخ الدجال..

وبعض املؤمنني خرجوا من دورهم ومساجدهم ليشاهدوا ما حدث..
لكنهم مل يتجاوزوا حدود املدينة قط..

وق��ف ه��ؤالء املنافق��ون وراء املس��يخ الدجال ال��ذى كان قد ب��دأ يفقد

صوابه..

ال يستطيع الدخول..

هل هناك إله ال يستطيع فعل يشء؟

وبأقىص ما يس��تطيع وقف أمام مجوع املؤمن�ين الظاهرين أمامه يف قلب

املدينة ورصخ:
 -أنا الله..
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هل تسمعون؟
أنا الله..

وسأهدم املدينة عىل رءوسكم مجيعا..

والناس يقفون ويشاهدون ما حيدث دون رد ..يذكرون أحاديث النبي،

وأن هذا الدجال ال يستطيع فعل يشء بالنسبة هلم..

لن يس��تطيع دخول املدينة أو الس��يطرة عىل يشء من أرضها أو سامئها أو

أي شرب فيها..

كانت مجوع الواقفني تنبض قلوهبم بالثقة يف الله..
اإلله احلق..

ولذل��ك ،عندم��ا كان الدج��ال يرصخ متوع��دا كان هناك ش��اب خيرتق

احلشود رويدا رويدا لريى هذا الدجال..
ثم وقف يف الصف الذي يف املقدمة..
شاب أبيض الوجه هبي الطلعة..

شاب تعلم دينه كام ينبغي لإلنسان أن يتعلمه..

ومع تصاعد صياح املس��يخ الدجال وهتليل م��ن حوله من املؤمنني به له،

صاح هذا الشاب بصوت قوي:

أنت لست الله ..الله ليس بأعور أهيا األعور..
َ -

أنت املسيخ الدجال الذي حذرنا رسول الله منه..
َ

120

مملكة الرب

األيام األخيرة لألر

وفجأة س��اد الصمت وس��مع اجلميع دوي صوت الشاب القوى وهو يرتدد
بني جنبات املدينة..
أي جرأة؟

الكل ينظر نحو الشاب..

املؤمنون داخل املدينة ،واملنافقون خارجها..

هذا أول إنس��ان يقف متحديا الدجال وجها لوجه ..أول إنسان يقول له
رصاحة أنه كاذب..
وال ش��عوريا بدأ الذين يقفون حوله من املؤمن�ين يبتعدون عنه لينظروا
إليه يف دهشة..

نظر إليه املس��يخ الدجال يف غضب ش��ديد وغيظ جعله يعض عىل شفته
السفىل فأدماها..
وقف ثابتا للحظات ..ال يكاد يصدق ما سمعته أذناه منذ حلظات..

جحظت عينه الواحدة وهو يقول:

 ماذا تقول أهيا الفتى؟أعد ما قلته مرة أخرى ..هيا اقرتب وأسمع الناسحويل..
تقدم الفتى خطوتني..

خطوتان فقط كان فيهام ابتعادا عن حدود املدينة دون أن يش��عر ،وعن
م�لاك من املالئكة ..وتقدم نحوه املس��يخ الدجال ووق��ف يف مواجهته عىل
بعد عدة أمتار..
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كان منظرمها عجيبا..

املسيخ الدجال هبيئته املخيفة وعينه الواحدة وشعره اخلشن الضخم ولونه
األمحر ورائحته اخلبيثة..

وذلك الشاب صغري احلجم أبيض الوجه وسيم املالمح الذى يرتدى جلبابا
أبيضا زاد من نور وجهه..
صاح الفتى:

 أنت املسيخ الدجال الـ...ومل يكمل كالمه..

بحركة خاطفة فوجئ الش��اب والناس باملس��يخ الدجال يرفعه من قدمه
عاليا ..ويصيح:
 -أنا الله ..ولو أردت لرميتك يف هذه:

وأشار إىل ما يبدو للناس أنه جهنم من ورائه ..تلك الكوة امللتهبة..
ثم استطرد:

ولكىن  -رأفة بك  -سألقنك درسا..

وأمر شيطانني من اجلن أن ميسكا بقدمي الشاب يف وضعه املقلوب هكذا..
فبدا للعامل وكأنه ثابت يف اهلواء ..ثم أمر أن حيرضوا له منشارا حادا..

ه��ذه املرة كان التواجد اإلعالمي كثيفا بح��ق ..اجلميع بانتظاره يف مكة
واملدين��ة ..لذل��ك كان البث من مجي��ع الزوايا املمكن��ة ،والكامريات تنقل
للعامل ما حيدث..
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وضع املسيخ الدجال املنشار بني قدمي الفتى املعلق يف اهلواء ،وقال له:
 -اآلن أثبت لك أىن الله..

متتم الفتى بالشهادتني ،ثم بدأ املسيخ الدجال ينرشه نصفني..

وبدأ رصاخ الشاب يصم آذان الناس..

األمل اجلنوين الرهيب..

وحول العامل مل يصدق الناس بشاعة ما يرونه بأعينهم..

جحظت أعني املشاهدين ،وانترش يف املنازل الكثري من الرصاخ للمشهد

القايس املخيف..

الكثري من القيء..

مع بكاء ونواح عىل هذا الشاب..

الكثري من الرعب ألتباع املس��يخ الدجال نفس��ه وهو يتخيلون أنفسهم

مكان هذا الشاب..

وخالل حلظات طويلة مؤملة قاسية كان املنشار قد وصل إىل عنق الشاب

ثم رأسه يشقها..

وعىل الرمال كانت أعضاؤه متناثرة أسفله..

كىل..

كبد..

أمعاء..
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نصف قلب..

عظام منشورة تظهر من جانبي جسده..

نصفي جسد كان ينبض باحلياة منذ قليل..
أشار بيده فسقط النصفان عىل األرض..

أخذ الدجال يسري ما بني النصفني يف خيالء..
اآلن العامل كله صامت..

ال صوت إال صوت صفري الرياح فقط..

تراجع الدجال خطوتني ..نظر ألتباعه من خلفه ،ثم نظر ألهايل املدينة

الباكني يف حتد ،ثم رفع عينيه للس�ماء عدة ث��وان ..وما لبث أن خفض عينيه
جتاه أشالء الشاب..
وأخذ يزمزم..
ويزمزم..

ويزمزم..

وأمام أعني العامل كله ..حترك النصفان..

حرك��ة بطيئ��ة غ�ير معقولة ..وأخ��ذا يقرتبان م��ن بعضهام ،ث��م يلتئامن

تدرجييا..

أعضاء الفتى تتدحرج عىل الرمال وتعود ألماكنها الطبيعية داخل جس��د

الشاب بدقة متناهية..
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األمعاء تعود وتنثين وتدخل جتويفها بنفس شكلها القديم..
الكىل والكبد يستقران مكاهنام..

نصف القلب ..يلتحم بنصفه اآلخر حتى كأهنام مل ينفصال قط..
وتعود العظام املنشورة كام كانت..

وكل ذلك دون ذرة رمال ملتصقة واحدة..

حت��ى الدم��اء أخ��ذت تتجمع من ع�لى الرمال يف مش��هد عجيب عجيب
وتدلف للجسد ،ثم ترسى يف عروق الشاب..
وعاد الشاب جسدا صحيحا ملقى عىل األرض سليام كام كان..

ميت..

جسدا برشيا سليام وليس شيطانا متجسدا هذه املرة..

هذه القدرة بالذات كانت تس��تنزف قوى املس��يخ الدجال ،لذا فضل أال
يقوم هبا أبدا حتى اليوم ..كان بحاجة شديدة لىك يؤمن به هذا الفتى..
نظر الدجال إىل اجلثة أمامه وصاح:
اآلن ..اهنض..

مرت ثوان..

ثم اختلج جفنا الفتى..
وفتح عينيه يشهق..

ومتتم أن (أشهد أن ال إله إال الله)..
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هنا هلل املوجودون كلهم من وراء الدجال وسجدوا له ،بينام عم الوجوم

والصمت أهايل املدينة..

ووسط الصخب رصخ الدجال للشاب:
 أنا الله..أنا الله..

أنا أميت وأحيي..

أنا قتلتك وأعدتك..

هل تؤمن يب اآلن؟
 -هل تؤمن؟

قال الفتى بصوت ضعيف مهزوز:

 -والل��ه ..ما ازددت إميانا ويقينا ..إال أنك أنت ..املس��يخ الدجال ..الذى

حذرنا منه رسول الله..

هن��ا أطلق الدج��ال رصخة عظيمة غاضب��ة ..ومن ال م��كان حوله ظهر

سيف ..مل يدر من أين ظهر ،لكن وجوده كان كافيا ..أمسك السيف وبكل
قوته رضب عنق الفتى..
ومل حيدث يشء..

اتس��عت عين��ه الوحيدة يف فزع ونظ��ر للفتى نظرة حتمل ك�ما هائال من

الرعب..
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ما الذى حيدث؟

ماذا حيدث؟

ق��ال الفتى بنربة هادئة ،وعىل الرغم من ذلك فقد التقطتها وكاالت األنباء
العاملية:
 -لن تسلط عىل أحد بعدي أبدا..
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العامل عىل شفا االهنيار..

انقس��م الع��امل ملؤم��ن بألوهي��ة اب��ن صي��اد ،ومس��لمني
ومسيحيني..

أم��ا اليه��ود فقد آمن��وا بأنه إهله��م ونبيه��م املخلص ..مل
يعودوا يؤمنون بالله تعاىل..
الذين اتبعوا الدجال رفلوا يف اخلري العميم..

وم��ن مل يؤمن بألوهية الدجال فقد اعتصم يف مدينته يصيل ..يف مس��جده
أو كنيسته ..بانتظار ما سوف حيدث..
العرب أصبحوا قلة قليلة يف العامل..

أهنكتهم احلروب وقضت عىل أغلب الرجال..

أصبح أمام كل رجل ما يقرب من مخسني امرأة..
وحول العامل كان التعداد مشاهبا..

اختل نظام الكون للرجال والنساء..
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ث��م اجتمع عدد كبري م��ن الرجال العرب املتبقني ببي��ت املقدس يف أمان
نس��بي ألن اليهود منش��غلون بتتبع املس��يخ الدجال وجعله ملكا هلم ليبدأوا
غزو العامل ،وال وقت لدهيم لقتل بقايا العرب اآلن..
وىف قلب املس��جد األقىص مل يفعلوا ش��يئا إال الصالة والدعاء للموىل عز
وجل..
كانوا يعرفون أن الفتنة تشارف االنتهاء..
فتنة الدجال شارفت عىل املوت..

لكنه��م يأمل��ون أن تنته��ي وهم مازال��وا عىل دينه��م ويقينه��م بالله عز
وجل..
أال يفتنهم الدجال..

وظلوا هناك فرتة من الزمن..

يعتصم��ون ببيت املق��دس ،ويؤمهم يف الصلوات رج��ل صالح ..كل يوم
حيدثهم ويبرشهم باقرتاب اخلالص..
كام كان عدد كبري من املسلمني معتصم مبسجد دمشق الكبري..
حيث يوجد اإلمام (حممد بن عبد الله)..
املهدى..

كان الدجال قد دخل دمشق سابقا فآمن به قلة ،أما البقية فقد اختبأوا يف
بيوهتم ومل خيرجوا له ..وبالرغم من أن شياطينه أخربوه بذلك ،إال أنه ريض
بخوفهم واختبائهم منه..
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ثم خرج من دمشق لبقية البالد وهو راض عن هؤالء القلة..

لكن بعد خروجهم ظهر ذلك الرجل الصالح ..حممد بن عبد الله ..وأخذ
يرش��د الناس بأحاديث رسول الله ويبني هلم خطأ معتقدهم ..وأنه يستحيل
أن يكون هو الله خالق األرض والس�ماوات والبرش واحليوان والنبات ..إن
هو إال رجل قوي آتاه الله علام..
فقط..

فتنة للعامل..

ثم حىك أحاديث الرسول التي تبني هلم ما فعله وما سوف يفعله..

وانتق��ل م��ن وعظه للناس يف الش��وارع واملس��اجد واملس��جد الكبري إىل
الشاشات..

كان من القلة الذين ربط الله عىل قلوهبم فلم يتأثر بفتنة املسيح الدجال..
فظ��ل قويا صامدا ..ولذك ارتد من فتن��وا بالدجال لدينهم احلق ،وما لبث أن
جتمع لديه من يرغبون باجلهاد يف سبيل الله من شتى أقطار األرض..
حتى تكون لديه جيش..

