
  معصومه طاهری
مارگارت ملهورن اهل هامبورگ آلمان اس�ت 
که بعد از ازدواج با همسر ايراني خود علي اکبر 
محسنيان پدر همس�رش نام  مريم را برايش 
انتخاب ک�رد. زمانى که در هامب�ورگ اقامت 
داش�تند، او در يک تجارتخانه کار مي کرد اما 
چون همسرش دوست نداشت سر کار نرفت. 
مارگارت که پدربزرگش کشيشي سرشناس و 
پدرش نازي بود، حاال بيشتر خود را يک ايراني 
مي داند تا آلماني. آنها حاال چند سالي مي شود که 
در گرمسار ساکن هستند و کشاورزي مي کنند. 
به واسطه انجمن شهيد ادواردو آنيلي با اين زوج 
آلماني ايراني آشنا شديم و گپ وگفتي داشتيم. 

    
چي شد مسلمان شديد؟

وقتي با شوهرم آشنا ش��دم فهميدم مسلمان 
است و بيشتر صحبت هاى ما درباره دين اسالم 
و مقايس��ه با مس��يحيت بود. تقريباً يك سال 
طول كشيد تا تصميم به ازدواج گرفتيم. در روز 
ازدواج پيش آقاى بهشتى در مسجد هامبورگ 

رفتم و مسلمان شدم.
از شهيد بهشتي خاطره اي داريد؟

نه، غير از اينكه ما را براى هم عق��د كرد و من به 
دست ايشان مسلمان ش��دم. همسرم مي گويد: 
شهيد بهشتى به او گفت خانم شما واقعاً اسالم را 
قبول كرده يا نه فقط چون مى خواهد با شما ازدواج 

 كند مسلمان شده است؟ 
مراسم عقد شما چطور بود؟

مراس��مي در كار نبود حتى يك شاهد هم كم 
داش��تيم كه همس��رم رفت يك نفر را آورد. در 
آلمان ساده تر از اينجا برگزار مي شود البته مراسم 
ما زيادى ساده بود شيرينى هم نداشتيم كه به 
خودمان تعارف كنيم! تمام ش��د و من سر كارم 

رفتم چون دو ساعت مرخصى گرفته بودم. 
چطور مادر راضي ش�د به طوري که 

خودش هم به اسالم گرويد؟
هنر همس��رم بود. با هم خيلي ح��رف مي زدند 
باالخره ي��ك روز در اي��ران به ش��وهرم گفت 
مي خواهد مسلمان بشود. ٨٨ سال داشت كه با 
حضور امام جمعه گرمسار در منزل ما شهادتين 

را گفت و مسلمان شد. 
از چه چيز اس�الم بيش�تر خوشش 

آمده بود؟
بيشتر مي خواست از ما دور نشود چون همسرم 
به او گفته بود در صورت مسيحى ماندن راهمان 
از هم جدا مي شود. شايد هم براى خودش دليل 
ديگرى داشته اما مهم اين است كه خدا كمكش 
كرد مسلمان شود. يك بار وقتى تاريخ مسلمان 
شدنش را مي نوشتم، متوجه شدم همين روز 

هم روز تولدش بوده است. 
رابط�ه پدرتان با همس�رتان چگونه 

بود؟
پدرم نازى بود اتفاقاً با همسرم خيلى خوب بود 
چون فهميده بود با جهودها خوب نيست، او را 

دوست داشت.

