


والده بيرت رئيس املؤسس�������ة اإلجنليزية 
العريق�������ة هيئ�������ة اإلذاع�������ة البريطانية، 
وأم�������ه ج�������ن لي�������ك فنان�������ة م�������ن أصل 
أمريكي، وش�������قيقته الصغرى إليزا، 
وه�������و مث�������ل أي صب�������ي ينش�������أ ف�������ي 
بيئة كاثوليكي�������ة إجنليزية تأثره 
بالدي�������ن مح�������دود، لي�������س لديه 
مي�������ول إل�������ى امليتافيزيق�������ا، وال 
أسئلة كبرى تشغل باله إال في 
حدود عالم املادة الش�������غل الش�������اغل 
للغربين، حتى إن والد جونثان نفس�������ه 
يعترف بأنه ل�������م يكن يحترم الدين ولم 
يفكر في غ�������رس التعالي�������م الدينية في 
نف�������س ابنه جونثان وال م�������رة واحدة في 
حياته، فما الذي حدث؟ كيف انكس�������رت 
قشرة املادية الصلبة وتغلغل ضياء النور 
الربان�������ي إلى نفس الصبي الذي التحق 
يدرس  البريطانية  مانشس�������تر  بجامعة 

التاريخ احلديث والعلوم السياسية؟
ف�������ي احلقيق�������ة كان�������ت لزمال�������ة جونثان 
بطالب مس�������لم أثر أول�������ي، فهذا الطالب 

ه�������و الذي ش�������كل عالم�������ات االس�������تفهام 
ف�������ي تفكي�������ر ابن رئي�������س هيئ�������ة اإلذاعة 
وانضباط�������ه..  س�������لوكه  البريطاني�������ة.. 
والراحة  اله�������دوء  بشاش�������ته وعط�������اؤه.. 
النفس�������ية التي كانت تظهر عليه دوًما.. 
واأله�������م الرض�������ا بالقض�������اء والق�������در في 
كل األح�������وال.. كل هذا س�������اهم في إعادة 
جونثان التفكير في املسألة الدينية، بل 
جعله يغير دراس�������ته أيًضا فيترك دراسة 
التاريخ في منتصف س�������نته الدراس�������ية 
األخيرة ويس�������جل اسمه لدراسة مقارنة 
األديان في معهد الدراس�������ات الش�������رقية 

واإلفريقية بجامعة لندن.
كي�������ف تغال�������ي اليهودي�������ة؟ وم�������ا تعاليم 
املس�������يحية؟ وكي�������ف متكن اإلس�������الم من 
معاجلة كل قضايا اإلنس�������ان عبر طريق 
وس�������ط ال مغاالة فيه؟ هذا هو ما درسه 
جونثان بعمق، مستغرًقا في التفاصيل، 
ول�������ذا لم يكن غريب�������ا أن يتفوق في هذه 
الدراسة ويحصل على مرتبة الشرف من 
الدرجة األولى في هذه املادة الدراسية 

س�������يارته  يس�������تقل  جونث�������ان  أب�������و  كان 
الليموزين في اجتاه مقر رئاس�������ة ال�»بي 
بي س�������ي« في وس�������ط لن�������دن، وكان بيرت 
االب�������ن يس�������تقل القط�������ار م�������ن محط�������ة 
وندوارث كوم�������ون إلى مكتب�������ة أكادميية 
األزهر ف�������ي جن�������وب لن�������دن، كان يذهب 
ا طوال العطل�������ة الصيفية  هن�������اك يومّيً
لينهل م�������ن العلوم اإلس�������المية، مطيًعا 
للص�������وت الذي يهم�������س بداخله ويدعوه 