ليس جيشا كبريا ،ولكنه يكفي للدفاع عن املدينة..
وعن أنفسهم..

ثم انترش انتش��ارا واس��عا حيذر الناس من املس��يخ الدجال ..ومن أنصاره
األقوى..
اليهود..
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ف��كان الق��رار اليه��ودي األرسع ..م��ن الني��ل للف��رات تب��دأ مملكة بىن
إرسائيل ..إذن فلنبدأ بدمشق وننهي مقاومة هذا الرجل..
املهدى ..حممد بن عبد الله..

وحتركت جيوش اليهود نحو دمشق..

بينام اعتصم املؤمنون هبا حيموهنا من اهلجامت اليهودية..

وبين�ما كان الدج��ال يف قمة ثورت��ه وغضبه وعجزه بعدم��ا حدث له مع
الشاب أمام املدينة املنورة ،وصلته دعوة من اليهود ليشهد اقتحام دمشق..
والدجال كان قانطا..

فجأة انسحبت منه قواه..

ولكنه مازال مسيطرا عىل األرض..

فرأى أنه رمبا كان من احلكمة أن يقاتل هؤالء يف حضوره ووجوده..

وقتها سيتحمس��ون أكرث ورمبا ينترصون يف معركتهم ..وهذا كله يصب
يف مصلحته أوال وأخريا..
وقد كان..

اس��تقل طائ��رة خاصة بعدم��ا انتزع الله من��ه كل علم وقدرة إىل دمش��ق
مب��ارشة ..ومبج��رد وصوله هللت جحاف��ل اليهود ..ثم بدا يأمر باالس��تعداد
القتحام دمشق بالدبابات واألسلحة الثقيلة عند رشوق الشمس..
أما يف الداخل:

عند املنارة البيضاء مبسجد دمشق حدث التايل..
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كان الوق��ت قبل الفج��ر بقليل حني أيقظ املس��لمون املتواجدون هناك
بعضه��م لص�لاة الفجر ..قام��وا يتوضؤون لصالهت��م دون كالم ،بينام صعد
امل��ؤذن منربه وأخذ يقول بعض التواش��يح الدينية يف مكرب الصوت الضعيف
الستحضار عظمة الله يف قلوب املتواجدين..
ثم  -بصوت رخيم  -ارتفع صوته باألذان..

وبدأ الناس يتمتمون وراءه مجلة بجملة..

وىف خارج املسجد ملح أحد املتواجدين شيئا غريبا ىف السامء ،فرفع نظره
حيدق باهتامم ..كان هناك ضوء غريب مجيل يأيت من جتاه السامء..
نقطة بيضاء كبرية كأهنا نجم عمالق ،ويزداد حجمها مع الوقت..

وما لبثت أن اتضحت تدرجييا..
إنه رجل..

حوله هالة ضوئية..

رجل هيبط من السامء..

رج��ل باس��ط يديه ج��واره ،وحتت كل ي��د يظهر جزء من جناح ش��ديد
البهاء..
وهيبط نحوهم برسعة ودون صوت..
مالحمه تتضح أكرث فأكرث..

رف��ع اجلميع أنظارهم نحو الس�ماء يرون هذا املش��هد املعج��ز اجلميل..
وترقرقت العيون بالدمع بينام كست الوجوه ابتسامة ارتياح عارمة..
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رجل معتدل القامة أقرب إىل القرص..

ذو شعر طويل منسدل عىل كتفيه كأمنا هو مبلل باملاء..

يرت��دي رداءي��ن أحدمه��ا فوق اآلخ��ر مثلام يرت��دي الناس العب��اءة فوق

اجللباب..

رويدا رويدا يتضح وجهه اجلميل..
أبيض مرشب بحمرة..

عيىس ابن مريم ابنة عمران..
املسيح احلقيقي..
عليه السالم..

هتمهم األلسنة بتوحيد الله..

ال إله إال الله..

يبدأ الذين يف داخل املسجد خيرجون ليشهدوا نزول عيىس..
ال إله إال الله..

ال إله إال الله..

نزل واضعا كفيه عىل جناحي ملكني..
بني الناس ..عند املنارة البيضاء..

الصمت ينترش إال من مههامت ترسي بكلمة التوحيد..

الفصل الثالث :عيسى

ال إله إال الله..
ال إله إال الله..

القشعريرة ترسي يف أجساد الناس..

إهنم يرون نبي الله عيىس واقفا بينهم يبتسم..
من حلم ودم..

وقت صالة الفجر..

كان قريبا من اإلمام..

يرجتف اإلمام ويرتاجع ويطلب منه التقدم للصالة..
فريفض نبي الله التقدم..
ويتحدث..

بصوت رقيق وضع يده عىل كتف اإلمام ويقول له:

ِ
«صل ..فإهنا لك أقيمت «..
-

ويرتاجع ليقف يف الصف األول..

وتقام الصالة..
الله أكرب..

ختيل موقف اإلمام الذى يصىل وراءه نبي الله عيىس..

ختيل موقف الرجل الذى يصيل جواره عىل اليمني أو اليسار..

133

134

مملكة الرب

األيام األخيرة لألر

قدمه تالمس قدم عيىس عليه السالم..

كتفه يلمس كتف عيىس عليه السالم..

ختيل موق��ف من يصلون وراءه ويرفعون عيوهنم خلس��ة ليلمحوا جزءا

منه..

وانتهت الصالة..

وسط انبهار املسلمني وعيوهنم تذرف الدموع فرحا..

ثم..

رفع نبي الله عيىس عينيه إىل الناس وقال هلم:

 -افتحوا يل باب دمشق..

وبخطى هادئة تقدم رويدا رويدا ..وبينام الباب ينفتح ظهر أمامه عدو

الله..

املسيخ الدجال..

وقفا قليال يف مواجهة بعضهام بعضا ..وساد الصمت..

بين�ما محلت نس�مات اهلواء الب��اردة رائح��ة النبي العطري��ة جتاه جيش

الدجال..

وفجأة أمسك رجال جيش الدجال أعناقهم..

ترنحوا قليال ،ثم سقطوا موىت..

ووصلت الرائحة للدجال نفسه..
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اتسعت عيناه وهو يشاهد يده بدأت تذوب..

كامللح املتجمد الذى يذوب ببطء ،بدأ جسده كله يذوب..
دون كلمة أو تفكري استدار ابن صياد ووىل هاربا..

صاح به عيىس عليه السالم:

 -إن يل فيك رضبة ..لن تسبقين..

ما ح��دث قد حدث يف حلظ��ات ،فلم يفهم أحد من بقي��ة جيش الدجال

شيئا ..رأوه هيرب بذعر ،فاندفعوا وراءه هيربون ،ثم تفرقوا يف فزع..

كل جي��رى نحو معداته احلربية يعتليها وهيرب هبا ..هدير اآلالت وهى
ٌ

تويل الفرار كان يف آذان املسلمني أطرب من املوسيقى..

اجته اجليش اليهودي بقيادة املسيخ الدجال نحو القدس..

فلسطني املحتلة..

ووراءهم جيش سيدنا عيىس عليه السالم يف مطاردة..

املسيح يطارد املسيخ..

مل يكن اجليش اليهودي يفهم ماذا حيدث بالضبط ..كان إهلهم ونبيهم يويل

هاربا ،وكان هذا كافيا يك يتبعوه وهم ميطرون من خلفهم بالرصاص..
أما املوقف الدويل فقد كان متجمدا متاما..

ال أحد يفعل شيئا..

منذ فرتة والكل خائف من التدخل يف رصاع ال يدري أحد عاقبته..
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لذلك..

استمرت املطاردة..

وعند مدينة (اللد) كان اإلره��اق والذعر بلغ من الدجال مبلغا عظيام..

ورغ�ما عنه بدأ يتباطأ يف س�يره ..املركبة التي يس��تقلها تبط��ئ دون أن يدرك
لذلك سببا..

أما سيطرته عىل الريح فقد تالشت تقريبا..
هنالك بلغ أنفه رائحة نبي الله عيىس..

يف ذعر بالغ التفت وراءه وملحه قامئا..
حاول اهلرب ،لكن قدماه ذابتا حتته..

رصخ بأعىل صوته رصخة عالية:

 -أنا الرب ..أنا اإلله ..أنا ال أموت..

والناس يشاهدونه يذوب ببطء..

كان الناس حيملون هواتفهم ويصورون..

اقرتب نبي الله عيىس منه ،وىف يده بندقية يف مقدمتها سكني..

وقف أمامه ..ثم رفع يده بالبندقية وأغمدها يف قلب الدجال..

أخذ الدجال ينتفض و يتحرشج ويرجتف بينام تنساب الدماء من جرح

صدره ومن فمه..

رفع عينا مذهولة لنبي الله عيىس ..ومهس بيشء..
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أيب..

ثم مهد متاما..

وفارقت عينه احلياة..

رف��ع نبي الله عيىس الرمح امللوث بالدماء من اجلس��د ش��به الذائب عاليا
وهتف:
أال إن هذا قد مات ..أال إن الله حي ال ميوت..

كرب املس��لمون عدة تكبريات هزت األرض ..ورأى اجلميع عىل شاشاهتم
ما حدث..
تقدم أحد املسلمني نحو عيىس عليه السالم ،وقال:

 ي��ا نب��ي الله ..آذان��ا اليهود كثريا واتبع��وا عدو الله ..ه�لا أذنت لنا يفحرهبم؟
ابتسم عيىس عليه السالم ،ثم أومأ برأسه إجيابا..

وكأرسع م��رة يف التاريخ ،اجتمع عىل اليهود كل رجل يس��تطيع القتال يف
الدول العربية..

وىف غضون ساعات قالئل كان اليهود حتت القصف العريب ..واحلق أهنم
دافعوا عن أنفسهم برشاسة منقطعة النظري ،ولكن هيهات..
الله تعاىل كان مع املؤمنني..

كان املس��لمون يسريون يف شوارع فلس��طني ،فيجد أحدهم صوتا ينادي
من ناحية جدار أو منزل أو شجرة ..صوت يقول:
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 أهيا املسلم ..ورايئ هيودي ..تعال فاقتله..تعال فاقتله ..وال مهرب لليهود..

ومنذ عقود كثرية بدا أن حترير فلسطني أمر ممكن احلدوث..

ظ��ل القصف احل��رىب والقتال بني اليهود واملس��لمني مس��تمرا عدة أيام..

وعىل الرغم من معداهتم احلديثة التي أسقطت آالف املسلمني ،إال أن الكرثة

تغلب الشجاعة..

يف النهاي��ة قت��ل آخر هيودي يف فلس��طني ..مل يعد هناك هي��ود ..ومل تعد

هناك إرسائيل..

وعادت فلسطني ألصحاهبا ..أو من تبقى منهم..

كل هذا والعامل مازال منبهرا بفكرة نزول عيىس عليه الس�لام ..ال شك

أنه اثار بلبلة يف النفوس رمبا أكرث مما أثارها وجود الدجال نفسه..
وفجأة ..ساد هدوء نسبى..
استقرت األمور نوعا..

وبدأ يعم العامل جو من اإلميان..

الناس يقبلون عىل العبادات كام مل يقبلوا من قبل..

وبدأ سيدنا عيىس عليه السالم يبرش الناس الذين ثبتوا يف الفتنة..
باجلنة..

احلقيقية..
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الذين عربوا هذه الفتنة بسالم ..ومل تتزعزع عقيدهتم..
وظهر عيىس عليه السالم يف كل القنوات..
استمع الكل لكالمه اجلميل اجلميل..

وبعدما رأوا نزوله ممن صوره يوم أن نزل..

وبعدما رأوا قتله للدجال..

آمن من بقي من أهل األرض به..

ارتضوه حكام..

ال��دول كام ه��ي ،ولكن ال��ذى حيك��م األرض فعلي��ا هو عي�سى ..عليه

السالم..

عيىس ..نبي الله وكلمته..

الكل يستمع إليه بال مناقشة..

توجيهاته ترسي وتنترش..

وكان ال يأمر إال باملحبة وكل ما يؤدي للمحبة..

وساد األرض ألول وآخر مرة يف تاريخ البرشية دين واحد..

دين عيىس عليه السالم..

ثم انترش اخلري يف األرض..

انترش بصورة مل يعهدها أحد من قبل قط..
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وبينام األمور كذلك ،تش��تعل األمور من جديد بصورة أش��د قوة وأكرث
عنفا بكثري..

ي��أيت أمر من الله تعاىل لنبيه عي�سى ،أن الله قد بعث قوما ليس ألحد هبم
قوة..
موجات جديدة من الرش جتتاح األرض..

أمواج هائلة من الكفار..

