


والده فرنس�������ي، ووالدته أملانية، لذا كان 
ا أن يجيد اللغتني  الفرنس�������ية  طبيعّيً
واألملاني�������ة، لك�������ن وال�������ده الكاثوليكي 
ت�������ركا  البروتس�������تانتية  ووالدت�������ه 
ا وصار األب يتبع  الكنيس�������ة نهائّيً
تعالي�������م البوذي�������ة واألم مت�������ارس 
فلس�������فتها اخلاصة، وما لم يكن 
ا في نظريهما أن يدين طفلهما  طبيعّيً

نيكوالس باإلسالم.
كان عمره 15 عاًم�������ا، وعلى حد قوله، كانت 
ا.. يق�������ول نيكوالس:  مراهقته صعب�������ة جّدً
احلي�������اة في سويس�������را منظم�������ة ومنطقية، 
ومبقياس أناس كثيرين جيدة، لكن املشاعر 
باردة والتفكير محصور في ماديات الدنيا، 
ومع املالحظة، ومع الوقت بدأت أتس�������اءل: 
ه�������ل ه�������ذه هي احلي�������اة؟ ق�������رأت بعض كتب 
الفلس�������فة فلم تنقذني من حيرتي، فقرأت 
ع�������ن األديان، والحظت ش�������يًئا يجمع بينها 
كله�������ا، وه�������و أن كل دين به ت�������درج ورغبة في 
عبادة ما ه�������و أكبر، حتى الهندوس عندهم 

تدرج لألعلى، وعند النصارى التثليث، لكن 
باألخير اهلل هو األب األعلى، ولم يعجبني 
ه�������ذا، غي�������ر أن اإلس�������الم لفت نظ�������ري بأنه 
يدعو إلل�������ه واحد هو أكب�������ر وأعلى وأعظم، 
لقد رأي�������ت أن كل األدي�������ان عندها انحراف 
م�������ا، وش�������يء ال يقبل�������ه العقل، مث�������ل موت 
عيس�������ى في النصرانية، نيابة عن البشرية 
كلها! أو التوسل بالنهار وبالبقر أو األصنام 
املعبودة، أو الظن بأن فئة ما هي شعب اهلل 
والبقي�������ة مطرودة من مملكت�������ه، ثم وصلت 
لإلسالم وقرأت في ترجمة القرآن، وتوقفت 
عن�������د الكلمات الت�������ي تقول: }ولق�������د بعثنا 
في كل أمة رس�������واًل أن اعبدوا اهلل واجتنبوا 
الطاغ�������وت فمنهم من هدى اهلل ومنهم من 
حقت علي�������ه الضاللة فس�������يروا في األرض 

فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني{. 
فدخل في قلبي أن اهلل أرس�������ل لإلنس�������انية 
كله�������ا رس�������اًل وأنبي�������اء، لكن الن�������اس حرفت 
الرس�������ائل وبقيت فق�������ط الفطرة بأن هناك 
�������ا واحًدا أعلى.. ومرت األيام واألس�������ابيع  رّبً

وما أطالعه في االعالم الغربي عن اإلسالم 
يبعدني عن طريق النور.

وفي يوم اتصل ب�������ي صديق تركي وأخبرني 
أن  جماعة دعوة مسلمة أتت من فرنسا إلى 
مدينتي والتقوا به وبأصدقاء أتراك وألبان 
آخري�������ن وأن هناك صعوبة في التفاهم بني 
الفريق�������ني، وطلب مني الترجم�������ة بينهما 
بوصف�������ي أع�������رف اللغ�������ة الفرنس�������ية الت�������ي 
يتكلمها الدعاة، وكذلك اللغة التي يتكلم 
بها أصدقائي وهي األملانية.. صديقي كان 
يعرف أن�������ي منفتح عل�������ى الثقاف�������ات، ولن 
أمانع في احلديث مع مس�������لمني أتوا لنشر 
الدعوة.. بالفعل ذهبت إليهم وترجمت ما 
ا  ا جّدً أرادوا ووجدت حديث الدعاة منطقّيً
ا،  وكل ما ج�������اءوا به كان بأدل�������ة مقنعة جّدً
وفي نهاية اجللسة س�������ألني أحدهم قائاًل: 
أنت اآلن ترجمت وعرفت ما لم تكن تعرفه 

فهل تريد أن تعتنق اإلسالم؟
فوجئت بالس�������ؤال! فما كن�������ت متوقًعا هذا، 
وترددت وس�������ألت نفس�������ي: نع�������م أم ال؟ لكن 
شيًئا بداخلي انطلق، واحلمد هلل اعتنقت 
اإلسالم في ذالك اليوم، وخرجت من املكان 
ا ألول  وكأمنا فكت عني القيود، وصرت حّرً

مرة. 
يتذكر نيكوالس فيقول: دخلت البيت وكنت 
مسروًرا والفرحة بادية علي.. فتحت الباب 
وقل�������ت بصوت مرتف�������ع: أمي أنا أس�������لمت.. 
كانت هادئ�������ة وتعاملت معي  باندهاش، أما 
الوالد فلم يقل ش�������يًئا فهو مقتنع أنه البد 
لكل إنسان أن يبحث عن الدين الصحيح.