اولين نمازي را که خوانديد به خاطر 
داريد؟

اول بار كه به ايران آمديم مادرشوهرم به من نماز 
ياد داد و من اولين بار كه ي��اد گرفتم در اتاق با 
ايشان نماز خواندم يادم هست خيلى احساساتى 

شده بودم و همينطور اشك مي ريختم. 
زندگي در ايران سخت نيست؟

نه چون در سن خيلى كم با شوهرم آشنا شدم. 
قباًل غير از خريد براى خان��ه تقريباً با آلماني ها 
رابطه اى نداش��تم االن بيش��تر خودم را ايرانى 
مي دانم تا آلمانى. هميشه با فاميل شوهرم كه 
خيلى هم زياد هستند بودم براى همين به جز 

نوشتن، فارسى را نسبتاً خوب ياد گرفتم. 
با کدام يک از اهل بيت بيش�تر انس 

داريد؟
امام حس��ين)ع(، ولى مكه كه ب��ودم در جايي 
كه جنگ خندق اتفاق افتاده بود مس��جدهاى 
كوچك زيادى وجود داشت. آنجا مسجد حضرت 

فاطمه)س( بود. خيلى گريه كردم و ش��وهرم با 
اصرار من را از آنجا برد. 

توصيه شما به افرادي که مي خواهند 
اسالم را بشناسند، چيست؟

دنبال حقيقت بروند چون هركس دنبال حقيقت 
برود باالخره به اسالم مي رسد! مانند شهيد ادواردو 
كه من خيلى به جاى برادر مسلمان دوستش دارم. 
ايشان خيلى بزرگ است. هر وقت فيلم ايشان را 
مي بينم نمي توانم جلوى گريه خودم را بگيرم. 
شوهرم مي گويد ايمان دارد ش��هيد ادواردو در 

ظهور امام زمان)عج( حتماً برمي گردد. 
ظاهراً مدتي طول کش�يد تا حجاب 
بگذاريد. چه ش�د که فلسفه حجاب 

را پذيرفتيد؟ 
حجاب را مانند بقيه احكام اس��الم از همان اول 
قبول كردم اما سهل انگارى هاى من و همسرم 
مدتى اين مسئله مهم را عقب انداخت تا اينكه با 
نماز حجاب را شروع كردم. همسرم كتاب حجاب 
نوشته شهيد مطهرى را به عنوان بهترين كتاب 

درباره حجاب به من معرفي كرد. 
آقاي محسنيان شما چي شد به آلمان 

رفتيد؟
آن زمان خفقان عجيبى در اي��ران حاكم بود! 
ساواك با قس��اوت رفتار مي كرد، مردم عادى 
در امان نبودند مثاًل اگر در خيابان دو ماش��ين 
با هم درگير مي شدند كه يكي ماشين كارمند 
ساواك بود طرف مقابل بيچاره مي شد. اعضاي 
يك خانواده به هم شك داشتند كه نكند يكي 
از آنها ساواكى باش��د! براى جوان ها دورنماى 
مثبتى وجود نداشت. كسي كه نمي خواست در 
آن خفقان هضم بشود اگر مي توانست از ايران 
مي رفت. اواخر س��ال ٦١ ميالدى تازه مدرك 

سيكل گرفته بودم. مرحوم پدرم تاجر فرش بود 
و به چند كش��ور از جمله آلمان صادرات فرش 

داشت. من هم راهي آلمان شدم. 
چطور با خانم مارگارت آشنا شديد؟

در يك رستوران. آنجا كسى خواستگارى نمي رود 
هركس به شكلي با ديگرى آشنا مي شود. خانواده 
ما مذهبى بود. پدرم هر شب بعد از شام تقريباً يك 
ساعت تاريخ و ماجراهاى صدر اسالم را براى ما 
به صورت داستان تعريف مي كرد براي همين ما 
از نظر مذهبي اطالعاتي داشتيم. مارگارت بعد 
از اينكه دانس��ته هايم از پدر درباره اسالم را به او 
انتقال دادم تمايل به مسلمان شدن پيدا كرد. بعد 
از آن به مسجد هامبورگ رفتيم و به دست شهيد 
بهشتى مسلمان شد. همانجا هم شهيد بهشتى 