وهذه املرة ..ال دولة يف األرض هبا قوة لتواجههم..

ال أحد يستطيع الوقوف أمامهم..

األمر اإلهلي لعيىس عليه الس�لام :أن خ��ذ من معك من املؤمنني ،واصعد
إىل اجلبل..
ابتعد عن األرض ،واختبئ فوق اجلبل..

ألن..

يأجوج ومأجوج قادمون !
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يأجوج ومأجوج..
جاء الطوفان..

احليوانات والطيور جتمعت من كل حدب وصوب جتاه
سفينة نوح عليه السالم..

الن��اس املؤمن��ون اس��تقروا بالفعل داخل س��فينته ،بينام
العاصفة تشتد والرياح تزأر بعنف يف اخلارج..
ووس��ط العاصفة برز نوح عليه الس�لام من الباب اجلانبي للسفينة وهو
ينادى أبناءه:
 -سام ..حام ..يافث ..يام ..هل أنتم مستعدون؟

أتت��ه ثالثة أصوات باإلجياب ،بينام ظ��ل صوت (يام) داخل حنجرته يأىب
اخلروج..
خفق قلب نوح لوعة عىل ابنه ..أين هو؟

ملاذا مل جيبين؟

ورسعان ما ملحه نبي الله نوح خارج السفينة يقف ناظرا للسامء..
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خرج نوح وس��ار خطوتني عىل اإلطار اخلارجي لس��فينته يناديه بصوت
ع��ال ينافس ضجيج الري��اح واألمطار ،بين�ما اهلواء العاصف ميضغ ش��عره
وحليته البيضاوين:
 ي��ام ..أي ب�ني ..تعال يا بين اركب معنا الس��فينة ..إخوت��ك بالداخل يابين ..تعال واركب مع املؤمنني لتنجو بنفسك يا بين ..تعال..

انتبه ي��ام لنداء والده ..وج��ه نظره إليه ،وىف تعن��ت وصلف صاح بأعىل
صوته:

 ال ..ل��ن أرك��ب معك��م ..الق��وم كلهم هاهن��ا وال أحد يف س��فينتك إالاملجاذيب الذين تبعوا ضالالتك ..لن أركب معكم ..س��فينتك هذه ستغرق
حتام..
ب��دأت الس��فينة تتح��رك ألعىل ..منس��وب املاء يعلو بش��دة ..ع��اد نوح
القهقرى داخل السفينة وهو ما زال ينادي عىل ابنه يف لوعة..

رأى ن��وح منس��وب املياه يعلو برسعة ش��ديدة ،وابنه ي��ام هيرول مرسعا
نحو منطقة مرتفعة..
والرياح تشتد..

يف ي��أس من ابنه وأمل يف رمحة اخلالق صاح ب��ه نوح يناديه وهو ال يكاد
يرى..
ال ي��دري ه��ل ما يغرق وجه��ه وحليته دموعه ع�لى ابنه أم مي��اه األمطار
الغزيرة ..وسط الظالم املحدق هبم قال:
 -يا بىن ..اركب معنا ..اركب معنا وال تكن مع الكافرين..

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..
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كان ابنه قريبا جدا من السفينة..
لو أراد الركوب لفعل..

ولكنه فضل العصيان..

رد يام عىل أبيه بصوت عال يغالب به صوت العاصفة واألمواج:

 -بل سأصعد إىل جبل حيميين من املاء ..لن تصعد األمواج عاليا أكرث من

هذا..

ما كاد يتم كالمه حتى جاءت موجة عالية ،ورسعان ما اختفى ابنه متاما

حتتها..

غرق يام مع الكافرين..

فضل التعنت والكرب والغرور عىل اإلميان والنجاة بنفسه..

جل��س ن��وح مكان��ه وأخ��ذ يب�كى ،بينام أغل��ق أح��د املوجودي��ن باب

السفينة..

وجواره جلس أوالده الثالثة الباقني( ..سام) و(حام) و(يافث)..

الكل يبىك عىل ما حدث..
يبكون أهلهم..

يبكون أخاهم..

يبكون أصدقاءهم وبيوهتم..

ويبكون من خشية الله وعظمة اخلالق عز وجل..
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وىف اخل��ارج تصاعدت نس��بة املياه بصورة خميفة ..روي��دا رويدا حتول
الكوك��ب األريض إىل كوك��ب مايئ ..ليس فيه إال امل��اء ..األرض ثائرة تلفظ
ما فيها من ماء تغرق به اليابس��ة ..والسامء مكفهرة حتجب الشمس متاما فال
ترى إال غيوما رمادية هتطل باملطر طوال الوقت..
ألس��نة ال�برق اجلبارة تلمع كل ثانية وأخرى من ش��دة تزاحم الس��حب،
بينام تدوي أصوات االنفجارات الرعدية تكاد تصم اآلذان..

اهل��واء يعصف وي��زوم كأعنف ما يكون ..واألم��واج أضحت عمالقة
عمالق��ة ..جبال م��ن األمواج العالية ..والس��فينة ال تكاد تظهر وس��ط كل
هذا ،فتارة هي يف قمة املوجة وترى حتتها وديانا س��حيقة من املياه السوداء..
وتارة هتبط هبا املوجة حتى ترى حوهلا جدرانا مائية س��وداء ضخمة حتسب
أهنا ستبتلع السفينة يف حلظة..
جبال خميفة من املاء..

فقط..

مل تعد هناك أرض..
ونوح يبىك..

رفع كفيه يدعو الله البنه..

قلبه يتمزق عىل ابنه..

يناجي الله أن :ابنه من أهله..

يش��تعل قلب��ه نارا عىل ابن��ه الذى غرق م��ع الكافرين والذي��ن مآهلم إىل
اجلحيم..
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يدرك أنه لن يراه مرة أخرى يف الدنيا..

وال حتى يف اآلخرة..

فراق هنايئ وحقيقي..

رمبا طاف بخلده يف ه��ذه اللحظات والدة يام ..وضحكاته وهو رضيع..

وجذبه للحية أبيه وهو يضحك ..وبداية تعلمه امليش ..وحبوه ..وحزن نوح
وأمله عند مرضه ..وجريانه عىل أبيه حيتضنه عندما ينجز شيئا ما..
ابنه..

فلذة كبده..
طفله..

وتشتد مناجاته للموىل عز وجل ،ويشتد بكاؤه..

فيأتيه الرد اإلهلي احلكيم:
 -ابنك ليس من أهلك !!

 -ابنك ..ليس من أهلك !!

إنه غري صالح ..ال يستحق..

واستسلم نوح لقضاء الله تعاىل..

بعد فرتة أمر الله تعاىل األرض أن تبلع املاء ..وأمر السامء أن تقلع وتنقشع

السحب..

وظلت السفينة هتبط..
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وهتبط..
وهتبط..

إىل أن استقرت عىل ..قمة جبل..

بعد برهة من الوقت واستقرار السفينة مكاهنا ،انفتحت السفينة و خرج

من كان هبا من املؤمنني  ،..ثم فتحوا األبواب للحيوانات والطيور..
ومن عليائهم هذا رأوا األرض..

املاء هيبط تدرجييا بينام تبدو األرض المعة نظيفة..
ال كفر وال نفاق فيها..
غسل الله األرض..

ورويدا رويدا بدأ املوجودون يستعمرون األرض من جديد..

وأمر نوح أبناءه أن يتجه كل منهم جتاه منطقة معينة ليعمرها..
وكان نصيب يافث أصغر أبناء نوح أن يتجه ناحية الشامل..
إىل املنطقة التي نعرفها اآلن باسم تركيا..

ومن ساللته أتت األجناس األوروبية كام نعرفها اآلن..

وعندما استقر يافث يف مكانه ،أنجب ستا من األطفال:

(كومر) و (يونان) و (طوبال) و (وماشح) و (طرباش)..
و( ..مأجوج)..

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..
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وطلب يافث من أوالده أن يستعمروا األرض كام فعل أبوه معه..

كل منهم يف جهة جتاه الشامل..
بالفعل انطلق ٌّ

واس��تقر منه��م (يأجوج) بالقرب م��ن املنطقة التي نعرفه��ا اآلن باحلدود
الرتكية األوروبية..
وكان كثري الزواج..

غزير النسل..

أوالده حقا كرث..

ويتميزون بالقوة والشجاعة وحب القتال وركوب اخليل برباعة..

وبع��د وف��اة (يأجوج) بف�ترة طويل��ة ،دب بني أبنائ��ه وأحفاده الفس��اد
واخلالف..

ورسعان ما نغز الشيطان يف قلوهبم وزين هلم الكفر وأنساهم عبادة الله
اخلالق..

وهو نفس��ه كان منبهرا بالنتيجة ..استجابتهم للكفر كانت فوق ما حيلم
به ،فأصبحوا ال يعبدون شيئا عىل اإلطالق ..ثم مع مرور الوقت انطلق عدد
كب�ير منهم يعيث يف األرض فس��ادا ..وكان ذلك بعدم��ا أصبح عددهم كبريا
ج��دا وال قبل ألحد هبم ..أكرث م��ن ألفى عام يتكاثرون ويتناس��لون ،حتى
أصبحوا عددا كبريا جدا..
وبدأ جيش عرمرم خيرج من أرض (يأجوج)..

يريدون إخضاع العامل..
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كان منظرهم خميفا وغريبا..

أجساد عريضة قوية..
وجود مستديرة..
عيون قاسية..

حلى قذرة مشعثة..

نظراهتم كلها شهوانية وغرور وقسوة..

ترى يف حمياهم املوت يقبل عليك..

يف حتركه��م ه��ذا كان��وا جيتاح��ون األرايض وخيلف��ون وراءه��م الدمار
واخلراب..
يقطعون األشجار ويأكلون أوراقها ومثارها..

وإذا ما صادفوا حيوانا ،فلرمبا افرتس��وه كالوح��وش وتناولوه نيئا إلثبات
قسوهتم وقوهتم وجربوهتم..
كانوا يف شدة القوة والغرور ،وظنوا أن ال أحد يقدر عليهم يف األرض..

وىف هذا الوقت ،كان الدين اليهودي قد ظهر عىل األرض ..وانترش اليهود
ع�لى اس��تحياء يف األرج��اء ..منهم من نزل م�صر ،ومنهم م��ن هاجر ملنطقة
اجلزيرة العربية ،ومنهم مجاعة توجهت ناحية الشامل تفر بدينها بعدما رأوا
الطغاة حيرقون من يدين باليهودية..
كان��وا قلة مؤمنة حقا ،ويصحبها كثري من الذي��ن يؤمنون إميانا ظاهريا
فقط..

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..
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وبالقرب من تركيا ،كانت جحافل أبناء (يأجوج) تزحف..
تريد احتالل األرض..

وكان يتقدمهم ملكهم..
(مأجوج)..

وزي��ادة عىل قس��وة وغلظة قومه وجيش��ه كان هذا املل��ك ال يتورع عن

فعل يشء..

حتى أنه أمر جيشه بقتل من جيدوه أمامهم من البرش أيضا..
وأكله..

وكان أول من رأوه عىل األرض تلك املجموعة اليهودية..

ال تزيد عىل بضع آالف..

بينام كان جيش مأجوج الكبري مكونا من ثالثة جيوش ضخمة..

يقود كل جيش قائد متحجر القلب ال هم له إال إثبات قدرته وتفوقه عىل

أقرانه أمام مليكه (مأجوج)..
جيش (روش)..

وجيش (ماشك)..
وجيش (توبال)..

كانت تلك اجلامعة اليهودية تعسكر أمامهم عىل امتداد البرص ..يرمقون

جيوش مأجوج بوجل ..فبعث إليهم مأجوج رسوال يك يعرف من هم..
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أتاه الرسول خيربه أهنم هيود هربوا بدينهم يبغون عبادة الله يف أمان..

ضحك مأجوج يف سخرية وقال:

 -إذن ..هيا نقتل عباد الله ..وليعبدوا رهبم هذا يف بطوننا..

صاح اجليش يف حتمس ..وانطلقوا يعدون نحو تلك الرشذمة..
ثم حدث يشء رهيب..

فجأة تزلزلت األرض زلزاال رهيبا..

ارجتف كل يشء بعنف..

حتى األشجار مالت وبدأت تسقط..

حتى األسامك يف البحار شعرت بالرجفة القوية..

وفجأة ..استل كل فرد من أفراد جيش مأجوج سالحه الذي معه ،ورغام

عنه يصوبه نحو أخيه يف اجليش ،ويقتله..
جيش يأجوج يقتل بعضه بعضا..

