
 

  سابقسابق  انانــططييشش  مذكراتمذكرات
(Arabic – Notes of Ex Devil) 

  

 اتيحيات المسية سابق قام بأسلمة عدد من الفتية شرعياعترافات عضو جمع

  مسلم سابق ـ ىشلقام ىأحمد عون

أنا  وھا ..بير من مواقع الويكث ىكتبته من قبل والموجود عل ىالذ ىاختبار ىكما ذكرت ف ىكانت نشأت  
زة بشارع ينة الجيم بمدية كنا نقيأنا من أسرة مسلمة أصول   ..ة سابقايا'س%م ىاتيدا عن حأكتب نبذة مختصرة ج

ات يرئاسته 1حد الجمع ىتمثل في ىد وبناء وكان له نشاط إس%مييكان مقاول تش ىوالد ..ةيجامعه الدول العرب
قوم بعمل بعض ية الجمعة وانا بھا خطبيخطب أحيمسجدھا بل و ىؤذن فيوكان  ..زةية بالجية الشرعيا'س%م

العاشرة أطفال دون  ىام عليمع تمسكه بفرض الص ..رمضان سرا ىفطر فيكان  ىالوقت الذ ىة فيالدروس ا'س%م
   .ا للعجبينصوم بالعصا ف ..نصوم رغم أنفنا وصغر سننا ..وكنا نصوم ونحن أطفال

ن يوّعلمنا أنھم قوم مشرك ..وجھة نظره دتھم الفاسدة منيوعق ..ىة للنصاريد الكراھيدائما شد ىكان والد  
 ةيجد آيوتارة  ..ح ابن ?يقولون المسيناقضون أنفسھم فتارة يبل وانھم  ..? ىم نبيح ابن مريه المسيقاموا بتأل

ن ويD حيمما تعود المس ..الھجوم أساليب ر ذلك منيوغ ةيمن ھذه اB ىح نبيأن المس على كتابھم المحرف تدل   ىف
 ..وھات تحت السلمياستد ىھا فيتم تسجلي ىت التيوشرائط الكاس ..الشوارع ىه من مكبرات الصوت فسماع ىعل

 ىف  ..رحمھما ? وسامحھما ىخ الغزاليوالش ىخ الشعراويكالش ..عاتيالفنانات والمذ   را ودعاةيوبعض دعاة الكام
  .اللبنمع  ىأم ىمن ثد ىة النصاريفأنا رضعت كراھ ..زةيأنسان مسلم داخل مصرنا العز ىنشأ أيھذا الجو 

ة لھا عدة نشاطات يكانت ھذه الجمع ..س لمجلس إدارتھايرئ ىكان والد ىة التية الشرعيونعود اBن للجمع  
كان  ..ةيرا قسم مخصوص للھدايأخظ قرآن ويضا تحفيأدار حضانة و –مستوصف  –مشغل  –ت سكن طالبا ىوھ

ام يمنذ أ ..ةيوكنت قد تكلمت منذ فترة عن مخطط تم وضعه بعنا ..قيطر ىة لGس%م بأية الھدايأھم نشاط للجمع
خ يم محمود شيخ محمد عبد الحلية الشيوضع ھذا المخطط بعنا ىواشترك ف ..س الفاسد السابق أنور الساداتيالرئ

خ يوالش ..ل%ئقةسبه اBن با1لفاظ اي ىه والذيوالمنشق عل نائب السادات السابق ىن الشافعيد حسيا1زھر سابقا والس
 ىالذل يد محمد عثمان إسماعيمثل الس ..ىال من قوم جاءوا من الحواريوكان معھم أذ ..نيد كشك وآخريعبد الحم

شھادة دبلوم الزراعة  ىحصل عل ىوا1خر ھو محمد عبد المحسن صالح والذ ..وط السابقيأصبح محافظا أس
وكان  ..ةية ا'س%ميات الھدايقامت بھا جمع ىالت ىم اللبنة ا1ولھؤIء القوم ھ كان ..)ديا أبو جھيبجھدك ( المتوسطة

س المؤمن يد الرئين من السيالمقرب ..ن جدايأحد ھؤIء ا1شخاص الھام) دل دول(ريالتعب ىعل ىوسامحون ىوالد
   .)ونيالغل(ب يالبالح%ل و ىسكيمحمد أنور السادات شارب الو

ل نسبة ا1قباط يوتحو ..ذية التنفيخ%ل خمسون عاما من بدا كان ھذا المخطط ھدفه أسلمة مصر بالكامل  
وكان  ..الھجرة للخارج ىھم لطردھم من مصر وإجبارھم عليأو ممارسة أعنف الضغوط عل ..ةيأحذ ىة لماسحيالباق
ة من أسرة آل سعود وأمراء البترول من يأموال أمراء الحركة الوھاب ىعتمد علي ىطانيل ھذا المخطط الشيتمو
كانت المبالغ  ..ات بكل الطرق والسبليحيات المسيقاع بالفتيكانت ھناك أموال تنفق بسخاء من أجل ا' ..نيجيلالخ
وذلك بأرقام منتصف  ..ايه مصريخمسة اIBف جن قاع الفتاة الواحدة 1كثر منيرة جدا جدا وتصل تكلفة إيكب

أخذ ية ية شرعيجمع ىفتاة 1 ىقوم بإحضار أي ىأن الشاب المسلم الذ ىنات وكانت تقسم عليات والثمانينيالسبع
ة يات الشرعيضا أعضاء الجمعين أفراد الشرطة إذا حدث منھم مساعدة وأيب قسم ماي ىنصف المبلغ والباق
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اIرتفاع لتصل  ىرة فيثم تتدرج التسع ..ةيا لتبدأ من عشرة آIف للفتاة العاديمة المبالغ حاليازدادت قو.. المتعاونة
انا أضعاف ذلك إذا ما كانت الفتاة من أسرة ذات شأن وسط جمھور يوأح ..هيمائة ألف جن ىلف إلن أيمن خمس
بة يسة أو مث% قريالكن ىل وزارة أو خادم فيفمث% تكون ابنة أستاذ جامعة أو ابنة ضابط شرطة أو وك ..ىالنصار

وبلبلة صفوف    زلزلة ىھا علريوتأث ىكل فتاة حسب وضع أسرتھا اIجتماع ..ىحين المسيرجل من رجال الد
ث يا'س%م ح ىتقع ف ىالشوارع للفتاة الت ىن كنا نقوم بزفة فييحيظ جمھور المسيد وغيك ىوكنا إمعانا ف ..ىالنصار

نتصر ا..م وھتافات ? أكبر ? أكبرد وقرع الطبول والشباب برفع ا1ع%يكانت بعض النسوة تقوم بالزغار
   .والظلم ىشعرون بالخزين ييحيكانت تجعل المس ىرھا من الھتافات التيدت ف%نة وغتھاو..ا'س%م

1ن الزفة دائما كانت تحرسھا  ..ىحيمس ىالفتاة أو أ ىق الزفة من أھاليعترض طريل لمن يل كل الويوالو  
الزفة  ث تم إبطالينات حية منتصف الثمانيكان ھذا ھو الواقع المعمول به لغا ..ن شرطة من ا1مام والخلفاارتيس

ز يوكان الترك ..بكل الطرق الدنسة والقذرة   اتيحيقاع المسيولكن استمر المخطط واستمر إ.. ١٩٨٥من منتصف 
ابنته ب معلق ى1ن شرف الرجل الشرق ..ىادة قھر رجال النصاريات وذلك لزيحيدات المسيات والسيالفت ىا1كبر عل

كنا نلجأ لطرق  ..بنته أو زوجتهاما تؤخذ منه أخته أو د عنديوالعار شد ىكون شعوره بالخزيف ..أخته وزوجتهو
انا كنا نورط يأحو ..زتھايأمام غر ىأنث ىضعف أ ىز عليوالترك ..العاطفة أوI ىز عليدة كانت تبدأ بالتركيل عديوح

ر بالنسبة كان ھذا ا1م ..ده منھايونستخدمھا كورقة ضغط لتفعل ما نر ..ةيحة أخ%قيفض ىة فيحيدة المسيالفتاة أو الس
ات بطول مصر وعرضھا من يوانتشرت ھذه الجمع) زنسيب(در دخل مص ..ھايإل ىكنت أنتم ىة التيلنا وللجمع
وھذه  ..الجنة ىف راطيق ىكتب ل ..ا'س%م ىكلما أدخلت فتاة ف ىاقتناع تام أنن ىضا لديوكان أ ..جنوبھا ىشمالھا إل

  .طنايتخط ىأكثر واكثر ف ىالفكرة جعلتنا نتماد

ف كنت يوك ..قاع بھميا با'يقمت أنا شخص ىات التية عن عدد من الفتيالصفحات التال ىوسوف أتكلم ف  
القارئ فقد كنت أفعل  ىزيعز ىوسامحن ..ذلك ا1مر ىتم استخدامھا ف ىة التئينالخطط الدوما  ..Gيقاع بھمل خططأ

ً كنت مخدوعو فى ا'س%م ى الذ? ..بما أفعل ? ىأرض ىكنت أعتقد أنن ..مانيذلك بجھل وعدم إ  ىولكن ..وراءه ا
تمكنت والحمد T من  لقد.. الھ%ك ھوة ىف ىبواسطت نوقع ىات اللواتيح تمكنت من إرجاع كل الفتيبنعمة المس

 اBن وأنا أكتب ھذا ..وجعلتنى خليقة جديدة التى غيرتنى حيلنعمة المسالفضل و ..رة الخرافيعا لحظيإرجاعھم جم
أوجه  ..دات والشبان والرجاليوالشابات والس المسيحية لكن أنا ھنا أدق جرس إنذار لكل ا1سر ..ةيتسل I لمجرد

تحاك  ىالت الدنيئة المؤامرات لىا عيولنتعرف سو ..نائعا من أخطايلنتعلم جم هأكتب ..ةيحيلكل ا1سر المس ھذا ىكتاب
من  فتعتقد أنھا سوف تخوض مغامرة ..رة أو مراھقةأكتب ھذا وما أخشاه أن تقرأه فتاة متھو ىكما أنن ..ضدكم

 جب أن أنوهيو ..ةيلتسلل عرض قصص أكتب بغرض لستفأنا  ..الخطيرة نةيھذه الخطوة اللع ىوتقدم عل ..الغامرات
لكن رجوعھم .. الرجوع امنياھن الوحيدة الفريدةرات يوھناك الكث ..دة ظروفھا الخاصةيأن لكل فتاة أو س للجمبع

ة أو 1خذ القصة يأكتب I للتسل إننى: أقول أناولذلك  .ر من العوائقير والكثيبسبب وجود الكث .%يح مستحاBن أصب
  .البريئات داتيات والسيقاع بالفتيط وا'ية التخطيفيك ىع عليتعرف الجمي ىأكتب لك نىلكن .تكررلت

بعد ف ..حيسم المسامن أجل ة ماه الطاھرد سالت دق ىالذ .د ص%ح محموديق المخلص الشھيروح الصد ىوإل
ة يبدا وكان ھذا ..هينيعفتح الرب قلبه و نارأ ..ستهية ومقاوما للرب ولكنيم الجماعة ا'س%ميبتنظ اً كان عضو أن
. .وبسببھا تجددت وتحولت كما تحول شاول ىر سند ليخ من أجلى للبحث والدراسة وكانت شفاعته وص%ته ىقيطر
   .ملؤھاوللرب ا1رض و. نيسيالقدالشھداء و سائرفردوس مع ال تنعم فىلروحه التى ھذا الكتاب  ىأھد

 John Ahmed                USA              April 2005     

 ىأنا فھا ويانتقلت إل قد ىكانت أسرت ..نةيمد ىة فية عمليكل ىكانت فتاة من القاھرة تتعلم ف  ع  م  ن: الفتاة  
 ىنا فيوبق ..دة التابعة لھايدة من المدن الجدينة جديمد ىمجال المقاوIت ف ىف ىعمل والدوذلك ل ..ةيالمرحلة ا'عداد

 قدكانت تلك الفتاة  ..حاIت ا1سلمة ىكانت أول ذهوھ ..الجامعة ىدخول ىلة استمرت حتينة فترة طويتلك المد
إّن  ..سھ%ً  اً ديأنھا قد تكون ص) مسلمات( لھا %تيلة جدا وعرفت من زميوكانت جم ..نةية معيلدراسة بكللحضرت 

