
املصورة األمريكية



س�������اعد نيك�������ول وج�������ود تش�������كيلة واس�������عة من 
األصدق�������اء منهم مس�������لمون حتدث�������وا معها 
ع�������ن االنضب�������اط اإلمياني، وكيفية ممارس�������ة 
املس�������لمني عباداتهم وكيف ميك�������ن أن يقضوا 
نه�������ارات بأكمله�������ا دون ش�������رب قط�������رة ماء في 
رمض�������ان، و كي�������ف يحترمون أجس�������ادهم  وال 
ينخرط�������ون في عالق�������ات قبل ال�������زواج وكيف 
أن احلي�������اة أكثر أهمية بالنس�������بة لهم من أن 

يضيعونها في احلفالت الليلية !

رحلــة البحــث
تسرب الضوء شيئا فش�������يئا إلى نفس نيكول 
و ص�������ارت تق�������رأ ع�������ن اإلس�������الم ف�������ي كل ليلة 
حتى شروق الشمس واســتوقفتها قصص 
املهتدين على قنــاة »يوتيوب« فوجدت 
قامــوا  ألنهــم  مطمئنــة  قصصهــم  أن 
بنفــس الرحلة قبلها رحلــة البحث عن 

احلق وجوهر احلياة. 
تعرف�������ت نيكول ف�������ي ه�������ذه الفترة عل�������ى زوج 
مده�������ا  ال�������ذي  األردن�������ي  حس�������ن  املس�������تقبل، 
بنس�������خة من ترجم�������ة معاني الق�������رآن الكرمي 

باإلجنليزية. 

مـع القـرآن 
ووجدت نيكول جمال احلياة مع القرآن وتلك 
السكينة التي تشعر بها باملقارنة مع حياتها 
األولى، ومرت ش�������هور حتى الحظ أصدقاؤها  
تغيي�������رات جذرية ف�������ي ش�������خصيتها فلم تعد 
ترتدي هذه املالبس الكاش�������فة بل توقفت عن 
حض�������ور احلفالت الليلي�������ة وأصبحت متارس 
مهنتها في التصوير نهارا وتعود بسرعة إلى 
بيتها لتعاود الق���������راءة في اإلسالم وتاريخ��������ه 

وحضارت�������ه وكت�������اب اهلل احملفوظ عب�������ر 1400 
ع��������������ام ب�����������ال ش�������بهة تغيي�������ر. تق�������������ول نيكول: 
أدركــت أنني كنــت أرتدي مالبــس فتاة 
رخيصة، والشــيء لدي يصلح كي أذهب 
به إلى مسجد املسلمات للقاء بعضهن .. 
توجه�������ت إلى خزانة مالبس�������ي الضخمة.. لم 
أجد غير فساتني ضيقة فاتنة.. قلت والدموع 
تنهمر على خدي: ال.. ال أريد هذا بعد اآلن! 
وأخ�������ذت أم�������زق كل املالبس غير احملتش�������مة  
وألقي  بها في كومة ورائي. كما بدأت أشتري 
املالبس والتنانير الطوال وأحسس�������ت براحة 
ألنني بدأت أحمي جلدي من النظرات. وبعد 
فترة قال لي البعض لقد أصبحت أجمل 
منذ بــدأت تأكلني أكال صحيــا و تنامني 
بالليل و ترتدين هذه املالبس فقلت في 
نفســـــي : “WOW” اإلسالم هو السبب ، 
أنه الدين احلق، يطهر الروح و يحافظ على 

اجلسد.

اإلشـهـار
درست نيكول اإلسالم ملدة 6 أشهر وطبقت ما 
تعلمته فشهدت حتسينات في حياتها، وقررت 
أن تعلن لآلخرين، ما ش�������عرت به في قلبها .. 
قررت أن تس�������لم هلل رب العاملني. مع عدد قليل 
م�������ن الصديقات املس�������لمات دخلت إلى مكتب 
نظي�������ف صغير إلمام مس�������جد ترك�������ي. تتذكر 
نيك�������ول: وصل اإلم�������ام بعد دقائ�������ق كان رجال 
كبيرا، متواضعا نبرة صوته رحيمة  وش�������عرت 
أني س�������ألتقط طوق النجاة أخي�������را.. نظرت 
إلى أسفل واحمر وجهي خجال، مع ابتسامة 
كبي�������رة و أوض�������ح اإلمام الهادئ ما س�������أقوم به 

فرددت وراءه الشهادتني بسهولة وشعرت أنها 
أكثر الكلمات جماال التي نطقتها شفتاي.

