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بعد 92 عاًما 
قضتها في تيه.. ولدت 

من جديد! 

جوس�������يت م�������اري، معمرة م�������ن مواليد 
1918.. عندما كان�������ت فتاة ذاقت طعم 
الث�������راء، فقد ولدت لعائلة فرنس�������ية 
برجوازية مس�������يحية، ورثت أًبا عن 
جد ما يتيح احلياة بترف، لكنها 
عندما ق�������ررت أن تتزوج الش�������اب 
البلجيك�������ي الذي بهرها بأخالقه 
وإن كان فقي�������ًرا، قابل�������ت معارضة أهلها 
بصم�������ود وحت�������د لدرجة أنها ترك�������ت احلياة 
الناعمة التي اعتادت عليها وس�������افرت إلى 
العاصمة بروكس�������ل مع زوجه�������ا لتبدأ معه 
حياة جديدة يغلب عليها طابع الش�������قاء.. 
كان عمرها 18 عاًم�������ا عندما أجنبت ابنتها 
الوحيدة، ومع ذل�������ك قاطعها األهل وأرادوا 
أن يلقنوها درًس�������ا ال تنس�������اه فحرموها من 

أي مساعدة مالية.
مرت به�������ا األعوام تلو األع�������وام وهي تعمل 
مربي�������ة ومعلمة ألبناء اليه�������ود، تدرس لهم 
اللغ�������ة الفرنس�������ية، تقول: ش�������اهدت بعيني 
الف�������رق ب�������ن اإلس�������الم والدي�������ن اليهودي، 

فاإلس�������الم دين ال يتبدل بعك�������س الديانات 
األخرى، وأخذت أنتبه للفارق بن معاملة 
األهالي املس�������لمن ألبنائه�������م وبن معاملة 
أصحاب الديانات األخرى ألطفالهم.. بن 
طريقة حياة اجليران املس�������لمن، وطريقة 
حياتي... ظلت تختزن املالحظات الدقيقة 
ف�������ي صمت حتى عاش�������ت عمرها تعرف عن 
اإلسالم ظاهره وتشعر في قرارة نفسها أنه 

دين عظيم. 
تقول جوس�������يت م�������اري وقد تع�������دت الثانية 
والتسعن من عمرها: كنت أقدر هذا الدين 
وأتفاعل معه لدرجة أني كنت أشتري اللحم 
والدجاج من محالت املسلمن ألنه مذبوح 
على الطريقة اإلسالمية وأنسجته خالية 
من الدم، ولتأكدي من أن هذه الطريقة هي 
األكثر نظافة وطه�������ارة... لم أفكر يوًما في 
اعتناق اإلسالم رغم مخالطتي للمسلمن 
منذ س�������نوات طويلة، بل كنت أتعامل معهم 
ب�������كل احت�������رام وتقدي�������ر لهم ولطقوس�������هم 
الدينية، ففي أش�������هر رمض�������ان كنت أجتنب 
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زيارتهم نهاًرا لعلمي أن األخالق اإلسالمية 
حتت�������م عليه�������م تق�������دمي واج�������ب الضياف�������ة 
للضي�������وف، وأنا كنت أعل�������م أنهم صائمون، 
وال أري�������د أن أفتنه�������م أو أخ�������دش فرائضهم 
الدينية... رأيت حس�������ن خلق املسلمن مع 
اآلخرين واحترامهم لغير املسلمن فكانوا 
يلقون التحية والس�������الم عل�������ي كلما رأوني 
وكانوا يعاونوني في الشؤون احلياتية، وأنا 
مازلت مسيحية لم أعتنق الدين اإلسالمي 

بدون أي مقابل أو مصلحة.
ومت�������ر ب�»جوس�������يت« األيام فتفقد ش�������ريك 
عمرها بعد أن تتزوج ابنتها وتصبح وحيدة 
متاًما إال م�������ن جيرانها املس�������لمن.. تخرج 
من مخ�������زون الذاك�������رة كل املالحظات التي 
اختزنته�������ا وتتأمل كيف يعتن�������ي الوالدين 
املس�������لمن بأبنائهما، وكيف يعتني األبناء 
فيما بع�������د بالوالدين.. تتأم�������ل ذلك بينما 
ابنته�������ا الت�������ي ع�������ادت لتعيش في فرنس�������ا، 
تخبره�������ا ب�������أن عليه�������ا أن تنتق�������ل إلى بيت 
العجائ�������ز في بروكس�������ل.. واحلجة اجلاهزة 
كانت »لكي أطمئن علي�������ك يا أمي«.. قالت 
جوس�������يت لنفس�������ها: ومل�������اذا ال ي�������ودع أبناء 
املس�������لمن والديهم ف�������ي دار العجائز؟ ملاذا 
يقيمون معهم ويعتنون بهم كما اعتنوا هم 

