


أن يدفع نصف ثمنها إن أراد احلصول عليها، 
)ثمنها كان نحو 80 دوالًرا(، لذا عمل 6 سنوات 
في بيع الصحف- إلى جانب دراس�������ته طبًعا– 
حت�������ى يجمع 40 دوالًرا وف�������ق االتفاق، وحصل 

عليها أخيًرا عام 1938.

وح��ن ب��دأ يفكر ف��ي حقيق��ة اهلل الذي 
علي��ه أن يتوجه له بالعب��ادة، ولم يجد 
التفس��ير املنطقي ف��ي دينه ، ل��م ييأس 
ولم يسلم باألمر الواقع ويواصل عبادته 
وش��عائره كما يفت��رض ب��ه أن يفعل، بل 
ظ��ل ف��ي بحث��ه وس��عيه وراء احلقيق��ة 
حتى وفقه اهلل تعالى لإلمس��اك ببداية 

اخليط وعمره 27 عاًما.
انتقل للعيش في ش�������يكاغو عام 1947، وهناك 
جمعته األقدار بش�������اب اسمه طالب داود، وهو 
مس�������لم ينتمي إل�������ى احلرك�������ة األحمدية، وقد 
أثارت س�������لوكياته وتصرفات�������ه الغريبة فضوله، 
فلم يتردد في س�������ؤاله عن الديانة التي ينتمي 
إليها وما يدفعه إلى التزام تلك الس�������لوكيات، 
هم�������ا هذا إلى  وعندم�������ا أجابه أنه مس�������لم جرَّ
مزيد م�������ن احلدي�������ث، وخالل س�������اعات حصل 
على شرح مختصر عن الدين اإلسالمي، وعاد 
لبيت�������ه ذلك الي�������وم وهو يحمل بع�������ض الكتب 

الدينية التي تعرف بالدين اإلسالمي. 

انتهى اللقاء لكن عقله لم يتوقف عن العمل، 
ا يجد بني صفحات هدية صديقه  فهاهو أخيًرً
إجابات لبعض األسئلة التي ظلت تؤرقه فترة 
طويلة من الزمن، خيط رفيع امتد إليه وسط 
دوام�������ة احليرة واألس�������ئلة الت�������ي ال تنتهي وال 
تتركه يعيش بس�������الم، وقرر دون تردد اإلمساك 
بطرف اخليط والتش�������بث به فلعله يقوده إلى 

احلقيقة التي من شأنها أن تنير له حياته

واصل قراءة اإلصدارات التي توافرت بني يديه 

حينها- ومن وقت آلخ�������ر كان يحضر الدروس 
اإلسالمية في أحد مس�������اجد شيكاغو، دون أن 

يؤدي الصلوات اخلمس في أوقاتها. 

في عام 1948 غادر ش�������يكاغو وانتقل مع أسرته 
للعيش ف�������ي نيويورك، ليجد نفس�������ه ومبجرد 
الوصول إلى مدينته اجلديدة يبحث عن أحد 
مس�������اجد املس�������لمني ليواصل مس�������يرة البحث، 
وبالعث�������ور عليه عاد ملداومت�������ه حضور الدروس 
وق�������راءة اإلصدارات اجلدي�������دة للحركة، ليجد 
نفس�������ه أخيًرا- وأمام منط�������ق هذا الدين الذي 
لم يترك سؤااًل دار أو يدور في خلده إال وأجاب 
عليه- قد خرج عن نطاق تردده وأعلن إسالمه، 

مطلًقا على نفسه اسم يوسف لطيف. 

ويصف لطيف حاله بعد اعتناق اإلسالم 
قائ��اًل: »احلم��د هلل.. ال يراودني اآلن أي 
ش��عور باحليرة كما كان األمر في مقتبل 
عل��ى  يجبرن��ي  ل��م  فاإلس��الم  عم��ري، 
تقبل األمور املبهم��ة، فقد فرش طريقي 
باحلج��ج والبراه��ن املقنع��ة ول��م يترك 
ل��ي أي ش��ك ف��ي أن اهلل واح��د وأن��ه رب 
العاملن، وما عدت أش��عر بأي حيرة حول 
القانون اإلله��ي، الوحي، القيامة، احلياة 
فاإلس��الم  والن��ار،  اجلن��ة،  امل��وت،  بع��د 
ال��ذي يتمثل بالق��ران الكرمي، واحلديث 
الش��ريف، والس��نة النبوية ق��د أعطاني 
إجابات مفصلة على جميع األسئلة التي 

حيرتني طوياًل«.
يوسف لطيف في سطور 

هو فنان جاز أمريكي، موسيقي وملحن، اعتنق 
اإلس�������الم ع�������ام 1948، عزف على الساكس�������فون 
منذ س�������ن مبكرة، وعمل م�������ع عديد من الفرق 
املوسيقية، وله عديد من األلبومات، درس في 

معهد ديترويت للموسيقى، ثم التحق مبدرسة 
مانهاتن للموس�������يقى في مدينة نيويورك عام 
1960، وحص�������ل عل�������ى درج�������ة البكالريوس في 
املوسيقى عام 1969 ثم املاجستير في التربية 
املوس�������يقية في عام 1970، ق�������ام بتدريس دورات 
في املوسيقى في مدرسة مانهاتن للموسيقى 

وأصبح أستاًذا مشارًكا في مانهاتن بورو. 