ات إI أنھا كانت بالنسبة يIء الفتؤصداقتھا لھ ىبالرغم من إخ%صھا فذلك  ..ھايإل ىنظر نلفت %تىال ن%تھا ھيزم
د تلك اللعبة وعمل يكنت أج ..ون المتلھفةيلغة الع ىمقاب%ت تمرنت خ%لھا عل ةعد دبرتُ  ..ةيحيلھم كافرة 1نھا مس

نھا كنت أحاول يوب ىنيث بيولما بدأ الحد ..الغرام من أول نظرة ىوقعت ف ىأظھر أنن ىحت ىصوت ىف ةنيرعشة مع
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إجابات وإن كانت إجابات تافھة من  منھا كنت أجد ىولكن ..ةيدة النصرانية ضد العقيكيأسئلة تشك ىالتكلم معھا ف
د إنزال يفبدأت أقنعھا بالحب وكنت أج ..ىستيقاع بفريلG ىقتير من طريضرورة أن أغ ىوتنبھت إل ..ىوجھة نظر

%تھا يوكانت زم ..مرات ةالخفاء عد ىده فيأن حدث وتم ما أر ىوتكرر ذلك عدة مرات إل ..ح أمامھايدموع التماس
   .ىجريعلم بكل ما  ىعل

 وبدأت بخداعھا أننا نتزوج وكلّ  عدة مراتوتكرر  ..لھا ىوحب ىحبھا ل ىدور الك%م معھا ف ازمي%تھكان ل  
له  اوحدث ما كنت مخطط ..عبدون ?ية وان ا'س%م معترف بأھل الكتاب أنھم قوم يوأنھا كتاب ..نهيد ىمنا عل

وكنت أذھب  ..مسلم ىعرف أحد أننيسة سرا دون أن يكنت قد ذھبت معھا للكن ..دةيوحدث الحمل وھنا بدأت لعبة جد
جوز يلو كان  ىوأنن ..ةيمعجب بالنصران ى1قنعھا بأننلھا القربان  ىبل وكنت أشتر ..لشراء بعض الكتب والصور

ع أن يالمشكلة فأنا I أستط ىواBن ھا ھ ..كذلك ىش بدونھا وھيالع ىوأنا أحبھا وI أقدر عل ..ت أنالكنت تنصر
ك ن بداخل أحشائوا ..ةيعقوبة قانون يةالقتل وI أ ىن ولن تواجھيتقدر ولكن أنتِ  ..سوف أواجه القتل ىأتنصر 1نن

ووقتھا كنت أطلب منھا أنھا I  !وI تعرف ماذا تفعل ..را ولكن كانت خائفة فقطيلم تفكر الفتاة كث ..أبننا ثمرة حبنا
   .وان تذھب دائما للص%ة ھناك ..سةيتقطع صلتھا بالكن

ه وأن تتوجه يالكتمان والتمو ىمعھا عل واتفقتُ  ..لمنزل أسرتھا ىس أن توجھت ھيوم خميحدث أنه كان   
كانوا  ىذ الذيوشرب رشفة النب ىوالذھاب 1كل قطعة القربان الطر ..جدا ىم اIعتراف عاديسة لتقديضا للكنيأ
المساء كنت  ىذلك وف ىھ وفعلتْ  ..مدارس ا1حد ىام بخدمتھا فيوم الجمعة والقي ىف  حيقولون عنه دم وجسد المسي

 ..ةيبشارع جامعة الدول العرب ىمنزل ىذھبنا معا إلو ..ةيه من مشغوIت ذھبيأنتظرھا بشطنة م%بسھا وما ترتد
ھا ھروبَ  ودبرتُ  ..فيموعد أمام الموظف المختص با1زھر الشر ىوم السبت صباحا كانت عليلة ھناك ويوباتت الل

 ن م ع رت أسمھا منيوغ ..ىن انتھاء دراستيكنت أسكن بھا لح ىنة التيبالمد ىبعد ذلك لمكان دراستھا ومكان إقامت
ن ييحيوفشلت كل محاوIت أسرتھا ومحاوIت المس ..ايوصار اسمھا إس%م ىالمھد ىفاطمة الزھراء محمد عل ىإل
   .بكل قوة ىھ تْ استرجاعھا بل رفضَ  ىف

ع يومرت خمس أساب .ا'س%م ىح فيا أنھا اBن تعبد ? الصحھَ نفسَ  تْ ل المخ وأقنعَ ير غسيكان ذلك من تأث  
T س%م وقبضت مكأفاة ذلك مبلغ كب  وھا أنا قد حققت انتصارGكما شرحت ىع الباقيوتم توز .ر من الماليول. 

صة الجسد ولمجرد يكانت رخ !.أنھا خائنة وفاجرة !.؟راط بالجنة فلماذا اBن أحتفظ بھا زوجةيق ىوطبعا قد كتب ل
ن كفار ييحيالمسلم له أقارب مس ىكون ابني  أقبل أنف% ..العرق ّدساسٌ  :قولي ىالذ ىوھناك المثل البلد !.المتعة فقط

استخدمت حق الضرب  .نيعندما أمرتھا بإجھاض الجن ىقتيحق ىعل وظھرتُ  .أبدا ىجسده عرق نصران ىف ىجريو
ادك يأس ىاخدم .ر شغليش أكل من غيمفو لة نجسةد الباطيمن أجل طعامك 1ن ال ىجب أن تعمليواBن . ىالشرع
   ...ا بنت اليا فاجرة ياتجوزتك ة سترتك ويمش كفا  ..من الشارع ىوكِ لمD  ىن الليالمسلم

بضم أناس كفار  ىنيسوف أخدم د ..ىآخرتو ىنايود ىنيسوف أخدم د ىنفس اللعبة 1نن ىبدأت أفكر ف  
 ىوھا ھ.. الجنة ىط فيقرار ىكتب ليبأنه سوف  ىآخرتو ..ةيمكافآت مجز ىسوف أحصل عل ىبأنن ىنايلGس%م ود

 ىكنت أتلذذ ف ..نيميتعتبر من ملكات ال ىالمتعه فھ ىوعندما أرغب ف ..تآكل فقط ىمل لكخادمة تعمل ب% أجر تع
وإنھا قامت بكل تلك  ..ر مسلمةيمن الداخل غ د أنھايتمام التأك اوكنت متأكد ..ذائھا وضربھا وجرح كرامتھايإ

فاطمة ث%ث سنوات  ىرت معواستم ..اIنتقام منھا ىلذلك كنت دائما أرغب ف ..ا'جراءات من أجل شھوتھا فقط
 عندما قررت ١٩٩٨وم ا1حدي ىا فيأنا شخص ىوم الموعود ليأن جاء ذلك ال ىإل ..ومايوسبعة أشھر واثنا عشر 

ملحد  ىمن مسلم إل تُ تحوللقد  ..ح بذاته بعد عده أبحاث ودراساتيالمس ظھر لى وقتھا ..ايح مخلصا وفاديقبول المس
 ىرغبت ىووقتھا أعلنت لزوجت ..اختبار منفصل ىل فيوذلك مكتوب بالتفص ..1بحاثمن أجل تلك ا عَ يالجم لتُ واعتز

خ%ل الث%ث سنوات والسبعة أشھر  ىوف.. ىقلب أعماق قة النابعة منيالحق ىدموع تْ شاھدَ  أنھا لوI ىولم تصدقن
قد  ىوأقول أنن ..ططاتمن مخ ىقوم به والدير ما كان يات لGس%م غيفت ىم ثمانمن ضَ  تمكنتُ  ..ومايواثنا عشر 

 ىوأصل ..ىد والدي ىعل نَ أسلمْ  %تىالمن  اريكب اوعدد ىدي ىعل نَ أسلمْ  %تىات اليضا من إرجاع التسع فتيتمكنت أ
  .تمجد اسم الربيول .ىأخبار رجوع فتاة تلو ا1خر ىوتصلن ..اتيالباق ا من أجليحال

ولكنھا  ..سةية بالكنير سطحيع%قة غ ىنزلھا كانت علم عنتبعد ساعة ونصف  ةيفتاة تدرس بكل أ   ب  د: الفتاة 
كانت تلك الفتاة من أسرة  ..والعالمن ? يديد أن تخدم سيكانت تر  ..للرب محبتھا ىد فاترة فيكانت ول^سف الشد
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ة ع%و ..ةيھا ضباط أطباء بالقوات المسلحة المصرؤوأشقا ..تھميفوالدھا ووالدتھا أطباء لھم ص ىذات شأن اجتماع
ع%قتھا  ىولكنھا رغم ذلك ورغم أنھا كانت منفتحة ف ..ضخم ىان اقتصاديقال عنھم أنھم أصحاب كيما كان  ىعل

 ..جيالمزاح والتھر ىقتھا فيھا الباسم دائما والضاحك وطرھورغم وج ..نييحين والمسي%ت المسلميبالزم%ء والزم
بد من  I ..عھا من استخدام أسلوب الضرب تحت الحزامبد م قنت أنه Iيوأ ..أI أننا لم نجد لھا مدخل بسھولة

 ..حرب دائم مع ھؤIء ا1نجاس والحرب خدعة ىن فيونحن شباب المسلم ..لةية تبرر الوسيلة فالغايوس ىاستخدام أ
إقناعھا با'س%م  ىمساعدته عل ىطلب منيو ..من ھذه الفتاة  د الزواجيرينه إ ىقول ليشاب مسلم  ىلإكان قد حضر 

 ىنة ورغم ذلك فھيولكنھا مسلمة متد ..مة جدا مسلمةيالحم د الفتاة  قةيرا ووجدت أن صديوفكرت كث ..شكل ىأب
  ..ة أختھايالنصران تعتبر تلك

 فى سورة البقرة ىوعن قوله تعال ..ةيدة النصرانيلة المسلمة وتكلمت معھا عن فساد العقيالزم ىذھبت إل  
بَِع ِمل.َتُھمْ  َولَْن َتْرَضى َعْنكَ  [ :١٢٠اBية َيا  [ ٥١اBية  فى سورة المائدة ضايوقوله أ ] اْلَيُھوُد َو2 الن.َصاَرى َحت.ى َتت.

َھا ال.ِذيَن آَمُنوا ِخُذوا اْلَيُھوَد َوالن.َصاَرى أَي4 ُه ِمْنھُ  أَْولَِياَء َبْعُضُھْم أَْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَول.ُھْم ِمْنُكمْ  2 َتت. َ َفإِن. 2  ْم إِن. :.
كتب لھا يأنھا سوف  ىع%وة عل ..كل مسلم ومسلمة ىضة واجبة علين الجھاد ضدھم فرأو ] َيْھِدي اْلَقْوَم الظالمين

أخبرتھا أن  ..؟ماذا تفعل عرفتھالة المسلمة وياقتنعت الزمالجنة و ىف اراطيلھا ق ننصرة ا'س%م وأ ىأنھا ساھمت ف
 ..الفترة القادمة ىجب أن توطد ع%قة الصداقة أكثر فيبل  ..ة جدايبل تكون المعاملة عادة يكراھ ىI تظھر لھا أ

) ھ%وس( عن وعيه بُ يغيتناوله ي َمنْ  اوطلبت منه عقار ..ةيتنا الشرعيجمع ىل لنا فيمسلم زم ىدليص ىوذھبت إل
لة يالزم ىأخذت الحبوب إل ..اتيرالحوفى الجنة و ىراط فيقفى نصرة ا'س%م و ىفوافق طمعا ف ..وأخبرته بالسبب

 د سوف تتناوله ىطبق الغذاء الذ ىن فيوجبة ا'فطار ثم قرص كوب لبن مع ىن فيب قرصيالمسلمة وقلت لھا أن تذ
  .ر تتصل بنايتغ ھايوعندما ت%حظ عل ىن مع كوب زباديثم قرص

 ات أنايشقة الفت ىذھبنا إلثم  ..نةزتر ميبتصرفات غ ىتھلوس وتأت د وبدأت الفتاة اIتفاق عليه حدث ما تم   
تمزح ولكنھا لم  ىلنا نمزح معھا وھلوظ ..ةيرا فوتوغرافيرة وكاميو صغيديرا فيكام ىوھذا الشاب ا1خر وكان مع

وكنت  ..دايأنتم تعلمونه ج ىغرفة النوم والباق ىأن حدث وّجردھا الشاب من م%بسھا ف ىإل ..تشعر بما كنا نفعله
فقدت بكارتھا وطھارتھا وصرخت  قد نفسھا وجدتفاقت الفتاة ستأعندما و ..ث%ث ساعات ر لمدهيأقوم بالتصو