وخالل دقائق مل يتبق من اجليش رجل واقف س��ليم غري جمروح أو قتيل

غري (مأجوج) نفس��ه الذي كان يقف وحيدا ..ظل واقفا للحظات ال يدري
ماذا يفعل وال ما الذي حدث..

وكان بع��ض اجلنود مازالوا عىل قي��د احلياة يئنون ويعانون من جروح يف

أجسادهم حني..

بدأت السامء متطر عليهم حجارة ونريانا وكربيتا..

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..
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اتس��عت عينا (مأجوج) من الف��زع ،وانطلق يعدو بعيدا عن هذه املقتلة
العجيبة التي حدثت جليش��ه أمام عينيه يف دقائق ،تاركا جيش��ه يندك حتت
هذا القصف اإلهلي املدمر..
كان يشعر باهللع..

أي قوة هذه التي تفعل بجيشه مثل هذه األفاعيل؟

قوة الله؟

إذن ..ال بد أن ينتقم !!..

وفر هاربا إىل حيث يقطن قومه يف أرض (يأجوج) األوىل..

عندما ع��اد ألرض آبائه وأجداده وحيدا ،حىك هل��م ما رآه ..ورسعان ما
دب الذع��ر واخلالف ب�ين أفراد من بقي ..لكنه صاح أهن��م لن هيدؤوا حتى
ينتقموا ممن تسبب يف قتل اجليش..
الله..

ولكنه يراهم من السامء ..فيجب عليهم أن خيتبئوا منه..
ولكن ..أين خيتبئون؟

صاح أحد الرجال يف محاسة:
 -حتت األرض..

رست مهه�مات ومناقش��ات كث�يرة ب�ين املوجودي��ن ،ورسع��ان ما القى
اقرتاح��ه استحس��انا ش��ديدا منهم  ،..خاص��ة وأن هناك عدد م��ن الكهوف
األرضية والفتحات اجلبلية بالقرب منهم ال يدرون إىل أين تؤدى..
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وكان ال بد من استكشافها ..هل ستصلح للحياة؟

كان امللك يرى أنه اقرتاح س��خيف جدا ،ولكنه كان عىل اس��تعداد ألن
جي��رب أي يشء لينتقم ،فصنعوا حباال رفيعة ش��ديدة الط��ول والقوة من حلاء
األشجار ،ثم دخل عدد من الرجال إىل هذه الفتحات يستكشفوهنا ،وربطوا
هذه احلبال باخلارج يك ال يضلوا طريقهم بالداخل ثم محل كل منهم مشعال
ودلف لفتحة كهف من الفتحات املتناثرة..
بع��د انقضاء وقت طويل نس��بيا عاد ثالثة منهم بخف��ي حنني ..الطريق
مسدود أو مظلم وضيق مما أطفأ الشعلة ،بينام بقي أربعة بالداخل..

مر عليهم الوقت بطيئا ،وما لبث أن ظهر أحدهم أخريا ،ومعه رجل آخر
كان قد دل��ف من فتحة أخرى ..خرجا بأنفاس مبه��ورة يصيحان بامللك أن
يأيت ليشاهد ما وجداه..
مل يفكر (مأجوج) كثريا ،ومل يسأله حتى..

ربط نفسه بحبل هو اآلخر ودلف وراءمها للفتحة..

كان الكه��ف ضيق��ا وع��را والرطوب��ة خانق��ة بالفعل ،وأح��س بالعرق
يتصبب بغزارة من جسده ..وظل الكهف يضيق ويضيق حتى أصبح املرور
صعبا للغاية ..أطلق تنهيدة ضيق مصحوبة بزجمرة غاضبة ،لكنه أكمل السري
وراءمها..

ث��م بدأ الطريق بني الصخور يعود لالتس��اع ،ومن ب�ين الصخور البعيدة
ظهر ضوء خافت غري ضوء املشاعل ،وهبت نسمة هواء لطيفة..
أكمل سريه برهة ،ثم وجد الطريق يلتف..

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..
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وعندما التف وجد ما جيعله يشهق انبهارا..
يا للجامل..

عامل كامل حتت األرض..

بحريات وأش��جار وحيوانات ترعى يف مساحات خرضاء شاسعة جدا..
كل هذا حتت سقف ميضء بضوء خافت وبطريقة جمهولة..
وهناك عواميد صخرية ضخمة طبيعية ترفع الس��قف يك ال يس��قط عىل
هذا املكان الرائع..
وشعر بنسيم منعش وقوى ال يدري من أين هيب ..كام خيل إليه أنه يرى
من بعيد شاطئ بحر ويسمع صوته..
رصخ امللك فرحا وانتصارا ..هنا سيختبئ قومه..

كان الرجالن اآلخران قد وصال من فتحتني أخريني هلذا املكان يتأمالنه
بانبهار..
رسعان ما أمر امللك بالصعود وإحضار بقية القوم بالكامل هنا..
وبرسعة..

يف خياله كان يريد أن ينتهى انتقاهلم قبل أن ينتبه الله هلم !!

بالفع��ل يف غضون عدة أيام كانوا قد انتقلوا بالكامل للحياة يف جوف األرض..

ث��م ب��دأ امللك يأم��ر الرج��ال األقوي��اء بوضع حراس��ات عن��د املداخل
املعروف��ة ،والبح��ث عن مجيع مداخل الكهف ..لكن م��ع مرور الوقت بدا
أنه ال مدخل سوى املداخل التي دلفوا منها بالفعل ..رمبا اكتشفوا واحدا أو
اثنني آخرين وكفى..
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فقرر امللك أن يصنع شيئا عجيبا جدا..

ه��ذه املداخ��ل كان��ت قريبة للغاية م��ن بعضها ..كام الح��ظ أن حوهلا

صخور شديدة الصالبة ،وىف املنتصف صخور لينة نوعا..

أم��ر بحفر هذه الصخور اللينة ،وصنع مدخل عمالق واحد ،وس��د بقية

املداخل..

باب أرىض ش��ديد الضخام��ة والقوة ..يفتحوه ليخرجوا منه متى ش��اءوا،

ويغلقونه عليهم لينعموا باألمان متى شاءوا..

كان��ت الفك��رة رائعة ..أن خترج مجاع��ات من خمرج واح��د ليفعلوا ما

يؤمرون به من مهامت ،ثم العودة رسيعا دون أن يكتشف أحد مكاهنم..

ل��و تبعه��م أحد لوجد أهن��م خيتفون يف قل��ب األرض مب��ارشة ..ولو حتى

اكتشفوه فلن يستطيع أحد الدلوف إليهم..

واخت��ار أن يك��ون املخ��رج هذا ع�لى أعىل منطق��ة معروفة هل��م داخل

الكهف ،ومن اخلارج تقع بني جبلني..
ورسعان ما تم هلم األمر..

خال أش��هر قليل��ة كان الب��اب موج��ودا واألرس مس��تقرة ترف��ل يف نعيم

الكهف ،ولكن ذلك مل يرض الطبيعة الوحشية لدهيم..

بين�ما أمر امللك باإلغارة عىل من حوهلم ليأكلوا خريهم ..فخرج الرجال

يقتحم��ون ع�لى املزارعني يف اخل��ارج بيوهت��م ويرسقون حيواناهت��م ..ومن
يعرتض منهم كانوا خيطفونه هو اآلخر..

155

الفصل الرابع :يأجوج ومأجوج..

يف اخلارج كان الناس بس��طاء للغاية ..واألرايض من حوهلم جمدبة وقاحلة
بينام أرضهم خصبة ش��ديدة اخلصوبة ..باإلضافة إىل الربد الشديد الذى يأتيهم
كل عام من الشامل ..كان يصعب عليهم بشدة التحرك بنسائهم وأطفاهلم..
أي أهنم كانوا مضطرين للبقاء هنا..

وكان��ت اإلغ��ارة املأجوجية ه��ذه تتم كل ثالثة أش��هر تقريب��ا ..فكان
املزارعون البس��طاء يضعون هل��م نصيبا كبريا من مزروعاهت��م وحيواناهتم
ليتقوا رشهم..
ولكن كان ذلك ال يكفي لرد أذاهم..
كانوا أرشارا بطبعهم..

فكانوا يعيثون الفساد يف أرايض الفالحني عىل سبيل املرح..

يف داخل الكهف قام أحد أبناء امللك بصنع مفاجأة كربى ألبيه..

صنع متثاال ضخام متقنا جلده (يأجوج) ..ومتثاال آخرا ألبيه (مأجوج)..

وىف احتفال كبري كش��ف ع��ن التمثالني ألبيه اعرتاف��ا بفضله يف محايتهم
وإيوائهم..
فضل زائف..

وعندما هتفت احلش��ود باالس��مني أمام امللك ،أصبحت تلك األمة تعرف
هبذا االسم إىل األبد..
(يأجوج ومأجوج)..
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مع الوقت زاد أذاهم للناس من حوهلم ..كانوا يعرفون مكاهنم لكنهم ال

يستطيعون رد أذاهم ..عىل حني كانت أعداد يأجوج ومأجوج تزداد بصورة
مفزعة داخل الكهف..

كان امللك يأمر الرجال بالتزاوج متى بلغوا العارشة..

وكان قد بدأ هيرم ،ويبغى أن يتم انتقامه قبل موته..

ه��و كان ال يدري كيف كان س��ينتقم بالضبط ،لكنه كان يريد جيش��ا

عمالقا ،ثم يكون ما يكون الحقا..

واستطاع زرع هذه الفكرة يف عقول أتباعه..

سنزداد ونزداد ونزداد حتى نكون قوة ال قبل ألحد مبالقاهتا أبدا..
ثم جاء هذا اليوم..

عدما جاء أحد املستطلعني خيربهم بوجود جيش جبار يف اخلارج..
يقوده رجل مهيب قوى..

رجل يضع خوذة غريبة الشكل..

خوذة ذات قرنني كبريين خميفني..

توتر امللك ..ثم أمر اجلميع بالصمت والتزام السكون والبعد عن احلرب..

ليس هذا وقت الدخول يف حروب فرعية ال هدف منها..

الدخول يف حرب مع جيش اآلن ستكون عاقبتها وخيمة ..فلننتظر حتى

يعرب هذا اجليش ،وبعد حني خترج جيوشنا..
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كان رده حكيام ألن غالبية املوجودين أطفال وش��باب مراهقون ال خربة

هلم باحلرب ..صحيح أهنم كثريون جدا ،لكنهم مازالوا قلييل اخلربة..
فلننتظر..


يف اخل��ارج كان ذلك امللك العظيم يعرب بجيش��ه يف ه��ذه املنطقة ..كان

رج�لا آتاه الله املل��ك والقوة والعلم ،فق��رر أن يس�ير يف األرض يفتح البالد
ويدعو لعبادة اإلله الواحد..

وص��ل إىل أقىص الغ��رب يف أوروبا ،ثم بدأ يع��ود إىل أقىص الرشق ..حتى

وصل إىل هذه املنطقة بالقرب من سيربيا كام نعرفها اآلن..
كان يشعر بالتعجب من هذه املنطقة..

إذ أن هذه املنطقة ال يسرتها الليل..

ال يأيت فيها الليل مطلقا..

فيام سيطلق عليه العلامء الحقا بظاهرة شمس منتصف الليل..

وهناك قابل أناسا يستغيثون به ويبغون مساعدته..
وازداد تعجبه..

كيف يعيش أقوام يف منطقة مل جيعل الله فيها ستار الليل؟

كيف ينامون؟

كان يع��رف أهن��م يس��تغيثون من إش��اراهتم وحركاهتم ،لكن��ه ال يعرف
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لغتهم ..أمر بالبحث عن مرتجم للغتهم العجيبة هذه ،فأحرضوا رجال يعرف
لغتهم ،لكنه ال يعرف لغة ذي القرنني !
فأحرضوا له مرتمجا يرتجم ترمجته..

وكانت املشكلة..

هذه اللغة التي يتحدث هبا املرتجم ال يعرفها أحد..

وطالت سلس��لة املرتمجني هذه حتى قالوا وصل��ت ألربعني مرتمجا ،وإن
كان يف هذا الرقم مبالغة يف اعتقادي ..رمبا كانوا ثالثة أو أربعة فقط..

املهم ..عرف ذو القرنني أن هؤالء القوم يستغيثون به ويطلبون مساعدته
ضد أق��وام يؤذوهن��م ويأكل��ون مزروعاهت��م وحيواناهتم ،ب��ل ويأكلوهنم
شخصيا أحيانا..
بعدم��ا تأكد م��ن هذا األمر خالل اس��تامعه ألق��وال املزارعني ورؤيته
آلث��ار الدمار واخل��راب التي خيلفوها وراءهم ،أخ��ذوه لريى الباب العمالق
الذى صنعوه يف األرض..
فقرر أن يساعدهم..

