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.ليالً  8.15في الساعة  2000كانون الثاني من عام  28في يوم هذا إختبرت   

 
كان هناك صف . أبيضكبير جالسًا على عرش  الرَّبرأيت 

ه لم ع أنإنذهلت للواق. أمامهمتجمعين طويل جدًا من الناس 
مكان وجود الوجوه لم يكن في . وجوه جميع هؤالء الناسيكن ل

 .سوى شاغر
   

يفتح كتابًا ويقرأ فيه كل األشياء التي عملها ذلك  الرَّب، كان الرَّبشخص قدام يأتي في كل مرة 
كل شخص . النهاية إلىيقرأ الكتاب كله من البداية  الرَّبكان . كل شيء كان مدوناً . الشخص

ي أليقول  الرَّبكان في كل مرة . جحيمإلى الدان لك الصف كان يصدر عليه الحكم ويُ في ذ
فرصة ليعطيه  الرَّب إلىأنه مدان، كان الشخص يبدأ في الصراخ والبكاء ويتوسل بمنهم واحد 
تجري على خديه، لكنه كان يهز رأسه، قائًال لكل شخص أنه كانت له  الرَّبكانت دموع . أخرى

 .إستمر ذلك لبعض الوقت. توب ويعيش لهيلفرص عديدة 
 

أن  ه منيما الذي تريد"أجبته، . فإرتبكت" لماذا ال تفعل شيئًا؟"إليَّ وسألني،  الرَّبأخيرًا نظر 
بعد مرور بعض . حمستبدون ي، ولكن فبدأت أصلِّ " .يصلِّ "، الرَّبأجابني ". أفعل يا رب؟

فيما " .تماماً أنظر إليهم . هؤالء الناس إلىنظر أ"وقال،  منزعجإليَّ وهو  الرَّبالوقت، إلتفت 
بال أناسًا عرفتهم أصبحوا . تظهرفعلت ذلك، بدأت مالمح وجوههم 

. ي بشكل حماسي أكثر ألجلهمبدأت أصلِّ . كانوا من المعارف. وضوح
بأكثر حدة وقال لي،  ثانية الرَّببعد مرور بعض الوقت، إلتفت إليَّ 

. هؤالء الناس من األصدقاء أصبحاألن " .ةثانيهؤالء الناس  إلىأنظر "
ي بأكثر بدأت أصلِّ " .أكثر إجتهادي بينبغي أن تصلِّ "قائًال،  الرَّبخني وبَّ 



، وكان يقرأ الرَّبويقف قدام يتقدم ولكن ذاك الصف الطويل من الناس كان ال يزال . إجتهاد
 .، ثم يدينهمابهمعليهم قصة حياتهم من كت

 
كان ال يزال يبكي على النفوس التي . ، ولكن بغضب في هذه المرةرة أخرىم الرَّبإليَّ إلتفت 
حينئذ، إنفتحت ". !!أنظر"، قالو " حقًا ما الذي يحدث هنا؟ هل تفهم وتدرك"، الرَّبلني أس. ُأدينت

. نهاكان هناك ظالم مخيف أتيًا م. ألقيت نظرة نحو الحفرة. حفرة خلف الصف الطويل من الناس
لم " .إذهب وأنظر"، الرَّبينئذ أمرني ح. من الحفرة اً اح ونحيب وأنين خارجسمعت صرخات وصي

حافة تلك الحفرة  إلىكنت خائفًا، ولكني شعرت وكأن يد على ظهري تدفعني . ذلكِفعل أرد 
 .السوداء

 
ثم . أسفلها إلىحافة تلك الحفرة السوداء، ألقيت نظرة  إلىحينما وصلت 

بدت لي . أسفل الحفرة السوداء إلىالنظر طعت إست. مرعوبًا ومذعوراً  تراجعت
إستطعت رؤية كتل من الناس متزاحمة . نحو األسفل اً منحدر و  طويالً  اً نفق
لم تكن لدرجة كانوا متزاحمين على بعضهم . وحلة في قاع تلك الحفرةوم

 إلىكان هناك لهيب ووهج أحمر . على اإلطالق فسحة فيما بينهمأية هناك 
. شممت رائحة الكبريت. جًا من قاع تلك الحفرة السوداءبرتقالي اللون خار 

