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   نيره ساري 
اين حسين)ع( کيست که همه را شيفته خود می کند؟! چرا اين همه 

سال عزاداري؟! چرا اين همه عاشق؟! 
داس�تان تغييرات و تحوالتي را که دس�تگاه امام حس�ين)ع( براي 
عده  ای رقم زده اس�ت همواره ش�نيده ايم. داس�تان رس�ول ترك 
همداني را همه مي دانيم که چگونه عش�ق به امام حس�ين)ع( او را 
رس�تگار کرد و عاقبت بخير از دنيا چش�م فرو بس�ت. نقطه عطف 
زندگي رس�ول ترك، آغاز ماه محرم اس�ت. در اش�عاري که به قلم 
رس�ول ترك منتش�ر ش�ده اس�ت، يك بيت شعر دس�ت به دست 
چرخيده که گوي�اي همه حقيق�ت تغيي�ر اوس�ت: در جواني همه 
نوع باده و مي  نوش�يدم / راس�تش هيچ کدام چايي ارباب نش�د... 
علي گندابي که در محله گنداب قديم همدان زندگي مي کرد، يكي 
ديگر از همين افراد اس�ت؛ فردي که در عين فسق و فجور، به برکت 
روضه حضرت عباس)ع( در شب اول ماه محرم روزنه نوري از مرام و 
معرفت در وجودش روشن مي شود. علي گندابي شراب خوار به جايي 
مي رسد که خدا لياقت داده و زير پاي زوار علي بن ابيطالب)ع( خاکش 
مي کنند. شايد برخي رسول ترك و علي گندابي را متعلق به نسل هاي 
قبل بدانن�د و پيش خود فكر کنند دوره آنها به س�ر آمده اس�ت اما 
تحوالت رخداده در زندگي تازه مسلمان شده ها نشان مي دهد شايد 
ماجرا حتي اثرگذارتر از ماجراي رس�ول ترك و علي گندابي باشد. 
تازه مسلمان شده ها افرادي هستند که عمدتاً هيچ زمينه اي از روضه 
و روايت هاي محرم ندارند اما با يك اتفاق س�اده، گمشده خود را در 
سيدالشهدا)ع( و قيام عاشورا پيدا مي کنند. شخصيت هاي مختلف 
از مليت هاي متفاوت در نقاط مختلف جهان امام حسين)ع( را نه در 
يك محيط مذهبي بلكه گاهي در قلب اروپا و با وجود تمام تبليغات 
منفي عليه دين اسالم شناختند؛ کساني که با شنيدن داستان کربال 
زير و رو مي شوند و مسير زندگي آنها تغيير مي کند. برخي افراد امام 
حسين)ع( را تكه پازل شيعه و مسلم ش�دن خود مي دانند و برخي 
ديگر زندگي خود را مديون لطف و محبت امام حسين)ع( مي دانند. 
روزنام�ه ج�وان در صفحه س�بك زندگي خ�ود با جس�ت وجو در 
س�ايت رهيافته م�روري کوت�اه دارد به برخ�ي روايت هاي�ي که از 
زبان تازه مسلمان ش�ده ها بيان ش�ده اس�ت؛ افرادي که مي توانيم 
بگويي�م مسلمان ش�ده ب�ه دس�ت مب�ارك سيدالش�هدا)ع( و 
ماج�راي کربال و عاش�ورا هس�تند. همچني�ن در کوتاه نوش�تي از 
تازه مسلمان ش�ده ها نام ام�ام حس�ين)ع( در کالم اف�راد مختلف 
از مليت ه�اي اروپاي�ي و امريكاي�ي جم�ع آوري ش�ده اس�ت. 

روايت افراد تازه مسلمان ش�ده ب�ا مليت هاي مختل�ف که امام 
 حس�ين)ع( را ن�ه در ي�ك محي�ط مذهبي بلك�ه در قل�ب اروپا
 و امريكا و با وجود تمام تبليغات منفي و اسالم هراسي شناختند

 نشان مي دهد مغناطيس امام حسين)ع( عالم گير است

من مسلمان  شده  عشق حسينم 
مغناطيس عالم گير امام حسين)ع( به روايت ره يافتگان به دين اسالم 