 ..قتھايكان موجودا مع صد ىف الذيق المصحف الشريوحاولت تمز ..ا'س%م ىوتشنجت وسبتنا وسبت ا'س%م ونب
تم يالصور سوف ط ويفالشر ..رقبتھا ىكانت مثل المقصلة عل ىو والصور التيديط الفيأظھرت لھا شر ىولكن

 حريصة علىوأسرتھا أسرة  ..ضا أسرتھايوأ ىحية والشباب المسيحيكل ا1سر المس ىعھما عليطبعھما وتوز
نا ولكن كل توس%تھا يس لديونف ة وّحلفتنا بكل غالٍ يل ا1حذيونزلت لتقب دبكت  ..ةيحة مدويوستكون الفض سمعتھا

رك وخصوصا أن يمصب أعلمُ  وإI أنتِ  ..ذ كل ما نطلبه منكيبتنف ىأن تقوم كِ يواBن عل ..احيذھبت أدراج الر
نة وكنت يرضخت المسكف ..لكِ  صورالملم يلو شاھدوا تلك الصور أو عرفوا بأمر الف قتلونكِ يأخوتك وأقاربك سوف 

   . ھاينيع ىدموع اIنكسار والكآبة ف ىوأنا أر بالفرح متھل%

ل المخ لھا يشبه غسيوتم عمل ما  ..اية 'عدادھا فكريرعة الشيوما للجمعيمعنا لمدة خمسة عشر  بتْ ذھَ   
واBن حان  ..ة اغلب الوقتيمقدرة أن تجادلھم بل كانت باك ىنة عليلم تكن تلك المسك ..وخيبواسطة عدد من الش

 ينديضابط أمن الدولة لماذا تر ألكسيعندما و ..كل كلمة بالحرف ىأن تنفذ كِ ية ا1من وعليريمد ىموعد الذھاب إل
ا عائشة يكم يالس%م عل :ىقول لي ..ه الص%ة والس%ميقد حلمت بالرسول محمد عل ىننإ :له ىإشھار إس%مك قول

ن وشھد بأن ييd الحال ىوتبرأ من النصار ..ة ا'س%ميبتح ىانيّ ح ىالذ ىسي? ع ىوكان معه نب ..رحمة ? وبركاتهو
 ..دنا محمديرأس س ليوقام بتقب ..ه وسلمي? عل ىدنا محمد رسول صليوأن س ..I إله إI ? وأنه عبد ? ورسوله

 ]َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اDِْسCَِم ِديًنا َفلَن ُيْقَبلَ ِمْنُه َوُھَو فِي ا?ِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ [ ىقوله تعال ىردد :ىقال ل ىسيدنا عيوس
ط ابض ةون أخار ولھا أثنيولكن أسرتھا لھا شأن كب لدولةفعلت ذلك أمام ضابط أمن او .. ٨٥اBية  سورة آل عمران
 ..حرة أنا ..أنا مقتنعة .؟وأنتم مالكم(: كانت الفتاة تقول دائما.. نقوله نحن فقط لھا ستطع قول إI مات موثالث ولكنھا ل

 ٤٨خ%ل  ديدة فىبالشھادتين وأنجزنا لھا أوراقھا الج د وأخيرا تم إنھاء ا'جراءات الرسمية ونطقت) ربنا يھديكم
استفاد ھذا الشاب المسلم من إيقاعه ووتحقق ما خططنا له .. عائشة عبد : المھدى دباسمھا ا'س%مى الجدي  ساعة

 وأخذتُ  ..وذلك 1ن الفتاة أھلھا من علية القوم عند النصارى ..اكبير ابتلك المسكينة وقبض مكافأته التى كانت مبلغ
1نى كنت من ضمن ا1فراد  ..إضافة إلى مبلغ مخصص خاص لى ..قبضھا من حصته التى%  ٢٥منه نسبة 
   .بنتھماوحدث كل ما توقعناه من ذل ومھانة لتلك ا1سرة المسيحية بعد فقد  ..المتعاونين
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اتجھوا نحو ع أعمالھم وموا بتصفية جمياادته وقوالدھا عيباع و ..بخس باعت والدتھا صيدليتھا بثمنلقد   
وتم عمل عقد قران اختنا فى ا'س%م عائشة على  ..حةجيجھا البشرى لعلھم يھربون من الفضيزحام العاصمة وض
فعاشت حياتھا ولكنھا  ..أنھا بذلك أصبحت على دين الحقو ..المسكينة أوھمت نفسھا بالسعادةو ..أخونا المجاھد ياسر

 !.بالتمام والكمال ايوم٦٠ !.ھرين فقطلم تبق على ذمة زوجھا ياسر إI ش ..أصبحت مرذولة من أم زوجھا وشقيقاته
أصبحت عائشة و  ..قھاوI داعى أن يظل مبليا بتلك البلية وقام بتطلي ..بعدھا شعر ياسر أنه أخذ متعته وكفايته منھا

أخذتھا لمقر جمعية شرعية للمبيت بھا  ..وطبعا ھذه أختنا فى ا'س%م ف% يصح أن تنام فى الشارع ..ب% مأوى
أشھر ھى عدتھا  ةظلت على ھذا الحال لمدة ث%ث ..عاملة نظافة فى العيادة الطبية نظير إقامتھا وأكلھاوالعمل بھا 

كان ھذا العريس عربجى  .تزوجھاالشرعية إلى أن جاء عريسھا المسلم المنتظر الذى لما علم بقصتھا طلب أن ي
   .وان عام المحافظةويعمل صباحا عام% فى ورش الصيانة بدي ..أطفال ٦كارو متزوج ولديه 

توس%تھا وبكائھا لم يجد أى طريق   ولكن .حاولت المسكينة أن تستعطفنا لكى I نزوجھا ھذا العريس  
كان عليھا أن تعمل لكى يأكل ھو  ..وتزوجت العامل وذاقت معه كل صنوف الذل والعذاب ..للقلوب الحجرية
كان كل من يراھا I يصدق نفسه أن ھذه ھى الفتاة بنت  ..المنازل وعملت بائعة خضار عملت فى ..وزوجته وأوIده

ثقل  بھا ومدىسَ التى كانت حلم بعيد 1ى شاب من دينھا لحَ  ةالناس المحترمين بنت الدكتور والدكتورة الطالبة الجامعي
 ..وحدث لھا مثل ما حدث مع زوجھا ا1ول تم ط%قھا بعد خمسة أشھر ..تحولت المسكينة لمجرد شبح ..أسرتھا

تزوجت مرتين ولھا شريط فيديو وصور فوتوغرافية منتشرة من أيام ما كانت نصرانية  لقدلكنھا لم تتزوج ثانية ف
ثم لم تجد المسكينة مكان للمبيت إI فى معسكر خيام لGيواء  ..وبالتالى أصبحت عند المسلمين كتلة من النجاسة

لسماء وتذكرت فاديھا وحبيبھا ومخلصھا نحو اھا يينوأخيرا رفعت ع ..ةالعاجل ظلت تعيش ھناك معيشة غير آدمي
وقتھا كنت قد حصلت على سر  ..ھا واستجاب لھاوتحنن ? علي ..وصرخت إليه بكل قلبھا ارحمنى أنا الخاطئة

   .المعمودية المقدسة سرا

زوجتى وذھبت إليھا مع  ..سألت عن كل فتاة من الفتيات المتأسلمات وعلمت ما وصل إليه حالھا البائس  
إذا كانت ترغب فى  مامعھا زوجتى ع وتكلمت ..العزيزة والتى عادت قبلھا للحظيرة و1حضان الكنيسة

وأخذتھا ھذه  ..والتوبة والحزن والفرح معا كانت دموع التعزية ..نفسھا وبكت بكاء مرا د لم تصدق ..مثلھا  الرجوع
 اBن يجب عمل ما يجب علينا أن نفعلهو.. د و أنا وزوجتى المرة إلى منزلى الجديد وصلينا فى تلك الليلة ورنمنا معا

وتحدثوا عن  ..إليھم أحد أقارب زوجتى ومعه أحد ا1باء الكھنة فأرسلتُ  ..بنتھمانحو أسرتھا وإب%غ أسرتھا بحال 
سة يوتحدد ميعاد للمقابلة السعيدة فى كن ..ھا وأخواتھا وتمنوا لو رأوھااIبن الضال ورجوعه وبكت أمھا وأبي

 ..وكانت مقابلة تجعل الحجر يبكى ..حدث بھا الكثير من المعجزات والعجائب بقوة يد ? العاليةيمشھورة بالقاھرة 
لم يحدث أى إھانة لھا من أھلھا بل وجدتھم متلھفين عليھا يقبلونھا وكل واحد يريد أن فمما توقعته  ىءش لم يحدث أى
ت بكاء شديدا من شدة يلم أتمالك نفسى فبك ..ن الحب والتسامح والمغفرةوI عجب فالمسيحية دي ..قبلھايحتنضھا وي

    !.؟التأثر بما رأيت من حب وكنت أسأل نفسى لماذا كنا نفعل ذلك بالمسيحيين

 ..نا لھم أى إيذاء أو إھانةبْ كلما نقدناھم أو سبّ  ھموجوھ على نراھاكنا كنت دائما أحتقر ابتساماتھم التى   
 ه اIبتسامات ابتسامات خبيثة 1نھم أقلية وI يمكنھم أن يظھروا للمسلمين أى اعتراض وإIن ھذإ :وكنت أقول

أنھا  ..ين فقطحيd يموجودة فى المسخصلة  ةمسالمإّن ال ..ولكنى اBن فھمت سر تلك اIبتسامة ..فمصيرھم معروف
أخذوھا بكل  ..منزلھم معززة مكرمةإلى  أسرتھا توجھت مع د إنّ .. نھا محبة ا1عداءإالحب والتسامح والمغفرة 

تليق بھا وذھب  شراء م%بسلذھبت أمھا  لقد.. بنه الضالاھا ما فعل ا1ب عندما عاد إليه معفعلوا والحنان والحب 
والدھا  فيه ردد ابھيج عائليا وأقاموا احتفاI ..والدھا لشراء مشغوIت ذھبية تليق بتلك الفتاة بنت المسيح الملك


�	�� ��� �����[  الكتاب المقدسلوقا ب من إنجيل اتكلمووالدتھا � ��� ��	�
� ��� ��	�
� ��� ��	�
���� ���� ����� ����� �	�� ������� ���� ����� ����� �	�� ������� ���� ����� ����� �	�� ������� ���� ����� ����� �	�� ���[ 

عاد لھا جمالھا الم%ئكى الذى كان وھا كرامتھا وشموخھا وبھائھا إليعادت ف يسوع المسيح لحضن الحبيب د وعادت
لمجلس ا'كليريكى بعودتھا للمسيحية ل عَ فِ رُ  تم تقديم طلبو ..الوجه وضياء العينين بريقھا إليعاد  ..من قبل اموجود

 ..سمھا المسيحى وبطاقتھا ا1صليةامسيحيين برفع قضية لھا Iسترجاع وتطوع أحد المحامين ال ..وتمت الموافقة
تخدم مع زوجھا المسيحى وابنتھا  ..اBن فى فرنسا العزيزة على قلب الرب تعيش أختناو لصالحھا وحكمت المحكمة

  .وليتمجد اسم الرب .ة ھناكبالكنيسة القبطي دينا
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أسرتھا متوسطة و امتوسط افتاة ريفية تعيش في إحدى القرى تتعلم بالمرحلة الثانوية تعليم م    م  ن: الفتاة الفتاة  
 ..تذھب للكنيسة للص%ة والخدمة وتحضر مؤتمرات روحية ..عاطفيا بوالدھا أكثر من والدتھاكانت متعلقة  ..الحال
ليھا الشھيد العظيم وشفعيھا المقرب إ ..وتعشق مشاھدة أف%م وسير القدسيين والشھداءشرائط عظات  ىوتشتر

 ىشاب عصام ..ةيشركات السياحة والقرى السياح ىمكافح يعمل ف ىتعلقت بحب شاب مسيح نأختنا  ..مارجرجس
قته بالكنيسة جيدة جدا ع% ..تزويج أخواته وتعليم أخوته ىأسس نفسه بنفسه وساعد أسرته الريفية الفقيرة وساھم ف

عدد  ىتلك القرية الت ىاستطاع عمل بيت زوجية صغير ف ..فھو شماس I يفوته قداس وI تسبحة وI عشية
 والحياة تسير بھدوء ..تلك القرية ىالزراعية ف ىإI أنھم يمتلكون أغلب ا1راض ..المسيحيين بھا I يزيد عن الربع