ما را به عقد هم درآورد. 
چطور مادر خانم م�ارگارت را راضي 

کرديد؟
خيلى مخالفت مي كرد و س��عى داشت جلوى 
ازدواج م��ا را بگي��رد، حت��ى از دس��ت من به 
كنس��ولگرى ايران در هامبورگ هم ش��كايت 
كرد كه مزاحمت برايشان درست كردم. در اين 
مدت من با مالقات هايى كه با ايش��ان داشتم 
راجع به سه دين الهى يهود، مسيحيت و اسالم 
و برترى اسالم حرف مي زدم مثاًل قرآن در طول 
١٤٠٠ س��ال تغيير نكرده اما انجيل چهارگانه 
تحريف شده و ٤٠٠سال بعد از حضرت مسيح 
جمع آورى شده و مسائل از اين دست تا فارغ از 
تبليغات منفي با اسالم واقعي آشنا بشود خدا 

هم كمك كرد و مسلمان هم شد. 
خاطره اي از شهيد بهشتي داريد؟

هنگامى كه مي خواست عقد را جارى كند از مبلغ 
مهريه سؤال كرد. من اين موضوع را فراموش كرده 

بودم تازه بايد با عجله براى خانم توضيح مي داديم 
و همسرم هم مي گفت مهريه نمي خواهد. شهيد 
بهشتى هم براى توجيه مطلب، مسئله امنيت 
اقتصادى را مطرح كرد ول��ي زير بار نمي رفت و 
مي گفت اين امنيت نم��ي آورد تا اينكه باالخره 
رضايت داد حلقه ازدواجمان مهريه اش باشد و 

شهيد بهشتى خيلي او را از اين بابت ستود. 
ب�ا پروفس�ور فالط�وري ارتباط�ي 

داشتيد؟
ايشان را در مس��جد مي ديدم. همكارى بسيار 
نزديكى با مسجد هامبورگ داشت ولي من با 

ايشان رفت و آمدى نداشتم. 
چي شد تصميم بازگشت به ايران را 

گرفتيد؟ 
وقتى سروصداى انقالب بلند شد و امام به پاريس 
رفتند از گوشه و كنار دنيا به ديدن امام مي رفتند! 
من هم با خانمم به پاريس رفتيم و با امام مالقات 
كرديم و تصميم گرفتيم براى كمك به انقالب 
به ايران برويم و در تظاهرات شركت كنيم. در 
اتاقى كه با امام مالقات كرديم تقريباً نزديك 2٠ 
نفر ديگر هم بودند و مي خواس��تم از امام سؤال 
بپرسم اما ابهت امام مرا منقلب كرده بود و زبانم 
باز نمي ش��د. خانمم كه حال مرا نمي دانست از 
پشت سر با صداى خفيف و زير لب مي خواست 
به من يادآورى كند كه سؤال بپرس. براى ساكت 
كردن او ك��ه توجه بقيه را هم جل��ب كرده بود 
توانستم امام را حضرت آقا خطاب كنم تا سؤالم 
را بپرسم كه گريه امان نداد و دهانم را بست. امام 
به من نگاه كردند و در حالى  كه لبخند مي زدند 
سؤال مرا بدون اينكه از من شنيده باشند گفتند. 
اينجا بود كه حجت به من و افراد حاضر تمام شد. 
تصميم گرفتيم به ايران برگرديم و تا پاى جان به 

انقالب كمك كنيم. 
چرا سراغ کشاورزي رفتيد؟

بعد از پيروزى انقالب تنها كارى كه از من در آن 
موقعيت س��اخته بود فروختن قسمتى از خانه 
پدرى در ش��ميران و خريد زمين كشاورزى و 
كار در اين زمينه بود كه انجام دادم. كشت هاى 
معمول آب و هواى گرمس��ار گندم، جو، ذرت و 
پنبه  است همچنين احداث باغ انار و انجير و از 

