
  معصومه طاهری
ماريا گراتزيا ريوندينو اهل فوجيا اهل كشور 
ايتاليا اس�ت كه در رش�ته ادبي�ات ايتاليايي 
فارغ التحصيل ش�ده اس�ت. پدرش آش�پز و 
صاحب يك رستوران بود كه به همراه مادر در 
رس�توران كار مي كردند. ماريا دختر كنجكاو 
و پرسش�گري بود كه درباره دين مسيحيت 
و مراس�م مختل�ف آن س�ؤاالت زي�ادي در 
ذهن داش�ت براي همين هم بع�د از مطالعه و 
شناخت از جامعيت اسالم به آن گرويد و بعد 
از تش�رف به دين اس�الم نام خ�ود را از روي 
اولين زن مسلمان، سميه گذاشت و با ازدواج 
با يك مرد تونس�ي ك�ه او نيز يك مس�تبصر 
است مس�ير زندگي برايش سهل تر گشت. به 
واسطه انجمن اسالمي شهيد ادواردو آنيلي با 
سميه اوي شاوي گفت وگوي كوتاهي كرديم.

    
قبل از تشرف به اسالم چقدر پايبند به 

مسيحيت بوديد؟
من در خانواده اي  مقيد به مسيحيت بزرگ شدم. 
در طول كودكي و نوجواني هميش��ه به كليس��ا 
مي رفتيم و تعاليم مس��يحيت را كام��ل دنبال 
مي كرديم، ولي با اين وجود هميشه سؤاالتي برايم 
بود و احس��اس مي كردم نظام كليسا و خيلي از 
تعاليم و مراسمي كه به من ياد داده مي شود، مانند 
مراسم عشاي رباني و اعتراف گناهان منشأ الهي 

ندارند و به ديده ترديد آنها را نگاه مي كردم. 
چطور با اسالم آشنا شديد؟

 از سن ۱۸، ۱۹ سالگي بعد از ورود به دانشگاه ديدم 
بازتر شد و با ديدگاه هاي متفاوتي آشنا شدم؛ بنابراين 
تصميم گرفتم دنبال پيام واقعي خداوند به بشريت 
بگردم. در دانشگاه اول با چند مسلمان سني افراطي 
آشنا ش��دم، آن موقع نمي دانستم وهابي هستند، 
ولي از همان اول احساس بدي نسبت به آنها پيدا 
كردم. برخورد خشن و ناخوشايندي داشتند. بعد از 
مدتي با چند زن مسلمان ايراني و لبناني آشنا شدم 
كه بعداً فهميدم شيعه بودند. از اولين باري كه آنها 
را ديدم به سمتشان جذب شدم، در عين حالي كه 
آنها پوشيده بودند، به نظرم مي آمد كه زيبا هستند و 
چهره هايشان نوراني است. سعي كردم به آنها نزديك 
و با آنها دوست شوم. بسيار كنجكاو بودم و از آنها در 
مورد دينشان سؤال مي كردم، آنها هم دين اسالم 
را برايم توضيح مي دادند. هرچه بيشتر با اين دين 
و اصول و قوانين آن آش��نا مي شدم، بيشتر عطش 

دانستن داشتم و به سمت آن جذب مي شدم. 
چه كتاب هايي مطالعه مي كرديد؟

از دوستان شيعه ام خواستم تا من را با مسلمان هاي 
ايتاليايي آشنا كنند تا بتوانم كتاب هايي كه درباره 
اسالم و تشيع به زبان خودم وجود دارد را مطالعه 
كنم. آنها من را به يك زن و شوهر معرفي كردند. به 
خانه شان رفتم. كتاب هايي كه درباره دين اسالم به 
ايتاليايي ترجمه شده بود و در دسترس داشتند را 
به من دادند تا بخوانم و از اسالم حرف هاي زيادي 
زدند. بعد از تقريباً يك سال مطالعه و تحقيق، در 
سال ۱۹۹۱، در شهر رم مقابل يك روحاني ايراني 

شهادتين را گفتم و رسماً دين خود را از مسيحيت 
به اسالم تغيير دادم. 

