مذكرات شيطـان سابق
)(Arabic – Notes of Ex Devil

اعترافات عضو جمعية شرعية سابق قام بأسلمة عدد من الفتيات المسيحيات
أحمد عونى شلقامى ـ مسلم سابق
كانت نشأتى كما ذكرت فى اختبارى الذى كتبته من قبل والموجود على كثير من مواقع الويب ..وھا أنا
أكتب نبذة مختصرة جدا عن حياتى اإلسالمية سابقا ..أنا من أسرة مسلمة أصولية كنا نقيم بمدينة الجيزة بشارع
جامعه الدول العربية ..والدى كان مقاول تشييد وبناء وكان له نشاط إسالمى يتمثل فى رئاسته ألحد الجمعيات
اإلسالمية الشرعية بالجيزة ..وكان يؤذن فى مسجدھا بل ويخطب أحيانا بھا خطبة الجمعة ويقوم بعمل بعض
الدروس اإلسالمية فى الوقت الذى كان يفطر فى رمضان سرا ..مع تمسكه بفرض الصيام على أطفال دون العاشرة
وكنا نصوم ونحن أطفال ..نصوم رغم أنفنا وصغر سننا ..نصوم بالعصا فيا للعجب.
كان والدى دائما شديد الكراھية للنصارى ..وعقيدتھم الفاسدة من وجھة نظره ..وعّلمنا أنھم قوم مشركين
قاموا بتأليه المسيح ابن مريم نبى ? ..بل وانھم يناقضون أنفسھم فتارة يقولون المسيح ابن ? ..وتارة يجد آية
فى كتابھم المحرف تدل على أن المسيح نبى من ھذه اآلية وغير ذلك من أساليب الھجوم ..مما تعود المسيح ُّيون
على سماعه من مكبرات الصوت فى الشوارع ..وشرائط الكاسيت التى يتم تسجليھا فى استديوھات تحت السلم..
وبعض دعاة الكاميرا ودعاة الفنانات والمذيعات ..كالشيخ الشعراوى والشيخ الغزالى رحمھما ? وسامحھما ..فى
ھذا الجو ينشأ أى أنسان مسلم داخل مصرنا العزيزة ..فأنا رضعت كراھية النصارى من ثدى أمى مع اللبن.
ونعود اآلن للجمعية الشرعية التى كان والدى رئيس لمجلس إدارتھا ..كانت ھذه الجمعية لھا عدة نشاطات
وھى سكن طالبات – مشغل – مستوصف – دار حضانة وأيضا تحفيظ قرآن وأخيرا قسم مخصوص للھداية ..كان
أھم نشاط للجمعية الھداية لإلسالم بأى طريق ..وكنت قد تكلمت منذ فترة عن مخطط تم وضعه بعناية ..منذ أيام
الرئيس الفاسد السابق أنور السادات ..واشترك فى وضع ھذا المخطط بعناية الشيخ محمد عبد الحليم محمود شيخ
األزھر سابقا والسيد حسين الشافعى نائب السادات السابق والمنشق عليه والذى يسبه اآلن باأللفاظ الالئقة ..والشيخ
عبد الحميد كشك وآخرين ..وكان معھم أذيال من قوم جاءوا من الحوارى ..مثل السيد محمد عثمان إسماعيل الذى
أصبح محافظا أسيوط السابق ..واألخر ھو محمد عبد المحسن صالح والذى حصل على شھادة دبلوم الزراعة
المتوسطة )بجھدك يا أبو جھيد( ..كان ھؤالء القوم ھم اللبنة األولى التى قامت بھا جمعيات الھداية اإلسالمية ..وكان
والدى وسامحونى على التعبير)دل دول( أحد ھؤالء األشخاص الھامين جدا ..المقربين من السيد الرئيس المؤمن
محمد أنور السادات شارب الويسكى الحالل والبيب )الغليون(.
كان ھذا المخطط ھدفه أسلمة مصر بالكامل خالل خمسون عاما من بداية التنفيذ ..وتحويل نسبة األقباط
الباقية لماسحى أحذية ..أو ممارسة أعنف الضغوط عليھم لطردھم من مصر وإجبارھم على الھجرة للخارج ..وكان
تمويل ھذا المخطط الشيطانى يعتمد على أموال أمراء الحركة الوھابية من أسرة آل سعود وأمراء البترول من
الخليجين ..كانت ھناك أموال تنفق بسخاء من أجل اإليقاع بالفتيات المسيحيات بكل الطرق والسبل ..كانت المبالغ
كبيرة جدا جدا وتصل تكلفة إيقاع الفتاة الواحدة ألكثر من خمسة اآلالف جنيه مصريا ..وذلك بأرقام منتصف
السبعينيات والثمانينات وكانت تقسم على أن الشاب المسلم الذى يقوم بإحضار أى فتاة ألى جمعية شرعية يأخذ
نصف المبلغ والباقى يقسم ما بين أفراد الشرطة إذا حدث منھم مساعدة وأيضا أعضاء الجمعيات الشرعية
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المتعاونة ..وازدادت قيمة المبالغ حاليا لتبدأ من عشرة آالف للفتاة العادية ..ثم تتدرج التسعيرة فى االرتفاع لتصل
من خمسين ألف إلى مائة ألف جنيه ..وأحيانا أضعاف ذلك إذا ما كانت الفتاة من أسرة ذات شأن وسط جمھور
النصارى ..فمثال تكون ابنة أستاذ جامعة أو ابنة ضابط شرطة أو وكيل وزارة أو خادم فى الكنيسة أو مثال قريبة
رجل من رجال الدين المسيحى ..كل فتاة حسب وضع أسرتھا االجتماعى وتأثيرھا على زلزلة وبلبلة صفوف
النصارى ..وكنا إمعانا فى كيد وغيظ جمھور المسيحيين كنا نقوم بزفة فى الشوارع للفتاة التى تقع فى اإلسالم حيث
كانت بعض النسوة تقوم بالزغاريد وقرع الطبول والشباب برفع األعالم وھتافات ? أكبر ? أكبر..انتصر
اإلسالم..واھتدت فالنة وغيرھا من الھتافات التى كانت تجعل المسيحيين يشعرون بالخزى والظلم.
والويل كل الويل لمن يعترض طريق الزفة من أھالى الفتاة أو أى مسيحى ..ألن الزفة دائما كانت تحرسھا
سيارتان شرطة من األمام والخلف ..كان ھذا ھو الواقع المعمول به لغاية منتصف الثمانينات حيث تم إبطال الزفة
من منتصف  ..١٩٨٥ولكن استمر المخطط واستمر إيقاع المسيحيات بكل الطرق الدنسة والقذرة ..وكان التركيز
األكبر على الفتيات والسيدات المسيحيات وذلك لزيادة قھر رجال النصارى ..ألن شرف الرجل الشرقى معلق بابنته
وأخته وزوجته ..فيكون شعوره بالخزى والعار شديد عندما تؤخذ منه أخته أو ابنته أو زوجته ..كنا نلجأ لطرق
وحيل عديدة كانت تبدأ بالتركيز على العاطفة أوال ..والتركيز على ضعف أى أنثى أمام غريزتھا ..وأحيانا كنا نورط
الفتاة أو السيدة المسيحية فى فضيحة أخالقية ..ونستخدمھا كورقة ضغط لتفعل ما نريده منھا ..كان ھذا األمر بالنسبة
لنا وللجمعية التى كنت أنتمى إليھا ..مصدر دخل )بيزنس( وانتشرت ھذه الجمعيات بطول مصر وعرضھا من
شمالھا إلى جنوبھا ..وكان أيضا لدى اقتناع تام أننى كلما أدخلت فتاة فى اإلسالم ..كتب لى قيراط فى الجنة ..وھذه
الفكرة جعلتنا نتمادى أكثر واكثر فى تخطيطنا.
وسوف أتكلم فى الصفحات التالية عن عدد من الفتيات التى قمت أنا شخصيا باإليقاع بھم ..وكيف كنت
أخطط لإليقاع بھم ..وما الخطط الدنيئة التى تم استخدامھا فى ذلك األمر ..وسامحنى عزيزى القارئ فقد كنت أفعل
ذلك بجھل وعدم إيمان ..كنت أعتقد أننى أرضى ? بما أفعل ? ..الذى فى اإلسالم وكنت مخدوعا ً وراءه ..ولكنى
بنعمة المسيح تمكنت من إرجاع كل الفتيات اللواتى وقعن بواسطتى فى ھوة الھالك ..لقد تمكنت والحمد  Tمن
إرجاعھم جميعا لحظيرة الخراف ..والفضل لنعمة المسيح التى غيرتنى وجعلتنى خليقة جديدة ..وأنا أكتب ھذا اآلن
ال لمجرد تسلية ..لكن أنا ھنا أدق جرس إنذار لكل األسر المسيحية والشابات والسيدات والشبان والرجال ..أوجه
كتابى ھذا لكل األسر المسيحية ..أكتبه لنتعلم جميعا من أخطائنا ..ولنتعرف سويا على المؤامرات الدنيئة التى تحاك
ضدكم ..كما أننى أكتب ھذا وما أخشاه أن تقرأه فتاة متھورة أو مراھقة ..فتعتقد أنھا سوف تخوض مغامرة من
الغامرات ..وتقدم على ھذه الخطوة اللعينة الخطيرة ..فأنا لست أكتب بغرض عرض قصص للتسلية ..ويجب أن أنوه
للجمبع أن لكل فتاة أو سيدة ظروفھا الخاصة ..وھناك الكثيرات امنياھن الوحيدة الفريدة الرجوع ..لكن رجوعھم
اآلن أصبح مستحيال .بسبب وجود الكثير والكثير من العوائق .ولذلك أنا أقول :إننى أكتب ال للتسلية أو ألخذ القصة
لتتكرر .لكننى أكتب لكى يتعرف الجميع على كيفية التخطيط واإليقاع بالفتيات والسيدات البريئات.
وإلى روح الصديق المخلص الشھيد صالح محمود .الذى قد سالت دماه الطاھرة من أجل اسم المسيح ..فبعد
أن كان عضواً بتنظيم الجماعة اإلسالمية ومقاوما للرب ولكنيسته ..أنار الرب قلبه وفتح عينيه ..وكان ھذا بداية
طريقى للبحث والدراسة وكانت شفاعته وصالته من أجلى خير سند لى وبسببھا تجددت وتحولت كما تحول شاول..
أھدى ھذا الكتاب لروحه التى تنعم فى الفردوس مع سائر الشھداء والقديسين .وللرب األرض وملؤھا.

April 2005

USA

John Ahmed

الفتاة  :ن م ع كانت فتاة من القاھرة تتعلم فى كلية عملية فى مدينة ..كانت أسرتى قد انتقلت إليھا وأنا فى
المرحلة اإلعدادية ..وذلك لعمل والدى فى مجال المقاوالت فى مدينة جديدة من المدن الجديدة التابعة لھا ..وبقينا فى
تلك المدينة فترة طويلة استمرت حتى دخولى الجامعة ..وھذه كانت أولى حاالت األسلمة ..كانت تلك الفتاة قد
حضرت للدراسة بكلية معينة ..وكانت جميلة جدا وعرفت من زميالت لھا )مسلمات( أنھا قد تكون صيداً سھالً ..إنّ
زميالتھا ھن الالتى لفتن نظرى إليھا ..ذلك بالرغم من إخالصھا فى صداقتھا لھؤالء الفتيات إال أنھا كانت بالنسبة
ُ
دبرت عدة مقابالت تمرنت خاللھا على لغة العيون المتلھفة ..كنت أجيد تلك اللعبة وعمل
لھم كافرة ألنھا مسيحية..