   .ء لذلك الشابىا البرلوI أن ا1م غير راضية عن حب ابنتھ

أخذت و ةبطريقة مستھجنول^سف كانت تلك ا1م قاسية  ..ابنتھا عن حبھا ىبكل الطرق أن تثن  ا1م حاولت  
 بن شقيقھا ولكناولت ا1م تزويج ابنتھا Iحفلقد  ..رامتھا أمام زمي%تھا وصديقاتھاشديدا وتھين ك اتضربھا ضرب

يعمل بھيئة النقل العام بالقاھرة الكبرى طالبة منه  ىالذ ..تصال بوالدھاقامت باIو تشجنتو بكتورفضت  الفتاة
وحضروا فع%  ..خوتھا الرجال لتأديب اIبنة المارقةإفأحضرت  ابنتھا تصرفل^م  قْ رُ لم يَ  ..الحضور لنجدتھا
 تجرى الفتاة أخذت ثم ..والفتاة واقفة مذھولة اللطمات على الوجهو ..وسط الشارع با1حزمة الجلدوقاموا بضربھا 
دخلت  أخيرا ولكنھا ..يصادفھا فى الطريق شخص ىتستغيث بأكانت والشارع  ىمن شدة الضرب ف بأقصى سرعتھا

 ت الصديقة ذلكمسلمة وبدأھا ة لصديقكانت ھناك ن منزل زمي%تھا واوك ..وجھھا ىف اباب أول بيت وجدته مفتوح
ده مش  ..!؟بالقسوة دى ىبردوا تتضرب ىأنت ..!؟كده ىليه بيضربوكعاوزين منك إيه و ىھم مالھم بيك" :معھاالحوار
 ىمش الل نتى ليكى اللى يقدرك ويحبكا ..!؟صابرة على الذل ده ىمخليك ىإيه اللو ..مقامك أكبر من كده ىنتاك%م 

  .إھانتھم لھامن ضرب أھلھا و متألمةمتأثرة  تبكى ىكل ھذا الك%م قيل للفتاة وھ.. "يبھدلك كده

بكل  ىخبرنلي فجاءنى ..دينا مشرف عمال خرسانة اسمه حسن أبو زيعمل لديق تلك الفتاة المسلمة ين شقكا  
نك ونصرة ? يخدمة د ىوسألته ھل ترغب ف ..نيد سھل وثميالفور أنھا ص ىقنت عليوأ لتلك الفتاة ما حدث
أنا سوف أذھب معك للتحدث و ..الفتاةتلك  ىتعرض الزواج عل عليك أن :فقلت له !.دينعم بالتأك :فأجاب .؟ورسوله

ة I تستحق أن يحين ھذه ا1سرة المسأو ..م بأبنائه وبناتهيرح هأن ا'س%م هأن عنوبالفعل ذھبت وتحدثت معھا  ..معھا
I و ..وم^ت رأسھا بفكرة اIنتقام من أمھا وكسر رقبتھا" ..قدرونھايمة وھم I ينعمة عظ ھاأنو ..منھم ولھم ىتكون

صونھا يأنھا بكده بتھرب من القھر والذل وسوف تتزوج شاب و ..ا1رض إلى س أمھاأرب أتىأنھا ت أقل من
فكرة اIنتقام  ىركزت عل ىولكن ..الدبلوم ىنك بعد حصولك علييكم شقة جاھزة ونقوم بتعيوسوف نعط ..قدرھايو

كانت فكرة الھروب تعتمد وة ھروبھا فكر ورتبتُ  .."نيالط ىدماغھم ف ىبيتج وانك لو أسلمتِ  ..من أمھا و أخوالھا
ترتاح  ىت عندھم حتين بنتھا سوف تبإ :لتقول ل^م ن ةيحيقة المسلمة لمنزل الفتاة المسيأن تذھب الصد ىعل

د يرة لحضور قداس وتعميا 1حد ا1ديفذھبوا جمع ..بن أحد أخوال ھذه الفتاةاد يوم موعد تعمي ىوكان ثان ..أعصابھا
ة وعرفنا أنھم يحيوراقبنا ا1سرة المس ..بحجة الغضب  رفضت الذھاب معھم ىبنتھم التا وجاءوا 1خذ ..الطفل

ارة أجرة مع يمنزلھا وجمعت شطنة م%بسھا وركبت س ىإل ن الفتاة فذھبت ..غرضھم ىارة للذھاب إليتحركوا بس
 :ولكنه قال ..ت إشھار ا'س%ممعاون المباحث طالبة منه إنھاء إجراءا وقابلت ..الشاب المسلم للتوجه لمركز الشرطة

شوفوا لك يا1زھر  ىن أو روحيشھادة تسن ىھات ىلو مصرة روح !.سنة دلوقت أنا ما أقدرش ١٨كمل يلما سنك "
.. ومن ھناك لمكتب أمن الدولة ..زةيدان الجيتوجه مباشرة لشقة بميالشاب المسلم أن  تُ رْ الفور أمَ  ىوعل.. "صرفة

ة برما بطنطا طالبا يد بقريزيخ أبو اليواتصلت بالش ..نفس الك%م عن موضوع السنأمن الدولة بدورھم قالوا و
 ..رية والعقاقيمنزله وھنا بدأ لنا دور آخر مع ا1دو ىإل ن وذھبنا بالفتاة ..الفور ىإخفاء الفتاة فوافق عل ىمساعدته ف

ر تجعلھا ينة من العقاقيأنواع مع ىطتعاتوكانت الفتاة  ..وخيل للمخ بواسطة مجموعة من الشيفكنا نقوم بعمل غس
   .قال لھايك%م  ىمسلوبة ا'رادة وتتقبل أ

اشتعلت  قد تھا الھادئةيوقتھا كانت قر ..عيد عن ث%ث أسابيد مده تزيزيخ أبو اليمنزل الش ىالفتاة ف تيبق  
 ..شاتما متوعدا ةيتوجه للقر ىس مباحث المركز الذيخصوصا بعد تصرف رئ ..ا بسبب تلك الفتاة القاصريطائف
وبدأت المشاحنات  هك%ماجا بسبب ين ھويD حيزداد المساف .."فتح بقه أنا ھعتقلهيھ يالبنت تشھر إس%مھا والل": قائ%

بنتھم مع اختفت ا ىمنزل ا1سرة المسلمة الت ىوحدث اعتداء من أحدھم عل ..نين ضد المسلمييd حيمن جانب المس
والحق أقول أنه لوI  ..وماي ٤٥أكثر من  ىة بالمدرعات وا1من المركزيقروحوصرت ال ..مكان مجھول ىبنھم فا

 ىد إليزيخ أبو اليت الشيرنا مكان إقامتھا من بيثم غ ..الرجوع ىأمل ف ن ن ما كانت لھذه الفتاةييd حيشجاعة المس



 7

ة ونفس يات ا1دونفس المنوال ونفس جرع ىام عليأ١٠وظلت ھناك  ..ةيسة بالغربية الكنيح محمد بقريمنزل الش
 إلى ن ثميالمھندس ىم بحيللقاھرة عند أسرة مسلمة تق ىرنا محل إقامتھا مرة أخريوغ ..وخ ا'س%ميالجلسات مع ش

رة بأن الفتاة يادم بالبحي ىخ ناجيد بواسطة الشير شھادة ساقط قيالوقت تمكنا من تزو فى ذلك ..زةيدان الجيشقة بم
  نفس الهلة تعمل معنا يتنا ولكل جمعيلة لجمعية خدمات جليبتأدقوم ي الشيخ ناجىو .عاما ٢٢سنھا 

ست ية ليولكننا علمنا أن ا1حوال الطائف ..اينا ا'جراءات ال%زمة وصار اسمھا إس%ميوذھبنا ل^زھر وأنھ   
شباب  ىع منشورات ضد ا'س%م وقاموا باIعتداء عليتوز ىوا فأن بدييd حيوأن المس ..ةيرام بتلك القريما  ىعل

ن باIعتداء ييحية وبعد انتھاء الص%ة قام عدد من الشباب المسيتوجھت خلسة لص%ة الجمعة بتلك القرلقد   ..نيمسلم
زال أثر تلك  وما غرز٦اطة من يستلزم عمل خا ىجبھت ىف ىبجرح قطع وأنا أصبتُ  ..نا وأحدثوا بنا إصاباتيلع

 ..نيمعارض من المسلم ىادات حزب مصرين أحد قييd حيلمسوحدث أن تدخل لصالح ا ..Bنحتى ا اا'صابة موجود
أمر بإحالة الموضوع كله  ىة الذير الداخليد الموقف لوزيوتم تصع ..نييd حيالفتاة المس وعضو بالبرلمان لصالح أھل

قات يقه التحيإل ىما تنتھ ىن ما نريم عنده لحيلتق  اسر بمركز سمالوطيخ يلمنزل الش ن وأحضرنا الفتاة ..قيللتحق
ة ومھندس يات الشرعيز عضو بأحد الجمعيم عبد العزية وتوجھنا بھا لمكان آخر وھو منزل المھندس إبراھيا1من
جب إنھاء يخ خالد وكان يوالش ىسريخ يوأصدقاءه الش ىاه الشرب والصرف الصحية العامة لميئة اIقتصاديبالھ

 ة عن الطعاميحيقة الفتاة المسيان وإضراب شقنسم خصوصا بعد تدخل منظمة حقوق ا'المشكلة لصالح ا'س%
 ات مسلماتيوخ و داعية وجلسات مع شيإعطائھا جرعات ا1دو ىن عليكنا مواظب ن ابيلة لغيوخ%ل المدة الطو

  .لةيا ولفترات طويومي

ن ياقتناعھا بالد ىعن مد امباشر سؤاI ن سؤال الفتاة وھى أنه يلزم   حةية صريمات ا1منيالتعل إنّ  
تم اعتماد إشھار إس%مھا إI عندما تبلغ ية وI يجاب تذھب الفتاة لجلسات بمعرفة المطرانيفإذا أقرت با' ..ىس%ما'

ر مقتنعة تسلم يوإذا أقرت أنھا غ ..المستخرجة بأوراق مزورة ديس حسب شھادة ساقط القيول ىسنة القانون ١٨سن 
ة متورطة ھو المقدم يوكان أھم شخص ..نيالشرطة المتورطأفراد  ىعل ىع الجزاء القانوني1سرتھا فورا مع توق

المباحث  استبعاده خارجة ويصدر قرار بنقله لمحافظة نائ ىوالذ ..س مباحث المركزيرئ ىل أدھم البركاويإسماع
 هيعل تقولوا ىحاضر ھعمل الل" :ة وكانت تقول لنايمع مندوب الداخل ن ر لمقابلة الفتاةيالتحض ىوبدأنا ف ..اينھائ

ة ا1من لمقابلة يريلمقر مد ىة الخمار ا'س%ميأخذت الفتاة مرتدوارة الشرطة يوحضرت س .."ولكنھا كانت تخدعنا
ه تقبل حذاءه وتطلب منه أن ية وارتمت تحت قدميوبمجرد أن رأت والدھا أنھارت باك ..ستھايوالدھا أوI وكاھن كن

تفك  باقتناع عشان أختك أنك أسلمتِ  ىعل ىراب وIزم توقعن أختك عاملة إضإ" :قلنا لھا ىأختھا الت ىأخذھا إلي
 لمقابلة تْ بَ وذھَ  .. بيأختھا ولكنھا خائفة منا خوف رھ ىنة عليحز ن فكانت .."ا'ضراب وإI أختك ممكن تموت

رر وق ..اين وتطلب اIنتقام منا جمعيقة إس%مھا ففوجئ بأنھا تسب ا'س%م والمسلمية وسألھا عن حقيمندوب الداخل
ابة العامة يللن ىالمكتب الفن ىف بإس%مھا بعد عرض ا1مر عليأھلھا وإلغاء شھادة ا1زھر الشر إلى م الفتاةيتسل

 ىسبب الشباب النصرانبن بسببھا ويالط ىن أصبحت فيوشعرنا أن رأسنا ورأس المسلم ..وكانت لنا أكبر ضربة
را بكل الطرق أن يوحاولت أنا كث ..وبيكنوا بمنطقة قلوسافرت ا1سرة لمقر عمل الوالد وس ..رانيأشعل الن ىالذ