برخورد خان�واده از تغيير دين ش�ما 
چه بود؟

آنها خيلي مخالف تصميم من بودند؛ هم به خاطر 
بي اطالعي از اسالم و هم به خاطر بدبيني اي كه 
نسبت به دين اس��الم در بين مردم ايتاليا وجود 

دارد و البته رسانه ها هم در اين نگاه منفي بي تأثير 
نيستند. رابطه مان را حفظ كرديم ولي احساسشان 

در مورد دين اسالم خيلي تغيير نكرده است. 
زيباترين چيزي كه در اس�الم ديديد 

چه بود؟
در دين مسيحي يك حالت نسبيت وجود دارد؛ 
خيلي از دس��تورات دائماً در حال تغيير و تحول 
هس��تند. مثاًل وقتي پاپ جديدي مي آيد امكان 
دارد بعضي از قوانين را تغيير دهد، اين مس��ئله 
حس عدم ثبات به انسان مي دهد و اينكه واقعيت 
ثابت نيس��ت و حقيقتي تغييرناپذي��ر از طرف 
خداوند وجود ندارد. ولي در دين اسالم حقيقت 
چيز نسبي نيست كه با رأي جديد يك فرد تغيير 
بكند و اين مس��ئله بر منش��أ الهي دانستن دين 
اسالم تأكيد مي كند. انسان احساس مي كند كه 
در اسالم به خصوص تشيع اصول محكمي وجود 
دارد كه هميشه پش��توانه و تكيه گاه اوست و در 
تمامي موقعيت هاي زندگي  به كمكش مي آيند. 

همسرتان هم اهل سنت بود كه شيعه 
شد؛ درست است؟

بله همسرم اهل تونس است كه توسط يك خانواده 
ايتاليايي به من معرفي شد و بعد از آشنايي ازدواج 
كرديم. قبالً سني مذهب بود كه در زمان دانشگاه با 
مذهب تشيع آشنا شد. او هم از طريق شيعيان ديگر 

و مطالعه كتاب هايي در اين مورد، شيعه شد. 
در اين مدت كه اي�ران بوديد اينجا را 

چطور ديديد؟
برخالف آنچه رسانه ها از ايران نشان مي دهند و 
باعث ترس و بدبيني و منفي نگري مي شوند ايران 
در كل كشوري مثبت است. به عنوان تنها كشور 
رسماً شيعه در جهان، نسبت به آن رغبت زيادي 
دارم. نظ��ام حاكم بر ايران را قب��ول دارم. از خود 

كشور و فرهنگش خوشم مي آيد؛ البته عيب هايي 
هم وجود دارند ولي كليتش مثبت است. 

بهترين و بدترين خاطره اي كه از زمان 
مسلمان شدنتان داريد چه بوده؟

يك خاطره خيلي شيرين از بعد از مسلمان شدن 
دارم و آن مربوط اس��ت به اولين باري كه دعاي 
كميل را شنيدم. اين دعا بسيار تأثيرگذار بود. تا 
آن زمان چنين چيزهايي نشنيده بودم. آن شب 
خيلي گريه كردم. بدترين خاطراتي هم كه دارم 
مربوط مي شود به توهين ها و فحش هايي كه در 
كشورم به خاطر مس��لمان بودن و حجابي كه بر 
سر داش��تم در كوچه و خيابان به من مي دادند. 

ناراحت كننده بود. 
ترجمه هاي ايتاليايي در مورد اسالم و 

تشيع را چطور مي بينيد؟
از آنجا كه دوست داش��تم درباره اس��الم بدانم و 
سؤاالت زيادي در ذهن داشتم كتاب هايي كه در 
اين باره نوشته و ترجمه شده بود را دنبال مي كردم. 
متأسفانه اولين ترجمه هايي كه به زبان ايتاليايي 
درباره اسالم و تشيع خواندم بسيار ضعيف بودند اما 
ترجمه هايي كه اخيراً انجام شده خوب بودند و در 

سال هاي اخير پيشرفتي در اين مورد بوده است. 
چند وقت است به ايران آمده ايد؟

مدت شش س��ال مي ش��ود كه به ايران مهاجرت 
كرده ايم البته هنوز فرصت نش��ده تا همه ايران را 
ببينم اما به شهرهاي مشهد، تبريز، اروميه، اصفهان، 
تهران، يزد و قم رفتم. بسيار زيبا و ديدني هستند. 