رعشة معينة فى صوتى حتى أظھر أننى وقعت فى الغرام من أول نظرة ..ولما بدأ الحديث بينى وبينھا كنت أحاول

3

التكلم معھا فى أسئلة تشكيكية ضد العقيدة النصرانية ..ولكنى كنت أجد منھا إجابات وإن كانت إجابات تافھة من
وجھة نظرى ..وتنبھت إلى ضرورة أن أغير من طريقتى لإليقاع بفريستى ..فبدأت أقنعھا بالحب وكنت أجيد إنزال
دموع التماسيح أمامھا ..وتكرر ذلك عدة مرات إلى أن حدث وتم ما أريده فى الخفاء عدة مرات ..وكانت زميالتھا
على علم بكل ما يجرى.
كان لزميالتھا دور الكالم معھا فى حبھا لى وحبى لھا ..وتكرر عدة مرات وبدأت بخداعھا أننا نتزوج وك ّل
منا على دينه ..وأنھا كتابية وان اإلسالم معترف بأھل الكتاب أنھم قوم يعبدون ? ..وحدث ما كنت مخططا له
وحدث الحمل وھنا بدأت لعبة جديدة ..كنت قد ذھبت معھا للكنيسة سرا دون أن يعرف أحد أننى مسلم ..وكنت أذھب
لشراء بعض الكتب والصور ..بل وكنت أشترى لھا القربان ألقنعھا بأننى معجب بالنصرانية ..وأننى لو كان يجوز
لكنت تنصرت أنا ..وأنا أحبھا وال أقدر على العيش بدونھا وھى كذلك ..واآلن ھا ھى المشكلة فأنا ال أستطيع أن
ت تقدرين ولن تواجھى القتل وال أية عقوبة قانونية ..وان بداخل أحشائك
أتنصر ألننى سوف أواجه القتل ..ولكن أن ِ
أبننا ثمرة حبنا ..لم تفكر الفتاة كثيرا ولكن كانت خائفة فقط ..وال تعرف ماذا تفعل! ووقتھا كنت أطلب منھا أنھا ال
تقطع صلتھا بالكنيسة ..وان تذھب دائما للصالة ھناك.
ُ
واتفقت معھا على الكتمان والتمويه وأن تتوجه
حدث أنه كان يوم خميس أن توجھت ھى لمنزل أسرتھا..
أيضا للكنيسة لتقديم االعتراف عادى جدا ..والذھاب ألكل قطعة القربان الطرى وشرب رشفة النبيذ الذى كانوا
ْ
وفعلت ھى ذلك وفى المساء كنت
يقولون عنه دم وجسد المسيح فى يوم الجمعة والقيام بخدمتھا فى مدارس األحد..
أنتظرھا بشطنة مالبسھا وما ترتديه من مشغوالت ذھبية ..وذھبنا معا إلى منزلى بشارع جامعة الدول العربية..
ُ
ودبرت ھرو َبھا
وباتت الليلة ھناك ويوم السبت صباحا كانت على موعد أمام الموظف المختص باألزھر الشريف..
بعد ذلك لمكان دراستھا ومكان إقامتى بالمدينة التى كنت أسكن بھا لحين انتھاء دراستى ..وغيرت أسمھا من ن م ع
إلى فاطمة الزھراء محمد على المھدى وصار اسمھا إسالميا ..وفشلت كل محاوالت أسرتھا ومحاوالت المسيحيين
ض ْ
ت ھى بكل قوة.
فى استرجاعھا بل رف َ
كان ذلك من تأثير غسيل المخ وأقن َع ْ
ت نف َس َھا أنھا اآلن تعبد ? الصحيح فى اإلسالم .ومرت خمس أسابيع
وھا أنا قد حققت انتصار  Tولإلسالم وقبضت مكأفاة ذلك مبلغ كبير من المال .وتم توزيع الباقى كما شرحت.
وطبعا قد كتب لى قيراط بالجنة فلماذا اآلن أحتفظ بھا زوجة؟! .أنھا خائنة وفاجرة! .كانت رخيصة الجسد ولمجرد
المتعة فقط! .وھناك المثل البلدى الذى يقول :العرق دّساسٌ  ..فال أقبل أن يكون ابنى المسلم له أقارب مسيحيين كفار
ُ
وظھرت على حقيقتى عندما أمرتھا بإجھاض الجنين .استخدمت حق الضرب
ويجرى فى جسده عرق نصرانى أبدا.
الشرعى .واآلن يجب أن تعملى من أجل طعامك ألن اليد الباطلة نجسة ومفيش أكل من غير شغل .اخدمى أسيادك
المسلمين اللى ل ُّمو ِكى من الشارع ..مش كفاية سترتك واتجوزتك يا فاجرة يا بنت ال...
بدأت أفكر فى نفس اللعبة ألننى سوف أخدم دينى وديناى وآخرتى ..سوف أخدم دينى بضم أناس كفار
لإلسالم وديناى بأننى سوف أحصل على مكافآت مجزية ..وآخرتى بأنه سوف يكتب لى قراريط فى الجنة ..وھا ھى
خادمة تعمل بال أجر تعمل لكى تآكل فقط ..وعندما أرغب فى المتعه فھى تعتبر من ملكات اليمين ..كنت أتلذذ فى
إيذائھا وضربھا وجرح كرامتھا ..وكنت متأكدا تمام التأكيد أنھا من الداخل غير مسلمة ..وإنھا قامت بكل تلك
اإلجراءات من أجل شھوتھا فقط ..لذلك كنت دائما أرغب فى االنتقام منھا ..واستمرت معى فاطمة ثالث سنوات
وسبعة أشھر واثنا عشر يوما ..إلى أن جاء ذلك اليوم الموعود لى أنا شخصيا فى يوم األحد ١٩٩٨عندما قررت
قبول المسيح مخلصا وفاديا ..وقتھا ظھر لى المسيح بذاته بعد عده أبحاث ودراسات ..لقد تحول ُ
ت من مسلم إلى ملحد
واعتز ُ
لت الجمي َع من أجل تلك األبحاث ..وذلك مكتوب بالتفصيل فى اختبار منفصل ..ووقتھا أعلنت لزوجتى رغبتى
ولم تصدقنى لوال أنھا شاھدَ ْ
ت دموعى الحقيقة النابعة من أعماق قلبى ..وفى خالل الثالث سنوات والسبعة أشھر
ُ
ضم ثمانى فتيات لإلسالم غير ما كان يقوم به والدى من مخططات ..وأقول أننى قد
واثنا عشر يوما..
تمكنت من َ
تمكنت أيضا من إرجاع التسع فتيات الالتى أسل ْم َن على يدى وعددا كبيرا من الالتى أسل ْم َن على يد والدى ..وأصلى
حاليا من أجل الباقيات ..وتصلنى أخبار رجوع فتاة تلو األخرى .وليتمجد اسم الرب.
الفتاة :د ب أ فتاة تدرس بكلية تبعد ساعة ونصف عن منزلھا كانت على عالقة غير سطحية بالكنيسة ..ولكنھا
كانت ولألسف الشديد فاترة فى محبتھا للرب ..كانت تريد أن تخدم سيدين ? والعالم ..كانت تلك الفتاة من أسرة
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ذات شأن اجتماعى فوالدھا ووالدتھا أطباء لھم صيتھم ..وأشقاؤھا ضباط أطباء بالقوات المسلحة المصرية ..عالوة
على ما كان يقال عنھم أنھم أصحاب كيان اقتصادى ضخم ..ولكنھا رغم ذلك ورغم أنھا كانت منفتحة فى عالقتھا
بالزمالء والزميالت المسلمين والمسيحيين ..ورغم وجھھا الباسم دائما والضاحك وطريقتھا فى المزاح والتھريج..
أال أننا لم نجد لھا مدخل بسھولة ..وأيقنت أنه ال بد معھا من استخدام أسلوب الضرب تحت الحزام ..ال بد من
استخدام أى وسيلة فالغاية تبرر الوسيلة ..ونحن شباب المسلمين فى حرب دائم مع ھؤالء األنجاس والحرب خدعة..
كان قد حضر إلى شاب مسلم يقول لى إنه يريد الزواج من ھذه الفتاة ..ويطلب منى مساعدته على إقناعھا باإلسالم
بأى شكل ..وفكرت كثيرا ووجدت أن صديقة الفتاة د الحميمة جدا مسلمة ..ولكنھا مسلمة متدينة ورغم ذلك فھى
تعتبر تلك النصرانية أختھا..
ذھبت إلى الزميلة المسلمة وتكلمت معھا عن فساد العقيدة النصرانية ..وعن قوله تعالى فى سورة البقرة
ارى َح َّتى َت َّتبِ َع ِم َّل َت ُھ ْم [ وقوله أيضا فى سورة المائدة اآلية َ ] ٥١يا
ص َ
ضى َع ْن َك ا ْل َي ُھو ُد َوال ال َّن َ
اآليةَ ] :١٢٠ولَنْ َت ْر َ
َّ
 :ال
ض ُھ ْم أَ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ارى أَ ْولِ َيا َء َب ْع ُ
ص َ
أَ ُّي َھا الَّذِينَ آ َم ُنوا ال َت َّت ِخ ُذوا ا ْل َي ُھو َد َوال َّن َ
ض َومَنْ َي َت َولَّ ُھ ْم ِم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُھ ْم إِنَّ َ
َي ْھدِي ا ْل َق ْو َم الظالمين [ وأن الجھاد ضدھم فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة ..عالوة على أنھا سوف يكتب لھا
أنھا ساھمت فى نصرة اإلسالم وأن لھا قيراطا فى الجنة واقتنعت الزميلة المسلمة وعرفتھا ماذا تفعل؟ ..أخبرتھا أن
ال تظھر لھا أى كراھية بل تكون المعاملة عادية جدا ..بل يجب أن توطد عالقة الصداقة أكثر فى الفترة القادمة..
وذھبت إلى صيدلى مسلم زميل لنا فى جمعيتنا الشرعية ..وطلبت منه عقارا َمنْ يتناوله يغيبُ عن وعيه )ھالوس(
وأخبرته بالسبب ..فوافق طمعا فى نصرة اإلسالم وفى قيراط فى الجنة وفى الحوريات ..أخذت الحبوب إلى الزميلة
المسلمة وقلت لھا أن تذيب قرصين فى كوب لبن مع وجبة اإلفطار ثم قرصين فى طبق الغذاء الذى سوف تتناوله د
ثم قرصين مع كوب زبادى وعندما تالحظ عليھا تغير تتصل بنا.
حدث ما تم االتفاق عليه وبدأت الفتاة د تھلوس وتأتى بتصرفات غير متزنة ..ثم ذھبنا إلى شقة الفتيات أنا
وھذا الشاب األخر وكان معى كاميرا فيديو صغيرة وكاميرا فوتوغرافية ..وظللنا نمزح معھا وھى تمزح ولكنھا لم
تشعر بما كنا نفعله ..إلى أن حدث و ّجردھا الشاب من مالبسھا فى غرفة النوم والباقى أنتم تعلمونه جيدا ..وكنت
أقوم بالتصوير لمده ثالث ساعات ..وعندما أستفاقت الفتاة وجدت نفسھا قد فقدت بكارتھا وطھارتھا وصرخت
وتشنجت وسبتنا وسبت اإلسالم ونبى اإلسالم ..وحاولت تمزيق المصحف الشريف الذى كان موجودا مع صديقتھا..