 س�������رعان م�������ا وجدت نيك�������ول كوي�������ن  وظيفة 
جديدة خالل النهار في ش�������ركة كبيرة وس�������ط 
مدين�������ة داالس. وق�������د  من�������ت عالقتها مع اهلل 
داخل قلبها وتكلل�������ت معرفتها بالرجل الذي 
أهداها نس�������خة القرآن بالزواج بعد أن دعاها 
لزيارة عائلته في األردن كان ذلك في نوفمبر 
من عام 2008 وملس�������ت هن�������اك معني أن تكون 
ف�������ردا في عائل�������ة مس�������لمة. نشــرت  نيكول 
قصتها مع اإلسالم في فيديو على نفس 
القناة التي عرفت منها حياة املهتدين.. 
مش�������اهدة  نس�������بة  وحقق�������ت  يوتي�������وب  قن�������اة 
ق�������درت باملالي��ني  في جمي������������ع أنحاء العالم.

املصادر :
NicoleQueen.com :موقع •

• قناة يوتيوب:
http://www.youtube.com/watch?v=4SL3-ukOJt0

http://www.youtube.com/watch?v=daOwoG9C8bw

http://www.youtube.com/watch?v=UimAiXpLKp8

http://www.youtube.com/user/TheNicoleQueen

من فتـاة حفالت 
إلـى داعيــــــــة

ف�������ي  املش�������اهير  التق�������اط ص�������ور  كان  همه�������ا 
اللحظ�������ات الت�������ي يفضلونه�������ا.. عامله�������ا كان 
عالم الليل حيث الس�������هر واملوسيقى واخلمر 
واالخت�������الط املذموم.. أصبح�������ت األولى في 
عملها على مس�������توى حفالت داالس بوالية 
تكس�������اس األمريكية.. ربح�������ت املال الوفير 
وارتدت أغلى الثي�������اب وتعرفت على أبرز 
الش�������خصيات، وم�������ع ذلك أحس�������ت أنها 
ضائع�������ة وكل م�������ا تفعله ب�������دون هدف 
أو معن�������ى.. نيك�������ول كوي�������ن املص�������ورة 
الش�������هيرة ب�������دأت رحل�������ة بحثها عن 
احلقيقة مس�������تعينة بأصدقاء لها 
كانت تراهم واثق�������ني من خطواتهم 
مطمئنني في حياتهم ميشون على األرض 
ملوكا وملكات لباسهم التقوى وعلى رؤوسهم 

تيجان احلياء.
ول�������دت نيكول في هيوس�������ن، والية تكس�������اس 
ش�������هر مايو، 1981م، قض�������ت  معظم طفولتها 
مع شقيقها األكبر جوي في هيوسن وأوراجن 
بتكساس. في س�������ن الثمانية، انتقلت نيكول 
وج�������وي إل�������ى بل�������دة صغي�������رة جن�������وب داالس، 
وبقيت حت�������ى تخرجها من مدرس�������ة ثانوية. 
كان عمرها 17 س�������نة عندما اس�������تأجرت شقة 

خاصة بها لتبدأ حياتها املستقلة.
التصوي�������ر  امتهن�������ت  وجي�������زة،  فت�������رة  بع�������د 
الفوتوغرافي، مس�������تفيدة من دراس�������تها أثناء 
وجودها في املدرس�������ة الثانوية وتنقلت نيكول 

من اس�������توديو إل�������ى آخر ف�������ي جمي�������ع أنحاء 
الوالي�������ات املتح�������دة ث�������م اس�������تقرت قليال في 
نيوي�������ورك قبل العودة إلى جذورها اجلنوبية، 
في  تكس�������اس لبدء مش�������روعها في اس�������توديو 

تصوير خاص بها.

الثالثة صباًحا
اعتادت بس�������رعة على عمله�������ا التصويري في 
احلفالت الليلية وسرعان ما اشتهرت كمصورة 
فاتنة وحيدة ف�������ي داالس، وحصلت على ثقة 
عدد كبير من مشاهير احلياة املرفهة وظهرت 
في وسائل اإلعالم جنبا إلى جنب مع أسماء 
مث�������ل جوس�������تني تيمبرليك، وكيت هدس�������ون، 
وتومي لي، وع�������دد ال يحصى من الرياضيني 
واملمثلني واملوسيقيني اآلخرين. تقول نيكول 
: »أتذكر تلك احلياة بأسى حيث شرب اخلمر 
عادة طبيعية و املرور على ناديني أو ثالثة في 
كل ليلة قبل العودة لبيتي في الثالثة صباحا 
ثم النوم حتى الظهيرة  وفعل نفس الش�������يء 

مرة أخرى في الليلة التالية.

اجلشع سيد املوقف
بدأت نيكول تشعر بأنها بال روح وبدون هدف 
وتس�������اءلت ع�������ن معن�������ى وجودها ف�������ي احلياة 
حتكي: قلت في نفس�������ي احلياة املادية حتيط 
بي من كل جانب، واجلش�������ع هو س�������يد املوقف 
في كل مكان، علي أن أقوم برحلة للبحث عن 

روحي.