عم�������ن  أبح�������ث  س�������نة  ظلل�������ت  واس�������تطرد: 
يس�������اعدني ألتعل�������م الدين وأصل�������ي وأعبد 

اهلل، فأصدقائ�������ي كلم�������ا أق�������ول له�������م: أريد 
أن أصل�������ي، كان�������وا  يقولون: س�������نحضر لك 
الكت�������ب ثم ينصحونن�������ي بالتريث والصبر، 
و«ال تكن متش�������دًدا« إلى أن ذهبت بنفس�������ي 
أبحث عن مسجد، وهناك وجدت أصدقاء 
أتراًكا أعطوني كتاب تعليم الصالة وبعض 
األدعي�������ة في حوال�������ي 20 صفحة.. التهمت 
الكتي�������ب وحفظته عن ظهر قلب، ثم تبعت 
صديًق�������ا لصالة اجلمعة فنصحني أن أكون 
م�������ع جمه�������ور املس�������لمني وال أتب�������ع جماعة 
بعينها من اجلماعات املنتشرة في سويسرا، 
ثم دلني على مس�������جد األحب�������اش، وهناك 
تعرفت إلى اإلم�������ام اليمني، وصار معلمي، 
ودلني على مدرسة في باريس تعلمت فيها 
وتخرجت منها، ثم س�������افرت لليمن لتعلم 

اللغة والتعمق في الدين.
ويضيف: حتمست كثيًرا بعد أن درست، ولم 
أستطع أن أجلس دون عمل أخدم به ديني، 
وكنت حريًصا على أن أقدم شيًئا لإلسالم.. 
ترجم�������ة أو تعليًم�������ا، فب�������دأت ف�������ي مدينتي 
أس�������اعد على رفع مس�������توى تدين البعض، 
وتناقشت مع احلكومة في عام 2004 لبناء 
مقاب�������ر للمس�������لمني، فقد كنت م�������ن القلة 
التي أس�������لمت في البلدة، ثم سافرت لليمن 
ألدرس 4 أعوام ونصف العام، علوًما شرعية 
على منهج الزنداني،  ثم عدت وقد تزوجت 

وأجنبت طفلني.
قضية املآذن

ويوض�������ح نيكوالس أنه عاد م�������ن اليمن في 
نف�������س توقيت احلملة اإلعالمية الشرس�������ة 
على مآذن املس�������لمني في سويسرا.. يقول: 
فوجئ�������ت بعدم توحيد الصف للمؤسس�������ات 

اإلس�������المية العاملة، فق�������د كان�������ت اجلهود 
فرادى، ولذلك خس�������رنا قضيتنا، فلم يكن 
هن�������اك طرح منظ�������م أو منطق�������ي.. تذوقت 
طعم فش�������ل قضية امل�������آذن ف�������ي 29 نوفمبر 
2009، فقد جرى التصويت ب�57.6% لصالح 
املنع، لكن قبل االس�������تفتاء ب�4 أش�������هر كنت 
قد طرحت فكرة إنش�������اء مجلس استشاري 
واحد يوحد املسلمني في سويسرا، ويصبح 
متحدًثا باس�������مهم، واحلمد هلل أصبح عدد 
أعضائه 2600 عضو، ووحد بالفعل كلمتنا 
هناك لدرجة كبيرة، فأصبحنا جنتمع مع 

أعضاء احلكومة ونناقش قضايانا. 
توحيد الفرق 

وعل�������ى الرغ�������م م�������ن أن نيكوالس بلونش�������و 
ول�������د عام 1983 ف�������ي سويس�������را مبدينة بيل 
مبحافظة بيرن، وعمره اآلن 30 عاًما فقط 
فه�������و يرأس املجلس االستش�������اري ملس�������لمي 
سويسرا، ويتنقل بني البلدان املسلمة طلًبا 
للعل�������م، حيث التقته »التعريف باإلس�������الم« 

في الكويت قبل مارس املاضي.

املصادر:
حوار أجرته جلنة التعريف باإلسالم مع نيكوالس 

بلونشو في مارس 2013 بالكويت.

بحثت عن دين 
الفطرة فوجدته 

في قلبي