ولكنى أظھرت لھا شريط الفيديو والصور التى كانت مثل المقصلة على رقبتھا ..فالشريط والصور سوف يتم
طبعھما وتوزيعھما على كل األسر المسيحية والشباب المسيحى وأيضا أسرتھا ..وأسرتھا أسرة حريصة على
غال ونفيس لدينا ولكن كل توسالتھا
سمعتھا وستكون الفضيحة مدوية ..بكت د ونزلت لتقبيل األحذية و ّحلفتنا بكل
ٍ
ت أعل ُم بمصيرك وخصوصا أن
ذھبت أدراج الرياح ..واآلن عليكِ أن تقومى بتنفيذ كل ما نطلبه منك ..وإال أن ِ
أخوتك وأقاربك سوف يقتلونكِ لو شاھدوا تلك الصور أو عرفوا بأمر الفيلم المصور لكِ  ..فرضخت المسكينة وكنت
متھلال بالفرح وأنا أرى دموع االنكسار والكآبة فى عينيھا.
ذ َھ ْ
بت معنا لمدة خمسة عشر يوما للجمعية الشرعية إلعدادھا فكريا ..وتم عمل ما يشبه غسيل المخ لھا
بواسطة عدد من الشيوخ ..لم تكن تلك المسكينة على مقدرة أن تجادلھم بل كانت باكية اغلب الوقت ..واآلن حان
موعد الذھاب إلى مديرية األمن وعليكِ أن تنفذى كل كلمة بالحرف ..وعندما يسألك ضابط أمن الدولة لماذا تريدين
إشھار إسالمك قولى له :إننى قد حلمت بالرسول محمد عليه الصالة والسالم ..يقول لى :السالم عليكم يا عائشة
ورحمة ? وبركاته ..وكان معه نبى ? عيسى الذى ح ّيانى بتحية اإلسالم ..وتبرأ من النصارى الحال ِّيين وشھد بأن
ال إله إال ? وأنه عبد ? ورسوله ..وأن سيدنا محمد رسول صلى ? عليه وسلم ..وقام بتقبيل رأس سيدنا محمد..
وسيدنا عيسى قال لى :رددى قوله تعالى ] َو َمن َي ْب َت ِغ َغ ْي َر اإلِ ْسالَ ِم دِي ًنا َفلَن ُي ْق َبل َ ِم ْن ُه َوھ َُو فِي اآلخ َِر ِة مِنَ ا ْل َخاسِ ِرينَ [
سورة آل عمران اآلية  .. ٨٥وفعلت ذلك أمام ضابط أمن الدولة ولكن أسرتھا لھا شأن كبير ولھا أثنان أخوة ضباط
وثالث ولكنھا لم تستطع قول إال ما نقوله نحن فقط لھا ..كانت الفتاة تقول دائما) :وأنتم مالكم؟ .أنا مقتنعة ..أنا حرة..
ربنا يھديكم( وأخيرا تم إنھاء اإلجراءات الرسمية ونطقت د بالشھادتين وأنجزنا لھا أوراقھا الجديدة فى خالل ٤٨
ساعة باسمھا اإلسالمى الجديد عائشة عبد  :المھدى ..وتحقق ما خططنا له واستفاد ھذا الشاب المسلم من إيقاعه
ُ
وأخذت
بتلك المسكينة وقبض مكافأته التى كانت مبلغا كبيرا ..وذلك ألن الفتاة أھلھا من علية القوم عند النصارى..
منه نسبة  % ٢٥من حصته التى قبضھا ..إضافة إلى مبلغ مخصص خاص لى ..ألنى كنت من ضمن األفراد
المتعاونين ..وحدث كل ما توقعناه من ذل ومھانة لتلك األسرة المسيحية بعد فقد ابنتھم.
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لقد باعت والدتھا صيدليتھا بثمن بخس ..وباع والدھا عيادته وقاموا بتصفية جميع أعمالھم واتجھوا نحو
زحام العاصمة وضجيجھا البشرى لعلھم يھربون من الفضيحة ..وتم عمل عقد قران اختنا فى اإلسالم عائشة على
أخونا المجاھد ياسر ..والمسكينة أوھمت نفسھا بالسعادة ..وأنھا بذلك أصبحت على دين الحق ..فعاشت حياتھا ولكنھا
أصبحت مرذولة من أم زوجھا وشقيقاته ..لم تبق على ذمة زوجھا ياسر إال شھرين فقط!٦٠ .يوما بالتمام والكمال!.
بعدھا شعر ياسر أنه أخذ متعته وكفايته منھا ..وال داعى أن يظل مبليا بتلك البلية وقام بتطليقھا ..وأصبحت عائشة
بال مأوى ..وطبعا ھذه أختنا فى اإلسالم فال يصح أن تنام فى الشارع ..أخذتھا لمقر جمعية شرعية للمبيت بھا
والعمل بھا عاملة نظافة فى العيادة الطبية نظير إقامتھا وأكلھا ..ظلت على ھذا الحال لمدة ثالثة أشھر ھى عدتھا
الشرعية إلى أن جاء عريسھا المسلم المنتظر الذى لما علم بقصتھا طلب أن يتزوجھا .كان ھذا العريس عربجى
كارو متزوج ولديه  ٦أطفال ..ويعمل صباحا عامال فى ورش الصيانة بديوان عام المحافظة.
حاولت المسكينة أن تستعطفنا لكى ال نزوجھا ھذا العريس .ولكن توسالتھا وبكائھا لم يجد أى طريق
للقلوب الحجرية ..وتزوجت العامل وذاقت معه كل صنوف الذل والعذاب ..كان عليھا أن تعمل لكى يأكل ھو
وزوجته وأوالده ..عملت فى المنازل وعملت بائعة خضار ..كان كل من يراھا ال يصدق نفسه أن ھذه ھى الفتاة بنت
لح َسبھا ومدى ثقل
الناس المحترمين بنت الدكتور والدكتورة الطالبة الجامعية التى كانت حلم بعيد ألى شاب من دينھا َ
أسرتھا ..تحولت المسكينة لمجرد شبح ..وحدث لھا مثل ما حدث مع زوجھا األول تم طالقھا بعد خمسة أشھر..
لكنھا لم تتزوج ثانية فلقد تزوجت مرتين ولھا شريط فيديو وصور فوتوغرافية منتشرة من أيام ما كانت نصرانية
وبالتالى أصبحت عند المسلمين كتلة من النجاسة ..ثم لم تجد المسكينة مكان للمبيت إال فى معسكر خيام لإليواء
العاجل ظلت تعيش ھناك معيشة غير آدمية ..وأخيرا رفعت عينيھا نحو السماء وتذكرت فاديھا وحبيبھا ومخلصھا
وصرخت إليه بكل قلبھا ارحمنى أنا الخاطئة ..وتحنن ? عليھا واستجاب لھا ..وقتھا كنت قد حصلت على سر
المعمودية المقدسة سرا.
سألت عن كل فتاة من الفتيات المتأسلمات وعلمت ما وصل إليه حالھا البائس ..وذھبت إليھا مع زوجتى
العزيزة والتى عادت قبلھا للحظيرة وألحضان الكنيسة ..وتكلمت معھا زوجتى عما إذا كانت ترغب فى
الرجوع مثلھا ..لم تصدق د نفسھا وبكت بكاء مرا ..كانت دموع التعزية والتوبة والحزن والفرح معا ..وأخذتھا ھذه
المرة إلى منزلى الجديد وصلينا فى تلك الليلة ورنمنا معا أنا وزوجتى و د ..واآلن يجب عمل ما يجب علينا أن نفعله
ُ
فأرسلت إليھم أحد أقارب زوجتى ومعه أحد األباء الكھنة ..وتحدثوا عن
نحو أسرتھا وإبالغ أسرتھا بحال ابنتھم..
االبن الضال ورجوعه وبكت أمھا وأبيھا وأخواتھا وتمنوا لو رأوھا ..وتحدد ميعاد للمقابلة السعيدة فى كنيسة
مشھورة بالقاھرة يحدث بھا الكثير من المعجزات والعجائب بقوة يد ? العالية ..وكانت مقابلة تجعل الحجر يبكى..
لم يحدث أى شىء مما توقعته فلم يحدث أى إھانة لھا من أھلھا بل وجدتھم متلھفين عليھا يقبلونھا وكل واحد يريد أن
يحتنضھا ويقبلھا ..وال عجب فالمسيحية دين الحب والتسامح والمغفرة ..لم أتمالك نفسى فبكيت بكاء شديدا من شدة
التأثر بما رأيت من حب وكنت أسأل نفسى لماذا كنا نفعل ذلك بالمسيحيين؟!.
كنت دائما أحتقر ابتساماتھم التى كنا نراھا على وجوھھم كلما نقدناھم أو س ّب ْبنا لھم أى إيذاء أو إھانة..
وكنت أقول :إن ھذه االبتسامات ابتسامات خبيثة ألنھم أقلية وال يمكنھم أن يظھروا للمسلمين أى اعتراض وإال
فمصيرھم معروف ..ولكنى اآلن فھمت سر تلك االبتسامة ..إنّ المسالمة خصلة موجودة فى المسيح ِّيين فقط ..أنھا
الحب والتسامح والمغفرة إنھا محبة األعداء ..إنّ د توجھت مع أسرتھا إلى منزلھم معززة مكرمة ..أخذوھا بكل
الحنان والحب وفعلوا معھا ما فعل األب عندما عاد إليه ابنه الضال ..لقد ذھبت أمھا لشراء مالبس تليق بھا وذھب
والدھا لشراء مشغوالت ذھبية تليق بتلك الفتاة بنت المسيح الملك ..وأقاموا احتفاال عائليا بھيجا ردد فيه والدھا
[
ووالدتھا كلمات من إنجيل لوقا بالكتاب المقدس ]           
وعادت د لحضن الحبيب يسوع المسيح فعادت إليھا كرامتھا وشموخھا وبھائھا وعاد لھا جمالھا المالئكى الذى كان
موجودا من قبل ..عاد إليھا بريق العينين وضياء الوجه ..وتم تقديم طلب ُر ِف َع للمجلس اإلكليريكى بعودتھا للمسيحية
وتمت الموافقة ..وتطوع أحد المحامين المسيحيين برفع قضية لھا السترجاع اسمھا المسيحى وبطاقتھا األصلية..
وحكمت المحكمة لصالحھا وأختنا العزيزة على قلب الرب تعيش اآلن فى فرنسا ..تخدم مع زوجھا المسيحى وابنتھا
دينا بالكنيسة القبطية ھناك .وليتمجد اسم الرب.
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الفتاة الفتاة  :ن م م فتاة ريفية تعيش في إحدى القرى تتعلم بالمرحلة الثانوية تعليما متوسطا وأسرتھا متوسطة
الحال ..كانت متعلقة عاطفيا بوالدھا أكثر من والدتھا ..تذھب للكنيسة للصالة والخدمة وتحضر مؤتمرات روحية..
وتشترى شرائط عظات وتعشق مشاھدة أفالم وسير القدسيين والشھداء ..وشفعيھا المقرب إليھا الشھيد العظيم
مارجرجس ..أختنا ن تعلقت بحب شاب مسيحى مكافح يعمل فى شركات السياحة والقرى السياحية ..شاب عصامى
أسس نفسه بنفسه وساعد أسرته الريفية الفقيرة وساھم فى تزويج أخواته وتعليم أخوته ..عالقته بالكنيسة جيدة جدا
فھو شماس ال يفوته قداس وال تسبحة وال عشية ..استطاع عمل بيت زوجية صغير فى تلك القرية التى عدد
المسيحيين بھا ال يزيد عن الربع ..إال أنھم يمتلكون أغلب األراضى الزراعية فى تلك القرية ..والحياة تسير بھدوء
لوال أن األم غير راضية عن حب ابنتھا البرىء لذلك الشاب.