لإلسالم عن اقتناع وتثبت ويقن. 
في ع�������ام 1996 التق�������ي جونثان بطالبة 
هندي�������ة مس�������لمة تدعى فوزي�������ة بورا في 
إحدى احملاضرات وكانت تعمل صحافية 
في ذلك الوقت أيضا، كما كانت حتضر 
املاجستير في تاريخ مصر الوسيط في 
جامعة أكسفورد البريطانية، بعد أن قد 
حصلت على مرتبة الشرف من الدرجة 
األول�������ى في اللغ�������ة اإلجنليزية من كلية 
خاصة بالبنات تس�������مى س�������انت هيلدا.. 
الطالب�������ن  ب�������ن  النقاش�������ات  اس�������تمرت 
يحيطها حب احلق واتباعه، وفي إحدى 
األي�������ام وبينما يطالع جونث�������ان ترجمة 
القرآن الكرمي إذا بص�������وت احلق يناديه 
�������ا، وكان س�������اعتها يعيش في  ا مدوّيً قوّيً
منزل األس�������رة في نوربري بجنوب لندن 
م�������ع والدي�������ه وش�������قيقته إلي�������زا فحادث 
زميلت�������ه اجلامعي�������ة الهندي�������ة املس�������لمة 
فوزية ب�������ورا وصارحها بأن�������ه اختار دين 
اإلس�������الم لعل اهلل يقبل منه، وش�������جعته 
زميلت�������ه امللتزمة على املض�������ي قدما في 

إش�������هار إس�������المه، وهو ما حدث وس�������ط 
ر اس�������مه  دهش�������ة األهل واألصدقاء وغَيّ
إل�������ى يحيى، وهو االس�������م العربي املقابل 
الس�������م جونث�������ان، وكان فرًح�������ا باس�������مه 
اجلدي�������د الذي أده�������ش األب املثقف وإن 
كان احتف�������ظ بهدوئه ولم يعلق، وكذلك 
لم يس�������مح جونث�������ان بأحاديث صحفية 
تنال من أبي�������ه أو تنتقده فآثر الصمت، 
مؤك�������ًدا أن إميان�������ه ب�������اهلل وإس�������المه عن 
اقتناع مس�������ألة بينه وب�������ن اهلل ويريد أن 

يحتفظ بالتفاصيل لنفسه.
كان بيرت األب يتخوف من أن حياته مع 
ابنه املس�������لم حديثا ستصبح مستحيلة، 
ولكن تعاليم اإلسالم املغروسة في نفس 
جونث�������ان أثبت�������ت لألب أن االبن املس�������لم 
غير عاق لوالديه بل يصاحبهما معروًفا 
حتى لو جاهداه على أن يشرك باهلل ما 

ليس له به علم.
وف�������ي يولي�������و )مت�������وز( ع�������ام 1997 تزوج 
بيرت االب�������ن من فوزية بورا لتعينه على 
احل�������ق وتش�������د م�������ن أزره وقد اخت�������ارا أن 
يزورا في الشهر األول لزواجهما بلداًنا 
إسالمية فزارا س�������وريا واألردن والقدس 
ا في التع�������رف على اآلثار  الش�������رقية، حًبّ
اإلسالمية في تلك املناطق، وقد أمضيا 
بعض الوقت ف�������ي مدينة القدس برفقة 
فلس�������طينين التقي�������ا بهم هن�������اك، مما 
جع�������ل جونث�������ان وفوزية يتأثران بش�������دة 

ويقرران مساندة القضية الفلسطينية

ظ�������ل جوناث�������ان يبيع الكتب والنش�������رات 
اإلس�������المية، ويدخل في مناقش�������ات مع 
الزبائن حول اإلسالم، ويشرح لهم رؤية 
اإلسالم في معاجلة عديد من القضايا 
التي تواجهه�������ا املجتمعات اإلنس�������انية، 
خاصة مس�������ائل الش�������بهات مث�������ل موقف 
اإلس�������الم من احلرية الش�������خصية ومن 
املرأة ومن التوس�������ع والدع�������وة، كما ظل 
ميضي أيام األس�������بوع م�������ن االثنن إلى 
اجلمع�������ة مع أس�������رته في جن�������وب لندن، 
بينم�������ا يقض�������ي عطل�������ة نهاية األس�������بوع 
يوم�������ي الس�������بت واألحد م�������ع زوجته في 

أكسفورد.
بعد أن نال درج�������ة البكالوريوس التحق 
بدورة الدراسات العليا اخلاصة بتدريب 
املعلمن في جامعة واريك، وبعد بضعة 
أسابيع من انتهاء الدورة اختار جونثان 
العمل في مركز إس�������المي بلندن ليكون 
ملتصًقا بأعمال الدين الذي أنقذه من 

عبودية املادة.

بعد دراسته 
املتخصصة صارت 
الدعـــوة إلــى اهلل 

كل حياته