 ىولكن كل محاوIت ..ر من اجلھايضا مستعد للتنصيأ ىأنومغرم بھا  ىأنب والتظاھر ھايعل بعض التحايل أمارس
اBن تعمل بمكتب  ىھو.. تحبه ن كانت ىالذ ..ىحيد الشاب المسي ىعل ىاتيكدت أفقد ح ىبل أنن ..ت بالفشلءبا

  سم الرباتمجد يول ..ر وأم لث%ثة أطفاليشھ ىحيمحام مس

مشكلة قسوة  ىوھ ..ة فى عائ%ت كثيرةتكررمومشكلتھا  ..ة تدرس بالجامعةيفيضا فتاة ريكانت أ  م  ج ب: الفتاة 
بة لدرجة يط رة القامةيقص حجمال ضئيلة  قة الم%محيفتاة رق إّنھا ..ھا جدايالمبالغ ف على بناتھم القسوة ا1ھل
 ىف دائما كانت تركبو ..انا بالعكسيتھا وأحيكل ىتھا إليا من قريوميكروباص يارة ميكانت تستقل سو ..اجةالسذ
ب يشاھدت حول رقبتھا صل ىنولكن ..ة الحلوةيبم%محھا الطفول ىتھا لفتت نظريرأحين و ..ارةية للسينة ا1ماميالكاب
 ة تركبينھا طالبة جامعإ :لى فقال ىالصاو ىمه علساسألت عنھا السائق و ..وحلية على ھيئة ثعبانر يصغ ىذھب

 ىوتحدثت معه عن النصار ىدي ىن عليللتد ىولكنه اھتد ىمسلم علمان على الصاوى كان ..معه على الدوام
مكن أنه يوأنه  ..نيضة الجھاد وأن الحرب خدعة مع ھؤIء الم%عيفر تأدية ه من واجبهف أنيوك ..والحرب ضدھم

را يكث ھاوبدأت أقوم بعمل خطة محكمة استخدمت ..ن ? وإع%ء كلمة رسولهيجنة إذا قام بنصرة دبال راطيكتب له قي
ة يحيبات المسيمن الكت ات عددياشتر ..ايمنھا 1نھا منتشرة حال الفتيات المسيحيات بشدة أحذرو مُ ستخدَ تزالت  وما

كل مرة  ىقوم فيو ..ىD حيمس بأنه  ىدعيأن ّ الصاوى ىاتفقت مع علو المسيحية المكتبات ىحدإمن  الدينية والصور
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 فتْ رّ تعَ  تنفيذ تلك الخطةر اتكروب  ..كروباصيب أو صورة عند نزولھا من الميبإعطائھا كت ب  تركب معه ھذه الفتاة
ا يومينتظرھا ي ىوكان عل بينھما وتوطدت الصلة ..سمه سمعانالھا أن  وادعى الصاوى ىعل السائق ىالفتاة عل
   .دهيمكان تر ىتھا أو 1يرھا لقيلتوصل

ف يلسمعان المز ھاقلبَ  ب تْ فتحَ   ..د الحدائق العامة وتكررت النزھةأح ىا للتنزه فيحدث وخرجا سولقد   
تكررت عندما و ..ارتهيم داخل سيل شرائط ترانيبتشغ المنوط به ذلك لدوربا وقيامه هتلعب تكرار زداد منا ىالذ

 هطبعب يتعامل معھاف أنه يوك يھا عليھاأبمن قسوة  بشكواھا له صرحتو ..فتحت له قلبھا منفردين بمع  جلساته
و  ..استمر ھذا الوضع سبعة أشھر كاملةو ..بةيعتبرون خلفة البنات مصين يمن الذأن أباھا و ..جاف جداال ىديصعال
ه لتشكو يتذھب إلوتطلب مقابلته و ..دايش وحيعيمنزله 1نه  ىتتصل به فھى و ىحيمسأنه و !متأكدة أنه سمعان ب

فعرفُت على  ..وطابت الثمرة وحان وقت قطفھا ..دھاي ىمسح عليدھا وي ىعل بتري المزعوم سمعانھا ويمن أب
   .رة ثم الزواجيأحد ا1د ىعھا بالھرب واIختباء فاأقن ىة وھيبالخطوة التال السائق الذى قام بدور سمعان

 والخطة أنه ..فيحددت ساعة الصفر مع سمعان المزبالفكرة وب فع% وأقتنعت  ت الخطة المرسومةوتم  
 I ومن شدة سذاجتھا أخذت معھا كتابھا  ..تھاامنزلھا لتجمع حاج ىإل أخذھا السائقي بمنزل  ىأحد ف يتواجدعندما

 ىبأه حان الوقت لنتكلم بصراحة أنت ىاسمع" :غير المتوقعةأسرة مسلمة وھنا ظھرت المفاجئة ىالمقدس وذھبنا إل
% ي ..ش مفر قدامك خ%صيمف ..دبحكيلو شافك ھ ىو أبوك ىد عرفوا أنك طفشتيت 1نھم أكيالب ىترجع ليمستح
 ..أرضاھا? عنه و ىنب رضيدة زياسم الس ىعل )نبيز(رنا لك ختاسم مسلم اخترنا لك او ..الحجاب ىألبس

ن عنك لو يمش مسئول بس أحنا ىروح يلو عاوزة تروح.. بيحاولت مناقشتنا وI من مج !.بكت !.توسلت
وصرخت ولطمت من ھول  ..يالتبول I إرادا إلى وصل بھا أنه لدرجة ا شديدانة خوفيوخافت المسك .."ىأتقتلت

   .كنا نستخدمھا نحن لھذه ا1سباب ىة المھدئة التيولكن حل الصدمة موجود ببعض ا1دو ..المفاجئة

له كانت تجلس مع مكأب اترة وجودھا بالشقة شھراستمرت فو ..أI تعود 1سرتھا خوفا من القتل بفضلت   
خ%ل  ىأنھا ف ىأ ..ايومياء ساعة يا وكانت تجلس مع لميوميدة ھناء ساعة يا والسيوميم ساعة ونصف يخ إبراھيالش

 ..ة وحان الوقتيالنصران ىة فيكية وأسئلة تشكيالشھر كانت تجلس ث%ث ساعات ونصف تأخذ محاضرات إس%م
كن يلم فس لمدة ساعة ونصف يتحاور معھا قس ..ھايدمقابلة وال ا رفضتيا1من بعد إعدادھا فكرة يريمد ىوھناك ف

 ىرھا لدرجة أن القس طلب منھا أن تقنعه ھيغ ب ولم تقل "ىما ھدان ىكم زيھديربنا " :كلمة ىلسانھا سو ىعل
اتھا يلGقامة معه ولكنه حول حوذھبت  ىالصاو ىعل ىنب عليزوتم عقد قران  ..ا'س%م لكنھا لم تزد عن كلمتھاب

نة 1نه كان يأمرھا بأوضاع شاذة معي كان أنه الصاوى ىكنت أسمع من عل ..مياته لجحيوحولت ح م أكثريلجح
كذلك  ىوھ ..أماكن حّساّسة من جسدھا ىل وإطفاء أعقاب السجائر فيضربھا بخرطوم الغسين لم تستجب إو ..ايساد

 ىذائھا وضربھا وإذIلھا وطبعا كان عليإ ىزداد ففاھا ياجا علياده ھل ما أزيالوجوم والبكاء والعو ةكانت دائم
  .من المكافأة ىأنا حصت ة وقبضتُ يقد قبض مكافأته المال الصاوى

  فقدت دراستھا وفقدت كرامتھا ..ىءوقد فقدت كل ش ..وما فقطي ٥٣بعد  ىنب من عليتم ط%ق ز  
ت يب ىش فيذھبت للعف ..ىءنظرھم أحقر اسم 1حقر ش ىحت فأصبو ..ھاءھا وأصدقاءوفقدت زم% ..أسرتھاو

 .أجر ىاجات الطالبات دون أيومباشرة احت .تعمل ھناك عاملة نظافة وتقوم بإعداد الطعام .طالبات مغتربات مسلمات
وتزوجت وطلقت وعاشت سنة  .أشھر ٤وظلت ھكذا  .ىوميسد رمقھا الير حجرة باردة تنام بھا وما يفقط نظ
 إلى بعادت  ..الرأفة والحنان1نه إله  .المحب I نظير لهولكن رحمة الرب واسعة وقلبه  .بة تائھةيرن غيوشھر
     .تمجد اسم الربيول .دةيمع أسرتھا الجد ىدنينة سيمد ىش فياBن تع ىھو بعد فترة كئيبة عاشتھا فى ظ%م النور

ة يحيدة المسيلم تعرف عن العق ..تھايحيمس ىرة فا I باردة وI حايسماة يحيكانت تلك ا1خت مس ش ش : دة يالس
خ%ل فترة دراستھا و ..سلسلة حول رقبتھا ىف ىتدلي ىب ذھبيصل ىسو ةيحيمس يميزھا بأنھا ىءقشور وI ش ىسو

را ما كان والدھا يكث ..الشباب نم مع كثيرينتھا المتعددة ارا من المشاكل 1ھلھا بسبب ع%قيبالجامعة سببت كث
م سلوكھا يأراد تقو بالكنيسة خادم ىحيشاب مس ىتعرفت عل ..مكان آخر ىة أو من أيا من مقابلة عاطفحضرھا قسري
ثم بدأت  ..رة جدايدة مخلصة لفترة قصيوعاشت الس ..سة وعدم مباركة أسرتهيتزوجھا رغم عدم موافقة آباء الكنف

شكلھما  ولدينوكانت قد أنجبت منه  قولمع رة تافھة ب% سببيفتعلت معه خ%فات كثا ..بيالرجل الط ىتتمرد عل
ة واسمه خالد عبد الرحمن يل سابق لھا بالكليوھناك شاھدت زم ..ةيمدرسة إعداد ىنھا فييواستلمت تع ..ل جدايجم
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ا يلة تساعده شھريقل اتيا من أجل جنھيس خصوصيقوم بالتدرية ويللغا اريكان خالد فق ..وبدأت اللھو معه ىمكاو
   .خالد ىن وتنفق عليأخذ نقود زوجھا ا1مت ىالت ىھ ش وكانت

حصل يأخبرته أنه سوف  ..ىخالد وأخبرن ىتلك الع%قة وجاء ل ىمدرستھا عن محل سكنھا ف دَ عْ استغلت بُ   
جعلھا يه إذا استطاع أن يجن١٠٠٠٠ ىادة أيز ٣٠٠٠ ىه وممكن أتوسط له فيجن ٧٠٠٠ ىر حواليكب ىمبلغ مال ىعل

 ىوھناك ف ..نيضبطتھم متلبس ىالشرطة الت وأبلغتُ  شقته ىله مقابلة آثمة معھا ف تُ تبْ وبالفعل رَ  ..تشھر إس%مھا
تم يأن  ىوالحل الثان ..ابةيالن ىة عليوعرض القض ىن ا1ول عمل محضر رسميْ اريأمامھا خ وضعوامباحث اBداب 

 رَ يا'فراج غكان و (ؤقتا أفرجت عنھا المباحث م ..ىالحل الثان ش ختارتاو ر إس%مھااشھبإ إص%ح ھذه الغلطة
صطحبھا محمد عبد الظاھر اومن ھناك  ..ةيرين م%بس وعودتھا للمدين ذھابھا لمنزل أسرتھا 1خذ قطعتيلح )ىقانونِ 

   .وتم إنھاء ا'جراءات ..ارة خاصة ل^زھريبس ىالمحام

وIدھا تطلب منھا حضانة أ ىزوجھا النصران ىة عليكان من المفروض أنھا سوف تقوم برفع قض  
حق ين ا'س%م يذلك أنه إذا أعتنق أحد الزوج ىبنص عل ىن ا1فضل وذلك 1ن القانون المصريباعتبارھا صاحبة الد

أن دبر له أحد  ىخارج المحافظة إل ىختفاولكن الزوج أخذ أوIده و  ..عاما ١٨له حضانه أوIده ا1قل من سن 
اتھا يره ولكن حيولم تغ ىاحتفظت باسمھا ا1صلو ش دةيمت السبعدما أسل ..عديا1باء الكھنة السفر للخارج ولم 

 شش مع يعيوظ%  ..رةيه أعطاھا 1سرته الفقيجن ١٠٠٠٠د خالد أخذ مبلغ يعقب فالس ىانقلبت رأسا عل لقد رتيتغ
 ش ةديوالس  ن ?ينصرة د ىمكافأته علعه ويلتشج ..هيتتصدق عل ىا1سر المسلمة الت ة منيالمعونات الغذائ ىعل