 .شعرت بحماوة كثيفة لتلك النار. رأيت نارًا ولهيباً 
 

كانت الناس . أجساد الناس المتواجدين في قاع الحفرة السوداءكل رأيت يرقات تزحف على 
كانوا . الناركرب ووجع من ولكنهم كانوا يصرخون ب. النار هاتلفيالنار ومع ذلك لم بمشتعلة 
كانوا ينتقلون . كانت أياديهم وأذرعهم مرفوعة نحو األعلى. نحو فتحة الحفرة السوداء ينظرون

ولكن . يصرخون للتحرير والرحمة. كانوا يصرخون. هائلةأمواج ويتحركون بشكل متواصل مثل 
 .ولم يكن هناك تحرير. كن هناك رحمةتلم 

 
الذي كان جالسًا  الرَّبإلتفت نحو . اء برعب وذعر ويأسالوراء من حافة الحفرة السود إلىإرتدت 

سة بجانب كتب ال نهاية لها مكدَّ من الرأيت كومة األن . لكتبكان ال يزال يقرأ من ا. على عرشه
. على وشك اإلدانة أنهمعرفت أن كل واحد من الناس ممن كانت الكتب مكتوبة عنهم، . العرش
األن . ، منتظرين الحكم عليهمالرَّبناس المتجمعين قدام الصف الطويل بدون نهاية لل إلىنظرت 

الحكم عليهم ُصدر و . لقد كانوا أصدقائي وعائلتي وأقربائي. صرت أنظر كل وجه بوضوح



نحو أسفل ورأيتهم ُيلقون في الحفرة السوداء، وسمعتهم يصرخون فيما كان يسقطون . دينونةبال
  .النفق الطويل

  
اهللا  إلىبدأت أنحب وأصرخ " .يصلِّ األن "تجري على خديه، وقال،  هودموعإليَّ  الرَّبإلتفت 

حافة الحفرة السوداء  إلى، أسرعت مداناً شخص كل وفيما كان . على هؤالء الناسطالبًا الرحمة 
ولكنهم كانوا . بهمالتمسك صرت أمسك بأيديهم وأذرعهم، وأحاول . وحاولت سحبهم من الحفرة

الوقوع ل بكل يأس أن ُأبقي على هؤالء الناس الذين أحبهم من كنت أحاو . ينزلقون من قبضتي
بالذراع األخرى في الحفرة السوداء مددت و  الرَّبوأمسكت بذراعي مددت . في تلك الحفرة السوداء

 .في محاولة إلخراج هؤالء الناس من الحفرة السوداء
 

 الرَّبقال " أذهب في الحفرة،نفسي سبإن تركتك، فإني "فإحتجت قائًال، " .ُأترك"، الرَّبلي قال 
بجنب حافة كنت مستلقيًا . بدا وكأن أيدي غير مرئية كانت تمسك بي. هفتركت ".ُأترك"، ثانية

شعرت . بالناس الذين كانوا يسقطون في الحفرة السوداءمحاوًال التمسك ، باسطًا يدي فيها الحفرة
تمتد إليَّ  ’مخالب‘أشعر وكأن  في أوقات، كنتف. نفسي صرت أحترق من النار واللهيببوكأني 

، ورأيت . يتضربنمن الحفرة السوداء و   .يهاعلظهور خدوش شعرت بحرق على ذراعيَّ
  

حبائي اهللا ليشفق على أ إلىكنت أتوسل . وأدعو اهللا ليحرر أؤلئك الذين هم أحبائيكنت أبكي 
لي من السهل أن تص"، الرَّبلي قال . الحفرة السوداءدينهم إلى وأن ال يُ 

تذكر، جميع هؤالء "وٕاستمر قائًال، " من أحبائك،ا للمفقودين حينما يكونو 
 والديأريد أوالدي أن يبدأوا بالصالة لهؤالء، أ. المفقودين هم من أحبائي

من المتشفعين ليقفوا في  قيم جيالً سأُ . المفقودين، مثلما تصلي األن ألجلهم
سيشعرون بحماوة المعركة،  نيهؤالء المتشفع. والدي المفقودينجل أالثغرة أل

على الرغم من . قوات الجحيم ضدهم وتهاجمهمستأتي . وسيحترقون بها
 "األن هل ستصلي؟. وأمسك بهم ذلك، سأكون معهم

  