بهم صغاًرا؟ 
تق�������دم العم�������ر أكث�������ر بجوس�������يت وعذبته�������ا 
الوح�������دة لي�������اًل ونه�������اًرا فابنته�������ا الوحيدة 
ال تس�������أل عنه�������ا إال على فت�������رات متباعدة، 
وأهله�������ا األثرياء يقاطعونه�������ا منذ زواجها 
بالبلجيكي الفقير.. صارت غير قادرة على 
خدمة نفسها إال يسيًرا.. وفي يوم الحظت 
جارتها املغربية تدهور حالتها فاستش�������ارت 

زوجه�������ا ك�������ي يس�������تضيفاها، وهن�������ا تعل�������ق 
جوسيت: أدهشني كثيًرا عرض استضافتي 
من قبل جارت�������ي املغربية املس�������لمة، وقبلت 
وأن�������ا في ح�������رج وتوج�������س، ولكن�������ي وجدت 
أخالق املس�������لمن التي كن�������ت أالحظها من 
اخلارج تعم ه�������ذا البيت، فف�������ي منزل هذه 
العائلة ش�������عرت باالهتمام بي كإنسانة أدت 
دور ف�������ي احلياة.. ظل�������ت الس�������يدة املغربية 
ترعاني هي وزوجه�������ا وأبناؤها األربعة دون 
أي مقاب�������ل م�������ادي.. فقط من ب�������اب احملبة 
والشفقة لس�������ني ورحمة الصغير بالكبير، 

وهذا ما حببني أكثر في اإلسالم.
وتتذكر جوس�������يت م�������اري: حينما ذهبت في 
زي�������ارة إل�������ى املغرب م�������ع مضيفت�������ي فاطمة 
املغربية رأيت مشهًدا أبكاني لعائلة تتكون 
م�������ن اجل�������د واجل�������دة واألحف�������اد.. اجلميع 
في ألف�������ة ومحبة واحت�������رام وتوقير للكبير 
وتقبيل لل�������رأس واليدين، وقد دمعت عيني 
جلمال هذا اإلسالم ودعاني هذا املشهد إلى 
اعتناقه والنطق بالش�������هادتن رغم سنوات 

عمري التي جاوزت التسعن بعامن.
كان ذلك في عام 2010 حن غيرت جوسيت 
اس�������مها إلى »نور« مس�������تلهمة ن�������ور الهداية 
التي أهداه اهلل لها ليحسن خامتتها بإذنه، 
وبينما عمت الفرحة األجواء احمليطة بنور 
ج�������اءت الطعنة من ابنتها! فتقول: أكثر ما 
آملني موق�������ف ابنت�������ي الوحيدة الت�������ي تبلغ 
74 عاًم�������ا وهي مس�������يحية تعيش مع زوجها 
وأبنائها األربعة في فرنسا، فبعد أن سمعت 
بخب�������ر اعتناقي لإلس�������الم تب�������رأت مني، بل 
وزعمت أنني مصابة باخلرف، وكالمها هذا 
خاٍل من الصحة، فانا أتذكر أحداًثا حدثت 

منذ عام 1930 وأس�������تطيع أن أسردها، ومع 
ذل�������ك تقول األم احلنون: أس�������امحها وأدعو 
اهلل أن يلهمه�������ا الهداية العتناق اإلس�������الم 

مثلما ألهمني وأنا في هذا العمر الكبير.
احلج املبرور

فور اعتناق نور اإلس�������الم أدت فريضة احلج 
ورفض�������ت أن تس�������تعن بالكرس�������ي املتحرك 
وفضلت الطواف مش�������ًيا، فقد أحس�������ت أنها 
ق�������ادرة على ذلك وليس�������ت مريض�������ة، تقول: 
وجدت ل�������ذة في اإلميان وفضل�������ت فعل كل 
الش�������عائر كما كان يفعلها رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وس�������لم، واس�������تعنت على ذلك مبا 
بق�������ي لي من قوة، فقد كن�������ت أمارس هواية 
املشي والسباحة في سنوات شبابي، إضافة 
إلى أن اهلل قد وفقني لصيام ش�������هر رمضان 
عامن متتالين، وندمت على حياتي التي 
مضت وأنا غير مسلمة فوالدتي احلقيقية 
كانت في عام 2010 حن اعتنقت اإلسالم. 

املصادر:
• http://www.youtube.com/watch?v=shUApG  

vqWqw&feature=youtu.be - 2011-10- 14 بتاريخ 

• منشورات املركز الثقافي واإلسالمي في بلجيكا

 • شبكة ميادين الكلمة 
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