وفي ع�������ام 1975 حصل على ش�������هادة الدكتوراه 
في التعلي�������م من جامعة ماساتشوس�������تس في 
امهرس�������ت ع�������ن أطروحت�������ه »التعلي�������م العربي 
واإلس�������المي«، وف�������ي 1980 قب�������ل منصب زميل 
باح�������ث أول ف�������ي مرك�������ز الدراس�������ات الثقافي�������ة 
الينجي�������ري في جامعة أحم�������دو بيلو في زاريا، 
نيجيريا، ليعود إلى الواليات املتحدة في 1986 
ويعمل مدرًس�������ا ف�������ي جامعة ماساتشوس�������تس 
وكلي�������ة امهرس�������ت وكلي�������ة هامبش�������اير قبل أن 
يتقاع�������د عن التدريس ع�������ام 2002، وهو كذلك 
حائ�������ز على عديد من اجلوائز، كما فاز ألبومه 
»يوس�������ف لطي�������ف ليت�������ل س�������يمفوني« بجائزة 
غرام�������ي ألفضل أداء ف�������ي العصر احلديث عام 
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نش�������أ في أس�������رة مس�������يحية متدين�������ة نوًعا ما، 
الكنيس�������ة  أتب�������اع  م�������ن  مس�������يحيان  فوال�������داه 
األس�������قفية امليثودية اإلفريقي�������ة، وقد عمدا 
إلى تعليمه منذ نعومة أظفاره االنضباط 
الدين�������ي من خالل املداومة على إرس�������اله 
إلى الكنسية كل أحد، وإدراجه في عديد 
من األنش�������طة الدينية الت�������ي تقيمها 

الكنيسة. 

ترعرع يوس�������ف لطيف على اإلميان 
باهلل وف�������ق الديانة املس�������يحية التي 
تقول إن الرب ثالث�������ة )األب، االبن، الروح 
القدس(، إال أن فك�������رة اإلله بذلك املفهوم  لم 
تك�������ن واضحة مب�������ا فيه الكفاي�������ة لتجيب على 
التس�������اؤالت التي بدأ رحلة البحث عن إجابات 

مقنعة عنها منذ بلوغه سن املراهقة.

كان دائ�������م التفك�������ر في كينونة ال�������رب.. هل اهلل 
هو األب، أم االبن، أم إنه الروح القدس، إذ كان 
مقتنًعا في قرارة نفسه أن الرب يجب أن يكون 
ن منذ  واح�������ًدا، ولم يقتنع بكونه ثالثة، كما ُلقِّ
صغره، كبر وكبرت معه حيرته، وتوسعت دائرة 
تس�������اؤالته، ورغ�������م أنه دأب على حم�������ل الكتاب 
»املق�������دس« دائًم�������ا أينما ذهب، فإن�������ه قلما كان 
يق�������رأه، ألنه ل�������م يجد بني حروف�������ه وجمله ما 

يجيب عن أسئلته واستفساراته.

يق��ول: »كنت أبح��ث باس��تمرار عن فهم 
اجلان��ب الدين��ي والروح��ي، لذل��ك كنت 
أجل��أ إل��ى الكتاب املق��دس، لكن ل��م أفهم 
منه ش��يًئا، فحض��رت ال��دروس الدينية 
الت��ي تلقى في الكنيس��ة، وهي كذلك لم 
تعطن��ي أي إجابة، ولطامل��ا أردت أن أجد 
تفس��يرات م��ن قساوس��ة الكنيس��ة دون 
جدوى.. وهكذا استمرت حيرتي العقلية 

حتى أواخر العشرينيات من عمري«.
ارتبط يوس�������ف مبوهبة العزف منذ سن مبكر، 
وعززها بالدراس�������ة والتعل�������م، فقد انخرط في 
أكث�������ر من فرقة موس�������يقيه، وجت�������ول كثيًرا في 
أنحاء العالم، ورغم شغفه باملوسيقى فإنه لم 
ينصرف يوًما عن البح�������ث عن احلقيقة التي 
من ش�������أنها أن تخرجه من حيرته التي الزمته 
س�������نوات طويلة، رمبا ألن ارتباطه باملوس�������يقى 
�������ا ول�������م يك�������ن مجرد ارتب�������اط بآلة  كان روحانّيً
معين�������ة أو أحل�������ان تنس�������اب بنعوم�������ة م�������ن بني 
جتاويف الساكسفون والفلوت والبيانو..أدواته 

الرئيسة في العزف.
واألهم من ذلك أنه حوى نفًسا مثابرة ال تقنع 
إال عندما حتصل عل�������ى ما تريد، ففي صغره، 
وعندم�������ا أراد احلصول على آلة الساكس�������فون، 
وبناء عل�������ى اتفاق بينه وبني وال�������ده كان عليه 

فن��ان اجلاز األمريك��ي يوس��ف لطيف )وليام هدلس��تون س��ابًقا(:

البحث الطويل عن حقيقة 
اخلالق أوصلني إلى اإلسالم