با كدام ي�ك از اهل بيت)ع( بيش�تر 
انس داريد؟

همه امامان معصوم را دوست دارم اما بيشتر با امام 
علي)ع( مأنوس هستم، چون احساس مي كنم ايشان 

نماد ايمان همراه با شجاعت و استقامت هستند.
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از سوی كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان صورت گرفت
ارسالدومينمحمولهكتاببهمناطقزلزلهزده

كارش�ناس بررس�ي و انتخاب كت�اب كانون پ�رورش فكري 
كودكان و نوجوانان گف�ت: دومين محموله كت�اب به مناطق 
زلزله زده س�ر پل ذهاب در ايام هفته كتاب انجام خواهد شد. 
اعظم بزرگي درباره برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
در ايام هفته كتاب گفت: به مناسبت برگزاري بيست و ششمين هفته 
كتاب جمهوري اسالمي ايران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
برنامه هايي را در س��ه محور فرهنگي، ادبي و هنري در قالب مهرواره، 
جشنواره، نمايشگاه كتاب و نشست هاي تخصصي در هزار كتابخانه و مراكز سيار شهري و روستايي اجرا 
خواهد كرد.  وي با اشاره به اهداي كتاب به مناطق محروم و نقاط صفر مرزي گفت: يكي از برنامه هاي كانون 

اهداي كتاب به مراكز صفر مرزي، مراكز سيار روستايي و شهري، مناطق محروم و بدون كتابخانه است.

همزمان با 40 سالگي انقالب اسالمي منتشر شد
روايتسيديحييصفوي»ازسنندجتاخرمشهر«

رواي�ت س�يديحيي صف�وي »از س�نندج ت�ا خرمش�هر« 
كتابي اس�ت به قلم حس�ين اردس�تاني ك�ه مركز اس�ناد و 
تحقيقات دف�اع مق�دس آن را روانه بازار كتاب كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، اين اثر كه همزمان با 40سالگي انقالب اسالمي 
روانه بازار كتاب شده است، دربردارنده 2۸ فصل است كه با دوران 
دانشجويي، سربازي و مبارزه آغاز مي شود.  جلد اول كتاب »تاريخ 
ش��فاهي دكتر صفوي« در ۶۳2 صفحه، متن گفت وگوهاي 2۸ 

جلسه است كه در آن به موضوعاتي همچون زندگي ش��خصي، فعاليت هاي انقالبي در دانشگاه 
تبريز، چگونگي آزادسازي سنندج، تشكيل ستاد عمليات جنوب و عمليات هاي موفقيت آميز تا 

سال ۶۱ از جمله آزادسازي خرمشهر پرداخته شده است.

88498436سرويس فرهنگي

از دوس�تان ش�يعه ام خواستم تا 
من را با مس�لمان هاي ايتاليايي 
آشنا كنند تا بتوانم كتاب هايي كه 
درباره اسالم و تشيع به زبان خودم 
وجود دارد را مطالعه كنم. آنها من 
را به يك زن و شوهر معرفي كردند. 
به خانه ش�ان رفت�م. كتاب هايي 
كه درباره دين اسالم به ايتاليايي 
ترجمه ش�ده بود و در دس�ترس 