حاولت األم بكل الطرق أن تثنى ابنتھا عن حبھا ..ولألسف كانت تلك األم قاسية بطريقة مستھجنة وأخذت
تضربھا ضربا شديدا وتھين كرامتھا أمام زميالتھا وصديقاتھا ..فلقد حاولت األم تزويج ابنتھا البن شقيقھا ولكن
الفتاة رفضت وبكت وتشجنت وقامت باالتصال بوالدھا ..الذى يعمل بھيئة النقل العام بالقاھرة الكبرى طالبة منه
الحضور لنجدتھا ..لم َي ُر ْق لألم تصرف ابنتھا فأحضرت إخوتھا الرجال لتأديب االبنة المارقة ..وحضروا فعال
وقاموا بضربھا وسط الشارع باألحزمة الجلد ..واللطمات على الوجه والفتاة واقفة مذھولة ..ثم أخذت الفتاة تجرى
بأقصى سرعتھا من شدة الضرب فى الشارع وكانت تستغيث بأى شخص يصادفھا فى الطريق ..ولكنھا أخيرا دخلت
باب أول بيت وجدته مفتوحا فى وجھھا ..وكان منزل زميالتھا وكانت ھناك صديقة لھا مسلمة وبدأت الصديقة ذلك
الحوارمعھا" :ھم مالھم بيكى عاوزين منك إيه وليه بيضربوكى كده؟! ..أنتى بردوا تتضربى بالقسوة دى؟! ..ده مش
كالم انتى مقامك أكبر من كده ..وإيه اللى مخليكى صابرة على الذل ده؟! ..انتى ليكى اللى يقدرك ويحبك مش اللى
يبھدلك كده" ..كل ھذا الكالم قيل للفتاة وھى تبكى متأثرة متألمة من ضرب أھلھا وإھانتھم لھا.
كان شقيق تلك الفتاة المسلمة يعمل لدينا مشرف عمال خرسانة اسمه حسن أبو زيد ..فجاءنى ليخبرنى بكل
ما حدث لتلك الفتاة وأيقنت على الفور أنھا صيد سھل وثمين ..وسألته ھل ترغب فى خدمة دينك ونصرة ?
ورسوله؟ .فأجاب :نعم بالتأكيد! .فقلت له :عليك أن تعرض الزواج على تلك الفتاة ..وأنا سوف أذھب معك للتحدث
معھا ..وبالفعل ذھبت وتحدثت معھا عن أنه اإلسالم أنه رحيم بأبنائه وبناته ..وأن ھذه األسرة المسيحية ال تستحق أن
تكونى منھم ولھم ..وأنھا نعمة عظيمة وھم ال يقدرونھا" ..ومألت رأسھا بفكرة االنتقام من أمھا وكسر رقبتھا ..وال
أقل من أنھا تأتى برأس أمھا إلى األرض ..وأنھا بكده بتھرب من القھر والذل وسوف تتزوج شاب يصونھا
ويقدرھا ..وسوف نعطيكم شقة جاھزة ونقوم بتعيينك بعد حصولك على الدبلوم ..ولكنى ركزت على فكرة االنتقام
ُ
ورتبت فكرة ھروبھا وكانت فكرة الھروب تعتمد
ت تجيبى دماغھم فى الطين"..
من أمھا و أخوالھا ..وانك لو أسلم ِ
على أن تذھب الصديقة المسلمة لمنزل الفتاة المسيحية ن لتقول لألم :إن بنتھا سوف تبيت عندھم حتى ترتاح
أعصابھا ..وكان ثانى يوم موعد تعميد ابن أحد أخوال ھذه الفتاة ..فذھبوا جمعيا ألحد األديرة لحضور قداس وتعميد
الطفل ..وجاءوا ألخذ ابنتھم التى رفضت الذھاب معھم بحجة الغضب ..وراقبنا األسرة المسيحية وعرفنا أنھم
تحركوا بسيارة للذھاب إلى غرضھم ..فذھبت الفتاة ن إلى منزلھا وجمعت شطنة مالبسھا وركبت سيارة أجرة مع
الشاب المسلم للتوجه لمركز الشرطة ..وقابلت معاون المباحث طالبة منه إنھاء إجراءات إشھار اإلسالم ..ولكنه قال:
"لما سنك يكمل  ١٨سنة دلوقت أنا ما أقدرش! .لو مصرة روحى ھاتى شھادة تسنين أو روحى األزھر يشوفوا لك
صرفة" ..وعلى الفور أ َمرْ ُ
ت الشاب المسلم أن يتوجه مباشرة لشقة بميدان الجيزة ..ومن ھناك لمكتب أمن الدولة..
وأمن الدولة بدورھم قالوا نفس الكالم عن موضوع السن ..واتصلت بالشيخ أبو اليزيد بقرية برما بطنطا طالبا
مساعدته فى إخفاء الفتاة فوافق على الفور ..وذھبنا بالفتاة ن إلى منزله وھنا بدأ لنا دور آخر مع األدوية والعقاقير..
فكنا نقوم بعمل غسيل للمخ بواسطة مجموعة من الشيوخ ..وكانت الفتاة تتعاطى أنواع معينة من العقاقير تجعلھا
مسلوبة اإلرادة وتتقبل أى كالم يقال لھا.
بقيت الفتاة فى منزل الشيخ أبو اليزيد مده تزيد عن ثالث أسابيع ..وقتھا كانت قريتھا الھادئة قد اشتعلت
طائفيا بسبب تلك الفتاة القاصر ..خصوصا بعد تصرف رئيس مباحث المركز الذى توجه للقرية شاتما متوعدا..
قائال" :البنت تشھر إسالمھا واللي ھيفتح بقه أنا ھعتقله" ..فازداد المسيح ُّيون ھياجا بسبب كالمه وبدأت المشاحنات
من جانب المسيح ِّيين ضد المسلمين ..وحدث اعتداء من أحدھم على منزل األسرة المسلمة التى اختفت ابنتھم مع
ابنھم فى مكان مجھول ..وحوصرت القرية بالمدرعات واألمن المركزى أكثر من  ٤٥يوما ..والحق أقول أنه لوال
شجاعة المسيح ِّيين ما كانت لھذه الفتاة ن أمل فى الرجوع ..ثم غيرنا مكان إقامتھا من بيت الشيخ أبو اليزيد إلى
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منزل الشيح محمد بقرية الكنيسة بالغربية ..وظلت ھناك ١٠أيام على نفس المنوال ونفس جرعات األدوية ونفس
الجلسات مع شيوخ اإلسالم ..وغيرنا محل إقامتھا مرة أخرى للقاھرة عند أسرة مسلمة تقيم بحى المھندسين ثم إلى
شقة بميدان الجيزة ..فى ذلك الوقت تمكنا من تزوير شھادة ساقط قيد بواسطة الشيخ ناجى يادم بالبحيرة بأن الفتاة
سنھا  ٢٢عاما .والشيخ ناجى يقوم بتأدية خدمات جليلة لجمعيتنا ولكل جمعية تعمل معنا لنفس اله
وذھبنا لألزھر وأنھينا اإلجراءات الالزمة وصار اسمھا إسالميا ..ولكننا علمنا أن األحوال الطائفية ليست
على ما يرام بتلك القرية ..وأن المسيح ِّيين بدأوا فى توزيع منشورات ضد اإلسالم وقاموا باالعتداء على شباب
مسلمين ..لقد توجھت خلسة لصالة الجمعة بتلك القرية وبعد انتھاء الصالة قام عدد من الشباب المسيحيين باالعتداء
ُ
أصبت بجرح قطعى فى جبھتى استلزم عمل خياطة من ٦غرز وما زال أثر تلك
علينا وأحدثوا بنا إصابات ..وأنا
اإلصابة موجودا حتى اآلن ..وحدث أن تدخل لصالح المسيح ِّيين أحد قيادات حزب مصرى معارض من المسلمين..
وعضو بالبرلمان لصالح أھل الفتاة المسيح ِّيين ..وتم تصعيد الموقف لوزير الداخلية الذى أمر بإحالة الموضوع كله
للتحقيق ..وأحضرنا الفتاة ن لمنزل الشيخ ياسر بمركز سمالوط لتقيم عنده لحين ما نرى ما تنتھى إليه التحقيقات
األمنية وتوجھنا بھا لمكان آخر وھو منزل المھندس إبراھيم عبد العزيز عضو بأحد الجمعيات الشرعية ومھندس
بالھيئة االقتصادية العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وأصدقاءه الشيخ يسرى والشيخ خالد وكان يجب إنھاء
المشكلة لصالح اإلسالم خصوصا بعد تدخل منظمة حقوق اإلنسان وإضراب شقيقة الفتاة المسيحية عن الطعام
وخالل المدة الطويلة لغياب ن كنا مواظبين على إعطائھا جرعات األدوية وجلسات مع شيوخ و داعيات مسلمات
يوميا ولفترات طويلة.
إنّ التعليمات األمنية صريحة وھى أنه يلزم سؤال الفتاة ن سؤاال مباشرا عن مدى اقتناعھا بالدين
اإلسالمى ..فإذا أقرت باإليجاب تذھب الفتاة لجلسات بمعرفة المطرانية وال يتم اعتماد إشھار إسالمھا إال عندما تبلغ
سن  ١٨سنة القانونى وليس حسب شھادة ساقط القيد المستخرجة بأوراق مزورة ..وإذا أقرت أنھا غير مقتنعة تسلم
ألسرتھا فورا مع توقيع الجزاء القانونى على أفراد الشرطة المتورطين ..وكان أھم شخصية متورطة ھو المقدم
إسماعيل أدھم البركاوى رئيس مباحث المركز ..والذى صدر قرار بنقله لمحافظة نائية واستبعاده خارج المباحث
نھائيا ..وبدأنا فى التحضير لمقابلة الفتاة ن مع مندوب الداخلية وكانت تقول لنا" :حاضر ھعمل اللى تقولوا عليه
ولكنھا كانت تخدعنا" ..وحضرت سيارة الشرطة وأخذت الفتاة مرتدية الخمار اإلسالمى لمقر مديرية األمن لمقابلة
والدھا أوال وكاھن كنيستھا ..وبمجرد أن رأت والدھا أنھارت باكية وارتمت تحت قدميه تقبل حذاءه وتطلب منه أن
ت باقتناع عشان أختك تفك
يأخذھا إلى أختھا التى قلنا لھا" :إن أختك عاملة إضراب والزم توقعى على أنك أسلم ِ
ْ
اإلضراب وإال أختك ممكن تموت" ..فكانت ن حزينة على أختھا ولكنھا خائفة منا خوف رھيب ..وذ َھ َبت لمقابلة
مندوب الداخلية وسألھا عن حقيقة إسالمھا ففوجئ بأنھا تسب اإلسالم والمسلمين وتطلب االنتقام منا جمعيا ..وقرر
تسليم الفتاة إلى أھلھا وإلغاء شھادة األزھر الشريف بإسالمھا بعد عرض األمر على المكتب الفنى للنيابة العامة
وكانت لنا أكبر ضربة ..وشعرنا أن رأسنا ورأس المسلمين أصبحت فى الطين بسببھا وبسبب الشباب النصرانى
الذى أشعل النيران ..وسافرت األسرة لمقر عمل الوالد وسكنوا بمنطقة قليوب ..وحاولت أنا كثيرا بكل الطرق أن
أمارس بعض التحايل عليھا والتظاھر بأنى مغرم بھا وأنى أيضا مستعد للتنصير من اجلھا ..ولكن كل محاوالتى
باءت بالفشل ..بل أننى كدت أفقد حياتى على يد الشاب المسيحى ..الذى كانت ن تحبه ..وھى اآلن تعمل بمكتب
محام مسيحى شھير وأم لثالثة أطفال ..وليتمجد اسم الرب
الفتاة  :ب ج م كانت أيضا فتاة ريفية تدرس بالجامعة ..ومشكلتھا متكررة فى عائالت كثيرة ..وھى مشكلة قسوة
األھل على بناتھم القسوة المبالغ فيھا جدا ..إ ّنھا فتاة رقيقة المالمح ضئيلة الحجم قصيرة القامة طيبة لدرجة
السذاجة ..وكانت تستقل سيارة ميكروباص يوميا من قريتھا إلى كليتھا وأحيانا بالعكس ..وكانت تركب دائما فى
الكابينة األمامية للسيارة ..وحين رأيتھا لفتت نظرى بمالمحھا الطفولية الحلوة ..ولكننى شاھدت حول رقبتھا صليب
ذھبى صغير وحلية على ھيئة ثعبان ..سألت عنھا السائق واسمه على الصاوى فقال لى :إنھا طالبة جامعية تركب
على الدوام معه ..كان على الصاوى مسلم علمانى ولكنه اھتدى للتدين على يدى وتحدثت معه عن النصارى
والحرب ضدھم ..وكيف أنه من واجبه تأدية فريضة الجھاد وأن الحرب خدعة مع ھؤالء المالعين ..وأنه يمكن أنه
يكتب له قيراط بالجنة إذا قام بنصرة دين ? وإعالء كلمة رسوله ..وبدأت أقوم بعمل خطة محكمة استخدمتھا كثيرا
وما زالت تستخ َد ُم وأحذر بشدة الفتيات المسيحيات منھا ألنھا منتشرة حاليا ..اشتريت عددا من الكتيبات المسيحية
والصور الدينية من إحدى المكتبات المسيحية واتفقت مع على الصاوى أن ّيدعى بأنه مسيحىُّ  ..ويقوم فى كل مرة
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تركب معه ھذه الفتاة ب بإعطائھا كتيب أو صورة عند نزولھا من الميكروباص ..وبتكرار تنفيذ تلك الخطة ت َعرّ ْ
فت
الفتاة على السائق على الصاوى وادعى لھا أن اسمه سمعان ..وتوطدت الصلة بينھما وكان على ينتظرھا يوميا
لتوصليھا لقريتھا أو ألى مكان تريده.