ر شظف يھذا غ ..أطفالھا ىعل ذبحا تذبحھا تمر ةين وكل ثانامرت سنتفلقد  ..أطفالھا ةيمن لھفتھا لرؤ دماً  بكت
را يم الوجه وكثيوتحولت لشبح دم ..ةيالتغذ وءة وسيحالتھا النفس وءأنھكھا المرض بسبب سفشة وقلة الموارد يالمع

مبلغ مائة ألف  ىتيبعد معمود ىقيد بعد ما دفع له والدھا عن طرمن خال ش را طلقتيأخوما تم إنقاذھا من اIنتحار 
   .الذى تغير تماما شكلھا ىعرفھا عندما رأيلم  ىوأخذ ابنته الت ىه مصريجن

أى عرف يأحد  كان ولوI والدھا ما ..ريشكل اIبن الضال ورائحتھا رائحة الخناز يشبه منظرھا القبيح كان  
ھا يتطوع ف ىة التيالقض ش وكسبت ىكيرياتخاذ ا'جراءات مع المجلس ا'كلتم لقد  ..مصير كانت ستصل إليه

 ىة أطفالھا لمدة شھر واحد فقط فيلكنه سمح لھا برؤ ..ھا كزوجةيالرجوع إل زوجھا فلقد رفض نويD حين مسومحام
   .سم الربتمجد ايول .بعد وفاة والدھا فى أحد المدن الساحلية قھايشقش مع والدتھا وياBن تع ىھ ..السنة

ة يبن شاب محاسب وابنة طالبة بكلاھا يولد ..ط لكنه محترميدة متزوجة من موظف بسيكانت س   ح غ ـھ: دة يالس 
كانت  ..تھترة رغم إخ%ص زوجھا وحبه لھادة مسيولكنھا كانت س ..ة طب ا1سنانيوابنة طالبة بكل ىالطب البشر

وحدث  .سةيد بالكنيھم تعلق شديدة لديأبناء ھذه الس وكان.. ا تطلبها لكل ميات ومع ذلك كان ملبيل^سف ترھقه بالماد
من شراء الخضراوات  لقضاء بعض الطلبات ھاعاونليلمنزلھا  عامل خدمات ل مسلم قد أرسليدة زميللس كان أن

   .ف الشقةيتنظووشراء البقالة وأسطوانة الغاز 

ل يعرفت ذلك من الزمقد و ..الشقة ىبمفردھا ف دةيء وتكون تلك السىذھب ھذا العامل الجريرا ما كان يكث  
طلبت أن أتكلم مع ف ..ىعبد الباق ىن زكيواسم العامل حس ..واسمه محمود فرحات عبد الناصر ھـدة يالمسلم للس
جاھد يه أن ينصره ? وعلين ? ليه نصرة ديجب علين وأنه يوتحدثت معه حول حربنا مع المشرك نيالعامل حس

قلت  .؟فعليماذا  ىوسألن ..ن بنفسهيات العيختار حوريبالجنة وسوف  قصر ىش فيعيوأنه سوف  ..كافأه ?ي ىحت
ر زوجھا يسر ىمنزلھا وعل ىة متعة لك فيك أن تجعلھا جاريد سھل وعليمن الواضح أنھا ص ھـ دةين ھذه السإ :له

 ..فعله معھايخبرنا عما كان يل ما طلبته وجاءل أنه استجاب وحدث ..عاما ٢١صغرھا بـ يرغم أن ھذا العامل 
زوجھا لشبابه ن ھو المفضل لھا عن يلة فصار حسيالرذ ىدة قد تعودت عليستمر ذلك الوضع شھور كانت تلك الساو

دون ممارسة ھذه  ھـ دةيھذه الس ىن علاوميمر يكان I  ..نھما أوضاع شاذةيكان تحدث ب ..و فحولته عن زوجھا
ش يده مف.. عنك ىأنا مش قادر أستغن.. ىذة أويلذ ىأنت" :ھا العامل قائ%يفذھب إل ..لة وھنا جاءت ساعة الحسميالرذ

 ..ةيمش واخده معه حقوقك الشرع ىمتك وأنتيوجوزك مش عارف ق.. هيبتعمل ىأنت ىرة بتعرف تعمل الليبنت صغ
ش قدامنا يمف ىبقي  ..قوانتم ما عندكوش ط%.. من حقھا الط%ق ىزوجته حقھا الشرع ىعطيكون I يده لما الزوج ب

  ".وده عشان نعرف نتمتع بحبنا ..ر حل واحديغ
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عملھا وكنت أنا موجود  ىدة فذھبت صباحا إليقھا داخل عقل تلك السية طريطانيوجدت تلك الكلمات الش  
دة ھـ ية وأخذنا السيات الشرعيخ خالد عضو أحد الجمعيوبصحبة الش ىھناك بصحبة محمد عبد الظاھر المحام

دة عن عزمھا يكان مستنكرا الوضع وحاول ھذا المسئول إثناء الس ىوقابلت مسئول أمن الدولة الذ ..ة ا1منيريلمد
بنھا اھا أوIدھا يدخلوا إل لقد.. وحضرت أسرتھا مقابلة مع أفراد أسرتھا ىا لتلك المقابلة وأيولكنھا كانت معدة فكر

أنتم كفار أوIد " :ةولكنھا سبتھم قائل ..دث والتناقش معھاوحاولوا التح ىبنتھا ا1خرابنتھا واالشاب المحاسب و
وتم عمل ا'جراءات وتم  ا لتعود معه ولكن كان قلبھا صخراركع أمامھ ىن الذيوسبت زوجھا المسك.. "كافر

للبحث عنه ولم  ھـ وذھبت ..بيواBن حان وقت الزواج من الحب ..ساعة ٢٤أقل من  ىدة فياستخراج بطاقتھا الجد
   .بتهيخطب فتاة مسلمة قريه بالتمام والكمال وذھب ل%ستجمام وليجن١٥٠٠٠ة يكان قد قبض مكافأة مجزتجده 

أنا اتجوزك : وجھھا  ى% عشان نتجوز ، ولكنه سبھا وبصق فين يأنت ف" :وسألته ھـدة يالس را وجدتهيأخ  
ولم تصدق  ..ىلكن أنا مسلم طاھر وأنتت للدعارة با1جرة يب ىف ىاشتغل ى% روحيعاھرة  ىأنت ..بنت اي ..اي ىأنت

 ىفالت !.؟I اھا ولمءكون ھذا جزايف يفك !.اتھا وأخوتھا وأوIدھا من أجل ھذا الرجلينفسھا أنھا ضحت بزوجھا وح
دة اIتصال يحاولت تلك الس ..القمامة ىه فيشتريما  ىرمي اصيرخ ىشتري ىوالذ اصيسوف تباع رخ اصيع رخيتب
اته يلحق به طول ح ىھرب من العار الذيبھم ل ىفقد أخذ ا1ب أوIده واختف ..أحدا كنھا لم تجدأحد أفراد أسرتھا ولب

أحد  ىش مؤقتا فيلتع ھـ وذھبت ..تھا رفضوا مقابلتھاخوإن وكل يالط ىن وضعت رأسھم فيوھرب ا1بناء الذ
   .ذلك ىرغب فيس يت ىھا أين تزوجية لحيات الشرعيالجمع

ارة شرطة يصدمتھا س ىق مصر أسوان الزراعيطر ىوأثناء مرورھا ف  %يثر قلن أو أكاشھر ىمر سويلم   
وتندب حظھا  حالھا البائس ىشاردة الذھن تفكر ف ىكن السائق مخطئا فقد كانت تمشيدة ولم يوأصابتھا إصابات شد

وتسبب الحادث لھا  بهق لكنھا لم تنتيھا لتنبته لخطورة الطريعل نحويصيالشارع  ىالمارة ف كانبل  ..وتتذكر أوIدھا
ارتھا يذھب أحد من أسرتھا لزيولم  ىالمبرة المجان ىوحملتھا ا'سعاف لمستشف ..تةيعدة كسور وإصابات مم ىف

 اد مبلغيذھبت مرة واحدة وقمت بتسد فقد.. أنا ىشخص سو ىذھب للسؤال عنھا أيولم  ارتھايخوتھا رفضوا زإ ىحت
عدة شھور وأجرت  ىالمستشف ىنة فيوظلت المسك ..إمام مسجد مجاور دفع ھذا المبلغتحت حساب ع%جھا و يامال

   .القدم ىتخرج مصابة بعاھة ف ھـ ىھا ھة ويات الجراحيد من العمليخ%لھا العد

ا1رض  ىI تسقط عل ىبد من وجود عكاز معدن حت I كما كانت من قبل بل ىع أن تمشيتستط I إنھا  
تھا وكل أقاربھا خوإلقد فقدت زوجھا وأسرتھا و !.؟ھايقوم بالصرف علي ومن !.ش؟يف تعين تذھب وكيأ ىولكن إل

بوIق  ىح ىرة بمنزل أحدھم فيشقة صغ ىش فين لتعير من بعض المسلميأخذھا أھل الخ ..را فقدت عملھايوأخ
دره ق ىة لتصرف مبلغ شھريوزارة الشئون اIجتماع ىلھا ف ىوقام بعمل بحث اجتماع ..بالقاھرة ىرور الشعبالدك
ن ونصف أو يھذا الحال سنت ىعل ھـ وظلت ..وI تسمن من جوع ىغنتلة I يه فقط وھناك بعض تبرعات قليجن ٢٥

 من لى  بد ھا ولكن Iيفقررت الذھاب إل ىاBن أن أقوم بالتوبة بأثر رجع واجبىو ىتيأن تمت معمود ىربما اكثر إل
 ھددفقد خوتھا إھا اعتبروا أنھا ماتت وكذلك ؤفأبنا ..صةيمشكلة عو ھذهخوتھا وإمساعدة أسرتھا ومساعدة  طلب
   .وجھھا ىبقتلھا لو رأ أحدھم

  I  نلى بدBأحد ا1باء ا1ساقفة العموميين وأحد  تطوعلقد  ..دةيتعود ھذه الس ىحت ھامن مساعدة أھل ا
رت أنا ھروبھا ھذه المرة تھا والتحدث معھا ودبيقتنع ا1ھل برؤارا يبإقناع أبنائھا واخوتھا وأخ ا1باء الرھبان
ت وتمت يحة والعار متعل% بأن زوجته توفيھربا من الفض ..ايش زوجھا مع أوIده مختفيعيث يلمحافظة قنا ح

ه لوI ئوجھھا وقام بخلع حذا ىخوتھا بالبصق فإث قام أحد يه حتوقعأ كنت ماحدث ولقد  ..كاھن منزل ىالمقابلة ف
ن يطلبت من حس ىأنا الذ ىكل ذلك وأن ىأنا السبب ف ىع أنيأمام الجم لنتُ وأع ..نيتدخل الكاھن وبعض الموجود

بناتھا  مّ وھَ  ..ھـ دةيھذه الس تسيأستحق القتل ول ىأنا الذ ..أنا ىنتقم منيد منكم اIنتقام فليريومن  قاع بھايالعامل ا'
 ىات بالتناقش معھا فيا'س%م ىا فعيضل  كان ىالذوسأل ا1ب الكاھن  ..اعينا جميع وبكيھا وتأثر الجميديل يبتقب

ة تدعو يحيدة المسيالعق ىف ىءش ىفأعلنت أنھا لم تجد أ  ..عتنقت ا'س%م بسببھاازعمت أنھا  ىة التيالمسائل العقائد
Iتحفظ الفاتحة المك ھىا'س%م بل  ىف يئاتفقه ش للكفر و Iوتم  ..بھا ص%ته أبديكل مسلم حفظھا ل ىة المفروض علي

الرجوع ومن صدق  ىومن صدق رغبتھا ف ..ت مكرسات وعمل مقاب%ت معھا للتأكد من صحة توبتھايا بإدخالھ
 أن ? لوIو  ..بةيدات رھيدة جدا وتعقيوانتھت كل ا'جراءات بصعوبة شد وتم عمل ال%زم ..ندمھا وتحقق ذلك

   .تمجد اسم الربيول .العودة 1سرتھا وبناتھا وابنھا ھـ تعاستطا دة مايتمجد بالمعجزات العد
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 ىكل المحافظة نظرا لوضع أسرتھا اIجتماع ىف ىة وموجعة للنصاريكانت ھذه الفتاة ضربة قاس ت  م أ: الفتاة 
نته بل محافظته كلھا يمد ىن فييحيكل المس ىومسموع لد ىت قويفوالدھا كان رجل ذو شأن ھام وله ص ىوالثقاف