داشتند را به من دادند

 امريكا و سلطه گري 
موضوع برنامه »ما مردم«

   سيدرضا صائمي
به نظر مي رسد امريكا به كش��دارترين واژه در ادبيات بين الملل 
بدل شده باشد. از اين حيث كه نه تنها كنش دارترين كشور دنيا 
از حيث رخدادهاي سياسي است و بخشي از اين كنش مندي به 
مداخله سياستمداران آن در كشورهاي ديگر مربوط مي شود يكي 
از تنش دارترين كش��ورهاي دنيا هم هست كه روابط و مناسبات 
آن با ملل ديگر غالباً با جنجال و هياهو و درنهايت جنگ و بحران 
و جدال هاي سياسي و رسانه اي همراه است. از اين رو به كودك 
بيش فعال و پردردس��ري مي مان��د كه موجب س��ردرد ديگران 
مي ش��ود.  بر همين مبنا امريكا يكي از جذاب ترين س��وژه هاي 
رسانه اي است كه حول محور آن مي توان انواع برنامه هاي راديو 
و تلويزيوني را توليد كرد يا از يكي از وجوه، اين كش��ور را در هر 
برنامه اي صورت بندي و روايت كرد. برنامه »ما مردم« از برنامه هاي 
هفتگي شبكه پرس تي وي است كه با موضوع امريكا به عنوان يك 
كشور س��لطه گر به روي آنتن مي رود.  اين برنامه كه هر هفته به 
مدت 25 دقيقه به بحث و گفت و گو در مورد مسائل و رويدادهاي 
امريكا مي پردازد در س��اختاري جديد در قالب س��ه قس��مت 5 
دقيقه اي و در خالل بخش هاي خبري پخش مي شود.  برنامه »ما 
مردم« در دو فصل و با ساختار متفاوت عرضه شد. فصل اول اين 
برنامه در ۱۳ قسمت 25 دقيقه اي، با تمركز بر مسائل و مشكالت 
داخلي امريكا توليد شد و به روي آنتن رفت و به دليل بازخورد و 
 We the people استقبال فراوان مخاطبين برنامه، فصل دوم
با تمركز بر حواشي ذكرشده توليد ش��د.  در هر برنامه با توجه به 
موضوع و محتواي برنامه، گزارش هاي متنوعي از امريكا در برنامه 
پخش مي شود. منع ورود مسلمانان به امريكا، قاچاق دارو، وام هاي 
دانشجويي، سفر ترامپ به عربس��تان، همه از جمله موضوعاتي 
هستند كه در برنامه به آنها پرداخته شده و به يك منبع تلويزيوني 

خوب براي فهم و شناخت مسائل امريكا تبديل شده است.

 روزي كه شاعر »آسمان سبز« 
به آسمان رسيد

نهم آبان ماه س�الروز درگذش�ت س�لمان هراتي، از شاعران 
انقالب و جنگ تحميلي است. 

به گزارش ايسنا، از ميان مسافران اتوبوسي كه روز نهم آبان ماه ۶5 
از شهسوار به لنگرود نرسيدند، شاعر »آسمان سبز« هم به آسمان 
رسيد.   بايد همانند هميشه به انتظار شاگردانش در مدرسه پايان 
مي داد اما اين بار جايي در ميان جاده، س��انحه تصادف او را براي 
هميشه از رفتن به كالس هاي درسش بازداشت.  سلمان هراتي 
تنها 2۷ سال داشت كه ش��اگردان كالس شعرش را در تنكابن و 
شاگردان كالس درس هنرش را با »از آس��مان سبز«، »دري به 
خانه خورشيد«، »از اين ستاره تا آن س��تاره« و آثاري ديگر تنها 
گذاشت و رفت.  پس از گذشت سال ها، در حالي كه تنها ۱0 سال 
براي شاعري مهلت يافت، صدايش را از شعرها و شاگرداني كه از 
خود بر جا گذاشته مي توان شنيد.  بس��ياري در كنار نام سلمان 
هراتي، لقب شاعر انقالب را قرار داده اند. سلمان شاعر انقالب بود؛ 
كلمات شعرش همچون خودش به آنچه باور و آرمانش بود هرگز 
پشت نكرد و كوشيد تا شعرش، عنصري اثربخش در جامعه روزگار 
خودش و حتي روزگار پس از مرگش باش��د.  س��لمان هراتي از 
شاعران موفقي است كه پس از نيما يوشيج از مازندران سر بر آورد. 
آنچه با وجود چهره هايي ديگر باعث اثرگذاري اين شاعر شد، عالوه 
بر پيمودن سبك خاص خود در شعر، تربيت نسلي از شاعران بود.  
س��لمان قنبر هراتي، متخلص به آذرپاد يكم فروردين ماه س��ال 
۱۳۳۸ در مرزدشت تنكابن متولد ش��د و پس از آنكه به سرعت 
شعر را ش��ناخت و پس از خلق آثاري براي كودكان، نوجوانان و 