أمر هؤالء القوم أن حيرضوا له جالميدا من حديد..

كتل حديدية ضخمة..

ودحرجوا هذه الكتل حتى وضعوها عىل الباب..

تلفت ذو القرنني حوله يتأمل املنطقة املحيطة..
إنه عىل مكان مرتفع ،ومع ذلك هو بني جبلني..
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فأم��ر برصامة جيش��ه أن يرسع��وا ويس��اعدوهم يف اس��تخراج جالميد

احلديد من املناطق البعيدة ،وحيرضوه هنا..

م��ا جعله يتحم��س هكذا هو ما يعرفه عن إفس��اد يأج��وج ومأجوج يف

األرض..

علم علمه الله له وأهلمه إياه..

وبينام كان جن��وده يبحثون عن احلديد ،وج��دوا منجام ضخام للنحاس

وعادوا وأخربوا امللك بشأن هذا املنجم..

اش��تد ف��رح ذي القرنني هب��ذا املنجم ..وع�لى الفور أم��ر بصناعة قدور

ضخمة ميكن إذابة النحاس فيها..

ورسعان ما حتول املكان اجلبيل اهلادئ إىل مصنع ضخم إلذابة النحاس..

وىف ال��وادي الكبري ف��وق باب يأج��وج ومأجوج مب��ارشة وضعوا مئات

الكت��ل احلديدية الضخمة حت��ى كاد الوادي أن ميتلئ ..ث��م أغرق جنود ذي

القرنني الوادي بالنحاس الذائب..

واختلط النحاس باحلديد يف مزيج شديد الصالبة والقوة..

وىف الكهف رأى قوم يأجوج ومأجوج باهبم حيمر من ش��دة احلرارة التي

تنص��ب عليه صبا ،وما لبث أن اهن��ار الباب حامال جالميد احلديد والنحاس
الذائب ليدقهام دقا يف أرضية الكهف ويغلق هذا املكان لألبد وسط رصاخ

وهلع القوم..

كانت األمور تزداد سوءا بالنسبة للملك العجوز..
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مل يعد يدري ماذا يفعل..

كان يشعر بقرب هنايته ،لذا خطب يف قومه خطبة أخرية..

ق��ال لقومه إن الله ظلمه��م وقتلهم ..ثم بعث إليهم م��ن يقتلهم ..ولكنهم
عاش��وا ..يف قلب األرض عاشوا ..وسيكتمل انتقامهم من الله من كل من يف
األرض..
سيقتلون من يف األرض ..وإن استطاعوا فسيقتلون الله نفسه!!
(حاشا لله تعاىل ،وتعاىل عن ذلك علوا كبريا)

ولكن ال بد أن يقووا ..وقوهتم يف عددهم ..وأوصاهم أن يعرفوا مداخل الكهف
األخرى ..ويصنعوا له مداخال ضيقة تكفى لفرد أو فردين فقط ..فقط..

وال خيرج��ون للع��امل إال بع��د أن يكتظ هب��م الكه��ف اكتظاظا ال ميكن
حتمله..
وقتها فقط ينتقمون..

وم��ا لبث بعد فرتة قليلة أن مات ..بين�ما ظل ذو القرنني يف اخلارج يتأكد
من نتيجة هذا السد العمالق الذى سد به األرض..
ذلك الردم الذى ردم به خمرج يأجوج ومأجوج..

ثم أمر بحمل الطني وتغطية هذا الردم ،بل والزراعة فوقه حتى خيتفى وال
يكون له أثر عىل اإلطالق..
وإىل األبد..
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مرت السنون وعددهم يتكاثر داخل الكهف بشكل رسيع ..وأثناء ذلك
متت عمليات استكشافية للكهف بالكامل..
كان الكهف حيوي كل يشء ،وكأن الله أعده خصيصا هلم..

في��ه حيوانات ونبات��ات وجذور هابطة من األس��قف ،ومياه عذبة ومياه
ماحلة وفيهام أسامك ..وكانت احلرارة مستقرة إىل حد كبري ،وإن كانت متيل
للحرارة نوعا..

الكه��ف كان عمالق��ا ،وحيوي مم��رات ال هنائية ت��ؤدي لكهوف أخرى
أصغر بشكل مستمر ..وبدا أن طلب امللك غري قابل للتحقق..
لن يكتظ هبم هذا املكان أبدا..

إنه من االتساع بحيث ال ميكن أن يكتظ غري بالباليني من البرش..

مبرور الوقت بدأوا يتعلمون احلياة يف تناغم ..صنعوا س��احات للتدريب
ع�لى القتال ..أماكن للزراع��ة ..أماكن للرعي ..وتعلم��وا أن يدفنوا موتاهم
داخل األرايض التي يزرعوهنا..
مئات السنني وهم ماكثون..
ثم..

آالف السنني ..يتكاثرون وال يعلم أحد عنهم شيئا..
وكانوا أحيانا خيرجون من كهفهم هذا !!

يراقبون حروبا حتدث ..يرسقون أسلحة وأدوات حربية ..يتابعون التطور
العاملي وما حيدث فيه ..يقتلون احليوانات الربية كتدريب عىل الصيد..

162

مملكة الرب

األيام األخيرة لألر

وىف عدة م��رات تم رصدهم ..خاصة يف األماكن القاحلة التي حتلق فيها
الطائرات بصورة دورية ..وغالبا ما كانت الطائرات تش��اهد أناسا يدلفون
لفتحات يف األرض ،ولكن ظل كل ذلك يندرج حتت بند اهلراء..

يف احلقيق��ة ،هم مل يكونوا بالقدرة الكافية ليخرجوا مجيعا ..ومل يكونوا
يعرفون كيف س��يخرجون ..إهنم بحاجة إىل سنني طويلة للخروج ..ودوما
يظنون أن عددهم مل يكتمل بعد ..سيخرجون يوما ولكن..
عندما يكتظ هبم الكهف..

وم��ع الوقت تطورت قوهت��م ومهاراهت��م وحياهتم مبا يتناس��ب مع البيئة
القاسية التي يعيشون فيها..
أصبحوا أرشس..

وأقوى..

وأرسع..

وعيوهنم اكتسبت القدرة عىل التكيف مع الظالم كالقطط..
وظلوا يتكاثرون..

ويتكاثرون..

ويتابعون ما حيدث يف العامل..

وينترشون داخل التجاويف األرضية..

وبدا كهفهم هائ�لا مبلحقاته وممراته وكأمنا ميتد حت��ت القارة األوروبية
بأكملها ،ورمبا أجزاء من آسيا أيضا..
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ومبرور القرون تزايدت أعدادهم بشكل ال يصدق ..الناس فوق األرض
يعمرون املدن ويرتكون مس��احات شاس��عة م��ن األرايض ،بينام هم حيتلون
كل شرب من األرض..
ثم حدثت احلروب العاملية..

وكانوا يراقبون الوضع لرسقة األسلحة من املوىت والقتىل..

احلرب العاملية األوىل ..وغنموا منها أس��لحة كث�يرة ..كانوا يبحثون عن
األسلحة الفردية اخلفيفة وحيافظون عليها وهيبطون هبا لكهفهم..

ث��م احلرب العاملية الثانية ..وهذه غنموا منها ماليني األس��لحة ،ومع ذلك
ظلت قليلة جدا بالنسبة ألعدادهم املهولة..

واحلرب��ان الثالثة والرابعة التي أبيد فيه��ا ما يقرب من نصف البرشية أو
ثلثاه��ا ..وهات��ان احلربان أمدهتام مبخزون هائل من األس��لحة ..وأيضا ظل
بالنسبة إىل عددهم قليل..
كان عندهم أسلحة من كل دول العامل ،ومن كل العصور تقريبا..

سيوف وأقواس وأسهم ورماح وبنادق ومسدسات ورشاشات وذخائر..

ووس��ائل رصد حديث��ة أيضا ل��دى القادة ..كشاش��ات الع��رض ..وهذه
حرصوا أن تظل بعيدة عن الشعب..
ثم رأوا اجتياح الدجال لألرض..

وبينام هم كذلك حدث يشء رهيب..
اهتزت األرض هزة شديدة..
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ال بأس فهم اعتادوا الزالزل..

لكن هذا ليس زلزاال اعتياديا ..هذا (رعشة)..

ثم الرعشة الثانية ..وهبا ألول مرة تشقق سقف كهفهم املتني!!

وبينام هم يشاهدون يف ارتياع ما حيدث ،جاءت الرعشة الثالثة..

كانت هذه الرعشات رعش��ات املدينة التي حدثت عندما خطا الدجال
بقدمه داخلها والتي أثرت عىل األرض كلها..
كانت التش��ققات تنترش بش��كل عجيب ..والقوم ينظ��رون لكهفهم يف
قلق..
أهو ساقط عليهم؟

اس��تمر هذا الوضع عدة أيام ..الشقوق تنترش ،وال أحد ميلك شيئا ليفعله
سوى املتابعة..
وفج��أة اهنار ج��زء كبري من س��قف الكهف من ناحية س��يربيا بش��كل
عجيب للغاية..
كأمنا تفتت عليهم واهنار كسيل من الرتاب اخلفيف ..ومل يصب أحدهم
بأذى..
مئ��ات الكيل��و م�ترات انكش��فت فج��أة أمامها الس�ماء لوهن��ا األزرق
الصايف..

وانكش��ف أمره��م أمام الع��امل ..بالطب��ع التقطت األق�مار الصناعية ما
حدث ،وبدا من الواضح أن هؤالء هم يأجوج ومأجوج..
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وكانوا يعرفون أهنم اآلن قد تم اكتشاف موقعهم..
ومل يكن أمام قائدهم سوى األمر باهلجوم..

عىل األرض..



خرجوا بأعداد مهولة ..ماليني املاليني..

خرج��وا والعامل منهك م��ن احلروب املتواصلة وال قوة حقيقية تس��تطيع
الوقوف بوجههم..
خرجوا من كهفهم إىل اجلهات األربع جيتاحون أوروبا وآسيا معا..

خرجوا يقتلون ويذبحون ويدمرون وخيربون..
يقطعون األشجار..

يقتلون احليوانات والبرش ويأكلوهنم أحياء يف مش��اهد ش��ديدة الرعب
والقسوة..
جيوش البالد مل جتد الوقت الكايف لالحتاد ..كل بلد تدافع عن نفسها..

حارهبم ما بقى م��ن جنود ..قصفتهم الطائرات بالصواريخ أثناء زحفهم
وىف معاقلهم وىف مدخل كهفهم..
دافع أهايل البالد عن أنفسهم وحياهتم بكل صورة ممكنة..

ولكن هيهات..

كان��وا م��ن الك�ثرة بحيث ال ت��كاد تؤث��ر ه��ذه األس��لحة يف أعدادهم
املهولة..
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بش��كل مذهل بعدم��ا تناقص عدد أهل األرض بش��كل ملحوظ بس��بب

احل��روب األخرية ،بدا وكأن أعداد يأجوج ومأج��وج أضعاف أضعاف أهل
األرض قاطبة..

كانوا يدخلون البالد يقتلون الرجال واألطفال والنساء ..بال هدف..

ال يريدون ماال..

ال يريدون التبعية..

ال يريدون حتى النساء..
يريدون القتل..
القتل..
القتل..

يف وقت قليل سيطروا عىل مساحات شاسعة من أوروبا وآسيا..

كان��وا جيربون الناس عىل قيادة املركبات التي ال يس��تطيعون قيادهتا ،ثم

إذا تعلموا قيادهتا قتلوا السائقني وأكلوهم..

رشبوا مياه البحريات العذبة ،حتى أنك تراها بعد وقت قليل وقد أصبحت

أرضا تصلح للسري عليها..
ثم..

تدخل��ت أمريكا وأس�تراليا بالقصف املبارش ل��كل يشء ..حتى الفتحة

العمالقة التي خيرجون منها..
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ولكن قوم يأجوج ومأجوج يف ذروة احلامس صنعوا خمرجا ثانيا..

وثالثا..

ورابعا..

والكثري من املخارج..

لو رأيتهم من عل حلسبتهم منال خيرج بكثافة من األرض..

ثم..

سقطت أوروبا بالكامل يف أيدهيم..

ومل تعد هناك دول أوروبية..

قتلوا أهل أوروبا..

وسقطت غالبية أرايض آسيا يف أيدهيم ..وانتهت دول هذه املنطقة..