كانت .. قة جدايومن أصول عر) سة قطاعيرئ(لمنصب أكبر بالقاھرة ومرشحة  ..الوزارات ىلة إحديوالدتھا وكو
رھا مما ذكرتھم حدث يوما حدث مع غ  ..ةيكانت جامع  ..داين لوضع والدھا تحدييحيھذه الفتاة أكبر ضربة للمس

اة مرفھة يا حياتھا فقد كانت تحينغص حي ىءش ىتشكو من أ ملم تكن   ..نيحدث مع آخريا وسيحدث حاليمعھا و
ات وتصوم ير من اBيتحفظ الكثنة ية مؤمنة متديحيكانت مس ..اتيحير مسيوغ اتيحيرا مسيقات كثيولھا صد ..جدا
 ىعلم بغرض ىقة المسلمة عليكانت الصدقة مسلمة لھا ويق صديھا عن طريتعرفت عل ..تهيمن بدا ىحيصوم مس ىأ
 ..له إI ? وأن محمد رسول ?لمة أن I إنصرة ا'س%م وإع%ء ك ىرغبة منھا ف ..ھا ووافقتيالتعرف عل ىف

كنت أتصنع دور  ..مل دور العاشق الولھان بجمالھالعبة الحب وع ىمعھا ف وبدأتُ  ..راط بالجنةيق ىضا فيوطمعا أ
وحاولت  ..ةيول اIشتراكيبل كنت أتصنع دور صاحب الم ..نيد ىكره أيحب كل الناس وI ي ىالذ ىالمسلم العلمان

فتاة عندما كنا  ىوجدت إجابات لم أكن أسمعھا من أ ىة ولكنيحيدة المسيالعق فىة يكينة تشكيعض أسئلة معخداعھا بب
 ..ة وأسلمتيحيكانت مس ىمتزوج وزوجت ىل لھا بأننمقتنع با'جابة ولم أق ىأوھمتھا بأنن ..ھا ھذه ا1سئلةينطرح عل

قتھا المسلمة وأسمھا أمل يا وكانت تخرج معنا صديمويا يكنا نخرج سو ..أعزب وأبحث عن الحب ىبل قلت لھا بأنن
  .التحدث معھا ىف ىقة دور أساسيوكان لھذه الصد ..ميرمضان عبد العل

أن تكون تلك الع%قة طاھرة من وجھة  ىصا عليكنت حروأحد عشر شھرا  ممع  استمرت تلك الع%قة   
أن أركز  ىفحرصت عل ..الشر بسھولة ىأن تقع فمكن يق الكورال وI يفر ىمرنمة فنة بل ويفقد كانت متد .ىنظر
ة يدة ا'س%ميالعق ىف ىأن تتكلم مع ىوحاولت ھ ..ذ الزواجيتنف ىلعدم قدرتنا عل ىانا نبكيعاطفتھا وكنا أح ىعل

وحدث مرة  ..ىوما بدون الخروج معي عليھا مريع أن يI تستط تْ ام وأصبحَ يمقتنع بك%مھا ومرت ا1 ىوخدعتھا بأن
 ىكنت أبصق عل ىوم واحد وتصنعت الخشوع ومن داخليلمدة  ..س سمعان الخزار بالمقطمير القديمعھا لد أن ذھبت

أحببت  ىر 1قنعھا بأننيا بل وّقبلت التصاويصندوق العطا ىوقمت بإخراج نقود ووضعتھا أمامھا ف ..كل شئ موجود
عملوا يوخ وھم ممكن يش ىخ وأعماميا شيأنا أبو" :بدأت أقتنع ولكن ىارة بأننيھذه الز ىلھا ف وصرحتُ  ..ةيالنصران
 ىحول مد ىثھا معيوتكرر حد  ..ريارة الديع بعد زيحلھا من عنده ومرت أسابية لما ربنا يشو ىأصبر ..بةيلنا مص

بعضنا مرة  ىمؤقتا وI نر جب قطع ع%قتنايواBن  ..الخارج ىمستعد لكن ف ىللتنصر وأوضحت لھا أن ىقبول
  .ن ?أذيأن  ىإل ىأخر

 ذلك ا1مر ودار حوار تْ فضَ ورَ  ..بشدة ىة جعلتھا تبكيكانت مفاجأة قاس ..كان ھذا ا1مر مفاجأة بالنسبة لھا   
ه يوآ :)أنا( .عنك ىس أنا مقدرش استغنيأنت تعرف كو :)ھى(. !ىنيبتحب ىه أنا بحبك وأنتيطب أعمل آ " :)أنا( :بيننا
 ؟ىوھنفضل كده لحد امت :)ھى( .ىقتلتنفذ دويدماغنا صعب  ىف ىس اللأنا عارف شعورك ب :)أنا( ؟هيك نعمل آيرأ
 .مصدر دخل ىكون لنا أيمش ھ انه ريده غ ..عملوا مشاكل أحنا مش قدھاي ىصرت ممكن أھلنبس لو أنا ات :)أنا(
 ىعل ىديأ كمان أنا مش ممكن أمد !.؟هيخلصوا ھنعمل آين لما يوبعد :)أنا( .عھمية دھب ممكن نبيشو ىأنا عند :)ھى(

 .ىمش ھتوافق ىفكرة بس أنا عارف أنت ىعند :)أنا( .قدنا ىش عليشغ%نة ونع ىممكن نشوف لنا أ :)ھى(  .فلوسك
عنى احنا ي: )ھى(  .؟ىإمت حصليلكن أنا مش عارف ده ھ ..بس لما نسافر ..أنا كده كده ّھتنصر  :)أنا(!. قول :)ھى(

وأنا أوعدك ان ده يكون حل .. الوحيد انك انتى تضحى مؤقتا الحل: )أنا(. !ده حرام عليك.. ممكن نقعد كده كام سنة تانى؟
: )أنا(.. انت قلت إيه؟! ھه: )ھى( .Iزم نھدم أى جسور 1ن اللى جمعنا دين اسمه الحب.. مؤقت بس مفيش قدامنا غير كده

ف حل غير كده عشان تشو حاولْ : )ھى(. نشوف بعض ثانى يبقى مش Iزم !.وI مش موافقة. انتى سمعتى كلمتى؟
 تْ حّ إنھا ضَ  م قالت!. س معھا ولكن ھل تدخل الم%ئكة وھذا الرجس موجود؟قدّ ھا المُ كتابَ  دتُ لقد وجَ .. خاطرى

وأنھا سوف تصلى ليل نھار حتى يعدل ? .. بمسيحھا وأسرتھا وكنيستھا من أجلى أنا فقط ومن أجل انتصار حبنا
  .عليھا وعلى سذاجتھاوأضحك  كنت أكتم غيظى!. ظروفى وأتعمد

وھى مرحلة المقابلة مع رجال  جلسنا لنتناول ا'فطار وخرجنا للنزھة ثم بدأنا معھا 'عدادھا 1ھم مرحلة  
لقد تم عمل جلسات مكثفة مع شيوخ وسيدات داعيات وتم استخدام جرعات .. الدين النصارى والمواجھة مع أھلھا

وكان تأثير تلك الحبوب أنھا مھدئة .. فى طعامھا الصيدلى وكنا نذيبھامن أدوية ل^عصاب معينة أحضرھا لى زميلنا 
واستمرت ھذه الجرعات من .. ل^عصاب وتجعل الشخص الذى يتعاطاھا I يبدى مقاومة بل يكون متجاوبا نوعا ما

المختفية  م بنتھمكان أھلھا قد قاموا بقلب الدنيا رأسا على عقب بسبب .. ا1دوية والجلسات ا'س%مية يوميا لمدة شھر
  .وذھبوا للسؤال عنھا فى الدير الذى قالت لھم عنه فلم يجدوھا وقالت راھبات الدير أنھا لم تأت
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ثم اتجھوا للبحث عنھا فى بيوت المكرسات وI أثر ..  وفى دمياط اتجھوا إلى دير ثان ودير ثالث فى العتبة  
وإب%غ  رطة التى رفضت كل طلباتھم إI تحرير محضروقتھا ان بنتھم مخطوفة وقاموا بإب%غ الش لھا وأيقنوا

 م وكان 1فراد الشرطة دورا فى ھذه اللعبة فى تمويه وتطويل المدة حتى نتمكن من إعداد الفتاة.. المباحث للتحرى
وأخيرا وتحت تأثير كثرة الشكاوى والفاكسات والنداءات حددت مديرية ا1من مكان .. 1ى جلسات من قبل النصارى

لكل أھلھا  وكانت مفاجأة قاسية.. تاة بأنھا موجودة بأحد الجمعيات الشرعية بالجيزة وتقدمت بطلب 'شھار إس%مھاالف
وتدينھا ومدى  ولكل زم%ئھا ولكل رجال الكنيسة الذين لھم صلة بتلك ا1سرة ذلك لعلمھم مدى إيمان تلك الفتاة

الكنيسة يوميا وتحفظ بعض صلوات ا1جبية عن ظھر  م كانت تحضرلقد و ..أخ%قھا وكونھا مرنمة حسنة الصوت
  .!I إجابة!. فكيف حدث ھذا؟.. ر القديمة لتصلى ولتخلو مع نفسھاقلب وأنھا كانت ذاھبة لدير بمص

واشترطت الشرطة أن  ..تفسيرا لما يحدث وليس من مجيب ن جدا فالكل يريدحيرة عظيميلكان الحزن وا  
مبالغ كنا ندفع له إذ .. كاتب أمن الدولة بالجيزة بحضور أمين شرطة كنا نعرفه جيداتتم المقابلة بھا فى مكتب من م
كان دميم الوجه ضخم الجثة عريض المنكبين وھو يجيد ما .. دخال الرعب لقلب أى فتاةفلقد كان له دور أساسى فى إ

I إله إI : على لسانھا سوى ث%ث ساعات لم يكن م يفعله وكان حاضرا مع أحد الضباط واستمرت الجلسة مع الفتاة
لقد كانت تتكلم وھى باكية وكانت تبكى بكاء .. ? خ%ص ـ سيبونى فى حالى ـ أنا بحبكم أوى ـ ما تزعلوش منى

 مناقشتھا فى معتقدھا عن الدين ا'س%مى لكنھا لم حاوI.. أسرتھا اثنان من القساوسةوكان فى صحبة .. شديدا جدا
 القليلة وأخذت تبكى بكاء شديدا وكلما تشنجت قلي% كان أمين الشرطة الموجود يدق بإصبعه تتكلم سوى تلك الكلمات

  .إليه ويزداد رعبھا م على المكتب فتنظر

وقمنا نحن فى .. المقابلة بمأساة لتلك ا1سرة وخرجوا من مكتب أمن الدولة بالجيزة منكسين رؤوسھم انتھت  
.. بطاقتھا الجديدة بتعديل خانتتين وبذلك انتھى دورى تْ واستلمَ شيماء  سموإعطائھا اI م زمن قياسى بتجھيز أوراق

.. مبلغ المكافأة والذى كان أكبر مبلغ أحصل عليه خ%ل نشاطى الشيطانى وقبضتُ  مھما كان الثمن زوجھالن أت فأنا
فى نظرھا قد  را 1نعنى كثي ثتْ حَ ثم اختفيُت عنھا وبَ .. مصرى قبضُت أربعين ألف جنيه نعم ٤٠٠٠٠فلقد قبضُت 

 :)أنا( .أنا عملت زى ما انت عاوز :)ھى( :تنى وسألتنى عن ميعاد عقد القرانوأخيرا وجد!. آن ا1وان لنتزوج
ھو انت حبيتى دينك لما !. حب إيه وبتاع إيه؟ :)أنا(. أنا عملت كده عشان حبنا.. نتزوج :)ھى(!. والمطلوب منى إيه؟
بس أنا مقدرش أتجوزك 1نك  ..نت بحبكأنا فع% ك :)أنا(. حبيتك وانت حبيتنىأيوه  :)ھى(!. تعرفى تحبى راجل؟

وتبيعينى أنا نفسى عشان  :)أنا(. أنا بعت كل شىء عشانك!. أنا؟!. أنا خائنة :)ھى(. بصراحة خائنة ومالكيش أمان
كل .. ووعدك لىّ !. دينى ليه؟أمال خليتنى أغير !. يعنى إيه الك%م ده؟ :)ھى(. "عرق دّساس"كمان انتى  :)أنا(. غيرى