اين قبيل را دنبال مي كنم. 
کتابي هم به آلماني ترجمه کرديد؟

كتابى ترجمه نك��ردم اما مطالب��ى از معارف 
اس��المى ب��راى بعض��ى از دوس��تان آلمانى 
مي نوشتم؛ البته درباره كتاب و ترجمه در رابطه 
با اس��الم طرح هاى خوبى دارم كه مي توان با 
امكانات كم به توفيقات بزرگ رسيد به شرطى 
كه دقيق و با پشتكار اجرا شود! معتقدم قوي تر 
از بمب اتمى و مؤثرتر از هر اقدامى، رس��اندن 
طبقه بندى شده حقايق اسالمى به دست مردم 
تشنه حقيقت در سرتاسر جهان است. ارزش ها و 
حقايق اسالمى با جامعه غرب كاري خواهد كرد 
كه باران رحمت الهى در بهار با طبيعت مستعد 
مي كند ولى افسوس كه مس��ئوالن از همه جا 

بي خبر ما مشغول خودشان هستند.
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   زينب زمانيان
حميدرضا سرابي متولد س�ال 6۹ در خانواده اي 
هنرمند و هنردوس�ت در يکي از مناطق جنوب 
تهران است، ليسانس دارد و مدرس هنر و کامپيوتر 
است. او تأکيد مي کند که دست از تالش و کوشش 
براي يادگيري و آموختن برنمي دارد، خوشنويسي 
تمرين مي کند و کتاب ها و مقاالت هنري مي خواند. 
10 س�ال اس�ت که در ايام محرم روي خودروي 
متقاضيان خطاطي مي کن�د و عبارات و جمالت 
متناسب با اين ايام را روي ماشين ها مي نويسد. 
در آستانه ماه محرم پاي صحبت هايش نشستيم.

    
چطور شد وارد عرصه خطاطي شديد؟

خيلي دوست داشتم براي ايام محرم كار حرفه اي 
انجام بدهم، به همين دليل سال ها تالش كردم تا 
در اين زمينه كار خوب ارائه دهم. االن يك سبك 
مشخص دارم كه كمتر كسي به آن تسلط دارد، من 

اصاًل با شابلون يا كليشه كار نكردم. 
ب�راي خطاط�ي روي ماش�ين ها از چه 

رنگ هايي استفاده مي کنيد؟
 امسال قصد دارم كه براي خط زدن روي ماشين ها 
عالوه ب��ر اس��تفاده از رنگ هايي مث��ل گواش و 
پالس��تيك كه با آب پاك مي شود از گل هم براي 
نوشتن اس��تفاده كنم چون كار را سنتي تر جلوه 
مي دهد، استفاده از گل در ايام سوگواري محرم و به 
ويژه در روز عاشورا از قديم ميان مردم رواج داشته 
است لذا اين سبك در صورت اجرايي شدن با فضا و 

حال و هواي ايام محرم بيشتر مطابقت دارد. 
هرکسي در ايام محرم سعي مي کند در 
حد توان خود کاري انجام دهد و معتقد 
است اثر آن را در زندگي خود مي بيند، 
شما هم با هنر خطاطي روي ماشين ها 
در اين ايام فعالي�ت داريد. اين کار چه 

تاثيري در زندگي تان داشته است؟
بلي، همه بر اس��اس اعتق��ادي ك��ه دارند تالش 
مي كنند تا گوشه اي از كار را بگيرند تا ارادت خود 
را به شهداي دش��ت كربال و امام حسين)ع( نشان 
دهند. هركس��ي هم پا در اين راه مي گذارد دلش 
مي خواهد هميش��ه در همين حال و ه��وا بماند و 
دلش لبريز از عشق ائمه)ع( باشد، نيت من در تمام 
اين ١٠سالي كه هنرم را وقف محرم و مردم كرده ام، 
سالمتي پدر و مادرم و شادي روح همه درگذشتگان 
و اساتيدم بوده است. اين نكته را متذكر شوم كه به 
لطف همي��ن كاري كه انجام مي ده��م در زندگي 
موفق بوده ام. براي انجام يك كار گاهي س��اعت ها 
سر پا مي ايستم  و دقت فوق العاده اي مي خواهد اما 