وع�بروا كالكامش��ة عىل أفريقي��ا من جه��ة املنطقة العربي��ة ومن جهة
إسبانيا..
واجتاحوها برسعة خارقة..

أصب��ح لدهي��م اآلن دباب��ات وصواري��خ وس��يارات مدرع��ة يقودها من
استعبدوهم من البرش..
وىف أقل من شهر..

مل تعد هناك دول أوروبية..
وال آسيوية..
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وال أفريقية..

اختفت احلدود بني الدول ،ألنه مل تعد هناك دول..
القتىل باملاليني ..ومن يقتل يأكله أفراد اجليش..

توحش رهيب ..غيالن تفرتس أهل األرض..

ومل يتبق أمامهم غري األمريكتني وأسرتاليا..

وكانوا قد بدأوا بالتهام اجلزء األعىل من أمريكا الشاملية عندما عربوا مما

كان الرنويج يوما ،ثم أيسلندا ثم الدامنارك ثم كندا..
بأعداد مهولة..

وكل�ما ازداد تقدمهم كلام ازدادت قوهتم وعتادهم وأس��لحتهم من البالد

التي جيتاحوها..

بينام عربوا ألس�تراليا من ناحية أندونيس��يا وغانا اجلدي��دة ..أو مما كانوا

كذلك..

ومل يعد هناك مفر أمام أمريكا غري استخدام السالح النووي..
هي والدول التي كانت مازالت متلك السالح النووي..

بالفعل ألقوه عليهم يف عدة مناطق وقتلوا منهم مئات اآلالف..

فقط..

ومل يؤثر ذلك فيهم كثريا..
كانوا بالباليني..
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ولو مات منهم عدة ماليني فلن حيدث يشء..
ثم مل تعد هناك كندا..

ورويدا رويدا خاضت أمريكا حروبا رشس��ة معهم ،مل تصمد أمامهم
قط ..استخدموا فيها كل األسلحة املمكنة..
حتى األسلحة البيولوجية مل يدخروها..

واس��تمر هؤالء خيرجون م��ن حتت األرض ،واس��تمروا يأكلون أمريكا
الشاملية..
وما لبثوا أن انتقلوا لدول أمريكا اجلنوبية ..ومل خيتلف األمر كثريا..

استمر اجتياحهم هذا ما يقرب من عام كامل..
عام..

قتل فيه أهل األرض مجيعا !!

قتل يأجوج ومأجوج أهل األرض كلهم !!

كلهم !!

وبكل الطرق ..بالسيف والسكني والذبح والرصاص واحلرق..
بل واالفرتاس أحيانا..

قتلوا أهل األرض ..إال قلة من العبيد الذين انضموا قرسا هلم..

ومل تعد هناك دول يف أي بقعة عىل األرض..

انتهت مرص..
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وانتهت أمريكا..

وانتهت إنجلرتا وآسيا والسعودية وأوروبا ..وكل البالد والقارات..

ال بالد..

ال دول..

ال قارات..

ال أح��د إال يأجوج ومأجوج ..وقلة قليلة ف��وق ٍ
جبل بالقرب من القدس
ومعهم نبي الله عيىس..
وعادت األرض قرونا للخلف ..دمر هؤالء املدن..

ال أجهزة بث حديثة..

فق��دت الس��يطرة عىل مدارات األق�مار الصناعي��ة ..أصبحت ال جدوى
منها..
بينام ظلت أجهزة االتصاالت تعمل جزئيا ليتواصل قوم يأجوج ومأجوج
حول األرض..

الغريب يف األمر أن مع اجتياحهم لألرض ظلوا ال علم هلم ..كأن عقوهلم
ظلت متحجرة يف املايض..
وكانوا يتخيلون أن الله تعاىل يف السامء يسترت بزرقتها ويبتعد ليال..
لذلك..

قام��وا بصناعة متثالني أك�بر وأعظم ليأجوج ومأج��وج بنحتهام يف قلب
أحد اجلبال مبارشة..
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وعندم��ا انتهوا ،وقفت اجلحاف��ل الغفرية يف صمت أمام القائد الذي وقف

ينظر للتمثالني بنظرة فخر ال شك فيها..

كان يقف يف إحدى القواعد العس��كرية املتط��ورة التي حتوي صوارخيا

شديدة القوة..

وبأعىل صوته صاح:

 -نح��ن ..يأجوج ومأج��وج ..قتلنا م��ن يف األرض ..قتلنا ش��عوب الله..

ونعلن احلرب عىل الله الذي قتل أجدادنا..

وبإشارة من يده انطلق كم هائل من الصواريخ نحو السامء..

وىف ش��تى أنحاء األرض التي فيه��ا بصيص من هنار ،تلق��ى أفراد يأجوج

ومأجوج إش��ارة اإلط�لاق ..يف كل قاعدة حربية ممكن��ة أطلقوا الصواريخ

احلربية نحو السامء..

ثم حدث يشء مذهل..

بعد فرتة من اإلطالق ،وجد القائد صاروخا يسقط من بعيد..

صاروخ واحد فقط..

أرسع رجاله وأحرضوا هذا الصاروخ ..الذي كان عليه دم غزير..
من أين أىت الدم؟

الله وحده أعلم..

جحظت عينا القائد ثم مهس:
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 -قتلنا الله !!

ثم عال صوته أكرث وقال بصوت متهدج:
 -قتلنا ..الذي يف السامء..

ثم ،يف فرحة طاغية رصخ:

 -قتلنا من يف األرض ومن يف السامء..

قتلنا من يف األرض ..ومن يف السامء..
قتلنا من يف األرض..
ومن يف السامء..

تعاىل الله وتنزه عن ذلك علوا وتنزهيا كبريا..
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جاء األمر اإلهلي لعيىس عليه الس�لام ..اصعد إىل اجلبل
أنت ومن معك من املؤمنني..
الله قد بعث يأجوج ومأجوج..

كان س��يدنا عيىس يف ه��ذا الوقت يف فلس��طني ..وما أن
جاءه اخل�بر حتى أرسع وصعد مع أصحابه املوجودين فوق اجلبل الذي أمره
الله بالصعود إليه..

وع�لى قمة اجلبل كان هناك بن��اء صغري مهجور ال يعرف طريقه إال قلة،
فيه توارى نبي الله عيىس ومن معه..
كان مع بعضهم بعض وس��ائل االتصال احلديثة التي بالكاد تلتقط إشارة
تكفي ملتابعة املوقف عىل األرض..
وفيها رأوا القتل والوحشية..

رأوا اهنيار احلضارة ..سقوط الدول لألبد دولة بعد األخرى..

سقوط كوكب األرض بالكامل حتت قبضة وحشية ال تريد إال الدم..
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وم��ع م��رور الوقت كان��ت األحوال تس��وء ..وب��دأ ما لدهي��م من مؤن
ينفد..

ظلوا هكذا فرتة طويلة ..يتعبدون لله ويتابعون املوقف ويقتصدون يف
كل يشء موجود ..ش��هران تقريبا مرا حتى اآلن ،ثم نفد الوقود القليل الذى
يضعونه يف املحركات لتوليد الكهرباء..
مل تعد هناك كهرباء ،وبالتايل مل تعد هناك أخبار تتنامى إليهم..

ب��دأوا يقتص��دون أك�ثر وأك�ثر يف الطعام املعل��ب املوج��ود لدهيم قدر
اإلمكان بانتظار ما س��وف حيدث ..حتى أصبح نصي��ب الفرد قبضة واحدة
يوميا يتناوهلا متى شاء وكيف شاء..
وهزلت األجساد بشدة ..وبدأت الضلوع تربز من وراء اجللود..

ومع ذلك ظل الطعام يقل بصورة ملحوظة حتى نفد متاما..

يف هذه الفرتة كانت تلك اجلامعة ال تفعل شيئا تقريبا غري الصالة والدعاء
لله تعاىل أن يفرج عنهم تلك األزمة ،وأن خيلصهم من هؤالء الفجرة..
لكن ال رد..

وال يشء حيدث..

وبع��د انتهاء خم��زون الطعام ،اضط��روا للخروج للبح��ث عن أي يشء
يؤكل..
أي يشء..

ورقة شجر ..قطعة جلد يابسة ..حيوان بري صغري..
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ث��م رزقهم الله بثور بري كبري ..ال ي��دري أحدهم كيف جاء وال كيف

وصل هلذا االرتفاع ..يكفي أنه موجود..

ظل حلمه يكفيهم فرتة ،واستخدموا كل احليل التي ميكنهم فعلها للحفاظ

عيل خمزون اللحم..

حتى رأسه كان هلا قيمة كربى وسط هذا احلصار وهذه املجاعة..

كانت الرأس قليلة اللحم هذه أقيم عند أحدهم من مائة دينار ذهبي..
الذهب ال يؤكل وال حيافظ عىل احلياة..

ثم انتهى الثور..

وعادوا للجوع..

واشتدت الصالة..

واشتد الدعاء..

واشتد الرجاء..

واشتد األمل يف الله..

ولكن ..لو كانوا حيسبون للوقت لوجدوا أهنم مر عليهم يف هذا احلال ما

يقرب من عام..

فكيف سينتهي هذا املوقف؟

ثم اش��تد هبم اجلوع واإلعياء وبدا أن النهاية باتت قريبة ،وهناك من بدأ

ينهار بالفعل..
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فقرر أحدهم أن هيبط لريى ماذا حيدث يف األسفل ورمبا عاد بأخبار لنبي

الله عيىس ومن معه من الرفاق..

وهبط ذلك الشجاع من اجلبل..

وهو هيبط تناهت ألنفه رائحة عنيفة قذرة..

رائحة املوت..

لكنه أخ��ذ هيبط تدرجييا حماذرا أن تزل قدمه ويس��قط ..كان جس��ده

يرجتف من فرط اهلزال..

ومن مكان فس��يح يس��مح له برؤية األرض نظر يف وجل نحو األسفل ثم

شهق يف عنف..

كان أمامه مشهد رهيب مفزع خميف مل يره برش من قبل قط..
ماليني..

بل باليني من اجلثث تغطي وجه األرض يف كل مكان..

الله تعاىل أباد يأجوج ومأجوج مجيعا ..بال استثناء..
و بأحقر يشء عىل وجه األرض..

أرسل عليهم (النغف) يف رقاهبم..

وهو نوع من الدود يأيت يف أنوف البعري فيمرضها وهيلكها..
جعل الله موهتم بدودة صغرية ال ترى يف أعناقهم..

ماتوا ببساطة..
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أراهم الله قدرته العظيمة فيهم..

أهلك الله هؤالء الذين ال أحد يستطيع الوقوف أمامهم..

ال أحد له طاقة هبم..

هلكوا بأًصغر املخلوقات..

(النغف)..

وعيىس عليه السالم ومن معه فوق اجلبل ال يدرون شيئا من ذلك..

بل كانوا يستشعرون أن األمور هدأت..

فع�لى الرغم م��ن عدم وجود إذاع��ة أو طرق بث مب��ارش ،إال أن اصوات

االنفج��ارات واملعدات احلربية واألدخنة املتصاعدة كان دليال عىل انتش��ار

هؤالء ووجودهم..

اآلن األمور هدأت..
ال صوت..

الكون ساكن..

رمبا هلذا تشجع ذلك الفدايئ الذي نزل ليستقيص األخبار..

وعندم��ا رأى املش��هد املهيب املذهل ش��عر بالقش��عريرة تغزو جس��ده،

وبطن��ه تتقل��ص من الرائحة الش��نيعة ،بينام انحدرت دمعتان س��اخنتان عىل

وجنتيه وهو يردد:

 -ال إله إال الله..
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ثم عاد ليبرش نبي الله عيىس ومن معه..

مات يأجوج ومأجوج بعدما قتلوا كل من يف األرض..

ال أحد يعيش يف كوكب األرض غري هذه اجلامعة..
مات قوم يأجوج ومأجوج..

الباليني..

كموت نفس واحدة..

فرح املؤمنون بنرص الله ..وقرروا النزول مع عيىس عليه السالم..
ورويدا رويدا بدأوا ينزلون بحذر من اجلبل..

وعندم��ا تبدت هلم الرائحة ،ثم بدا هلم املش��هد املذهل واضحا أصابتهم

حرية..

عىل امتداد البرص ،ومن كل االجتاهات توجد جثث متعفنة..

الرائحة البشعة تزكم األنوف وتدير الرءوس..

ال يوجد شرب يف األرض إال وفيه زمههم و نتنهم..
يا الله الرحيم..