ولعلمك أنا متزوج وزوجتى كانت زيك .. ثواب ودخلتك الدين الصحيح أنا كسبت فيكى.. ھأ ھأ :)أنا(!. ده راح فين؟
!. اللى أنا بسمعه!. مش معقول!. مش ممكن :)ھى(. كده كافرة وأنا ھديتھا وأنتى مش ھتكونى أول وI آخر كافرة

ى دادة فى حضانة أطفال الجمعية الشرعية لحد ما نشوف عريس يعرف يكسر ودلوقتى روحى اشتغل :)أنا(
وبتاع  !..حب إيه يا بت :)أنا(. مش ممكن تكون انت نفس الولد اللى حبيته :)ھى(.............................. .!رقبتك
  !.غورى من قدامى ..........كوح أمd ي% يا رُ !. إيه؟

لقد .. طويلة واستولى عليھا اكتئاب مرير وأخذت تعانى أعراضا غريبة وأصيبت بإغمائةشيماء انھارت   
كانت تصحو من نومھا بفزع ورعب شديد وتصرخ صراخا مزعجا وتبكى بكاء مرا ولم تجف دموعھا رغم اننا قمنا 

ت وكان ھذا العريس بائع مأكوI.. باختيار عريس لھا وانفقنا على تجھيز حجرة له فى شقته بمنطقة العمرانية
باكية  أتلذذ كلما رأيتھا كنتُ .. وتخيل أيھا القارئ العزيز كيف تكون معاملته لھا فلست أستطيع التعبير.. متجول

.. "عقبال باقى أھلك": فبصقت وضحكت وقلت لھا.. "منك T ربنا ينتقم منك": ومذلولة وذات مرة قالت لى
را طلقت وأخي.. العنيف لھا ضت من كثرة ضربهلقد حملت ولكنھا أجھ.. أشھر ٩واستمرت زوجة لھذا البائع 

بمطبخ  تعمل كانت تعمل عاملة نظافة أو.. وأخذھا أحد ا'خوة للعمل بمستشفى فى منطقة العياط وأصبحت ب% مأوى
فلم يكن لھا مأوى محدد وظلت ھكذا إلى أن تعطف عليھا أحد ا1طباء  ..المستشفى وتنام فى أى مكان مستور

ولكنھا .. رغم علمه بخطورة ذلك لكونھا مسيحية سابقة.. فى عيادته بمدينة دمياطللعمل عنده  المسيحّيين فأخذھا
وتنام .. وتتمنى أن تعيش خادمة.. وI بإله ا'س%م.. وI بنبى ا'س%م.. أنھا لم ولن تؤمن يوما با'س%مبصرحت له 
  .الذى شملھا به الصادق I تنسى حبه ا1بوى وأنھا.. فى بيت والدھا.. على الب%ط



 13 

حتى كانت معموديتى وبحثت عنھا كثيرا وتوجھت  ..على ما ھو عليه شھورا قليلةشيماء استمر وضع     
ه دمث% بسيقى الذى أظھر لھا مشاعر المحبة متللشاب المسيحى الحقي الذى كان نموذجا مثاليا ..إلى ذلك الطبيب

واعتذرت لھا وبكيت أمامھا طالبا منھا الصفح على كل ما  ..وقابلتھا ..وحدثته باختبارى تحاورت معه.. العظيم
 م طلبت منھا أن نصلى كلنا معا أنا وزوجتى والطبيب و.. 1نھا كانت منھارة بالبكاء بكلمة فلم تعلق ..سببته لھا

  .وقد وعدتھا بأننى سوف أذھب 1سرتھا وأعترف لھم بكل شىء ..ثم انصرفت ..أيضا فرأيت ابتسامتھا الجميلة

إلى أسرتھا حسب وعدى لھا ورأيت بريق الفرحة فى عيونھم ولھفتھم على رؤيتھا وحزنھم على ما  تُ بْ ذھَ    
لم يتعرض لى أحد منھم بأى أذى بل شكرونى وقّبلونى .. ووجدت المحبة المسيحية الحقيقية ..وصل إليه حالھا

 ھو وأنه ..ف ? حقا وتعرف أن ? محبةبھذه ا1سرة التى تعروحزنت على كل ما فعلته  ..وبكيت متأثرا بمحبتھم
ر ھى المشاعكانت المحبة المسيحية والتسامح والدموع . ويصفح عن الذنوب من أجل اسمه ا'له الذى يتراءف

إليھم وارتمت فى أحضان والديھا فغمروھا بمحبة  م جاءت ..خرى مضادةالغالبة التى I تعطى مجاI 1ى مشاعر أ
وھى اBن مع  .Iبن الضال الراجع إلى بيت أبيهجاءت وھى تردد كلمات ا. طھرت النفوسفياضة غسلت القلوب و

   .وليتمجد اسم الرب. أحد أشقائھا وأوIده فى القاھرة الكبرى متعبدة مصلية فرحة بالرب الحنان الودود

ت فى جامعة القاھرة ودراستھما كان الفتاتان من محافظة السويسإ  ف  و   :الفتاة وبنت عمھا  ع  س  و: الفتاة
كانتا على الدوام .. ا للمسيحية فى اIستھتار والتمردمكانتا من النوعيات المسيئة بسمعتھ.. بإحدى الكليات النظرية

.. غير مريبة معھم 'قامة ع%قة صداقة المناسب غير طيبة بآخرين فلقد كانتا I تحسنان اختيار الشبابلھما ع%قات 
 ..إذ كان طالبا بنفس الكلية واسمه محمد محمود ع%ء ..لنا فى الجمعية الشرعية من زميل عرفت عنھما ذلك

وعرفت .. وكان بينھم مسيحيDون ومسلمون معھم تلك الع%قات إ& ع وعرفت منه بعض أسماء الشباب الذين أقامت 
ا يتعاطون الخمور فقد كانو.. خسروا الدنيا واBخرة: أن أصدقاءھم من المسلمين من الذين قال عنھم القرآن

وطلبنا منھم أن نتوجه إلى  ..ودخلنا معھم فى حوار إس%مى عادى ..ولكننى ذھبت إليھم مع زميلى ..والمخدرات
  .المسجد للص%ة وقراءة بعض أجزاء القرآن فوافقوا

وتكررت مقاب%تنا مع  ..جلسنا معا لحضور درس إس%مى عن ثواب وأجر من ينصر دين ? ويعلى كلمته  
عن  وتحدثنا فى درس عن حلقة تليفزيونية لموIنا فضيلة الشيخ الشعراوى ..ن وتكررت الص%ة والدروسالشابيْ 

وعرفت  ..ومدى انح%ل ومجون النصارى وكيف أنھم يعيثون فى ا1رض فسادا ..بعض العقائد النصرانية ونقده لھا
وا بھا عن ذنوبكم رُ فِ يا شباب قدامكم فرصة تكَ ": فكرةومن ھنا جاءت ال ..منھم تفاصيل ع%قتھما بالفتيات المسيحيات

ولن يرضى عنك اليھود والنصارى حتى تتبع ملتھم & دين ? وتعلوا كلمته  رواIزم تنصُ & إن ? غفور رحيم & 
القرآن إنھم يدسون & إنھم يشتمون الرسول الكريم  !.ول م%عينودُ & بكم  ا'س%مَ  ?ُ  ا'س%م وأعزّ  أنتم شبابُ & 

ده غير  ..البنات بتوع السويس يشھروا إس%مھم ھيكون ليكم أجر عظيم عند ? لو قدرتم تخلوا& الكريم فى كنائسھم 
  .ل واحد منكم قيراط بالجنةده غير ھيكتب لك& لكل واحد منكم  مبلغ كبير

بصرف  وقمتُ  ..الفتاتينمن ع%قتھما ب اا أن يزيدوخططنا لھم.. ا واقتنعاعلى حوارنا معھم انابالشوافق   
وبعد فترة صغيرة تزوجا منھما زواجا عرفيا  ..أن الحرب خدعة :دأببم ..ن فى اللھومبلغ لھما ليصرفا على الفتاتيْ 

فكرة  إ& ع سلمان على عرض الشابان المُ .. واستمر ھذا الوضع سنة دراسية ونصف ..وأجرنا لھما شقة مفروشة
لقد تم .. معونة ا1منولم تكن حاجة لعيات الشرعية مفى الج حاجة 'خفائھما ولم تكن.. إشھار إس%مھما فوافقتا

وبمجرد  ..وآخر من إحدى كنائس الجيزة ..مع قس من محافظة السويس ..ين من أقارب كل من الفتاتيناثن استدعاء
 ..I إله إI ?": وتھمابأعلى ص وھما تھتفان ..حتى قامتا بمظاھرة إس%مية ..رؤية الفتاتين 1ھاليھم ومعھم القسوس

وتطاولت فتاة منھما على .. "نفديك يا إس%م ..بالروح والدم.. إن شنودة عدو ? ..? I إله إI.. النصارى أعداء ?
 مھماوأعلنتا إس% ..وفشلت محاوIت مسئول أمن الدولة لتھدئتھما ..وشخصية مريم العذراء ..شخصية السيد المسيح

  ..وارتديا النقاب وتزوجا الشابين فاطمةإلى إ  وتحولت خديجة إلىع وتحولت 

تحولتا  فاطمةو  خديجةإن الموحدتين باT .. جنيه مصرى وقبضُت مكافأتى ٨٠٠٠قبض كل شاب مبلغ   
وحدث أن .. من جيوب الخليجيdين عليھما ليدرا دخ% يوميا فلقد استثمرھما الزوجان ..إلى أحقر شىء يمكن تخيله

.. وتم تحريز المخدرات والخمور والعم%ت فاطمةو  خديجةمباحث اBداب الشقة المفروشة وتم القبض على داھمت 
وھناك كان التعامل معھما سيئا لقذارة التھمة المنسوبة .. وصدر الحكم الجنائى عليھما وانتق% لسجن القناطر للتنفيذ
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السّجانة  لھا وقادتھما السيدة المسيحية إ& ع  نة واعترفتوأثناء ذلك تقربت منھما سيدة مسيحية تعمل سّجا.. إليھما
ھما الشخصية با1سماء ولكن ليس من وسيلة فبطاقت فاطمةو  خديجةأرادتا التخلص من اسميھما  .إلى مخلص الخطاة

بحثت  بعد معموديتى.. فالشابان قاما بتطليقھما وھما محبوستان .ولما خرجتا من السجن كانتا ب% مأوى ..ا'س%مية
 ..ذھبت معه إلى مدينة السويس وتوجھنا لمقابلة ا1سرتين ..رشدنى أحد اBباء الكھنة إليھماعنھما دون جدوى حتى أ

 ليقبd من يحضن ومن من يبكى و فيھم كان احتشد حشد كبير وھناك .اخنة لم أْضَرْب مثلھا فى حياتىعلقة س وأخذتُ 
ع وبقيت . وقضينا يوما جمي% ومؤثرا.. لمشاعر وقمنا جميعا للص%ةثم ھدأت ا ..ومن يشتم ويضرب ويريد أن ينتقم

واBن  .مھما البطاقات الشخصية بأسماء مسيحيةتسليتم  رھيبة وأخيرا وبعد معاناة ..فى استضافة الكاھن إ& 
د لق.. وا1خرى تعيش ا1ن فى دولة البرازيل ..وتوجھت معه إلى محافظة أسوان ..إحداھما تزوجت ابن عمتھا

  .وليتمجد اسم الرب. ليعودا إلى حظيرته ..استخدم الرب السجن والسّجانة

 لو لموكنت أتمنى كثيرا .. وواثق ومؤمن أن اسمى مكتوب فى سفر الحياة.. واBن أنا أعمل فى كرم الرب   
لحماية أھل كذلك و.. لكن كانت تلك ضرورة قصوى بسبب إباحة والدى لسفك دمى.. أخرج وأھرب من مصر

.. إننى لست أحسب نفسى مستأھ% أن أھان من أجل المسيح.. فتوى بإھدار دمھم جتى الذين صدرت ضدھمزو
ذاك الذى احبنى .. فما أحلى ا1وقات التى أسكب فيھا نفسى أمام عرش نعمته.. وتمنيت لو عرفته منذ نعومة أظفارى

حمل عنى كل معاصّى لكى .. ا أكثرھاوآثامى وم ..وسفك دمه على الصليب من أجل خ%صى وتبريرى من خطاياى
    . إلى ا1بد آمين وليتمجد اسم الرب. بل تكون لى الحياة ا1بدّية ..I أھلك
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