بزرگساالن در نهم آبان ماه ۱۳۶5 از دنيا رفت.

 مريم ابوذهب
خاک  پاي رهروان جاده عرشيان

  حسن روانشيد*
برادرش »دومينيك« مي گويد: او را از زماني به ياد دارم كه دختربچه اي 
بيش نبود و مرتب كتاب مي خواند و سؤال مي كرد تا از مشرق زمين بيشتر 
بداند. ماري خود را عاشق و شيفته شرق شناسي و آنچه اين منطقه را از 
جهان جدا كرده بود مي دانس��ت كه جادوي مش��رق زمين نيز به بركت 
مطالعه گس��ترده همين كتاب ها در جانش نشسته بود. او از مطالعه اين 
كتاب ها تنها افزايش آگاهي خود و ديگران را در نظر داشت. از اين  جهت 
سعي مي كرد از هيچ موضوعي در اين  باره نگذرد. تالش هاي علمي و عملي 
او به  منظور ارتقاي وضعيت زنان به وي��ژه افزايش فهم و درك و فرهنگ 
و همچنين آموزش آن��ان تصويري محجوب و محب��وب از او در جامعه 
جهاني باقي گذاشته بود. ماري براي اولين بار كه از نجف ديدن  كرد پس 
از بازگشت كالمي نغز به زبان آورد كه نشان از شناخت عميق او در اين 
سفر داشت. خواهرم در حالي  كه نفسي عميق از انتهاي وجود مي كشيد 
و به چهره من خيره ش��ده بود، گفت: »اكنون رؤياهايم برآورده ش��ده و 
روحم آرام  گرفته است«. ماري هر وقت به ياد اين سفر مي افتاد، بي اختيار 
اشك از چشمانش جاري مي شد و بغض غريبي گلويش را مي فشرد كه 
او را ناچار به سكوت مي كرد. اين اس��طوره درك و فهم و كمال اگرچه به 
 مرور زمان مسير كهولت را س��پري مي كرد اما روح او همچنان جوان و 
پويا بود كه انگار دورنمايي از افق هاي روشن را ترسيم مي كرد. در همان 
سال ها بود كه توانست از »اليويه روآ« كمك بگيرد و كتاب »شبكه هاي 
اس��الم گرايان« را تأليف كند كه بعدها به زبان فارسي هم ترجمه شد. از 
نشانه هاي معرفت اين زن آن كه پيش از مرگ به برادرش »دومينيك« 
وصيت كرد تا ام��الك او را فروخته و بنيادي بنا كند و س��ه مأموريت را 
به مرحله اجرا برساند؛ اول آنكه س��االنه مبلغي را به دانشجويان مقطع 
دكتراي پژوهش��ي در حوزه خاورميانه اختصاص دهند و سپس رقمي 
در اختيار مركز آموزشي فيزيوتراپ ها در قندهار افغانستان بگذارند تا به 
درمان آسيب ديدگان انفجار مين اختصاص يابد و در مرحله آخر به  طور 
مستمر با بنياد بازماندگان اسيدپاشي در رفع تنگناهاي مالي همكاري و از 
آسيب ديدگان حمايت شود. اين بانوي دردآشناي جهان پس از سه سال 
متوالي كه با سرطان جنگيد، سرانجام در روز اول نوامبر سال 20۱۷ در 
شهر پاريس دار فاني را وداع گفت. »مري فرانس مورگو« يكي ديگر از زنان 
اسالم شناس فرانسوي در پيام تسليتي كه براي او در روزنامه »لوموند« 
به چاپ رساند، مي نويسد: در اين دنيا چون مسافر زندگي كن و خاطرات 
خويش را پشت سر بگذار زيرا اينجا ما ميهماناني بيش نيستيم و از مرگ 
هم گريزي نيس��ت. »ماري پير والكمن« معروف به »مريم ابوذهب« كه 
در هفتم فوريه سال ۱۹52 ميالدي در كمون ش��مال فرانسه و در يك 