فتح ْ
ت ب قل َبھا لسمعان المزيف
لقد حدث وخرجا سويا للتنزه فى أحد الحدائق العامة وتكررت النزھة..
َ
الذى ازداد من تكرار لعبته وقيامه بالدور المنوط به ذلك بتشغيل شرائط ترانيم داخل سيارته ..وعندما تكررت
جلساته مع ب منفردين فتحت له قلبھا ..وصرحت له بشكواھا من قسوة أبيھا عليھا وكيف أنه يتعامل معھا بطبعه
الصعيدى الجاف جدا ..وأن أباھا من الذين يعتبرون خلفة البنات مصيبة ..واستمر ھذا الوضع سبعة أشھر كاملة ..و
ب متأكدة أنه سمعان! وأنه مسيحى وھى تتصل به فى منزله ألنه يعيش وحيدا ..وتطلب مقابلته وتذھب إليه لتشكو
ُ
فعرفت على
من أبيھا وسمعان المزعوم يربت على يدھا ويمسح على يدھا ..وطابت الثمرة وحان وقت قطفھا..
السائق الذى قام بدور سمعان بالخطوة التالية وھى أقناعھا بالھرب واالختباء فى أحد األديرة ثم الزواج.
وتمت الخطة المرسومة فعال وأقتنعت ب بالفكرة وحددت ساعة الصفر مع سمعان المزيف ..والخطة أنه
عندما ال يتواجد أحد فى منزل ب يأخذھا السائق إلى منزلھا لتجمع حاجاتھا ..ومن شدة سذاجتھا أخذت معھا كتابھا
المقدس وذھبنا إلى أسرة مسلمة وھنا ظھرت المفاجئةغير المتوقعة" :اسمعى بأه حان الوقت لنتكلم بصراحة أنتى
مستحيل ترجعى البيت ألنھم أكيد عرفوا أنك طفشتى و أبوكى لو شافك ھيدبحك ..مفيش مفر قدامك خالص ..يال
ألبسى الحجاب ..واخترنا لك اسم مسلم اخترنا لك )زينب( على اسم السيدة زينب رضى ? عنه وأرضاھا..
توسلت! .بكت! .حاولت مناقشتنا وال من مجيب ..لو عاوزة تروحي روحى بس أحنا مش مسئولين عنك لو
أتقتلتى" ..وخافت المسكينة خوفا شديدا لدرجة أنه وصل بھا إلى التبول ال إراديا ..وصرخت ولطمت من ھول
المفاجئة ..ولكن حل الصدمة موجود ببعض األدوية المھدئة التى كنا نستخدمھا نحن لھذه األسباب.
فضلت ب أال تعود ألسرتھا خوفا من القتل ..واستمرت فترة وجودھا بالشقة شھرا بأكمله كانت تجلس مع
الشيخ إبراھيم ساعة ونصف يوميا والسيدة ھناء ساعة يوميا وكانت تجلس مع لمياء ساعة يوميا ..أى أنھا فى خالل
الشھر كانت تجلس ثالث ساعات ونصف تأخذ محاضرات إسالمية وأسئلة تشكيكية فى النصرانية وحان الوقت..
وھناك فى مديرية األمن بعد إعدادھا فكريا رفضت مقابلة والديھا ..تحاور معھا قسيس لمدة ساعة ونصف فلم يكن
على لسانھا سوى كلمة" :ربنا يھديكم زى ما ھدانى" ولم تقل ب غيرھا لدرجة أن القس طلب منھا أن تقنعه ھى
باإلسالم لكنھا لم تزد عن كلمتھا ..وتم عقد قران زينب على على الصاوى وذھبت لإلقامة معه ولكنه حول حياتھا
لجحيم أكثر وحولت حياته لجحيم ..كنت أسمع من على الصاوى أنه كان يأمرھا بأوضاع شاذة معينة ألنه كان
ساديا ..وإن لم تستجب يضربھا بخرطوم الغسيل وإطفاء أعقاب السجائر فى أماكن حسّاسّة من جسدھا ..وھى كذلك
كانت دائمة الوجوم والبكاء والعويل ما أزاده ھياجا عليھا فازداد فى إيذائھا وضربھا وإذاللھا وطبعا كان على
ُ
وقبضت أنا حصتى من المكافأة.
الصاوى قد قبض مكافأته المالية
تم طالق زينب من على بعد  ٥٣يوما فقط ..وقد فقدت كل شىء ..فقدت دراستھا وفقدت كرامتھا
وأسرتھا ..وفقدت زمالءھا وأصدقاءھا ..وأصبحت فى نظرھم أحقر اسم ألحقر شىء ..فذھبت للعيش فى بيت
طالبات مغتربات مسلمات .تعمل ھناك عاملة نظافة وتقوم بإعداد الطعام .ومباشرة احتياجات الطالبات دون أى أجر.
فقط نظير حجرة باردة تنام بھا وما يسد رمقھا اليومى .وظلت ھكذا  ٤أشھر .وتزوجت وطلقت وعاشت سنة
وشھرين غريبة تائھة .ولكن رحمة الرب واسعة وقلبه المحب ال نظير له .ألنه إله الرأفة والحنان ..عادت ب إلى
النور بعد فترة كئيبة عاشتھا فى ظالم وھى اآلن تعيش فى مدينة سيدنى مع أسرتھا الجديدة .وليتمجد اسم الرب.
السيدة  :ش ش كانت تلك األخت مسيحية اسميا ال باردة وال حارة فى مسيحيتھا ..لم تعرف عن العقيدة المسيحية
سوى قشور وال شىء يميزھا بأنھا مسيحية سوى صليب ذھبى يتدلى فى سلسلة حول رقبتھا ..وخالل فترة دراستھا
بالجامعة سببت كثيرا من المشاكل ألھلھا بسبب عالقاتھا المتعددة مع كثيرين من الشباب ..كثيرا ما كان والدھا
يحضرھا قسرا من مقابلة عاطفية أو من أى مكان آخر ..تعرفت على شاب مسيحى خادم بالكنيسة أراد تقويم سلوكھا
فتزوجھا رغم عدم موافقة آباء الكنيسة وعدم مباركة أسرته ..وعاشت السيدة مخلصة لفترة قصيرة جدا ..ثم بدأت
تتمرد على الرجل الطيب ..افتعلت معه خالفات كثيرة تافھة بال سبب معقول وكانت قد أنجبت منه ولدين شكلھما
جميل جدا ..واستلمت تعيينھا فى مدرسة إعدادية ..وھناك شاھدت زميل سابق لھا بالكلية واسمه خالد عبد الرحمن
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مكاوى وبدأت اللھو معه ..كان خالد فقيرا للغاية ويقوم بالتدريس خصوصيا من أجل جنھيات قليلة تساعده شھريا
وكانت ش ھى التى تأخذ نقود زوجھا األمين وتنفق على خالد.
استغلت ُبعْ َد مدرستھا عن محل سكنھا فى تلك العالقة وجاء لى خالد وأخبرنى ..أخبرته أنه سوف يحصل
على مبلغ مالى كبير حوالى  ٧٠٠٠جنيه وممكن أتوسط له فى  ٣٠٠٠زيادة أى ١٠٠٠٠جنيه إذا استطاع أن يجعلھا
ُ
تشھر إسالمھا ..وبالفعل َرت ْب ُ
وأبلغت الشرطة التى ضبطتھم متلبسين ..وھناك فى
ت له مقابلة آثمة معھا فى شقته
مباحث اآلداب وضعوا أمامھا خيار ْين األول عمل محضر رسمى وعرض القضية على النيابة ..والحل الثانى أن يتم
إصالح ھذه الغلطة بإشھار إسالمھا واختارت ش الحل الثانى ..أفرجت عنھا المباحث مؤقتا ) وكان اإلفراج غي َر
قانو ِنى( لحين ذھابھا لمنزل أسرتھا ألخذ قطعتين مالبس وعودتھا للمديرية ..ومن ھناك اصطحبھا محمد عبد الظاھر
المحامى بسيارة خاصة لألزھر ..وتم إنھاء اإلجراءات.
كان من المفروض أنھا سوف تقوم برفع قضية على زوجھا النصرانى تطلب منھا حضانة أوالدھا
باعتبارھا صاحبة الدين األفضل وذلك ألن القانون المصرى بنص على ذلك أنه إذا أعتنق أحد الزوجين اإلسالم يحق
له حضانه أوالده األقل من سن  ١٨عاما ..ولكن الزوج أخذ أوالده و اختفى خارج المحافظة إلى أن دبر له أحد
األباء الكھنة السفر للخارج ولم يعد ..بعدما أسلمت السيدة ش واحتفظت باسمھا األصلى ولم تغيره ولكن حياتھا
تغيرت لقد انقلبت رأسا على عقب فالسيد خالد أخذ مبلغ  ١٠٠٠٠جنيه أعطاھا ألسرته الفقيرة ..وظال يعيش مع ش
على المعونات الغذائية من األسر المسلمة التى تتصدق عليه ..لتشجيعه ومكافأته على نصرة دين ? والسيدة ش
بكت دما ً من لھفتھا لرؤية أطفالھا ..فلقد مرت سنتان وكل ثانية تمر تذبحھا ذبحا على أطفالھا ..ھذا غير شظف
المعيشة وقلة الموارد فأنھكھا المرض بسبب سوء حالتھا النفسية وسوء التغذية ..وتحولت لشبح دميم الوجه وكثيرا
ما تم إنقاذھا من االنتحار وأخيرا طلقت ش من خالد بعد ما دفع له والدھا عن طريقى بعد معموديتى مبلغ مائة ألف
جنيه مصرى وأخذ ابنته التى لم يعرفھا عندما رأى شكلھا الذى تغير تماما.