أين يذهبون إذا؟

ما يستطيع أحد أن يعيش يف األرض..
األرض مليئة عن آخرها باجلثث..
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ال سبيل إال..
الدعاء..

وبدأ الدعاء مرة أخرى..

يدع��ون الل��ه أن خيلصهم من هذا البالء العظيم ..ب�لاء وهم أحياء وبالء

وهم موىت..

وأخلصوا الدعاء وارتفع صوهتم يرتجون اخلالق أن يزيح عنهم البالء..
ومن بعيد كانت تلك الطيور تقبل عليهم بأعداد هائلة..

طيور ضخمة غريبة مل يرها أحد من قبل ..ولن يرها أحد من بعد..

طيور هلا أعناق طويلة مثل أعناق اجلامل..
وهلا مهمة حمددة..

بدأت مجوع الطيور هذه حتلق يف ساموات األرض..

رويدا رويدا بدأت الس�ماء يف األفق ..سواد يغطى السامء يزحف عليها

مقبال نحو عيىس ومن معه..

كان املؤمن��ون ينظ��رون يف ح�يرة ..أهو ابت�لاء جديد أم رمح��ة من الله

تعاىل؟

فإذا هبا هذه الطيور العجيبة..

هبط��ت تلك الطيور عىل األرض ،وم��دت أعناقها حتمل اجلثث وتطري هبا

بعيدا بعيدا لتلقى هبا يف أماكن نائية حيث ال يترضر منها أحد..
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الصحارى الشاسعة..

وديان اجلبال السحيقة..

وانترشت الطيور حول األرض تنظفها من عفنهم وزمههم..

وخ�لال وقت قصري بدت األرض أم��ام عيىس وأصحابه واضحة جلية ال
أثر فيها للجثث..
ويأخذ املؤمنون اخلطوة التالية بالنزول ألسفل أكرث وأكرث..
تلك الرائحة البشعة..

واألرض ..مكسوة تقريبا بالدود الناتج عن حتللهم..
من وسط سعاهلم أخذوا يدعون الله مرة أخرى..

كيف يعيش أحد يف هذه الرائحة اللعينة؟

وم��ن بعيد ظهر س��واد يف األفق مرة أخرى ،بينام تكاثفت الس��حب من
فوق رءوسهم..
وأضحت السامء رمادية..

سحاب هذه املرة..

أرسل الله مطرا كثيفا يغسل األرض من أثر هؤالء..

مطر بدأ يف كوكب األرض كله مرة واحدة..

مطر دخل يف كل مكان..
يف كل بيت..
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يف كل زاوية من زوايا األرض..

للمرة الثانية يف التاريخ يغسل الله األرض من الكفر والكفار وآثارهم..

واستمر هذا املطر ما شاء الله ،حتى تم تنقية األرض متاما..

أصبح كوكب األرض نظيفا المعا كاملرآة..

وقف املؤمنون يشاهدون ذلك وهم يسبحون بحمد الله تعاىل..
وكثري منهم يبىك وينشج..
مات كل أقرباؤهم..

ال أحد يعيش يف الكوكب كله غريهم..

وفجأة من حتت اقدامهم ارجتت الرتبة رجة خفيفة للغاية ،وبدأت تظهر

براعم نباتية خرضاء تنمو برسعة من الرتبة املبللة..

وبرسعة عجيبة أمام أعينهم ارتفعت س��يقان النباتات واكتملت أش��جار

كاملة وأزهرت ،ثم أمثرت..

األرض خترج كل اخلري الذى تبقى فيها ..وبرسعة..

منذ عهد آدم عليه الس�لام مل خترج األرض خريها مثلام أخرجته يف ذلك

الوقت..

النباتات عجيبة وكثيفة وكبرية..

املجموع��ة م��ن الناس جيتمع��ون ليتناول��وا (قطفة) من العنب فتش��بعهم

وتكفيهم..
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الثامر ضخمة ..كبرية..

أحجام غري طبيعية عىل اإلطالق..

حتى أن الرمانة الواحدة تطعم جمموعة من الناس..

يتضاعف حجمها رمبا عرشة أضعاف ما عهده الناس..

ومل تع��د هن��اك قيم��ة لل�مال إال رمب��ا إلح��كام التب��ادل ..لك��ن ال مال

حقيقي..

حتى احليوانات الكبرية ال تصبح هلا قيمة مالية كبرية ،فهي تتجمع حول

الناس بكرثة..

فإن أراد الرجل ثورا مثال فام عليه إال أن خيرج ويقتنص واحدا..

ولرمبا باعه بعد ذلك بيشء بسيط من املال لو مل يستفد منه يف يشء..

ويعود الناس حلياة البدائية..

ال تكنولوجيا حديثة إال فيام ندر..

السيارات الفارهة تصبح شبه جمانية ،فهي يف مكان تقريبا..

ف��إن عطبت س��يارة فام عليه إال أن يس��تبدهلا بأخرى إن وجدها س��ليمة

ووجد مفتاحها..

واخليول تنترش بشدة..

لكل فرد فرس أو أكرث..
وبال نقود تقريبا..
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ويغ��زر احلليب من األغنام والبقر ..ولرمب��ا وصلت مرة احللب الواحدة
إىل ما يربو عن عرشين أو ثالثني لرتا..

تتج�لى قدرة الله وعظمته أمامهم يف هذه املش��اهد التي مل حتدث أبدا يف
تاريخ البرش..
ووسط كل هذا اخلري يتجه املؤمنون ألقرب مدينة يعيشون فيها..

وهناك ..تبدأ مرحلة جديدة يف تاريخ البرشية..

املرحلة األخرية..

بالطبع كان احلاكم واإلمام اآلن هو عيىس عليه السالم..

حاكم هذه الزمرة..

حاكم األرض كلها..

دين واحد فقط..

جمموعة واحدة فقط..
ال جزية عىل أحد..

ال صدقة ..ليس هلا داعٍ ..

اخلري عميم ومنترش وال فقر..

حتى رعي احليوانات انتهى ..ال حاجة له..

احليوانات كثرية ومنترشة وتأكل من خري األرض طوال الوقت..
والبرش قليل..
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وكنتيجة حتمية..

ال كراهية بني الناس..
ال بغضاء..

ال مشاحنات..

وضعت احلرب أوزارها لألبد..

كانت احلرب األخرية ..هي احلرب األخرية..

الكل اكتفى مما حدث..

والكل عنده كل ما يتمىن اآلن وأكرث..

احلياة اآلن مع نبي الله عيىس أشبه باحلياة يف اجلنة..

األمان الكامل هو الذي يعيشون فيه اآلن..

ألول مرة يف التاريخ ال يعبد يف األرض إال الله..
كلمة واحدة..

ال إله إال الله..

قتل الكافرون ..وانتهى الرشك..

وال إله إال الله..

ويظل عيىس عليه السالم حاكام لألرض يف هذا اخلري أربعني عاما..

يستمر هذا اخلري يف وجوده أربعني عاما متواصلة..
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يتزاوج فيها البرش وينجبون ويكرثون..

حتى تستيقظ األرض باكية ذات يوم عىل صوت بكاء ونحيب..
الناس يف اهنيار يبكون..

فاضت روح نبي الله عيىس إىل بارئها..
كل نفس ذائقة املوت..

وعيىس ما كان قد مات من قبل..
مات عيىس روح الله وكلمته..

والسالم عليه يوم ولد ،ويوم ميوت ،ويم يبعث حيا..

وسط البكاء واالهنيار حيمله املؤمنون ،ثم يودعونه القرب..

ثم يعود الناس ملا كانوا عليه..
هدوء..
وتعبد..

فرتة من اهلدوء..

بداية جديدة للبرشية..

ث��م يظه��ر رجل غريب ،يقرتح بن��اء متثال لعيىس حتى ال ينس��اه الناس،

وهم ما يزالون يتذكرون شكله ..وما بني مؤيد ومعارض ينترص التأييد..
وما ذلك الرجل إال إبليس الذى ظل يراقب األوضاع فرتة طويلة..
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وما لبث أن وجد الفرصة اآلن..

ثم يبدأ الناس يف الوقوف أمام متثال عيىس عليه السالم..
ثم الدعاء لله أمامه..

ثم الطلب من عيىس عليه السالم نفسه..
ويعود الرشك من جديد..

وتعود الشهوات تترش برسعة..

وينطلق الش��باب والفتيات ألماكن بعيدة ميارسون لذاهتم املحرمة بعيدا

عن أعني الكبار..

الشهوات تسيطر..
والبدع تكرث..

وأغرب يشء حيدث أن يس��ول هلم الش��يطان الكفر من جديد بعيدا عن

رتابة العبادات..
فيكفرون!!

وه��م عىل بعد س��نني قص�يرة من عي�سى عليه الس�لام واملس��يخ الدجال

ويأجوج ومأجوج !

ماذا يريد البرش أكرث من هذا؟!

وبدأ املؤمنون حقا والذين كانوا مع عيىس عليه السالم ميوتون..

ويقلون..
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وىف قلوهب��م حرسة وعيوهنم تذرف دمعا عىل أبنائهم الذين اختذوا الكفر
سبيال..
والكفر يتزايد..

واملرح والصخب يتعاىل..

علمهم الشيطان صناعة اخلمر..
علمهم الشيطان لعب القامر..
علمهم معصية الله..
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زاد الكفر يف األرض ..والكبار ينصحون أبنائهم ،ولكن
ال جميب وال مستمع ..قلة قليلة فقط تتوب إىل الله تعاىل،
ولك��ن الغالبية العظمى منجذبون بش��دة لربيق املعصية
الالمع..

وف��وران الش��باب يتع��اىل ويتس��ارع ،خاصة مع ع��دم احلاج��ة اجلدية
للعمل..
حتى جاء يوم حدث فيه يشء عجيب جديد..

أمام بعض الناس تشققت األرض ،وخرج منها ..يشء..

نوع من أنواع احليوانات..
دابة..

ذات ش��عر كثيف ج��دا ،حتى أنك ال تدري أين أوهلا م��ن آخرها ..أين
رأسها وأين ذيلها..
وفجأة تكلمت هذه الدابة..
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حدثت الناس بصوت مجيل فصيح..

شعر الناس بالذعر وهربوا منها ،لكنها كانت تلحقهم وتالحقهم..

وكانت تدعو الكل لإلميان وترك الكفر ..تدعوهم للتوبة ونبذ الرشك..

وكان لكالمها س��حر عجيب ..إذ أهنا ما أن تبدأ الكالم حتى جتد نفسك

مرغ�ما ع�لى الوق��وف والس�ماع ..ثم مت��د طرفا هل��ا وتضعه عىل أن��ف الذي
حدثته..

وترتك عالمة..

عالمات مميزة للمؤمن ،وعالمات مميزة لغري املؤمن..
ومل ترتك أحد إال الحقته..

ويسمى هذا اجليل بالكامل باسم (املوسومون)..
الذين وسمتهم الدابة..

أخذت تدعو إىل التوبة ما شاء الله ..ثم..
اختفت..

ال أحد يدرى أين ذهبت..

أدت دورها ورحلت إىل حيث يشاء الله..

وبق��ي البرش ع�لى ذلك لف�ترات طويل��ة مل يتحس��ن فيها األم��ر بل زاد

سوءا..

وجاءت أجيال جديدة بعد جيل املوسومني هذا خيرتعون أشكاال جديدة
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من الذنوب ..حتى أهنم كانوا خيرجون يف رحالت يف الغابة ملامرسة املوبقات

حتت النجوم مبارشة..

وذات ليل��ة ،كان الش��باب يف الغابة ميارس��ون ما ميارس �ونه ويرشبون ما

يرشبونه ،وناموا عىل األعشاب ينظرون للسامء وأحدهم يتساءل يف وجل:
هل أىت أحد املوسومني هنا؟

فيجيبونه بالنفي و ينهرونه عن ذكر هادمى اللذات هؤالء..

ثم يغرقون يف سبات تدرجيي..
الفتيات يف أحضان الشباب..

كتل متالمحة..

ويطلع نور الشمس عليهم..

يغىش نورها الساطع وجوههم..
يفتحون أعينهم..

هناك يشء ما خطأ..

الشمس جهة الغرب !

أيقظ كل شاب رفقائه لينظروا ما هذه الظاهرة العجيبة..
الشمس ترشق من الغرب؟

هرول اجلميع إىل حيث الكبار موجودون ..وجد اجلميع يقفون حيدقون

لبعضهم..
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هناك أناس يبكون..

هناك أناس غري مهتمني أصال..

