وهدوا إلى صراط الحميد

أميـــرة:
هذه هي قصة إسالمي
ول ��دت ف ��ي �آركان�سا� ��س لأبوين م�سيح َّيين ولدا ف ��ي �آركان�سا�س هما �أي�ض ًا .في الحقيقة ،كل عائلتي تنحدر م ��ن الواليات الجنوبية في الواليات
المتح ��دة ح�س ��ب م ��ا يبدو لي من �شجرة العائلة .ترعرعت هنا طوال حياتي في مزرع ��ة حيث ت�ستيقظ �صباح ًا فتحلب البقرات وتطعم الدجاجات
وتقوم بالأعمال الأخرى .كان والدي كاهن ًا معمداني ًا ،والمعمدانية هي مذهب من مذاهب الم�سيحية كالكاثوليكية والميثودية وغيرهما.
كان كافة �سكان البلدة التي �أعي�ش فيها من العرق الأبي�ض ومن �أتباع الم�سيحية .في الواقع ،هذه كانت الحال في المنطقة التي تحيطني بقطر
 300مي�ل ً�ا .فل ��م �أك ��ن �أتعر�ض لأي ثقافة �أو ديانة �أخرى ،غير �أنهم كانوا دائم ًا يع ّلمونني �أننا جميع ًا خلقنا مت�ساوين بالن�سبة هلل دون �أي اختالف
م ��ن حي ��ث الع ��رق واللون والثقافة والممار�سات الدينية .لكنني الحق ًا تع ّلمت �أن ��ه كان من ال�سهل �أن يعظوا ويع ّلموا هذه المبادئ ما داموا منغلقين
وطالما �أن ه�ؤالء الغير لم يغزوا عالمهم.
كان ��ت الم ��رة الأول ��ى التي �أرى فيها م�سلم ًا عندما كنت في الكلية بجامعة �آركان�سا�س� .أعت ��رف �أنني في بادئ الأمر �أمعنت النظر في الفتيات
الم�سلم ��ات ولبا�سه ��نّ المختل ��ف .ولك ��ن منذ المرة الأولى التي حظيت بها بفر�ص ��ة التع ّرف �إلى �سيدة م�سلمة �شعرت بالراح ��ة عندما كنت �أ�س�ألها
�أ�سئلتي ،بد�أ عط�ش في قلبي وروحي لن يرتوي �أبد ًا.
لن �أن�ساها �أبد ًا .كنت �أجل�س معها ل�ساعات و�أنا �أ�ستمع لق�ص�صها عن بلدها وثقافتها ،ولكن ما �أ�س ّرني حق ًا كان دينها ...الإ�سالم .كانت هذه
ال�سي ��دة تعي� ��ش في �س�ل�ام داخلي لم �ألحظه عند �أحد �أعرفه .ما زلت �أذكر حتى اليوم عندما كان ��ت تحدثني عن الأنبياء �سالم اهلل عليهم وعن
اهلل �سبحانه وتعالى .و�إن كنت لم �أبح بهذا لأحد ،كنت دائم ًا �أت�ساءل عن مفهوم ما ي�سميه الم�سيحيون الثالوث ولماذا كان علينا �أن ن�صلي لي�سوع
 0بد ًال من اهلل مبا�شرة ،ولماذا كل هذا التركيز على «الم�سيح» ولي�س على اهلل.
لق ��د قام ��ت �صديقت ��ي بكل ما بو�سعها لإقناعي ب�أن الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي يقودني �إلى الج ّنة و�أن الإ�سالم لي�س فقط دينٌ �آخ َر ،ولكن
منهج حياة .بعد �ستة �أ�شهر ،تخ َّر َجت �صديقتي وعادت �إلى بالدها.
ف ��ي تل ��ك الفت ��رة تع ّرفتُ على الكثير من النا�س من ال�شرق الأو�سط ون�ش�أت �صداقة معه ��م .لقد �ساعدوني كثير ًا بعد فراق �صديقتي .في ذلك
الوقت بد�أت �أحب اللغة العربية� ،إنها لغة جميلة.
لدي �أي فكرة عما يقال .وحتى يومي هذا ما زلت �أحب �أن يقر�أ لي �أحد �شيئ ًا من القر�آن،
كنت �أ�صغي لأ�شرطة القر�آن ل�ساعات و�إن لم يكن ّ
م ��ا زل ��ت ال �أفهم ما يق ��ال ،ولكن الكلمات تالم�س القلب والروح .لم يكن لدي الوقت الكافي لأتعل ��م العربية في الكلية� ،إذ كنت محظوظة عندما
�أتذك ��ر القي ��ام بواجبات ��ي الدرا�سية .لكني �أب ��ذل �أق�صى جهدي الآن لأتع َّلم كيف �أتك َّلم و�أقر�أ اللغة العربي ��ة �إن �شاء اهلل ،و�إن كان كل من ي�سمعني
�أتكلم العربية �أو �ضرب من العربية الإنكليزية يقول �أن الطريق ما زال طوي ًال �أمامي ،لك ّني �أ�شكرهم على �صبرهم على تعليمي هذه اللغة.