كان منظرھا القبيح يشبه شكل االبن الضال ورائحتھا رائحة الخنازير ..ولوال والدھا ما كان أحد يعرف أى
مصير كانت ستصل إليه ..لقد تم اتخاذ اإلجراءات مع المجلس اإلكليريكى وكسبت ش القضية التى تطوع فيھا
محامون مسيح ُّيون فلقد رفض زوجھا الرجوع إليھا كزوجة ..لكنه سمح لھا برؤية أطفالھا لمدة شھر واحد فقط فى
السنة ..ھى اآلن تعيش مع والدتھا وشقيقھا فى أحد المدن الساحلية بعد وفاة والدھا .وليتمجد اسم الرب.
السيدة  :ھـ ح غ كانت سيدة متزوجة من موظف بسيط لكنه محترم ..ولديھا ابن شاب محاسب وابنة طالبة بكلية
الطب البشرى وابنة طالبة بكلية طب األسنان ..ولكنھا كانت سيدة مستھترة رغم إخالص زوجھا وحبه لھا ..كانت
لألسف ترھقه بالماديات ومع ذلك كان ملبيا لكل ما تطلبه ..وكان أبناء ھذه السيدة لديھم تعلق شديد بالكنيسة .وحدث
أن كان للسيدة زميل مسلم قد أرسل عامل خدمات لمنزلھا ليعاونھا لقضاء بعض الطلبات من شراء الخضراوات
وشراء البقالة وأسطوانة الغاز وتنظيف الشقة.
كثيرا ما كان يذھب ھذا العامل الجرىء وتكون تلك السيدة بمفردھا فى الشقة ..وقد عرفت ذلك من الزميل
المسلم للسيدة ھـ واسمه محمود فرحات عبد الناصر ..واسم العامل حسين زكى عبد الباقى ..فطلبت أن أتكلم مع
العامل حسين وتحدثت معه حول حربنا مع المشركين وأنه يجب عليه نصرة دين ? لينصره ? وعليه أن يجاھد
حتى يكافأه ? ..وأنه سوف يعيش فى قصر بالجنة وسوف يختار حوريات العين بنفسه ..وسألنى ماذا يفعل؟ .قلت
له :إن ھذه السيدة ھـ من الواضح أنھا صيد سھل وعليك أن تجعلھا جارية متعة لك فى منزلھا وعلى سرير زوجھا
رغم أن ھذا العامل يصغرھا بـ  ٢١عاما ..وحدث أنه استجاب لما طلبته وجاء ليخبرنا عما كان يفعله معھا..
واستمر ذلك الوضع شھور كانت تلك السيدة قد تعودت على الرذيلة فصار حسين ھو المفضل لھا عن زوجھا لشبابه
و فحولته عن زوجھا ..كان تحدث بينھما أوضاع شاذة ..كان ال يمر يومان على ھذه السيدة ھـ دون ممارسة ھذه
الرذيلة وھنا جاءت ساعة الحسم ..فذھب إليھا العامل قائال" :أنتى لذيذة أوى ..أنا مش قادر أستغنى عنك ..ده مفيش
بنت صغيرة بتعرف تعمل اللى أنتى بتعمليه ..وجوزك مش عارف قيمتك وأنتى مش واخده معه حقوقك الشرعية..
ده لما الزوج بيكون ال يعطى زوجته حقھا الشرعى من حقھا الطالق ..وانتم ما عندكوش طالق ..يبقى مفيش قدامنا
غير حل واحد ..وده عشان نعرف نتمتع بحبنا".
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وجدت تلك الكلمات الشيطانية طريقھا داخل عقل تلك السيدة فذھبت صباحا إلى عملھا وكنت أنا موجود
ھناك بصحبة محمد عبد الظاھر المحامى وبصحبة الشيخ خالد عضو أحد الجمعيات الشرعية وأخذنا السيدة ھـ
لمديرية األمن ..وقابلت مسئول أمن الدولة الذى كان مستنكرا الوضع وحاول ھذا المسئول إثناء السيدة عن عزمھا
ولكنھا كانت معدة فكريا لتلك المقابلة وأى مقابلة مع أفراد أسرتھا وحضرت أسرتھا ..لقد دخلوا إليھا أوالدھا ابنھا
الشاب المحاسب وابنتھا وابنتھا األخرى وحاولوا التحدث والتناقش معھا ..ولكنھا سبتھم قائلة" :أنتم كفار أوالد
كافر" ..وسبت زوجھا المسكين الذى ركع أمامھا لتعود معه ولكن كان قلبھا صخرا وتم عمل اإلجراءات وتم
استخراج بطاقتھا الجديدة فى أقل من  ٢٤ساعة ..واآلن حان وقت الزواج من الحبيب ..وذھبت ھـ للبحث عنه ولم
تجده كان قد قبض مكافأة مجزية ١٥٠٠٠جنيه بالتمام والكمال وذھب لالستجمام وليخطب فتاة مسلمة قريبته.
أخيرا وجدته السيدة ھـ وسألته" :أنت فين يال عشان نتجوز  ،ولكنه سبھا وبصق فى وجھھا  :أنا اتجوزك
أنتى يا ..يا بنت ..أنتى عاھرة يال روحى اشتغلى فى بيت للدعارة باألجرة لكن أنا مسلم طاھر وأنتى ..ولم تصدق
نفسھا أنھا ضحت بزوجھا وحياتھا وأخوتھا وأوالدھا من أجل ھذا الرجل! .فكيف يكون ھذا جزاءھا ولما ال؟! .فالتى
تبيع رخيصا سوف تباع رخيصا والذى يشترى رخيصا يرمى ما يشتريه فى القمامة ..حاولت تلك السيدة االتصال
بأحد أفراد أسرتھا ولكنھا لم تجد أحدا ..فقد أخذ األب أوالده واختفى بھم ليھرب من العار الذى لحق به طول حياته
وھرب األبناء الذين وضعت رأسھم فى الطين وكل إخوتھا رفضوا مقابلتھا ..وذھبت ھـ لتعيش مؤقتا فى أحد
الجمعيات الشرعية لحين تزوجيھا أى تيس يرغب فى ذلك.
لم يمر سوى شھران أو أكثر قليال وأثناء مرورھا فى طريق مصر أسوان الزراعى صدمتھا سيارة شرطة
وأصابتھا إصابات شديدة ولم يكن السائق مخطئا فقد كانت تمشى شاردة الذھن تفكر فى حالھا البائس وتندب حظھا
وتتذكر أوالدھا ..بل كان المارة فى الشارع يصيحون عليھا لتنبته لخطورة الطريق لكنھا لم تنتبه وتسبب الحادث لھا
فى عدة كسور وإصابات مميتة ..وحملتھا اإلسعاف لمستشفى المبرة المجانى ولم يذھب أحد من أسرتھا لزيارتھا
حتى إخوتھا رفضوا زيارتھا ولم يذھب للسؤال عنھا أى شخص سوى أنا ..فقد ذھبت مرة واحدة وقمت بتسديد مبلغا
ماليا تحت حساب عالجھا ودفع ھذا المبلغ إمام مسجد مجاور ..وظلت المسكينة فى المستشفى عدة شھور وأجرت
خاللھا العديد من العمليات الجراحية وھا ھى ھـ تخرج مصابة بعاھة فى القدم.
إنھا ال تستطيع أن تمشى كما كانت من قبل بل ال بد من وجود عكاز معدن حتى ال تسقط على األرض
ولكن إلى أين تذھب وكيف تعيش؟! .ومن يقوم بالصرف عليھا؟! .لقد فقدت زوجھا وأسرتھا وإخوتھا وكل أقاربھا
وأخيرا فقدت عملھا ..أخذھا أھل الخير من بعض المسلمين لتعيش فى شقة صغيرة بمنزل أحدھم فى حى بوالق
الدكرور الشعبى بالقاھرة ..وقام بعمل بحث اجتماعى لھا فى وزارة الشئون االجتماعية لتصرف مبلغ شھرى قدره
 ٢٥جنيه فقط وھناك بعض تبرعات قليلة ال تغنى وال تسمن من جوع ..وظلت ھـ على ھذا الحال سنتين ونصف أو
ربما اكثر إلى أن تمت معموديتى وواجبى اآلن أن أقوم بالتوبة بأثر رجعى فقررت الذھاب إليھا ولكن ال بد لى من
طلب مساعدة أسرتھا ومساعدة إخوتھا وھذه مشكلة عويصة ..فأبناؤھا اعتبروا أنھا ماتت وكذلك إخوتھا فقد ھدد
أحدھم بقتلھا لو رأى وجھھا.
ال بد لى اآلن من مساعدة أھلھا حتى تعود ھذه السيدة ..لقد تطوع أحد األباء األساقفة العموميين وأحد
األباء الرھبان بإقناع أبنائھا واخوتھا وأخيرا اقتنع األھل برؤيتھا والتحدث معھا ودبرت أنا ھروبھا ھذه المرة
لمحافظة قنا حيث يعيش زوجھا مع أوالده مختفيا ..ھربا من الفضيحة والعار متعلال بأن زوجته توفيت وتمت
المقابلة فى منزل كاھن ..ولقد حدث ما كنت أتوقعه حيث قام أحد إخوتھا بالبصق فى وجھھا وقام بخلع حذائه لوال
تدخل الكاھن وبعض الموجودين ..وأع ُ
لنت أمام الجميع أنى أنا السبب فى كل ذلك وأنى أنا الذى طلبت من حسين
العامل اإليقاع بھا ومن يريد منكم االنتقام فلينتقم منى أنا ..أنا الذى أستحق القتل وليست ھذه السيدة ھـ ..و َھ ّم بناتھا
بتقبيل يديھا وتأثر الجميع وبكينا جميعا ..وسأل األب الكاھن الذى كان ضليعا فى اإلسالميات بالتناقش معھا فى
المسائل العقائدية التى زعمت أنھا اعتنقت اإلسالم بسببھا ..فأعلنت أنھا لم تجد أى شىء فى العقيدة المسيحية تدعو
للكفر وال تفقه شيئا فى اإلسالم بل ھى ال تحفظ الفاتحة المكية المفروض على كل مسلم حفظھا ليبدأ بھا صالته ..وتم
إدخالھا بيت مكرسات وعمل مقابالت معھا للتأكد من صحة توبتھا ..ومن صدق رغبتھا فى الرجوع ومن صدق
ندمھا وتحقق ذلك ..وتم عمل الالزم وانتھت كل اإلجراءات بصعوبة شديدة جدا وتعقيدات رھيبة ..ولوال أن ?
تمجد بالمعجزات العديدة ما استطاعت ھـ العودة ألسرتھا وبناتھا وابنھا .وليتمجد اسم الرب.
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الفتاة :م أ ت كانت ھذه الفتاة ضربة قاسية وموجعة للنصارى فى كل المحافظة نظرا لوضع أسرتھا االجتماعى
والثقافى فوالدھا كان رجل ذو شأن ھام وله صيت قوى ومسموع لدى كل المسيحيين فى مدينته بل محافظته كلھا
ووالدتھا وكيلة إحدى الوزارات ..ومرشحة لمنصب أكبر بالقاھرة )رئيسة قطاع( ومن أصول عريقة جدا ..كانت
ھذه الفتاة أكبر ضربة للمسيحيين لوضع والدھا تحديدا ..كانت جامعية ..وما حدث مع غيرھا مما ذكرتھم حدث
معھا ويحدث حاليا وسيحدث مع آخرين ..لم تكن م تشكو من أى شىء ينغص حياتھا فقد كانت تحيا حياة مرفھة
جدا ..ولھا صديقات كثيرا مسيحيات وغير مسيحيات ..كانت مسيحية مؤمنة متدينة تحفظ الكثير من اآليات وتصوم
أى صوم مسيحى من بدايته ..تعرفت عليھا عن طريق صديقة مسلمة لھا وكانت الصديقة المسلمة على علم بغرضى
فى التعرف عليھا ووافقت ..رغبة منھا فى نصرة اإلسالم وإعالء كلمة أن ال إله إال ? وأن محمد رسول ?..