اقرتب الش��باب من شيخ طاعن يف الس��ن ،أبيض الشعر والذقن والعينني،

من اجليل الذى كان مع عيىس عليه السالم ،وسمعوه يتحدث:

 -الي��وم ال توبة ..املؤمن مؤمن والكاف��ر كافر ..قيض األمر ..انتهى كل

يشء..

مهست فتاة ممسكة بذراع فتى مفتول العضالت:
 ماذا يقول هذا املخبول؟قال هلا يف ابتسامة حائرة:

�ياء غريبة كثرية ال
 -ال أدري ..إن��ه من املوس��ومني ..وهؤالء يقولون أش� ً

نفهمها..

دعك منه ..هل ترغبني بإفطار شهي؟

نظرت نحوه وقالت يف دالل:
 -أشهى من شفتيك؟

اعترصها الفتى وأخذ يقبلها يف هنم ،بينام الشيخ وراءهم يردد:
قيض األمر..
قيض األمر..
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اس��تمرت هذه الظاهرة العجيبة ثالثة أيام ،ثم عادت الشمس لترشق من
جهتها املعتادة..
جهة الرشق..

مل هيت��م أحد كثريا هب��ذا املوضوع عدا قل��ة أمضوا أوقاهت��م بالكامل يف
العبادة والتعبد ..أما بقية البرشية فقد كانت يف هرج ومرج كامل وتام..
وإبليس يرى ويشاهد كل هذا وقلبه يعترص من األمل والفزع..

يدرك أن النهاية صارت وشيكة للغاية ..رمبا أقرب مما يتصور..
ترى..

هل سيتأمل وهو ميوت؟

رغام عنه حتدرت من عينيه دمعتان وهو يرى هؤالء البرش الذين ضاعوا،
ال حرسة عليهم ،بل حرسة عىل نفسه..
كانوا ميلكون التوبة ،وهو ال ميلكها..
اجلحيم قادم..
اجلحيم قادم..



ثم حدث يف صباح ذات يوم أن بدأت رياح لطيفة مجيلة هادئة هتب عىل
البرش..

بدأت من جتاه الش��ام ،وكانت هتب ناحية اجلنوب ،وتنترش يف كل مكان
يف األرض ،وال ترتك مكانا إال دخلته..
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كل مسكن وكل منزل..

حتى بني اجلبال وحتى يف الكهوف..

ما ترتك إنسانا حيا قط إال وصلته..
شعر هبا اجلميع..

ولك��ن ..من تبقى من اجليل القديم املوس��ومني باإلمي��ان ،وبعض الصغار

املؤمنني ..كل هؤالء فاضت روحهم لله تعاىل..
ماتوا..

أخذت هذه الريح اللينة أرواحهم..

ولو كان يف قلبه ذرة من إميان ميوت..
كل هؤالء ميوتون..

وبقي عىل األرض األرشار..

فقط..

وينقطع متاما ألول مرة يف تاريخ البرشية ذكر الله يف كوكب األرض..
انتقلت البرشية من قمة التوحيد إىل قمة الكفر يف سنني قليلة..

حتى نسوا كلمة (الله)..

ال يقال يف األرض (الله)..

وعىل الرغم من ذلك فلم هيتم الباقون من البرش بذلك كثريا..
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إمنا انترش الفساد أكرث وأكرث..

حتى صار الزنا والفحش��اء يف الشوارع ..وأفضل الناس أيامها من ينصح

الزن��اة بالذهاب خلف جدار ..ومن داخله هو غري متضايق فعال ،وإمنا بقية

من خري داخله تدفعه للنصيحة..

وال أحد يعرف شيئا عن الله..

انتهت األديان متاما مبوت الصاحلني ..فال أحد يعرف صالة أو عبادة..
حتى كتاب الله تعاىل ..يستيقظ البرش ليجدوه اختفى..

املصاحف بيضاء ..والنقوش القرآنية عىل اجلدران اختفت..

الزخارف القرآنية طمست..
ومل يعد يف األرض قرآن..

وبقي يف األرض (رشار اخللق)..

أسوأ خلق..

ال يعرفون أبدا فعل اخلري ..وال يتورعون أبدا عن فعل أي يشء منكر..
ال عقول حقيقية هلم ..شهوات خبيثة مرتكبة يف شكل برش..

هؤالء يتالعب هبم الشيطان يف يأس ..يدرك أن النهاية وشيكة..

فيظهر هلم يوما يف شكله األثري..

ش��يخ أس��ود ..يف رسابيل س��وداء ..رأس��ه مغط��ى ..ويتعك��ز عىل عصا

سوداء..
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ويصيح فيهم:

 -أهيا الناس ..استمعوا يل واستجيبوا..

فيتجمع الناس يشاهدون القادم املفزع هذا ..ويسألونه يف خوف:

 -ماذا تريد؟

يصيح إبليس بصوت عظيم:

 أنتم أفضل الناس ..تفعلون اخلري ..وكل ما تعملونه خري ..فقط س��جدةواحدة آلهلتكم صباح��ا تعطيكم القوة طوال الي��وم ..تضاعفون متعتكم..
وتربحون كل يشء..
تقدم أحدهم وسأله:

وما آهلتنا يا هذا؟

لو رأى الشاب من حتت غطاء الرأس ابتسامة إبليس الساخرة وهو يقول:

آهلتكم ..إهنم ..وأشار بيده نحو العراء فظهر متثال كبري وقال:
 -الالت..

ثم اشار بيده مرة أخرى ،فظهر متثال آخر وصاح:
 -العزى..

ث��م اختفى وه��و يقهقه ضاحكا بصوت مرعب ..أم��ا الناس فقد جتمعوا
حول التمثالني ..ثم سجدوا سجدة للتامثيل كام أمرهم الشيطان..
فيام بعد حتول هذا املكان إىل مكان أثري للمضاجعة ورشب اخلمر..
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بعد ذلك بفرتة وىف مكان آخر كان إبليس جيلس يف شكل رجل مليح مع
رجل حبيش األصل ،له س��اقان غريبتا الش��كل ..قصريت��ان ومعوجتان نوعا
ما ..كان صغري احلجم أسمر اللون وأصلع الرأس ..وكان إبليس يقنعه بفعل
يشء لطاملا متىن الشيطان حدوثه..
أن هيدم الكعبة..

وما لبث أن محله وطار به يف حلظة إىل مشارف الكعبة..

وهناك أرشده إىل مكان أحد تلك اجلرارات الضخمة التي كان يستعملها
األقدمون..
جرار ذو كالبة ملسك األحجار ،ما يشبه املعول الضخم ليدق به ويكرس
أو حيمل أشياء..

وعىل الرغم من فراغ مكة ،إال أهنا ظلت هبية شبه متكاملة مل تؤثر عليها
أحداث األرض..
ارجتف ذو الس��ويقتني هذا وه��و يدلف للحرم امليك الف��ارغ راكبا هذا
اجلرار القوى ..مل يدر الرجتافته هذه سببا ..ثم اجته مبارشة للكعبة..

كان��ت كام هي برونقها عىل مر التاريخ ،وعليها أقمش��ة س��وداء صافية
بعدما نزع الله كلمته من األرض..
أزاح األقمشة بالرافعة القوية ،ثم بدأ يرضب األحجار رضبات قوية..

حتى تشقق جدار الكعبة..

وبدأ حياول نزع األحجار ببطء ويلقيها بعيدا مبا يشبه الكالبة يف مقدمة
تلك الرافعة احلديثة..
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كان ينقضها وهيدمها حجرا حجرا..

ومن بعيد الشيطان يشاهده ..فيضحك حينا ويتجهم حينا ..

ثم هبط ذلك الرجل ودلف للكعبة ..يبغي سلب ما فيها من كنوز..
كنوز ال قيمة هلا يف الواقع..

فال تبقى كعبة..
وال صالة..

وال صدقة..

وال معروف..
وانترش الزنا..

ويبقى الناس عىل هذا احلال..

أرض فاسدة بفساد البرش..
وهنا..

حتدث آخر ظاهرة يف تاريخ العامل..

يف حرضموت ..خترج من قلب األرض نار هائلة ش��ديدة احلرارة ..تسيل

عىل األرض..

وكأنه بركان عظيم هائل..

وتسري هذه النار نحو الشام ..تكتسح اجلزيرة العربية اكتساحا..
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تذيب الرمال والصخور..

ترتك املنازل هشيام حمرتقا..

ويندفع الناس ممن تركوا وطنهم قدميا عائدين نحو الشام..
هيربون يف السيارات..

والدراجات البخارية..

ويتناوبون عىل ركوب الدواب..

والباقون ميشون مشيا..

وكانت النار السائلة هذه غريبة عجيبة..

يتوقف زحفها عند الظهر ..فريتاح الناس ..ثم تعود لتتحرك قرب العرص

فيه��رب منها الناس ..وتتوقف ليال ،فريتاح الناس وينامون ،ثم تكمل زحفها
عند الفجر فيهربون أمامها..

ويرتكون املدن وهيربون ..خاصة املدينة املنورة التي ظلت هي األخرى

سليمة متاما إىل ذلك الوقت..

تركها الناس وهربوا إىل الشام..

وبعد حني ..اجتمع البرش كلهم ..الناس كلهم ..يف مكان واحد..

وىف مكان ما من كون الله الواسع..

يوجد ملك كريم ..من مالئكة الله تعاىل..
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ملك مهيب..
واقف..

حيمل بيديه بوقا ضخام جتاه األرض..
ورافع عينيه جتاه املوىل عز وجل..
بانتظار اإلشارة..
مصغيا سمعه..

رافعا جبهته..

متحفزا..

ينتظر أن يؤمر بالنفخ..
فينفخ..

ثم ..أتته اإلشارة ..اآلن..

فنفخ..

نفخة ضعيفة..

ثم ازدادت قوة برسعة..

والناس يستمعون ..ما هذا الصوت؟
ثم يصغون إليه..

أول شخص س��مع الصوت كان رجال يقوم بتصليح حوض ما ترشب منه

حيواناته..
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يأتيه الصوت..

ويأيت البرش الصوت..

وتزداد حدته برسعة خارقة ..وقوته تعظم وتكرب..

ويبدأ البرش يصعقون..

وتزداد برسعة شديدة ال تعطي فرصة ألحد أن يتم شيئا..

تسقط األثواب من بني البائع واملشرتى بسقوطهام..

ويسقط اللنب من أفواه الشاربني ال يلحق أن ميس شفتيه..

وتس��قط األكالت م��ن أي��دى اآلكل�ين ..ال ي��كادون يرفعوهن��ا إىل

أفواههم..

ويصعق الناس والدواب ..ويسقط الناس رصعى..
ومتوت احليوانات كلها..

وميوت الشجر كله..

وتتزلزل األرض وترتجرج زلزلة عنيفة جدا..

وتبدأ األشجار تسقط ..والرتبة تتخلخل..

ثم تندك األرايض ..واملدن ..وتنس��حق حتت وط��أة الزالزل التي تطوي

األرض طيا..

وتنفجر اجلبال وتتفتت وتتناثر يف الفضاء ..تصبح كالرمال من قوة الدك

والزلزلة والنسف..
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والبحار ال تثبت..

تتفجر وتتفجر وتتفجر ..يف كل األرض..

يتناثر ماؤها يف كل حدب وصوب..

تتناثر حتى يف الفضاء وتتبخر وتتالىش..

وما يتبقى من البحار يشتعل نارا قادمة من جوف األرض..

لون السامء يتغري لألمحر الدامي ..ثم تبدو وكأهنا تتشقق وتنهار..

الكون ينهار..

خيتل نظام الكون..

وخترج الشمس من مدارها الذى ظلت فيه ماليني السنني..
وتصطدم النجوم والكواكب ببعضها وتنفجر..

وتسحق الكواكب واألقامر بعضها بعضا..

وتس��قط أمطار ملتهبة م��ن النيازك عىل األرض في��زاد التفجر والدمار..

وتندك األرض أكرث فأكرث..

وجتتذب الشمس الكواكب القريبة لتسحقها داخلها ..حتى جتتذب القمر..

وخيتفي القمر يف جوف الشمس..
الكون..

بنظامه الدقيق..

ينهار..

203

الفصل السادس :النهاية

الفضاء الواسع بنجومه وكواكبه يبدو وكأنه مطوي..

متدمر..

وال يبقى إال الله وحده مع من شاء وهم قليل..

وهؤالء يسمعون نداء الله اجلبار يف الكون..
 -أنا امللك..

 -أنا اجلبار..

 أنا املتكرب.. -أنا العزيز..

 -أنا الكريم..

 -أين اجلبارون؟

 -أين املتكربون؟

سبحانه وتعاىل ..ما قدروا الله حق قدره..
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