وعدتُ �إلى «مجتمعي» ،لم يعد لي �شرف التواجد حيث يتواجد الم�سلمون ،لكن لم يتر َّو عط�شي وحبي ورغبتي بتعلم اللغة
بعدما تركت الكل ّية ُ
العربية ما زاد من غ�ضب �أهلي و�أ�صدقائي الآخرين ما جعلني �أ�شعر باالرتباك� ،إذ �إ ّني لطالما تع ّلمت �أننا جميع ًا مت�ساوون بالن�سبة هلل� .أعتقد �أن
لدى �أ�صدقائي و�أهلي بع�ض اال�ستثناءات لهذا المفهوم.
الحق ًا وفي ربيع � ،1995أر�سل اهلل �شخ�ص ًا �إلى حياتي .كان ذلك ال�شخ�ص مثا ًال رائع ًا للإن�سان الم�سلم .ومن جديد بد�أت �أ�س�أل الأ�سئلة وذهبت
�إلى الجامع لأول مرة ولن تُمحى هذه الذكرى من ذاكرتي �أبد ًا.
عل ��ى م ��دى ثماني ��ة �أ�شهر قر�أت كل �شيء تم َّكن من �إح�ضاره لي هذا ال�شخ�ص ودر�ست ��ه ،وكنت �أ�ستمع �إلى الأ�شرطة با�ستمرار .وفي � 15شباط
 ،1996اعتنقت الإ�سالم ر�سمي ًا والحمد هلل.

لكننا انف�صلنا لأنَّ �أهله كانوا �ضد فكرة تز ُّوجه من �أمريكية .ورغم �أننا لم نعد مخطو َبين ،ال زلت �أحترمه كثير ًا ولن �أتخلى عن �إ�سالمي �أبد ًا.
من ��ذ ذل ��ك الحين والتح� � ّوالت الكثيرة تطر�أ على حياتي .عندما خطبت �إن�سان ًا عربي ًا� ،أ�صيبت عائلت ��ي ب�صدمة وبالكاد كانوا يكلمونني .كذلك
خ�س ��رت �أكث ��ر �أ�صدقائ ��ي الأمريكيين .وعندما اعتنقت الإ�سالم ،ح ��اول �أهلي في بادئ الأمر �إدخالي �إلى م�ست�شف ��ى الأمرا�ض العقلية ،وعندما لم
يفلح ��وا ،تب ��ر�أوا من ��ي كل ّي ًا .كانوا يتّ�صلون ب ��ي فقط ليبلغونني عن رغبتهم ب�أن �أخلد في الجحيم ....وكن ��ت �أتلقى ات�صاالت ممن يدّعون �صداقتي
للغر�ض نف�سه .نعم ،لقد كان ذلك م�ؤلم ًا ،ورغم الكثير من االختالفات بيني وبين عائلتي ،ما زلت �أكنُّ لهم الكثير من الحب.
البل ��دة الت ��ي �أعي�ش فيها �صغيرة ج ��د ًا وال يوجد �أي م�سلم �أو عربي �آخر على مقربة مني .الم�سجد الأقرب يقع على ُبعد  120مي ًال .ومع �أنني
�أحيا لوحدي �إذ ال يوجد �أي م�سلم بالقرب مني لأزوره ولأتع ّلم منه ،لكن الحمد هلل ،اهلل دائم ًا �إلى جانبي.
أح�صلها من خالل قراءة ما �أجده على الإنترنت ومن خالل �أ�صدقائي وعائلتي الحقيقية على الإنترنت ...ولن
المعلومات القليلة حول الإ�سالم � ِّ
�أ�ست�سل ��م �أب ��د ًا ...لكنن ��ي �أو ُّد �أن �أ�شكر �أخ� � ًا م�سلم ًا مميز ًا لحبه ودعمه و�صداقته ودعواته لي خالل الأ�سابي ��ع القليلة الما�ضية� .أنت تعلم من �أنت.
بارك اهلل بك .ولكل �أخوتي الم�سلمين و�أخواتي الم�سلمات على الإنترنت �أقول� :أحبكم كثير ًا و�أ�شكركم.

