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 2016جون 10

 سیدعبدهللا کاظمداکتر ارسالی 
 از سایت فارسی بی بی سیبرگرفته 

 

خرین مبارزه علی؛ پخش تلویزیونی نماز میت در آمریکاآ  

  بی بی سی، کنتاکیـ   سام فرزانه

 

ورت ص ویل ایالت کنتاکی مطابق خواسته او بهجنازه محمد علی )کلی( در شهر لویی مراسم نماز میت بر

  باشد. «ای برای آموختنلحظه»عمومی برگذار شد تا آن طور که خودش خواسته بود 

خواسته محمد علی بوده  زید شاکر، امام و استاد دانشگاه مسلمان آمریکایی، در این مراسم گفت که این

 .که از دو سال پیش مطرح کرده بود

مراسم مذهبی برای محمد علی، بزرگترین مراسم مذهبی برای درگذشت یک مسلمان است که به صورت 

 .های آمریکایی پخش شدزنده از تلویزیون

ای حضور هزار نفر بر چهارده ت.سالگی در گذش ۷۴ای جمعه گذشته در سن محمد علی بوکسور افسانه

سرشناس کم نبود. از رجب طیب اردوغان،  بودند و در میان حاضران چهره در این مراسم بلیت خریده

 .های ورزشیسیاهپوستان و چهره رییس جمهوری ترکیه گرفته تا رهبران
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هایش از آنجا به راه افتاد و حاال پیش کاسیاس کلی قطار قهرمانی هامراسم در سالنی برگزار شد که سال

 .علی در همان جا برای روحش طلب آمرزش شد: در سالن آزادی ه نام محمدب

 

 مبارزه علیه تبعیض

مسلمانی را  زید شاکر، پیش از خواندن نماز میت برای حاضرانی که چندان زبان عربی و رسوم امام

 .انگلیسی ترجمه کرد های عربی را بهدانند، تعریف کرد که نماز میت چیست و متننمی

این مراسم گفت که علی، شغل و پول و شهرت  او که پیش از درگذشت محمد علی با او همراه بوده، در

 .کنار گذاشت و جاللش را به پای اعتقاد و اصولش

تصمیم گرفت به جنگ ویتنام نرود  هایشپیروزی اشاره او به زمانی است که بوکسور معروف در اوج

نگی کهیچ ویت»علی گفته بود: . دست داد و هم از بوکس کنار گذاشته شد اش را ازو هم عناوین قهرمانی

 .شددید که با آنها سر جنگ داشته باپس دلیلی نمی« )مبارزان ویتنامی( تا به حال به او نگفته کاکا سیاه.

الش حقوق برابر ت لوتر کینگ برای کسب پوستان به رهبری مارتینهها بود که در آمریکا سیاسال همان

اش سیاهپوست و مسلمان است در سخنرانی کردند. و آن طور که شرمن جکسون استاد دانشگاه کهمی

 .نقش مهمی در مبارزات داشته است گفت، محمد علی در آن دوره و پس از آن

کرده بود هم  ه برای مراسم مذهبی محمد علی شرکتآمریکا، ک پوستانجسی جکسون، از رهبران سیاه

یز را آمتبعیض پوستان ستود. گفت که او بد بودن قوانینخواهانه سیاهمبارزات آزادی نقش علی را در

 .دادنشان می

ویل به خاطر رنگ کرده بود، در شهر لویی ز آن خودکه علی مدال طالی المپیک را ا ۱۹۶۰در سال 

دانند. او به این تبعیض معترض شده بود. بعدها که راه نمی های خاصیپوستش او را به رستوران

 .گیرندها رنگ و روی دیگری میشود، تبعیضاین چنینی در آمریکا ممنوع می های علنیتبعیض

خواستند شهر می ای از اعضای شورایویل عدهسال پیش( که در شهر لویی ۳۸) ۱۹۷۸جمله در سال  از

رفتند تغییر دهند. کسبه محل زیر بار ماجرا نمی به معنی گردو، به محمد علی« والنات»نام خیابانی را از 

 .خرندب یدی با نشانی جدیدو کاغذهای نامه جد تراشد که بروند و پاکتاضافه می که این کار برایشان خرج

گذاری مشکلی که کسبه و سفیدپوستان با نام گوید بیشترینویل، اما میاولی دیل، راننده تاکسی در لویی

گوید که هنوز، هر این بود که محمد علی سیاهپوست بوده است. او می خیابانی به نام محمد علی داشتند

 .تبعیض نژادی در آمریکا وجود دارد چند کمتر،

دهد. اما در همان هفته اول از اعضای شورای شهر تغییر نام می خیابان در نهایت با رای شش به پنج

 .تایش را دزد بردخیابانی که به نام علی بود، دوازده هفتاد تابلوی
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 علی، سیمای شایسته مسلمانان آمریکا

ندی، ج عبیدا .الگو بوده است علی، از جمله بر زندگی مسلمانان آمریکا هم تاثیر داشته و برای بسیاری

از ایالت میشیگان به  دانشجوی پزشکی، که برای حضور در این مراسم پنج ساعت رانندگی کرده تا

آمریکا طوری ترسیم کرد که بشود گفت ما آنچیزی  او تصویر مسلمانان را در»گوید: کنتاکی بیاید، می

های گوناگون های معمولی هستیم که در جامعه نقشدهند نیستیم. آدممی ها نشانکه در بعضی رسانه

 «.داریم

« او قوت قلب بسیاری از مسلمانان اینجا بود.» :گویدویل میمدویدا، از دختران مسلمان و محجبه لویی

 .«کنندشان قضاوت میطر مسلمانیمسلمانان را به خا برای اینکه اینجا»چرا؟ 

حمالت یازده سپتامبر و حمالتی مشابه آن در آمریکا و نقاط دیگر دنیا سبب شده نظر بسیاری از 

 .ها به مسلمانان چندان مثبت نباشدآمریکایی

ترسند. علی به اسالم می شناسندگفت که مردم از چیزی که نمیروحانی شیعه حاضر در مراسم می یک

 .داشتنی بخشیدنان چهره مهربان و دوستو مسلما

شیخ اظهر ناصر، که ساکن شهر اورالندو در ایالت فلوریداست، علی را عامل پیوند مردم از ادیان و 

 .دانستفرق مختلف اسالمی می

اری، رغم بیمگفت که علیمی ویل آمده بود،محمد ماجد که از ایالت ویرجینیا برای این مراسم به لویی امام

 .نشان دهد مسلمان کیست د علی آنقدر زندگی کرد که به مردم آمریکامحم

کرد. بیماری مرموزی که راهی برای درمانش سر می محمد علی، بیش از سه دهه با بیماری پارکینسون

تر و گرفتن بخش خاصی از مغز، کنترل اعضای بدن را برای بیمار سخت نیست. این بیماری با هدف

میالدی  ۱۹۹۶سال  ای قوی، مشعل المپیک آتالنتا را درین حال محمد علی با ارادهکند. با امی ترسخت

 .روشن کرد

 
 محمدعلی در سفرهایش به مساجد می رفت، اینجا در قاهره
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