خانواده كاتوليك به دنيا آمد، ۱۷  ساله بود كه به پاريس رفت و در آزمون 
ورودي »مؤسسه مطالعات سياسي« قبول شد و در ۱۸ سالگي نيز به دين 
مبين اسالم مشرف شد و مذهب اهل بيت)ع( را برگزيد. او بعدها در رشته 
علوم سياسي از دانشگاه پاريس فارغ التحصيل شد و سال ها در مؤسسه 
ملي زبان ها و تمدن هاي شرقي به عنوان استاد و پژوهشگر ممتاز فعاليت 
كرد. تخصص او مطالعه پيرامون روابط شيعه و اهل سنت در پاكستان و 
افغانستان بود. اين شيرزن مسلمان در دايره علوم طي دوره تحصيالت و 
بعد از آن نقشي ممتاز در منعكس كردن مظلوميت ها و وضعيت دردناك 
شيعيان پاكستان و افغانستان داشت. مسافرت هاي مرتب و منظم او به 
خاورميانه و ازجمله ايران و تش��رف هاي متعدد به عتب��ات عاليات از او 
روحي بلند همراه با تالش هاي گسترده به جا گذاشت و شيرزني ساخت تا 
روحيه انقالبي را به جامعه بشري عرضه كند و براي رسيدن به اهداف بلند 
از هيچ كوششي فروگذار نكند. مريم ابوذهب شايد اولين زن تاريخ بعد 
از اسالم باشد كه در اين  باره پيرو راه حضرت زينب )س( بوده و در قالب 
يك پژوهشگر عالم اسالم با سران دست به شمشير سازمان هايي همچون 
»سپاه صحابه«، »تحرك جعفريه« و »جماعه الدعوه« رودررو مي شد. 
او با شجاعت تمام به استقبال مخاطرات مي رفت و براي پرده برداري از 
زواياي پنهان اين س��ازمان ها تمام توان خود را به كار مي بست اما اين 
اس��طوره مقاومت و جوينده راه رس��تگاري در غرب و در وصيتنامه اي 
دنيوي از برادرش مي خواهد تا پس از فوت جن��ازه او را در قبري بدون 
نام و نشان و در مسير پياده روي زائران اربعين حسيني در ابتداي جاده 
عرشيان حدفاصل نجف به كربال دفن كنند كه اين باالترين پاداش براي 
يگانه شيرزن مسلمان زمانه به حس��اب مي آمد تا به آرزويش كه تطهير 
و تشييع در صحن مطهر علوي و خاكسپاري در جاده عرشيان نجف به 

كربالست، برسد. روحش شاد. 
* روزنامه نگار پيشكسوت

اصولمحكماسالموتشيعبهترينتكيهگاهاست
بانوي تازه مسلمان ايتاليايي:

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

/ مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى 
امام خمینى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 

/مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى 
امام خمینى مشهد 

آگهى ابالغ

دادیار شعبه 226 دادسراى ناحیه 2 مشهد

آگهى احضار متهم

بازپرس شعبه 203 دادسراى عمومى و انقالب ناحیه 2 مشهد

دادنامه

آگهى ابالغ نظریه کارشناس 

منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى
 امام خمینى مشهد 

آگهى ابالغ نظریه کارشناس

منشى شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضایى
 امام خمینى مشهد

-  -

«راى شورا»

–
– – – –

– –

/ حامد کریمیان- قاضى شوراى حل اختالف شماره 9 سنندج
–