ُ
وبدأت معھا فى لعبة الحب وعمل دور العاشق الولھان بجمالھا ..كنت أتصنع دور
وطمعا أيضا فى قيراط بالجنة..
المسلم العلمانى الذى يحب كل الناس وال يكره أى دين ..بل كنت أتصنع دور صاحب الميول االشتراكية ..وحاولت
خداعھا ببعض أسئلة معينة تشكيكية فى العقيدة المسيحية ولكنى وجدت إجابات لم أكن أسمعھا من أى فتاة عندما كنا
نطرح عليھا ھذه األسئلة ..أوھمتھا بأننى مقتنع باإلجابة ولم أقل لھا بأننى متزوج وزوجتى كانت مسيحية وأسلمت..
بل قلت لھا بأننى أعزب وأبحث عن الحب ..كنا نخرج سويا يوميا وكانت تخرج معنا صديقتھا المسلمة وأسمھا أمل
رمضان عبد العليم ..وكان لھذه الصديقة دور أساسى فى التحدث معھا.
استمرت تلك العالقة مع م أحد عشر شھرا وكنت حريصا على أن تكون تلك العالقة طاھرة من وجھة
نظرى .فقد كانت متدينة بل ومرنمة فى فريق الكورال وال يمكن أن تقع فى الشر بسھولة ..فحرصت على أن أركز
على عاطفتھا وكنا أحيانا نبكى لعدم قدرتنا على تنفيذ الزواج ..وحاولت ھى أن تتكلم معى فى العقيدة اإلسالمية
وأصبح ْ
ت ال تستطيع أن يمر عليھا يوما بدون الخروج معى ..وحدث مرة
وخدعتھا بأنى مقتنع بكالمھا ومرت األيام
َ
أن ذھبت معھا لدير القديس سمعان الخزار بالمقطم ..لمدة يوم واحد وتصنعت الخشوع ومن داخلى كنت أبصق على
كل شئ موجود ..وقمت بإخراج نقود ووضعتھا أمامھا فى صندوق العطايا بل و ّقبلت التصاوير ألقنعھا بأننى أحببت
ُ
وصرحت لھا فى ھذه الزيارة بأننى بدأت أقتنع ولكن" :أنا أبويا شيخ وأعمامى شيوخ وھم ممكن يعملوا
النصرانية..
لنا مصيبة ..أصبرى شوية لما ربنا يحلھا من عنده ومرت أسابيع بعد زيارة الدير ..وتكرر حديثھا معى حول مدى
قبولى للتنصر وأوضحت لھا أنى مستعد لكن فى الخارج ..واآلن يجب قطع عالقتنا مؤقتا وال نرى بعضنا مرة
أخرى إلى أن يأذن ?.
ض ْ
ت ذلك األمر ودار حوار
ورف َ
كان ھذا األمر مفاجأة بالنسبة لھا ..كانت مفاجأة قاسية جعلتھا تبكى بشدةَ ..
بيننا) :أنا( " :طب أعمل آيه أنا بحبك وأنتى بتحبينى!) .ھى( :أنت تعرف كويس أنا مقدرش استغنى عنك) .أنا( :وآيه
رأيك نعمل آيه؟ )أنا( :أنا عارف شعورك بس اللى فى دماغنا صعب يتنفذ دولقتى) .ھى( :وھنفضل كده لحد امتى؟
)أنا( :بس لو أنا اتنصرت ممكن أھلى يعملوا مشاكل أحنا مش قدھا ..ده غير انه مش ھيكون لنا أى مصدر دخل.
)ھى( :أنا عندى شوية دھب ممكن نبيعھم) .أنا( :وبعدين لما يخلصوا ھنعمل آيه؟! .كمان أنا مش ممكن أمد أيدى على
فلوسك) .ھى( :ممكن نشوف لنا أى شغالنة ونعيش على قدنا) .أنا( :عندى فكرة بس أنا عارف أنتى مش ھتوافقى.
)ھى( :قول!) .أنا( :أنا كده كده ھّتنصر ..بس لما نسافر ..لكن أنا مش عارف ده ھيحصل إمتى؟) .ھى( :يعنى احنا
ممكن نقعد كده كام سنة تانى؟ ..ده حرام عليك!) .أنا( :الحل الوحيد انك انتى تضحى مؤقتا ..وأنا أوعدك ان ده يكون حل
مؤقت بس مفيش قدامنا غير كده ..الزم نھدم أى جسور ألن اللى جمعنا دين اسمه الحب) .ھى( :ھه! انت قلت إيه؟) ..أنا(:
انتى سمعتى كلمتى؟ .وال مش موافقة! .يبقى مش الزم نشوف بعض ثانى) .ھى( :حاو ْل تشوف حل غير كده عشان
ضحّ ْ
وج ُ
ت
دت كتا َبھا ال ُمق ّدس معھا ولكن ھل تدخل المالئكة وھذا الرجس موجود؟! .قالت م إنھا َ
خاطرى ..لقد َ
بمسيحھا وأسرتھا وكنيستھا من أجلى أنا فقط ومن أجل انتصار حبنا ..وأنھا سوف تصلى ليل نھار حتى يعدل ?
ظروفى وأتعمد! .كنت أكتم غيظى وأضحك عليھا وعلى سذاجتھا.
جلسنا لنتناول اإلفطار وخرجنا للنزھة ثم بدأنا معھا إلعدادھا ألھم مرحلة وھى مرحلة المقابلة مع رجال
الدين النصارى والمواجھة مع أھلھا ..لقد تم عمل جلسات مكثفة مع شيوخ وسيدات داعيات وتم استخدام جرعات
من أدوية لألعصاب معينة أحضرھا لى زميلنا الصيدلى وكنا نذيبھا فى طعامھا ..وكان تأثير تلك الحبوب أنھا مھدئة
لألعصاب وتجعل الشخص الذى يتعاطاھا ال يبدى مقاومة بل يكون متجاوبا نوعا ما ..واستمرت ھذه الجرعات من
األدوية والجلسات اإلسالمية يوميا لمدة شھر ..كان أھلھا قد قاموا بقلب الدنيا رأسا على عقب بسبب بنتھم م المختفية
وذھبوا للسؤال عنھا فى الدير الذى قالت لھم عنه فلم يجدوھا وقالت راھبات الدير أنھا لم تأت.
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اتجھوا إلى دير ثان ودير ثالث فى العتبة وفى دمياط  ..ثم اتجھوا للبحث عنھا فى بيوت المكرسات وال أثر
لھا وأيقنوا وقتھا ان بنتھم مخطوفة وقاموا بإبالغ الشرطة التى رفضت كل طلباتھم إال تحرير محضر وإبالغ
المباحث للتحرى ..وكان ألفراد الشرطة دورا فى ھذه اللعبة فى تمويه وتطويل المدة حتى نتمكن من إعداد الفتاة م
ألى جلسات من قبل النصارى ..وأخيرا وتحت تأثير كثرة الشكاوى والفاكسات والنداءات حددت مديرية األمن مكان
الفتاة بأنھا موجودة بأحد الجمعيات الشرعية بالجيزة وتقدمت بطلب إلشھار إسالمھا ..وكانت مفاجأة قاسية لكل أھلھا
ولكل زمالئھا ولكل رجال الكنيسة الذين لھم صلة بتلك األسرة ذلك لعلمھم مدى إيمان تلك الفتاة وتدينھا ومدى
أخالقھا وكونھا مرنمة حسنة الصوت ..ولقد كانت تحضر م الكنيسة يوميا وتحفظ بعض صلوات األجبية عن ظھر
قلب وأنھا كانت ذاھبة لدير بمصر القديمة لتصلى ولتخلو مع نفسھا ..فكيف حدث ھذا؟! .ال إجابة!.
كان الحزن والحيرة عظيمين جدا فالكل يريد تفسيرا لما يحدث وليس من مجيب ..واشترطت الشرطة أن
تتم المقابلة بھا فى مكتب من مكاتب أمن الدولة بالجيزة بحضور أمين شرطة كنا نعرفه جيدا ..إذ كنا ندفع له مبالغ
فلقد كان له دور أساسى فى إدخال الرعب لقلب أى فتاة ..كان دميم الوجه ضخم الجثة عريض المنكبين وھو يجيد ما
يفعله وكان حاضرا مع أحد الضباط واستمرت الجلسة مع الفتاة م ثالث ساعات لم يكن على لسانھا سوى :ال إله إال
? خالص ـ سيبونى فى حالى ـ أنا بحبكم أوى ـ ما تزعلوش منى ..لقد كانت تتكلم وھى باكية وكانت تبكى بكاء
شديدا جدا ..وكان فى صحبة أسرتھا اثنان من القساوسة ..حاوال مناقشتھا فى معتقدھا عن الدين اإلسالمى لكنھا لم
تتكلم سوى تلك الكلمات القليلة وأخذت تبكى بكاء شديدا وكلما تشنجت قليال كان أمين الشرطة الموجود يدق بإصبعه
على المكتب فتنظر م إليه ويزداد رعبھا.
انتھت المقابلة بمأساة لتلك األسرة وخرجوا من مكتب أمن الدولة بالجيزة منكسين رؤوسھم ..وقمنا نحن فى
زمن قياسى بتجھيز أوراق م وإعطائھا االسم شيماء واستل َم ْ
ت بطاقتھا الجديدة بتعديل خانتتين وبذلك انتھى دورى..
ُ
وقبضت مبلغ المكافأة والذى كان أكبر مبلغ أحصل عليه خالل نشاطى الشيطانى..
فأنا لن أتزوجھا مھما كان الثمن
ْ
ُ
ُ
ُ
اختفيت عنھا و َب َحثت عنى كثيرا ألن فى نظرھا قد
قبضت أربعين ألف جنيه مصرى ..ثم
قبضت  ٤٠٠٠٠نعم
فلقد
آن األوان لنتزوج! .وأخيرا وجدتنى وسألتنى عن ميعاد عقد القران) :ھى( :أنا عملت زى ما انت عاوز) .أنا(:
والمطلوب منى إيه؟!) .ھى( :نتزوج ..أنا عملت كده عشان حبنا) .أنا( :حب إيه وبتاع إيه؟! .ھو انت حبيتى دينك لما
تعرفى تحبى راجل؟!) .ھى( :أيوه حبيتك وانت حبيتنى) .أنا( :أنا فعال كنت بحبك ..بس أنا مقدرش أتجوزك ألنك
بصراحة خائنة ومالكيش أمان) .ھى( :أنا خائنة! .أنا؟! .أنا بعت كل شىء عشانك) .أنا( :وتبيعينى أنا نفسى عشان
غيرى) .أنا( :كمان انتى "عرق دسّاس") .ھى( :يعنى إيه الكالم ده؟! .أمال خليتنى أغير دينى ليه؟! .ووعدك لىّ  ..كل
ده راح فين؟!) .أنا( :ھأ ھأ ..أنا كسبت فيكى ثواب ودخلتك الدين الصحيح ..ولعلمك أنا متزوج وزوجتى كانت زيك
كده كافرة وأنا ھديتھا وأنتى مش ھتكونى أول وال آخر كافرة) .ھى( :مش ممكن! .مش معقول! .اللى أنا بسمعه!.