دیروز امی
امروز زینب

 ام��ي هوجكين��س انگليس��ي- ايرلندي اس��ت. 
اولين شناخت وي از اسالم آش��نايي با يك جوان 
س��ني مذهب بوده كه در نهايت جز سوءاس��تفاده 
حاصلي نداشته است. ذهنيت امي برهم مي خورد. 
بعد از ط��ي ك��ردن دوران درمان روح��ي خود از 
شكس��ت در رابطه، س��راغ مس��يحيت مي رود اما 
آرام��ش وي برنمي گ��ردد. وي در خاط��رات خود 
مي گويد حتي س��راغ بودائيس��م و هندو مي رود و 
تحت تأثير اين دين ها نيز ق��رار مي گيرد اما باز هم 
براي وي قانع كننده نبوده اس��ت. در نهايت از خدا 
مي خواهد براي شفافيت و پيدا كردن راه درست به 
وي كمك كند. در همين زمان به گرايش تشيع فكر 
مي كند اما ياد صحبت بعضي از دوستانش مي افتد 
كه به وي گفته بودند »در مورد شيعيان نپرس! آنها 

كثيفند. آنها كافرند.«
اما روزي خيلي اتفاقي در يك سخنراني روضه امام 
حسين)ع( خوانده مي ش��ود و همه شروع به گريه 
مي كنند. با خودش مي گويد: »چرا همه دارند گريه 
مي كنند؟ نمي فهمم.« نقل دقيق از اين تازه مسلمان 
مطرح شده اين اس��ت كه: »چرا بايد بر مردي كه 
بيشتر از صدها سال پيش فوت كرده، گريه كنند!« 

بعد از اين س��خنراني زندگينامه هر ك��دام از اهل 
بي��ت)ع( را مطالعه مي كند و يك حس عاش��قانه 
جديدي نس��بت به پيامبر)ص( و خانواده اش پيدا 
مي كند. در نهايت متوجه مي ش��ود در مورد تشيع 

به او دروغ گفته اند. 
 امي مي گويد: داستان امام حس��ين)ع( مرا تحت 
تأثير قرار داد. قباًل به م��ن مي گفتند كربال خيلي 
مهم نيس��ت، اما وقتي فهميدم كه مس��لمانان به 
امام حسين)ع( حمله كردند و او را كشتند، بسيار 
شوكه شدم. وقتي فهميدم امام حسين)ع( در برابر 
چه چيزي مي جنگد، گفتم من بايد اهل بيت)ع( را 
بپذيرم. نمي توانم در جبهه امام حسين)ع( نباشم، 
چون احس��اس مي كردم اگ��ر اي��ن كار را نكنم به 
او خيانت ك��رده ام و براي هميش��ه در جبهه يزيد 

خواهم بود. 
او مي گويد: »چيزي كه واقعاً مرا تحت تأثير قرار داد، 
اين بود كه حضرت زينب)س( حتي در شب يازدهم 
محرم هم نماز شب خود را خواند. آن نماز يك نماز 
واجب نبود، اما او اين كار را كرد و هيچ وقت در طول 

آن زمان هاي سخت از خدا گاليه نكرد!« 
در نهايت وي اس��م زينب را انتخاب مي كند و بيان 
مي كند: »نه فقط به خاطر ارتباطات احساسي، بلكه 
به اميد اينكه من هم ان شاءاهلل، همانطور كه حضرت 
زينب)س( براي امام حسين)ع( بود، براي امام زمان 

حاضرم فدايي امام مهدي)عج( باشم.«

  پل اشميت آلماني: زندگي و شهادت امام حسين)ع( 
مبهوتم كرد. همه چيزش را براي اسالم داد تا با طاغوت 
مبارزه كند. همين جا بود فهميدم شعار دين از سياست 

جداست، حرف درستي نيست. 
      آگوس��تين زواليوس آرژانتيني: امام حس��ين)ع( 

هميشه به من پناه داده است. 
   حسين خووان اس��پانيايي: به خاطر روحيه جهادي 
امام حسين)ع( و اينكه ايشان دنبال مبارزه بودند، نامم 

را حسين گذاشتم. 
    برايان كلمبيايي: من از وقتي به دين اسالم عالقه مند 
شدم كه قيام عاشوراي امام حسين)ع( را مطالعه كردم. 
    فريده ريگي اهل كره جنوبي: مناجات امام حسين)ع( 

شاهراه من به دين اسالم بود. 
    آنيما)فاطمه( چيني: در س��ن ۲۱س��الگي متوجه 
شخصيتي همچون امام حسين)ع( شدم و من آن موقع 

بود كه مذهب شعيه را براي خود پذيرفتم. 
    ناتالي لوبر انگليسي: داستان كربال، امام حسين)ع( و 

سكينه)س( نقطه شروع تحول در زندگي من شد. 

    كاميال سلستينو برزيلي: زندگي امام حسين)ع( را 
كه خواندم، نتوانستم فكر كنم كه خدايي وجود ندارد. 

    لوكاس برانك امريكايي: الگو و گمش��ده خود را در 
امام حسين)ع( يافتم... به دنبال نوعي توازن ميان پرهيز 
از خشونت و مقاومت مسلحانه در برابر ظلم بودم و اين 

توازن را جز در امام حسين)ع( نيافتم. 
    كلودي��ا كازونوت��وي ايتاليايي: 
ويژگي هاي خاص امام حس��ين)ع( 

باعث شد مسلمان شوم. 
    مگدالنا ت��ورس مرينو اهل پرو: 
من عاشق امام حسين)ع( هستم. او 

براي احياي دين شهيد شد. 
    ديويد فيليپيني: در حب و عشق 
امام حس��ين)ع( براي انس��ان اميد 

وجود دارد. 
پي��ام  ژاپن��ي:  آتسوش��ي      
سيدالش��هدا)ع( در حادثه عاش��ورا 

درس آزادگي است. 

    ارش��اد كوس��ر پاكس��تاني: زيارت امام حسين)ع( 
زندگي انس��ان را تغيير مي دهد و انس��ان را به عشق و 

تحول واقعي مي رساند. 
    ابراهيم اهل كنگو: با ديدن مراس��م عاشوراي امام 
حسين)ع( غوغاي عجيبي درونم اتفاق افتاد و نتوانستم 

بي تفاوت باشم. 
    مارگارت ملهورن آلماني: از اهل بيت)ع( با امام 

حسين)ع( بيشتر از همه مأنوس هستم. 
    حمزه وانگ انگليس��ي: مادرم مس��لمان 
نبود اما زير سرش تربت امام حسين)ع( 

گذاشتم. 
    ريچارد كيلهورد بلژيكي: اعتقاد، 
عش��ق و ارادت مردم ايران به ائمه 
اطهار)ع( به وي��ژه عزاداري آنان در 

ماه محرم برايم بسيار جذاب بود. 
    س��وفياي دانمارك��ي: بع��د از 
آشنايي با امام حسين)ع( مسلمان 

شدم. 

    ايوت بالداچينو استراليايي: دستان امام حسين)ع( 
را در سراسر زندگي ام احساس مي كنم. 

    جووآنا ملودورتي ايتاليايي: از اينكه مسلمان شدم 
هرگز پشيمان نشده ام، چون الگوي من امام حسين)ع( 

و امام علي)ع( هستند. 
    مولرماكس��ي ميليانوس آلماني: من خودم را مريد 
حضرت زهرا)س( و فرزندشان امام حسين)ع( مي دانم، 
چون اگر قيام بزرگ عاش��ورا اتفاق نمي افتاد، ما اينجا 

نبوديم تا به راحتي از اسالم دم بزنيم و زندگي كنيم. 
    ماركو)حس��ين( ايتاليايي: حض��ور در يك مجلس 
روضه امام حسين)ع( در شهر رم تغييري در فكرم ايجاد 

كرد كه نهايتاً هشت ماه بعد رسماً مسلمان شدم. 
    جرج ش��كور، استاد مسيحي دانش��گاه بيروت: اگر 
عشق به امام حسين)ع( نشانه مسلمان بودن است، اعالم 

مي كنم من مسلمانم.
    خوزه لوئيس مكزيك��ي: تبعيت از قرآن، حركت در 
مسير درس��ت و دوري از ماديات مهم ترين درس قيام 

امام حسين)ع( است. 

 با خواندن داستان امام حسين)ع( 
خود را پيدا كردم

»كاميال سلس��تينو« مس��يحي ب��وده و با 
خواندن داس��تان امام حسين)ع( متحول 
مي شود. وي كه برزيلي است تعريف مي كند: 
از ابتدا دين مسيحي داشتم، اما آدم معتقدي 
نبودم و پايبندي زيادي به عبادات مسيحيت 
نداش��تم ولی به خاطر مادرم كه دوس��ت 
داشت فرزندانش انسان هاي معتقدي باشند، 
به كليسا مي رفتم. همواره سؤاالتي از قبيل 
چرا حضرت عيسي)ع( پسر خداست و حضرت آدم)ع( نيست، در حالي 
كه حضرت آدم نه پدر و نه مادر دارد يا مسئله تثليث برايم هضم شدني 
نبود يا اينكه چرا يك انسان گنهكار بايد در محضر انسان گنهكار ديگر 
به گناهش اعتراف كند.  مدتي گذشت و من با فردي لبناني آشنا شدم 
و كتابي با موضوع اسالم، پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( به من داد و فقط به 
خاطر كنجكاوي بود كه كتاب را گرفتم و خواندم، وقتي در مورد خداوند 
خواندم، با مفهوم خدا در اس��الم آش��نا ش��دم. با خواندن داستان امام 
حسين)ع( متحول ش��دم و خود را پيدا كردم، تصميم گرفتم مسلمان 

شوم و ديگر نتوانستم فكر كنم كه خدايي وجود ندارد. 

 ماجراي كربال را شنيدم
 عاشق امام حسين)ع( شدم

»ويكت��ور« مس��يحي- كاتولي��ك بوده و 
اصالتاً امريكايي اس��ت. ويكتور س��ال 99 
در امامزاده صالح مس��لمان مي شود و نام 
حس��ين)ع( را براي خود برگزيده است.  او 
درباره انتخاب اين نام مي گويد: »زماني كه 
قرار شد مسلمان شوم، بدون هيچ ترديدي 
نام حسين)ع( را براي خودم انتخاب كردم. 
در واقع زماني كه ماجراي كربال را شنيدم، 

عاشق امام حسين)ع( شدم و خيلي تحت تأثير قرار گرفتم.«

  آشنایي با شخصيت امام حسين)ع(
  نقطه اوج تحوالت فكري و روحي ام بود

»ديانا ترون گوسو« مسيحي مسلمان شده اي 
اس��ت كه مي گويد در مس��ير تحقيقات خود، 
با ش��خصيت امام حسين)ع( آش��نا مي شود و 
به گفته خود، اين نقط��ه اوج تحوالت فكري و 

روحي او بوده است. 
وي درب��اره احساس��ش از سيدالش��هدا)ع( 
مي گويد: راستش نمي توانم به اين سؤال پاسخ 
بدهم. آيا شما مي توانيد اوج حقيقت را تعريف 

كنيد؟ امام حسين)ع( اوج حقيقت است
. وجهي عجيب از حقيقت انسانيت در عاشورا رقم خورده است، البته در هر 
مليتي قهرماناني هستند، اما همه آنها يك بعدي  هستند. امام حسين)ع( 
ابعادي دارد كه هر چق��در روي آن مطالعه و تحقيق كنيد، تمام ش��دني 

نيست. باور كنيد خيلي از اين عظمت هنوز ناشناخته مانده است. 

  مظلوميت امام حسين)ع(
 مرا مسلمان كرد

بان��و »اس��تفاني« از ماداگاس��كار بعد از 
مسلمان شدن نام نجمه را انتخاب كرد. او 
داستان مسلمان شدنش را اينگونه تعريف 
مي كند: من در يك خانواده مس��يحي به 
دنيا آمدم. تا س��ن ۱9س��الگي مسيحي 
بودم و خيلي كنجكاو بودم در مورد اسالم 
تحقيق كن��م، به همين بهان��ه پيش يك 
مبلغ خانم مس��لمان رفتم در مورد اسالم 
اطالعات كسب كنم. وقتي با ديدگاه اسالم آشنا شدم و از پنجره اسالم 
به دنيا نگاه كردم، اش��تياقم بيشتر شد. با اينكه مس��يحي بودم، ولي با 
مسلمانان همراه آن خانم مبلغ نماز مي خواندم و در ماه رمضان به احترام 
آنها چيزي نمي خوردم. در ماه محرم با مكتب امام حسين)ع( و عاشورا 
آشنا و از ظلمي كه به او شده بود بس��يار متأثر شدم، اصاًل نمي توانستم 
فردي به قساوت يزيد را تصور كنم. مظلوميت امام حسين)ع( باعث شد 

تصميم بگيرم مسلمان شوم. 

با صحبت از امام حسين)ع( 
جواب سؤاالتم را گرفتم

»محمد جلوس« از شهر برلين كشور آلمان 
مي گويد با رفتن به يك حسينيه با اسالم آشنا 
شده و با مطالعه كتاب هاي اسالمي اطمينان 
پيدا كرده كه اين دين حق است. او مي گويد: 
»قبل از مسلماني فكر دنيايي و مظاهر دنيايي 
برايم مهم بود اما وقتي مسلمان شدم، خيلي 
راحت ش��دم و احس��اس آرام��ش مي كنم. 
حسينيه كه رفتم يك شيخ از امام حسين)ع( 
صحبت كرد، او گفت امام حس��ين)ع( هر چه داشت در راه خدا داد و من 
كه با خود فكر مي كردم چطور اسالم بعد از اين همه مدت مانده، جواب 
سؤاالت خود را با شناخت اس��الم پيدا كردم. در حال حاضر در قم فقه و 