چون كار را دوست دارم خسته نمي شوم. 
مراجعه کنندگان به شما بيشتر متقاضي 

چه نوع خطي هستند؟
همه جوره هستند، اشخاصي كه مراجعه مي كنند 
بيش��تر متقاضي خط هاي شكس��ته و نستعليق 
هستند و دوست دارند كه خودم برايشان بنويسم. 
نوع نوشته ها بستگي به سن و سال افراد دارد. افراد 
جوان بيش��تر طرح هاي گرافيكي و نوش��ته هاي 
خاص يا لوگو مانند دوس��ت دارن��د، عده اي خط 
نقاشي مي خواهند، عده اي نوشته هاي انگليسي 
مي خواهند، عده اي خط هاي س��اده، عده اي هم 

به ياد شهداي عاشورا، قطرات خون را مي خواهند 
و عده اي هم طرح هاي برچسبي را به صورت خط 
مي خواهند كه هرچند سخت اس��ت اما برايشان 
انجام مي دهم، تمام سعي و كوشش من اين است 
كه تقاضاي همه را بر آورده سازم. باور كنيد از نقاط 
دور و نزديك تهران و شهرستان هاي مجاور مثل 

كرج پيش من مي آيند. 
اين کار ش�ما از نظر قوانين راهنمايي و 

رانندگي قانوني است؟
پليس راهنمايي و رانندگي اعالم مي كند كه اين كار 
جريمه دارد اما من كارم را وقف كرده ام، اين كار ريشه 
در اعتقادات مردم دارد، با اعتقادات مردم نمي توان 
شوخي كرد، اين كار يك كار حماسي است، از روي 
هوا و هوس نيس��ت براي همين هر سال بيشتر از 
سال قبل مي شود، از روي عشق و عالقه ديني اين 
كار انجام مي شود، مردم هم حمايت مي كنند. اين 
حمايت مردم اس��ت كه يك هنرمند را روي پا نگه 

مي دارد و من همينجا از همه مردم تشكر مي كنم. 
مراجعه کنن�دگان ش�ما مي دانن�د که 

ممکن است جريمه شوند؟
آنها دنبال چيز هاي خيلي مهم تر هستند، دو سال 
قبل جواني با ماش��ين گرانقيمت آمد و گفت اين 
ماشين را شش ماه اس��ت براي فروش گذاشته ام 
اما فروش نمي رود. براي من »يا ابوالفضل العباس« 
بنويس. يادم هست چند سال پيش يك خانم كه 
طراح لباس بود آمد و گفت روي ماشين من عبارتي 
بنويس و من با تعجب نسبت به ظاهر او گفتم چرا 
چنين تصميمي گرفتي، گفت ماشينم به سرقت 
رفته بود و من نيت كردم اگر كشف شد آن عبارت 
را پشت آن بنويسم. آقا و خانمي آمدند كه بچه دار 
نمي شدند. گفتند پشت ماشين ما »يا علي اصغر« 
بنويس و نوعاً اينها نتيجه گرفتند. اتفاق هاي جالب 
و خوب بي شماري رخ داده است، مي خواهم بگويم 

اينها اعتقادات مردم است. 
چه آرزويي و چه توصي�ه اي به جوانان 

هم سن و سال خودتان داريد؟ 
آرزوي من سالمتي و آرامش براي خودم و خانواده ام 
است، چون فكر مي كنم بزرگ ترين نعمت است  و 
اينكه روزي برس��د كه همه چي��ز در مملكتمان 
درست ش��ود و هركس��ي در جايگاه خودش قرار 
بگيرد. اميدوارم و آرزو دارم كه اوضاع درست شود. 
توصيه من هم به همه هموطنان عزيزم به خصوص 
جوانان اين است كه سالم زندگي كنند و به دنبال 
تفريحات خطرناك و ناس��الم نروند چون ممكن 
است آنها را از هدف اصلي دور كند. احساس مثبت 
به زندگي داشته باشند، اميد داشته باشند، هرگز 
مأيوس نشوند. متأسفانه جوانان االن حوصله زيادي 
ندارند، اكثراً به اصط��الح آماده خور يا حاضر خور 
شده اند، دوست ندارند تالش كنند مي خواهند همه 
چيز حاضر و آماده باشد  البته بنده خودم هم جوان 