)أنا( :ودلوقتى روحى اشتغلى دادة فى حضانة أطفال الجمعية الشرعية لحد ما نشوف عريس يعرف يكسر
رقبتك!) ...............................ھى( :مش ممكن تكون انت نفس الولد اللى حبيته) .أنا( :حب إيه يا بت! ..وبتاع
إيه؟! .يال يا ُروح أ ِّمك ..........غورى من قدامى!.
انھارت شيماء وأصيبت بإغمائة طويلة واستولى عليھا اكتئاب مرير وأخذت تعانى أعراضا غريبة ..لقد
كانت تصحو من نومھا بفزع ورعب شديد وتصرخ صراخا مزعجا وتبكى بكاء مرا ولم تجف دموعھا رغم اننا قمنا
باختيار عريس لھا وانفقنا على تجھيز حجرة له فى شقته بمنطقة العمرانية ..وكان ھذا العريس بائع مأكوالت
ُ
كنت أتلذذ كلما رأيتھا باكية
متجول ..وتخيل أيھا القارئ العزيز كيف تكون معاملته لھا فلست أستطيع التعبير..
ومذلولة وذات مرة قالت لى" :منك  Tربنا ينتقم منك" ..فبصقت وضحكت وقلت لھا" :عقبال باقى أھلك"..
واستمرت زوجة لھذا البائع  ٩أشھر ..لقد حملت ولكنھا أجھضت من كثرة ضربه العنيف لھا ..وأخيرا طلقت
وأصبحت بال مأوى وأخذھا أحد اإلخوة للعمل بمستشفى فى منطقة العياط ..كانت تعمل عاملة نظافة أو تعمل بمطبخ
المستشفى وتنام فى أى مكان مستور ..فلم يكن لھا مأوى محدد وظلت ھكذا إلى أن تعطف عليھا أحد األطباء
المسيحيّين فأخذھا للعمل عنده فى عيادته بمدينة دمياط ..رغم علمه بخطورة ذلك لكونھا مسيحية سابقة ..ولكنھا
صرحت له بأنھا لم ولن تؤمن يوما باإلسالم ..وال بنبى اإلسالم ..وال بإله اإلسالم ..وتتمنى أن تعيش خادمة ..وتنام
على البالط ..فى بيت والدھا ..وأنھا ال تنسى حبه األبوى الصادق الذى شملھا به.
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استمر وضع شيماء على ما ھو عليه شھورا قليلة ..حتى كانت معموديتى وبحثت عنھا كثيرا وتوجھت
إلى ذلك الطبيب ..الذى كان نموذجا مثاليا للشاب المسيحى الحقيقى الذى أظھر لھا مشاعر المحبة متمثال بسيده
العظيم ..تحاورت معه وحدثته باختبارى ..وقابلتھا ..واعتذرت لھا وبكيت أمامھا طالبا منھا الصفح على كل ما
سببته لھا ..فلم تعلق بكلمة ألنھا كانت منھارة بالبكاء ..طلبت منھا أن نصلى كلنا معا أنا وزوجتى والطبيب و م
أيضا فرأيت ابتسامتھا الجميلة ..ثم انصرفت ..وقد وعدتھا بأننى سوف أذھب ألسرتھا وأعترف لھم بكل شىء.
ذ َھ ْب ُ
ت إلى أسرتھا حسب وعدى لھا ورأيت بريق الفرحة فى عيونھم ولھفتھم على رؤيتھا وحزنھم على ما
وصل إليه حالھا ..ووجدت المحبة المسيحية الحقيقية ..لم يتعرض لى أحد منھم بأى أذى بل شكرونى وقبّلونى
وبكيت متأثرا بمحبتھم ..وحزنت على كل ما فعلته بھذه األسرة التى تعرف ? حقا وتعرف أن ? محبة ..وأنه ھو
اإلله الذى يتراءف ويصفح عن الذنوب من أجل اسمه .كانت المحبة المسيحية والتسامح والدموع ھى المشاعر
الغالبة التى ال تعطى مجاال ألى مشاعر أخرى مضادة ..جاءت م إليھم وارتمت فى أحضان والديھا فغمروھا بمحبة
فياضة غسلت القلوب وطھرت النفوس .جاءت وھى تردد كلمات االبن الضال الراجع إلى بيت أبيه .وھى اآلن مع
أحد أشقائھا وأوالده فى القاھرة الكبرى متعبدة مصلية فرحة بالرب الحنان الودود .وليتمجد اسم الرب.
الفتاة :ع س و وبنت عمھا الفتاة :إ ف و الفتاتان من محافظة السويس ودراستھما كانت فى جامعة القاھرة
بإحدى الكليات النظرية ..كانتا من النوعيات المسيئة بسمعتھما للمسيحية فى االستھتار والتمرد ..كانتا على الدوام
لھما عالقات غير طيبة بآخرين فلقد كانتا ال تحسنان اختيار الشباب المناسب إلقامة عالقة صداقة معھم غير مريبة..
عرفت عنھما ذلك من زميل لنا فى الجمعية الشرعية ..إذ كان طالبا بنفس الكلية واسمه محمد محمود عالء..
وعرفت منه بعض أسماء الشباب الذين أقامت ع & إ معھم تلك العالقات وكان بينھم مسيحيُّون ومسلمون ..وعرفت
أن أصدقاءھم من المسلمين من الذين قال عنھم القرآن :خسروا الدنيا واآلخرة ..فقد كانوا يتعاطون الخمور
والمخدرات ..ولكننى ذھبت إليھم مع زميلى ..ودخلنا معھم فى حوار إسالمى عادى ..وطلبنا منھم أن نتوجه إلى
المسجد للصالة وقراءة بعض أجزاء القرآن فوافقوا.
جلسنا معا لحضور درس إسالمى عن ثواب وأجر من ينصر دين ? ويعلى كلمته ..وتكررت مقابالتنا مع
الشاب ْين وتكررت الصالة والدروس ..وتحدثنا فى درس عن حلقة تليفزيونية لموالنا فضيلة الشيخ الشعراوى عن
بعض العقائد النصرانية ونقده لھا ..ومدى انحالل ومجون النصارى وكيف أنھم يعيثون فى األرض فسادا ..وعرفت
منھم تفاصيل عالقتھما بالفتيات المسيحيات ..ومن ھنا جاءت الفكرة" :يا شباب قدامكم فرصة ت َك ِف ُروا بھا عن ذنوبكم
& إن ? غفور رحيم & الزم تن ُ
صروا دين ? وتعلوا كلمته & ولن يرضى عنك اليھود والنصارى حتى تتبع ملتھم
& أنتم شبابُ اإلسالم وأع ّز ? ُ اإلسال َم بكم & و ُدول مالعين! .إنھم يشتمون الرسول الكريم & إنھم يدسون القرآن
الكريم فى كنائسھم & لو قدرتم تخلوا البنات بتوع السويس يشھروا إسالمھم ھيكون ليكم أجر عظيم عند ? ..ده غير
مبلغ كبير لكل واحد منكم & ده غير ھيكتب لكل واحد منكم قيراط بالجنة.
ُ
وقمت بصرف
وافق الشابان على حوارنا معھما واقتنعا ..وخططنا لھما أن يزيدا من عالقتھما بالفتاتين..
مبلغ لھما ليصرفا على الفتات ْين فى اللھو ..بمبدأ :أن الحرب خدعة ..وبعد فترة صغيرة تزوجا منھما زواجا عرفيا
وأجرنا لھما شقة مفروشة ..واستمر ھذا الوضع سنة دراسية ونصف ..عرض الشابان ال ُمسلمان على ع & إ فكرة
إشھار إسالمھما فوافقتا ..ولم تكن حاجة إلخفائھما فى الجمعيات الشرعية ولم تكن حاجة لمعونة األمن ..لقد تم
استدعاء اثنين من أقارب كل من الفتاتين ..مع قس من محافظة السويس ..وآخر من إحدى كنائس الجيزة ..وبمجرد
رؤية الفتاتين ألھاليھم ومعھم القسوس ..حتى قامتا بمظاھرة إسالمية ..وھما تھتفان بأعلى صوتھما" :ال إله إال ?..
النصارى أعداء ? ..ال إله إال ? ..إن شنودة عدو ? ..بالروح والدم ..نفديك يا إسالم" ..وتطاولت فتاة منھما على
شخصية السيد المسيح ..وشخصية مريم العذراء ..وفشلت محاوالت مسئول أمن الدولة لتھدئتھما ..وأعلنتا إسالمھما
وتحولت ع إلى خديجة وتحولت إ إلى فاطمة وارتديا النقاب وتزوجا الشابين..
ُ
وقبضت مكافأتى ..إن الموحدتين با Tخديجة و فاطمة تحولتا
قبض كل شاب مبلغ  ٨٠٠٠جنيه مصرى
إلى أحقر شىء يمكن تخيله ..فلقد استثمرھما الزوجان ليدرا دخال يوميا عليھما من جيوب الخليجيِّين ..وحدث أن
داھمت مباحث اآلداب الشقة المفروشة وتم القبض على خديجة و فاطمة وتم تحريز المخدرات والخمور والعمالت..
وصدر الحكم الجنائى عليھما وانتقال لسجن القناطر للتنفيذ ..وھناك كان التعامل معھما سيئا لقذارة التھمة المنسوبة
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إليھما ..وأثناء ذلك تقربت منھما سيدة مسيحية تعمل س ّجانة واعترفت ع & إ لھا وقادتھما السيدة المسيحية السجّ انة
إلى مخلص الخطاة .أرادتا التخلص من اسميھما خديجة و فاطمة ولكن ليس من وسيلة فبطاقتھما الشخصية باألسماء
اإلسالمية ..ولما خرجتا من السجن كانتا بال مأوى .فالشابان قاما بتطليقھما وھما محبوستان ..بعد معموديتى بحثت
عنھما دون جدوى حتى أرشدنى أحد اآلباء الكھنة إليھما ..ذھبت معه إلى مدينة السويس وتوجھنا لمقابلة األسرتين..
ُ
وأخذت علقة ساخنة لم أضْ َربْ مثلھا فى حياتى .وھناك احتشد حشد كبير كان فيھم من يبكى ومن يحضن ومن يق ِّبل
ومن يشتم ويضرب ويريد أن ينتقم ..ثم ھدأت المشاعر وقمنا جميعا للصالة ..وقضينا يوما جميال ومؤثرا .وبقيت ع
& إ فى استضافة الكاھن ..وأخيرا وبعد معاناة رھيبة تم تسليمھما البطاقات الشخصية بأسماء مسيحية .واآلن
إحداھما تزوجت ابن عمتھا ..وتوجھت معه إلى محافظة أسوان ..واألخرى تعيش األن فى دولة البرازيل ..لقد
استخدم الرب السجن والس ّجانة ..ليعودا إلى حظيرته .وليتمجد اسم الرب.
واآلن أنا أعمل فى كرم الرب ..وواثق ومؤمن أن اسمى مكتوب فى سفر الحياة ..وكنت أتمنى كثيرا لو لم
أخرج وأھرب من مصر ..لكن كانت تلك ضرورة قصوى بسبب إباحة والدى لسفك دمى ..وكذلك لحماية أھل
زوجتى الذين صدرت ضدھم فتوى بإھدار دمھم ..إننى لست أحسب نفسى مستأھال أن أھان من أجل المسيح..
وتمنيت لو عرفته منذ نعومة أظفارى ..فما أحلى األوقات التى أسكب فيھا نفسى أمام عرش نعمته ..ذاك الذى احبنى
وسفك دمه على الصليب من أجل خالصى وتبريرى من خطاياى ..وآثامى وما أكثرھا ..حمل عنى كل معاصىّ لكى
ال أھلك ..بل تكون لى الحياة األبديّة .وليتمجد اسم الرب إلى األبد آمين.
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