اصول مي خوانم و اسالم خالص در اينجاست.«

  عشق به امام حسين )ع(
 مهم ترین محرك شهادتين گفتن من شد

»ساره باي ساي« تازه مس��لمان شفا يافته 
امام حس��ين)ع( اس��ت. او كه از مسيحيان 
پروتستان بوده اس��ت، در سال93 مسلمان 
مي شود و اكنون ساكن تهران است. ساره از 
جمله مسيحياني است كه به اسالم گرويده. 
خودش مي گويد عش��ق به امام حسين )ع( 
مهم ترين محرك براي شهادتين گفتن وي 
بوده است. ناپدري ساره مسلمان و مادرش 
مسيحي بوده و دليل تحول و گرايش وي به اسالم ناپدري اش بوده است.  
وي در خاطرات خود تعريف مي كند: زماني كه بچه بودم به بيماري خوني 
العالجي مبتال شدم كه آن زمان هم اين داروهايي كه االن در دسترس 
مردم اس��ت، نبودند و دكترها گفته بودند زنده نمي مان��م. بيماري ام به 
گونه اي بود كه كم كم تمام بدنم مثل گلوله جمع مي شد و مي مردم. مادرم 
خيلي نااميد شده بود. دوستان مس��لمان مان به مادرم گفته بودند براي 
سالمتي و شفاي بچه نذر كن تا خوب شود. مادرم هم نذر امام حسين)ع( 
كرده بود. من را پاي برهنه در مراس��م عزاداري امام حسين)ع( مي برد، 
مي چرخاند. اذيت مي ش��دم. پاهايم زخم ش��ده بود، ولي خدا را شكر به 
كمك امام حس��ين)ع( شفا گرفتم و خوب ش��دم. به بركت آن سالمتي 
هنوز هم در مراس��م عزاداري امام مي روم و اين  بار زير لب ذكر مي گويم 

و دعا مي خوانم. 

از امام حسين)ع( به امام علي)ع(
 پيامبر)ص( و قرآن رسيدم

»جيمي كوري« در كانادا متولد ش��ده اما 
اصالتاً لبناني است. جيمي كوري كه اكنون 
علي كاظم نام دارد و در ش��هر قم زندگي 
مي كند، مي گويد هم اكنون طلبه است. او 
پيش از آغاز طلبگي و پيش از آمدن به قم 
در يك شركت هواپيمايي در كانادا مشغول 
فعاليت بود.  علي كاظم در پاسخ به اينكه 
چه چيزي سبب شد به اسالم روي بياورد، 
گفت: خانواده ام مسيحي هستند و يكي از عواملي كه باعث شد به سمت 
اسالم روي بياورم، مسئله سياسي بود، اينكه نسبت به مسئله فلسطين 
حساس��يت داش��تم و از طريق گروه هاي مقاومت در منطقه همچون 
حزب اهلل با انقالب اسالمي در ايران آشنا شدم.   وي افزود: امام حسين)ع( 
را نمي شناختم و در مورد ايشان زياد تحقيق و جست و جو كردم و از امام 

حسين)ع( به امام علي)ع(، پيامبر)ص( و قرآن رسيدم. 

 امام حسين)ع( آخرین تكه پازل
 شيعه شدن من بود

»آماندا اس��ميت« بانويی امريكايي اس��ت. وي 
تعريف مي كند: »اولين باري كه در مورد اسالم 
ش��نيدم هنگامي بود كه با مرد مسلماني نامزد 
كردم، البته او چندان اه��ل نماز و انجام فرايض 
نبود. من از دين او خوشم آمده بود، لذا تحقيقاتم 
را شروع كردم. تنها چيزي كه از اسالم مي دانستم 
به اطالعاتي محدود مي شد كه از رسانه ها دريافت 
كرده بودم و نگاه خيلي مثبتي به اسالم نداشتم. 
اگرچه خيلي زود متوجه شدم بيش از چيزي كه تصور مي كردم، اسالم پربار 

است.
 من فهميدم تمام چيزهايي كه از اسالم مي دانس��تم كاماًل غلط بوده است، 
اما با ديني مواجه شده بودم كه داراي عقايدي كاماًل منطقي، زيبا، عادالنه و 
معجزه آسا بود... آشنا شدن با سرنوشت حضرت زهرا)س( و امام حسين)ع( 
آخرين تكه پازل شيعه شدن من بود.« آماندا امام حسين)ع( را الگويي 
براي تمام بشريت می داند و مي گويد: افتخار مي كنم شيعه امام 

حسين)ع( هستم. 

  امام حسين)ع(
 در كالم برخي مسلمان شده ها