هستم، اما اين مسئله مرا به شدت آزار مي دهد. 
از کارهايي که انجام مي دهيد عکس و 

فيلم هم مي گيريد؟
بلي، اتفاقا قصد دارم در محرم نمايشگاه عكس با 
عنوان »١٠ سال عاشوراي تهران« كه مصادف با 
دهمين سال فعاليت من است، بگذارم اما هزينه ها 

باالست و فعاًل نمي توانم.

 خطاطي خودرو در ايام محرم
 از اعتقادات مردم نشئت مي گيرد

در گفت و گو با »جوان« مطرح شد

88498436سرویس فرهنگي

بعد از پيروزی انقالب تنها کاری که 
از من در آن موقعيت س�اخته بود 
فروختن قسمتى از خانه پدری در 
ش�ميران و خريد زمين کشاورزی 
و کار در اي�ن زمينه بود ک�ه انجام 
دادم. کشت های معمول آب و هوای 
گرمس�ار گندم، ج�و، ذرت و پنبه  
اس�ت همچنين احداث ب�اغ انار و 
انجير و از اين قبيل را دنبال مي کنم

روزنامه نگار ٦9 ساله ايراني با پيشينه ۵٨ ساله 
از كالس دوم ابتدايي با نوشتن داستانك هاي 
هفتگي ب��راي مجله كيه��ان بچه هاي وقت 
ش��روع كرد و كارش را با انتش��ار هفته نامه 
ديواري بام��داد از كالس شش��م ابتدايي در 
دبس��تان كازروني اصفهان ادامه داد و امروز 
توانسته س��رتيترهاي نگارش��ي خود را طي 
س��ال هاي 2٠١۵، 2٠١٦، 2٠١۷ و 2٠١٨ 

ميالدي به تعداد 3٤۵٠ فق��ره با نام خود به 
ثبت برساند.

 اين روزنامه ن��گار ميانگين درج س��رمقاله، 
يادداش��ت، پاورقي، نق��د و اينفوگرافيك را 
در طول چهار س��ال گذش��ته از روزانه 2/١ 
مطلب به 2/٨ ارتقا داده اس��ت و س��ال هاي 
2٠١۷ و 2٠١٨ نيز در اي��ن زمينه همچنان 
ركورددار بوده است كه اخبار آن تحت عنوان 

»كانديدايي براي گينس« در سال ١39۵ و 
»كانديداتوري يك روزنامه نگار پيشكسوت 
براي كتاب گينس« در سال ١39٦ از طريق 
رسانه ها و سايت هاي خبري داخلي و خارجي 
اعالم شد و مدارك الزم نيز در اختيار معاونت 
رسانه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار 
گرفت اما هيچ گونه اقدامي در اين  باره توسط 
مسئوالن امر در وزارتخانه مذكور و همچنين 

امور خارجه انجام نش��د! حس��ن روانش��يد 
روزنامه نگار پيشكسوت با پيشينه ۵٨ ساله در 
اين حرفه در حال حاضر با همكاري دو نيروي 
تايپيست و ويراستار تمام وقت مطالب خود را 
تهيه و به صورت روزانه در اختيار رسانه هاي 
مختل��ف مي گ��ذارد و همچن��ان در انتظار 
مس��ئوالن مربوطه به منظ��ور پيگيري براي 

درج اين ركورد در كتاب گينس مي باشد. 

  کتاب گينس چشم به راه روزنامه نگار ايراني

هرکس دنبال حقيقت برود به اسالم مي رسد
بانوي تازه مسلمان آلماني:


