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بجای مقدمه
قرار نیســت همه کارها را از ابتدا تجربه کنیم. این خیلی بدیهی اســت که ما به جای اختراع دوبارة چرخ از این تجربه 
اســتفاده کنیم و به فکر اختراع های مکّمل باشیم. همین اصل استفاده از تجربه ها آدم ها را به سمت مکتوب کردن آن ها 
برده است. کاوش همین تجربه ها و دسته بندی آن ها و تفکر دربارة قواعد علت و معلولی نتیجه اش شده بسیاری از علومی 

که امروز با آن ها سروکار داریم.
»یک تجربه مانا« بناست تجربه های هیأت ها و مجموعه های مختلف را با دیگران به اشتراک بگذارد. تجربه هایی که به نظر 
می رسد قابل استفاده و بهره برداری کسانی است که در موقعیت مشابه قرار دارند. استفاده از این تجربه ها می تواند مسیر 

رسیدن به اهداف مختلف فرهنگی را کوتاه تر و فرصت های جدیدی برای توسعة فعالیت های موفق هیأتی ایجاد کند. 
بد نیســت بدانید ایدة اولیه و بخشــی از نام و عنوانی که برای این کار انتخاب کرده ایم از مقالة مفصلی است که شهید 

سیدمرتضی آوینی با نام »یک تجربه ماندگار«، درباره شکل گیری و نحوة فعالیت گروه روایت فتح نوشته است.   
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مسئولیت تاریخی ما
دکتر حسن خجسته

مدرس دانشگاه و معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما
سالم بر »تحریریه بچه هاي هیأت«

شــاید در ابتدا چنین سالمي مرسوم نباشــد اما دریغم آمد که از عنوان دلچسب و باصفایي که خودتان انتخاب کردید 
اســتفاده نکنم. شــما نمونه هایي از تأثیر شگرف انقالب اســالمي در یک دوره نه چندان کوتاه، بر حیات نسلي و شیوه 

زندگي هستید.
هم چنین بیانگر ریشه هاي عمیق محرم بر حیات دیني و زندگي اجتماعي یک ملتید. خدا رحمت کند امام خمیني را که 
به همه ما آموخت: »هرچه داریم از محرم اســت.« این جمله فقط حقیقتي از محرم را بیان نمي کند بلکه فریادي است 
که مسئولیت تاریخي ما را گوشزد مي کند و همه نسل ها خصوصاً شما جوانان متدین و تحصیل کرده را به کاري بزرگ 
فرامي خواند. ایجاد یک نشــریه به مناسبت محرم حاکي از مسئولیت پذیري و درک صحیح شما از ظرفیت هاي متفاوت 

هر رسانه و نوع اثرگذاري آن است.
امروزه ســپهر رسانه اي مملو از انواع رسانه هایي است که برخي مأموریت دارند تا پیام شما در دسترس مخاطبانتان قرار 
نگیــرد؛ و گروهي بازار مکاره اي ســاخته اند تا توجهات همه را جلب خویش ســاخته و از این نمد کالهي براي خویش 
فراهم آورند. هنر »تحریریه بچه هاي هیأت« در این است که در این رقابت فشرده با حفظ اصول نه تنها پیام خود را به 

مخاطبین مورد نظر برسانند بلکه روز به روز دامنه مخاطبان خود را نیز گسترش دهند.
مي دانم کار ســخت و پر رنجي اســت اما دل هاي جوان و نوراني شما سختي هاي بیش از این را هموار کرده است. براي 
موفقیت دوگونه شــاخص را باید مورد نظر قرار دهید و در ترکیب آن ها شــاخص هاي جدید را راهنماي کار مطبوعاتي 

قرار دهید.
اولین نوع شــاخص مربوط به حوزه پیام یا محتوا اســت که به قدِر وسع و همت بر آن پافشاري دارید، اما کافي نیست؛ 
زیرا همان طور که قباًل عرض شد در سپهر فعلي رسانه اي در دو حوزه رقابتي درگیر هستید، رقابت دیگر شما ناچاراً در 
بازار مکاره اي اســت که وجه مادي بشــر را آن هم با درک غلط مبناي ارتباطات رسانه اي قرار داده است که همین نیز 

ضرورت توجه به آن حوزه و مخاطبانش را افزایش مي دهد.
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این هر دو حوزه الزامات و ضرورت هاي زیبایي شــناختي رســانه اي خاصي دارند که تلفیق میان این دو، هنر شــما و 
انتظاري بجا از نسل سرافراز شما است.

در این راه آن چه در متون دانشگاهي خوانده اید، کفایت نمي کند؛ بلکه باید در تفسیر جدیدي از آن ها و شهود برخاسته 
از جان هاي پاک و نوراني این راه پرخطر را پیش ببرید و جلوه جدیدي از کالم حق)محتوا( را در فرم و شکلي متناسب 

شؤن مخاطبان گوناگون خود ارائه دهید.
 مطالعه اجمالي نشــریه شــما نوید بخش موفقیت در این راه پرخطر است.  در این »هنگامه جدید« انفاس قدسي اهل 

ایمان و شهداي عزیز کربال شما را یاري خواهند کرد، انشاءاهلل.
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بار زیادی بر زمین مانده است...
مدیر مسئول هیأت امروز

هیأت، نهادی است دیرپای که در طول تاریخ شیعه رسالت حفظ و احیای امر اهل بیت را بر دوش کشیده است، هرچند 
این نهاد اصیل شــیعی در ســیر تطور خود کارکردهای حاشیه ای متفاوتی یافته است ولی این رسالت تاریخی هماره در 

ذات هیأت حفظ شده است و اصلی ترین هدف شکل گیری این جلسات بوده است.
آن چه مهم اســت این که متناسب با اقتضائات زمانی و شــرایط مختلف فرهنگی-اجتماعی دست یازیدن به این هدف 

سترگ لوازمی را در پی داشته است که گاهی خارج از جلسه رسمی و اصلی هیأت باید جستجو شود .
نیاز به رســانه ای فراتر از رســانه اصلی هیأت، یعنی منبر-که خود رســانه ای منحصر به فرد با ویژگی های اســتثنایی 

می باشد-، در قالب های رسانه ای تعریف شده موجود یکی از این ضرورت ها بود .
نیازی که در طول سالیاِن سال خیلی ها یا اصاًل متوجه آن نبودند یا نادیده گرفتندش...

هرچند با رشــد پرشتاب مطبوعات در کشور ما، با انتشار نشــریات تخصصی، موضوعات مختلفی مانند ماشین، محیط 
زیست، هنرهای رزمی، صنایع بهداشتی و آرایشی، غذا، دکوراسیون داخلی، مد و پوشش و خیلی موضوعات دیگر صاحب 
رســانه ای مکتوب و تخصصی شــدند، اما باوِر این مسأله که نشریه و بلکه نشریاتی در موضوع هیأت، هم نیاز است و هم 

ضرورت برای خیلی ها دشوار می نمود...
بعد از حرکت های پراکنده، غیرمنسجم و عمدتا پارتیزانی، گام محکم اول را در این مسأله »خیمه« برداشت...

نشریه ای که بر تارکش نقش بسته بود: »اولین هیات مکتوب سیدالشهدا«. از آن روز سال ها میگذشت و خیمه با فراز و 
فرودهای متعدد به راه خود در قامت یک نشریه ادامه می داد.

اما هنوز بارهای زیادی روی زمین مانده بود، در کنار تماِم نشــریاِت داخلِی بعضی از هیأت ها که از مدت ها پیش خاک 
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این زمین را بارور کرده بودند خأل وجوِد یک نشریه که در قالبی مناسب پاسخگوی نیازهای رسانه ای هیأت ها به صورت 
بومی و منطقه ای باشد کاماًل احساس می شد.

ابتدای حرکت قرار بر این بود که محرم آن ســال بچه ها تمام قد بیایند پای بیرق هیأت؛ و کاری کنند که شب اول قبر 
را راحت تر از خیلی های دیگر ســپری کنند. در منظومه کارهای کارستانی که تدارک دیده بودند یکی هم انتشار هیأت 
مکتوبی بود که در حاشــیه هیأت مکمل ســایر برنامه ها باشد. نهایت ماجرا این بود که هر شب نشریه ای قوی و متفاوت 

تقدیم میهمانان سیدالشهدا شود، ولی...
ولــی روح آرمانخواهی بچه هایی که حاضر نبودند برای این جور کارها کم بگذارند، در کنار انرژی متراکمی که در طول 
ســال های گذشته با تجربه تولید و انتشــار ده ها جزوه، نشریه و... بارور شده بود، باعث شد مسیر کوتاه شود و راهی که 
پیمودنش کار هر رهروی نبود با قدم عشــق به سرعت پشت ســر گذاشته شود. به سرعت ایده اولیه تکامل پیدا کرد و 
با ادعای انتشــار نشریه ای درحد و اندازه یک روزنامه رسمی سراسری طرف بودیم! ادعایی که آن روزها بیشتر آرزو می 

نمود؛ تا آنجا که غالب افراد وقتی با طرح مواجه می شدند، لبخندی عاقل اندر سفیه بر چهره شان نقش می بست.
ولی کار از کار گذشته بود، بچه ها تصمیم شان را گرفته بودند .

نشــریه ای شــانزده صفحه ای، تمام رنگی و از همه مهم تــر تمام تولیدی، آن هم در موضوعی خاص، چیزی شــبیه به 
روزنامه های رســمی روی دکه ها با این تفاوت که موضوعش هیأت بود و آن چه پیرامون هیأت می گذرد با تحریریه ای از 

بچه های هیأت...
که با شمارگان پانزده هزار نسخه دهه اول محرم سال89 تقریباً یک روز در میان راهی هیأت های شهر شد.

همه این اتفاقات البالی ده ها اتفاق دیگر در محرم آن سال شکل می گرفت و در کوره شدائد و ابتالئات، جوهر وجودی 
بچه ها رخ می نمود. شب بعد از اتمام برنامه هیأت، تازه اوج کار بچه ها بود که تا صبح بتوانند فایل نهایی را بعد از چندبار 
غلط گیری راهی چاپخانه کنند و ظهر هم وانت حمل نشریه از چاپخانه تهران عازم قزوین شود و تازه اول شب، کار مهم 
و سنگین توزیع نشریه در هیأت ها و... آغاز گردد. کاری که بچه های باصفای هیأت دانشجویی خادمان مهدی زحمتش 

را به دوش می کشیدند.
رزمایشی فرهنگی شکل گرفته بود برای نمایاندن توان خفته و استعداد بالقوه بچه های هیأتی. تا آن روز هیچ نشریه ای 
با شــاخص های مذکور میهمان دکه های شهر نشــده بود، بچه ها ثابت کردند که باید برای شهدا بهترین کارها را کرد و 

البته برای سیدالشهدا بهترین کار را. 
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»هیات امروز« آن چنان که از اسمش هم پیدا بود، شد رسانه ای مکتوب برای انتشار اخبار و حرف های روز هیأت، آنچه 
امروز نیاز هیات اســت، رســانه ای برای همه هیأت های یک استان. به همین جهت که باید با راهبردی »واکنش سریع« 
ایفای نقش می کرد؛ قالب های محتوایی هم متناســب با همین راهبرد انتخاب شــد: خبر، مصاحبه، گزارش، گفت و گو، 

تک نگاری و... فرش پهن. که این آخری جایگزینی بود برای میزگرد در فضای هیأت.
قطع و قالب شکلی کار هم برای همین مقصود، شکِل کنونی را پیدا کرد که به نظر، بهترین حالت ممکن بود. برای چاپ 
هم بچه ها آن قدر این ور و آن ور بررســی و مشــورت کردند که کمترین هزینه را با بهترین کیفیت ممکن در کوتاه ترین 
زمان پرداخت کنند که بعد از کلی دردســر شــد اولین نشریه چاپ رول اســتان؛ و البته بچه ها هم شدند کارشناسان و 

مشاوران امین و خبره چاپ و نشر!
با انتشــار هیات امروز، امکان ویژه ای برای هم افزایی هیأت ها و ایجاد وحدت و همدلی فراهم شــده بود. در فضایی که 
محدودیت های عالم واقع را هم نداشــت، هیأت ها می توانســتند با کم ترین زحمت و هزینه در کنار هم جمع شــوند، 
اندیشه های خود را در یک جا برای یک هدف در مقابل یک دشمن بسیج کنند، صحنه کارزار نبردی تمام عیار. در این جا 

می توان خوبی ها را برجسته تر کرد و بدی ها را به دور از جنجال و هیجان نشان داد و تحذیر کرد.
»هیأت امروز« می خواست رسانه ای رسانا و صادق باشد برای تمام مجالس سیدالشهدا.

و امروز این کار که دیگر یک آرزو نیست بلکه تجربه ای است که به وقوع پیوسته و تکرار شده است، مدل و الگویی شده 
برای تکرار در تمام استان ها تا شاید مجموعه نشریات زنجیره ای هیأت امروز در سراسر کشور در جبهه حق شکل بگیرند.

شما هم یا علی بگویید، تا انتشار سی و یک هیات امروز بار زیادی بر زمین مانده است.
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یک تجربه -شاید- ماندگار
سردبیرهیأت امروز

یکی از روزهای آبان 89، وقتی سر کالس نشسته ام گوشی تلفنم زنگ می خورد. آقارحیم است اما نمی توانم جواب بدهم. 
فاصله بین دوکالس در راهروی دانشــکده شماره اش را می گیرم. شتابزده از طرح انتشار یک روزنامه صحبت می کند که 
در ایام محرم منتشــرش کنیم. هنوز نه اســم دارد و نه رسمش کامل مشخص است. فکرش را می خوانم و ماجرا موکول 
می شــود به جلســة دیگری که خاطر ندارم برگزار شــد یا در تب و تاب کار فراموش شــد. هیأت تصمیم گرفته امسال 

برنامه اش را در سطح وسیع تری برگزار کند.
رایزنی هایی با هالل احمر انجام شــده که از تاالری که در اجاره بورس بود و به تازگی تخلیه شــده برای مراسم استفاده 
کنیم. اهلش می دانند چنین کاری یعنی خودکشی؛ اینکه تاالر لخت بورس را تبدیل به حسینیه کنی بعد تازه مردم را 

چطور بکشانی به آنجا. حاال به همة اینها اضافه کنید انتشار یک نشریه روزانه.
تا چندروز به محرم همة چیزی که از این نشــریه می دانیم ســرفصل هایی اســت که بناســت به آن ها پرداخته شود و 
کاغذهایی که مثاًل قیافة نشــریه را مشــخص کرده اند و بناســت ماکت نشریه باشد. می نشــینیم و دربارة  اسم صحبت 
می کنیم چندتا اســم مطرح می شود. تقریباً همة ترکیبات نام هیأت را در خود دارند و نهایتاً روی »هیأت امروز« توافق 
می شود. چند روز قبل محرم کالس های دانشگاه را بی خیال می شوم و می آیم قزوین. بچه ها در مهمانسرای هالل احمر 
جمع شــده اند. تقریباً هیچ کاری پیش نرفته نه از هیأت و نه از روزنامه. بنا می شود فردا برویم و سالن را تحویل بگیریم. 
بخشی از تاالر اتاق هایی دارد که یکی اش می شود اتاق تحریریه با میز و صندلی هایی که از رفتن بورس برای هالل احمر 

جا مانده و اتاق دیگری هم مخصوص طراحی و تدوین و گرافیک هیأت و نشریه. 
تقریباً یک روز هم به کارهای آماده سازی برق و تلفن و... می گذرد. اینترنت که چندروز طول می کشد تا راهی کامپیوترها 
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شــود. کتابخانة خانه را از کتاب های عاشورایی خالی می کنم و هرچه به نظرم می رسد ممکن است در این روزها به کار 
بیاید برمی دارم. مجید هم همین کار را می کند. دســتگاه کامپیوتری را که تازه خریده ام با لپ تاپ قدیمی پشت ماشین 
می گذارم و می برم به دفتر. یکی دو سیســتم هم از هالل احمر به امانت می گیریم؛ بس که سالم و سرپایند تقریباً تا روز 

آخر به هیچ کاری نمی آیند. خالصه بچه ها لپ تاپ هایشان را می آورند.
هشــت ده تا خودکار و چندبســته کاغذ می خریم. فکس کانون را هم می آوریم آنجا. راستی چندتا بی سیم هم حراست 
هالل احمــر به بچه ها می دهد که در محوطه بــزرگ آنجا عوامل هیأت بتوانند همدیگر را پیدا کنند و کمتر پول موبایل 
بدهند. خالصه دفتر راه می افتد. از روز راه اندازی دفتر، خواب، خوراک، کار، تفریح و عبادتمان یکی می شود. دیگر رنگ 

خانواده را فقط می شود در مراسم هیأت و موقع ورود و خروج یا در حاشیة آن دید. 
 برای کار طراحی آقارحیم با علی ناصری صحبت کرده. با ناصری در قم آشــنا شــده. جوانی اهل قم و با تبار افغانستان 
که مهارتش در لی اوت )صفحه آرایی( اســت. گفته شــاگرد قباد شیوا است. کمی از شیطنت هاش هم گفته و اینکه اهل 
ورزش و اینهاســت و قرار اســت بیاید و دهه را پیش ما بماند. ناصری هم یکی دو روز مانده می آید. هنوز هیچ مطلبی 
آماده نیســت و ناصری قرار اســت روی لوگو )نامواره(، یونیفرم )قالب کلی نشریه(، استایل ها )اندازه و شکل فونت ها( و 

این جور مسائل کار کند تا ما فکری به حال مطالب کنیم. 
چندتا قانون کلی وضع می کنیم: 

مطالب باید تولیدی باشــد. مطلبی که قباًل در نشریه یا وب سایت یا هرجای دیگری منتشر شده باشد بازنشر نمی کنیم. 
قانون سختی که خیلی دست و پایمان را بست ولی بعداً کلی پُزش را دادیم!

بقیه قانون ها را یادم نیست. همین یک قانون خودش کلی است.   
پیامکی تنظیم می کنیم و برای هرکســی که احتمال می دهیم روزی قلم به دســت بگیرد می فرستیم. با مضمونی شبیه 
به این: هیأت امروز اولین دوروزنامه محرم منتظر مطالب، اخبار و یادداشــت های شماست. صرف پیامک هم که معموالً 
جواب نمی دهد. برای همین با بعضی شروع می کنیم تماس گرفتن. ایمیلی هم تنظیم می شود و ارسال. پشت کامپیوتری 
که 24 ساعته روشن است، بساط چت هم 24 ساعته مهیاست تا کسی که فکر می کنیم ممکن است کمکی کند بشود 
همان جا قانعش کرد. نم نم ایمیل های مطالب می رســد. برخی هم دست نوشــته و فاکس می فرستند که باید تایپ شود، 
از بچه های هیأت برای تایپ کمک می گیریم. بعضی شــان اولین بار است که به صورت جدی قرار است تایپ کنند،  برای 
همین کار ویرایش مشــکل می شود. مطالب اول تایید، بعد ویرایش اولیه و دست آخر ویرایش نهایی می شوند و بعد داغ 
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داغ در صفحاتی می نشــینند که علی برایشــان باز کرده. آقارحیم هم در کنار بقیة کارها و با کمردردی که این ماه ها 
گریبانش را گرفته کنارش می نشیند و درباره طراحی صفحات نظر می دهد. 

اینجا کار حرفه ای نیســت که هرکســی صفحة خودش را ببندد؛ همة صفحات بازند و با هم در حال تکمیل هســتند. 
تالش بر این است که هر دو روز یک نشریه بیرون بیاید. تا اینجای مطلب کمتر از 750 کلمه نوشته شده است. حساب 
کنید 16 صفحه با دســت کم هر صفحه 2000 کلمه یعنی هر شــماره نشریه 426 برابر حجم این مقدار نوشته مطلب 

می خواهد. کار سختی است نه؟
در صفحة اول ستونی باز می کنیم باعنوان یادداشت میهمان، ستونی که به تنهایی کلی انرژی صرف پر کردنش می شود. 
تالش بر این اســت که از آدم های سرشناس رسانه ای یادداشــت اختصاصی بگیریم. برای نشریه ای که هنوز هیچ ازش 

منتشر نشده است چطور می توان یادداشت گرفت؟
با وحید جلیلی تماس می گیریم. کار را توضیح می دهیم و می خواهیم درباره نقش هیأت ها در شکل گیری جبهة فرهنگی 
انقالب یادداشت بنویسد. بعد از کلی چانه زدن دست آخر راضی می شود در این باره گفتگو کنیم. یعنی سوالی بپرسیم و 
در وقت دیگری تلفنی یادداشت را بگیریم. در وقت تعیین شده صدای جلیلی ضبط می شود و با پیاده کردن و ویرایش 

می شود اولین یادداشت میهمان. 
چندتا ســرویس راه اندازی می کنیم و بین سه چهار نفری که عنوان تحریریه داریم تقسیم  می کنیم: آقامرتضی سرویس 

معرفت، آقامجید خبر و گزارش، آقای ابوترابی شعر و ادبیات و...  
صفحات چیده می شــود و همه همت می کنند تا کاستی ها جبران شــود. تبلیغات هیأت های مختلف را می گیریم تا در 
صفحات مختلف با عنوان آگهی کار کنیم. این یکی از قدم ها برای مشــارکت هیأت ها در انتشــار و توزیع نشــریه است. 
معموالً آخرین بخشــی که در صفحه چیده می شود سرمقاله سردبیر است که هنوز فرصت نکرده یادداشتش را بنویسد. 

یادداشتی که بین خواب و بیداری نوشته می شود و کار صفحه بندی می شود.      
هرصفحه که آماده می شــود، پرینت سیاه و سفیدش روی دوتا کاغذ آ.چهار گرفته می شود و نمونه خوانی روی آن انجام 
می شــود. نمونه خوان ها از بچه های دبیرستانی هیأت هستند تا بچه های تحریریه. تعدادی خودکار قرمز و سبز برای این 
کار روی میز هســت و هرکس از راه می رســد متن ها را می خواند تا غلط های احتمالی را پیدا کند. نمونه خوانی دوباره و 
سه باره تکرار می شود ولی تازه بعد از اینکه نشریه از چاپ بیرون می آید متوجه سوتی های جدید می شویم. تعداد غلط ها 

البته آن قدر نیست و خیلی ها را فقط خودمان متوجه می شویم. 
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حاال یکی نیست بگوید گیریم کار تمام شد با چه پولی می خواهید چاپش کنید؟ همزمان با جلورفتن کار تحریریه یکی از 
کارویژه های آقارحیم پیگیری پول و پلة چاپ نشریه است. آقامرتضی هم کار چاپ را از چاپخانه ها پیگیری می کند. قطع 
انتخاب شــدة نشــریه هفته نامة سالمت است. قطعی متناسب با فضای غالب خبری و گزارشی که نیاز به صحافی ندارد 
و واکنش ســریع اســت. این قطع فقط در چاپ رول درمی آید. در چاپ رول زمان بسیار کمی صرف می شود. پیگیری ها 
نشان می دهد در این چاپ بهترین صرفه اقتصادی در تیراژ حداقل 15 هزار نسخه است. همین تیراژ برای نشریه انتخاب 
می شود. طرح انتشار نشریه در شورای فرهنگ عمومی استان قول مساعدت می گیرد و این دلگرمی باعث می شود که با 
خیال راحت سراغ چاپخانه برویم. هرچند بعدها موقع تحقق وعده ها بخش زیادی از مبلغ وعده داده شده به جای اینکه 
دست ما را بگیرد راهی رسانه های مجازی می شود و شایعه پراکنده. فایل ها ایمیل می شود به چاپخانه و چندبار تماس تا 
نقایص احتمالی و مشکالتی که ممکن است در چاپ پیش بیاید برطرف شود. با رفتن فایل و استراحت چندساعته، کار 
شمارة دوم پیش گرفته می شود. از بچه های هیأت خادمان مهدی )عج( برای توزیع قول همکاری می گیریم و این یعنی 
بخش مهمی از دغدغه ها از روی دوشــمان برداشته می شود. آن ها هم با ارتباطاتی که دارند بچه های هیأت های دیگر را 
هماهنگ می کنند که بیایند مســجد والیت و به تناسب آمارشان تعدادی از نشریه را تحویل بگیرند. وقتی اولین نیسان 
حامل نشــریه به قزوین می رســد، حس جالبی از ترکیب استرس و خوشــحالی و... در وجودمان شکل می گیرد. با ورق 
زدن صفحات نشریه کم کم آرامشی جای حس قبلی را می گیرد که مقّوم حرکت نشریه به سوی شماره های آینده است. 
حاال دیگر کار سروشکل گرفته است. وقتی می خواهیم از کسی یادداشت بگیریم، نشریه را دست می گیریم و می گوییم 
برای این. تازه پی دی اف نشــریه را هم می توانیم بفرســتیم برای کســانی که نادیده طلب یادداشــت از آن ها کرده ایم. 
یادداشــت میهمان این شماره هم داســتان جالبی دارد. معموالً چندنفر را به طور موازی پیگیری می کنیم. ساعت های 
آخر بســته شدن نشریه هنوز ســتون یادداشت خالی است. به ذهنم می رسد به حاج آقا زائری ایمیل بزنم. می دانم االن 
لبنان اســت و راه دسترسی دیگری ندارم. آخر شب ایمیل را می فرستم. می روم کمی استراحت کنم و بعد از نماز صبح 
که برمی گردم می بینم جواب ایمیل با یادداشــتی رســیده است. این حرکت کلی دلگرمی است. پیام تشکری می دهم و 

یادداشت را می فرستم برای طراحی. 
حاال دیگر چندســالی از آن روزها می گذرد. از بچه های تحریریة آن روز تقریباً همه متاهل شــده اند. هیأت امروز هم در 
مناسبت هایی منتشر شده است. به تبعیت از این نشریه چند نشریه همنام و غیرهمنام منتشر شده اند؛ اما همیشه تجربة 

اول چیز دیگری است. وقتی که با دست خالی کاری شروع می شود و تنها نیروی پیش رانَش هیأت است.
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چند ُخرده تجربه شاید ماندگار

1.تاریخ شفاهی
تاریخ شــفاهی سرویســی بود که خیلی زود به فکر راه اندازی اش افتادیم. در همین مــدت زمانی که از راه اندازی هیأت 
امروز می گذرد، ُعمر چند شخصیت مداح و سخنران و در یک کالم عمر چهرة شاخص مذهبی و هیأتی به پایان رسید. 
جامعــة هیأتــی از حضور فیزیکی این افراد محروم شــد. این ها با رفتن خود بســیاری از ناگفته ها از تاریخ فرهنگ این 
ســرزمین و شهرشان را به خاک بردند. حرف هایی که ناشنیده ماند و برای همیشه جامعه مذهبی از این تجربه هایی که 
حاصل سال ها خدمت در آستان اهل بیت بود محروم ماند. یکی از این بزرگان حاج علی زمانی بود که در دوره بیماری اش 
خدمتش رفتیم. گفت وگویی کردیم ولی این گفت وگو وقتی منتشر شد که متاسفانه ایشان از دنیا رفته بود. صفحه تاریخ 
شــفاهی در نشریه دایر است و در کنار آن قالب »یادنامه« برای شخصیت هایی که از دنیا رفته اند،  بازگو کننده خاطرات 

و نوشته هایی پیرامون آن شخصیت است.

2.کار حرفه ای/ کار آماتور
کار نشــریه هیأتی حرفه ای نیســت. آماتور هم نیست. حرفه ای نیســت چون بچه هایی که در این نشریات می نویسند 
شغل اصلی شان این نشریه نیست. خیلی وقت ها تحریریه ثابتی هم وجود ندارد و آدم هایی می آیند، مدتی می نویسند و 
می روند و افراد دیگری جایگزین می شوند. اما چرا آماتور نیست؟ چون خروجی کار بیشتر وقت ها حرفه ای تر از نشریات 
مشــابه و محلی اســت. حجم مطالب تولیدی در مقابل مطالب آرشــیوی و بازنشــرها، تعداد صفحات، حجم مطالب به 
آگهی و شــمارگان از جمله ویژگی های حرفه ای تر بودن هیأت امروز در مقایســه با نشریات محلی بود. بگذریم از وجود 
اغالط نگارشــی و ویرایشــی و حرفه ای اخبار و مطالب در نشریات محلی که در همان حجم کم دیده می شود. همة این 
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حرفه ای گری از بچه هایی که بعضی برای اولین بار در حوزه کار مطبوعاتی وارد می شدند جالب توجه است. جایی که نه 
خبری از حقوق است نه مزایا و نه اصاًل امکانات حرفه ای.

3.شناخت؛ مقدمه تشکیل جبهه هیأت ها
یکی از واجبات امروز هیأت ها تشکیل جبهه است. مقدمه تشکیل این جبهه شناخت مجموعه ها از همدیگر است و چه 
بستری از رسانه برای این شناخت بهتر؟ البته اگر رسانه وظیفه اش را در این باره بداند. هیأت امروز از چند طریق تالش 
کرد تا بســتر ارتباطی این جبهه را فراهم کند: خبر و گزارش یکی از این بسترها بود. اتفاقاتی که در هیأت های مختلف 
قابلیت خبری شــدن دارند در این دســته جای می گیرند. مهم است که دست اندرکاران نشریه از چند و چون فعالیت ها 
و فضای هیأت های مختلف باخبر باشــند،  چون ممکن است مســئولین خوِد هیأت از ارزش های خبری فعالیت هایشان 
غافل باشــند. مثل آشپزخانه سیستماتیک یک هیأت که توانست سوژه صفحة عکس )نیم نگاه( ما باشد. راه دیگر صفحة 
اینفوگرافی بود. یکی از سوژه های اینفوگرافی نمایش موقعیت هیأت ها و اطالعاتشان روی نقشه شهر بود. این کار هم در 
پیدا کردن مجموعه ها مؤثر و کارآمد است. به موضوع درج تبلیغات هیأت ها هم اشاره شد. نقش انکار نشدنی این شیوه 
تا این حد اســت که بچه ها در ابتدا آمار برخی از هیأت ها را از پوســترهای در و دیوار برمی داشــتند و برایشان تبلیغات 

کارت ویزیتی در نشریه می زدند. بعدتر خود هیأت ها تماس می گرفتند و تبلیغشان را می فرستادند. 

4.گفت وگو مقدمه دیگر تشکیل جبهه
بعد از شناخت، گفت و گو مهم ترین قدم برای تشکیل جبهة  هیأت هاست. جمع شدن زیر یک سقف و یک چایی خوردن 
بســاط گفت وگو و آشنایی را فراهم می کند. آشنایی که برکات زیادی در پی خواهد داشت. یک صفحه راه انداختیم که 
قرار شــد در آن بحث و مناظرة آدم های کف میدان فعالیت هیأتی راه بیندازیم. چند نفر دعوت می شــوند و دربارة یک 
موضوع بحث می کنند. ماحصل این بحث ها هم می شد ستون ها و عکس های آن صفحه. اسمش را چه باید می گذاشتیم؟ 

میزگرد؟ نه در هیأت کسی پشت میز نمی نشیند، فرش پهن می کنند: فرِش پَهن.

5.انتقال تجربه ها
آقا شما لیوان یک بار مصرف را ترجیح می دهید یا شیشه ای؟ 

جلسة قرآن هیأت شما چطوری است؟ قرائت؟ حفظ؟ ترتیل؟  
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راه حل هیأت شما برای تبلیغات چیست؟ 
این ســؤاالتی اســت که برای خیلی از خادمان هیأت ها ممکن اســت پیش بیاید و برای یافتن جوابش به آزمون و خطا 
روی بیاورد. این ها ســؤال هایی نیســت که بتوان برای پاسخش کتاب و نوشته ای یافت. جوابش در سینة آدم هایی است 
که ســال ها تجربه کرده اند. قالب اقتراح را برای همین کار راه انداختیم. ترجمة اقتراح چیزی در مایه های نظرخواهی و 
اینهاســت. چند سؤال در یک موضوع آماده می شد و متناســب با آن طیفی از دست اندرکاران هیأت ها انتخاب می شد: 

قاری ها، تدارکاتی ها، سخنران ها و... . عمدتاً تلفنی گفت وگویی صورت می گرفت و نتیجه در نشریه می آمد.

6.صفحة نوجوان
راه انداختن صفحه هایی که قشــرهای مختلف را درگیر خودش می کند: زنان، نوجوانان و... دغدغه هایی بود که از ابتدا 
همراه بچه ها بود. صفحة خانواده خیلی زود راه افتاد با دغدغه اصلی روضه بانوان و تالش شــد بیشــتر از خانم ها در این 
صفحه کمک گرفته شود. بعدتر صفحة نوجوان راه افتاد، برای تمرین نوشتن بچه های هیأتی و تجربه کار روزنامه نگاری 
هیأتی که الحق تجربة خوب و گرانسنگی بود. اگر این صفحه بتواند دوام پیدا کند و با تحریریه اش هماهنگ رشد کند، 

می توان امید داشت که نیروهای آیندة نشریه از حاال در حال کسب تجربه و ساخته شدن هستند.
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عزِم جزم برای »رسانه« داشتن!
دبیر شورای سیاستگذاری هیأت امروز

جمع بچه ها بود و بازهم ایده اي نو مطرح شد.
اول همه مان فکر مي کردیم وسط این همه فعالیت فرهنگي و علمي و درسي که شبانه روز بچه ها را پر کرده بود و با وجود 

کارهاي عقب افتاده که پیش از این کنتور آن خورده بود، چه جاي مطرح شدن طرحي جدید و عجیب.
این ها را هم اضافه کنیم به ســنگیني برگزاري مراســم محرم آن سال که از ماه ها پیش بچه ها در تدارک آن بودند. و از 

نیمه ذي الحجه خواب و خوراک و... را از ما گرفته بود.
بنا بر این بود که مراســمي در شــأن اهل بیت برگزار کنیم. آن هم با ایده هاي بسیار نو و جذابیت  هایي که خیلي ها را که 

با این گونه مراسم قهر کرده اند آشتي شان دهند و این یعني پر شدن تمام وقت هاي انسان هایي محدود. 
روزنامه زدن در این فضا مثل افسانه مي ماند و آرزوي دیرینه اي بود.

*
ســال ها اســت که از انحصاري بودن رسانه ها آن هم به دســت عده اي خاص دلخور بودیم و به هرکه مي گفتیم خبري 

نمي شد که هیچ، حتي...
هر چه بود عزممان را جزم کردیم و کمر همت بســتیم... خیلي ها اول مســئله را جدي نگرفتند... ولي وقتي شماره اول 

منتشر شد حرف ها عوض شد...
*

قرار بود از مطالب غیر تولیدي استفاده نکنیم و همین هم شد.تا االن که شماره 15 منتشر شده است، سراغ مطلب غیر 
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تولیدي نرفتیم. انتشــار نشــریه را عقب انداختیم، اما نخواستم هویت نشریه را از بین ببریم. حتی در خبرها و حرف ها و 
سخنان بزرگان هم اصل بر تولید بود. 

*
مســاله بعد گرافیک بود. همین جا از همه گرافیستها مي خواهم نظر کارشناسي خود را اعالم کنند. سعي کردیم در بین 

تمام نشریات استان و عمده نشریات کشور در گرافیک هم حرف تازه اي داشته باشیم و کار نویي انجام شود.
*

چاپ روزنامه هم خود قصة مفصلي دارد. اینکه در قزوین ما چاپ رول نداریم و کســي توان چاپ تیراژ 15000 نشــریه 
و تا و ... را ندارد و همین ما را مشــتري چاپخانه هاي تهران کرد و بدقولي هایشــان و مســیري که خود تأخیر را در کار 

بیشتر مي کرد.
*

توزیع نشــریه هم کار ســنگیني بود که اگر همت دوستان خوب ما در هیأت های استان نبود، شاید توزیع به این خوبي 
انجام نمي شد. توزیع در بسیاري از هیأت ها، مدارس آموزش و پرورش، روزنامه ها و کیوسک ها و مراکز فرهنگي و ادارات 

و... واقعاً به همه کساني که گمنامانه در توزیع خوب نشریه مؤثر بودند، خسته نباشید مي گویم.
اجرهمه با سیدالشهداء. 

*
تصور کنید چند نفر در ایام محرم و فاطمیه و رمضان و... 24 ســاعته در محل برگزاری هیأت مستقر شده اند و اعتکاف 
کرده اند و عاشــقانه براي امام حسین )علیه الســالم( و اهل بیت )علیهم السالم( و معارف دیِن مورد نیاز جامعه، پیگیر 
مطالب و کارهاي روزنامه هســتند. نمي خواهم اینجا از کمبود امکانات و ســختي کار و ِعّده وُعّده کم بگویم که حرف 

بسیار است.
*

ادعایي نداریم ولي معتقدیم که اگر نگاه خاص سیدالشــهدا- علیه السالم- نبود، ما هرگز نمي توانستیم قدمي برداریم و 



مي دانیم تا رسیدن به آنچه که درشأن رسانه مکتوب حسیني است، فاصله ها داریم. 
*

در طول این مدت  خیلي از دوستان هیأت هاي شهرمان و شهر های دیگر و اهالی رسانه و...  را زیارت کردیم. خیلي ها 
دستمان را گرفتند و بعضي هم ...

براي خیلي ها از نزدیک درد و دل کردیم و...
بگذرم. سخن بسیار است. امیدوارم میهمانی ما بین  هیأت هاي قزوین و شاید هم کشور بیشتر و منظم تر شود؛ در این 
میان طرح هاي بســیاري اســت که به یاري حضرت حق و نگاه خاص حضرت صاحب االمر امام زمان )عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف( ان شاءاهلل اجرایي خواهد شد.
بعون اهلل و کرمه...
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هیأت؛ مهم ترین ارزش خبری
دبیر تحریریه

سال 88 بود. دو سه هفته ای مانده بود به محرم.
به آقا رحیم گفتم: حاجی! اگر کاِر دندونگیر و اساسی درهیأت دارید، درخدمتم؛ وگرنه زودتر خبر بدهید که بروم تبلیغ... 

بعد از تأملی پیشنهاِد انتشار یک روزنامه استانی ویژه دهه محرم را داد.
قرار شد نشریه ای منتشر کنیم. گام اول طراحی کلیات و جزئیاِت ساختار و محتوا بود... یک لیست مفصل من نوشتم و 
یک لیست هم آقا رسول. اآلن هم که همان لیست ها را نگاه می کنم، میبینم خیلی اش هنوز اجرایی نشده... اما برخی اش 
نه تنها اجرایی شــده بلکه در چندین نشــریه دیگر هم الگوبرداری شــده است. مثاًل ایده »نشــان دادِن مکان برگزاری 

هیأت ها بر روی نقشه« یا اینفوگرافی از ایده هایی بود که در استان های دیگر هم چند بار تکرار شده است.
من قم بودم و بچه ها قزوین. گرافیستمان هم قم بود. قرار شد بروم پیشش توجیهش کنم تا اتود بزند برای صفحه بندی... 
رفتم همه روزنامه های کشــور و همه نشــریات قم را خریدم. چند ساعتی ســاختار و صفحه بندی همه را بررسی کردم، 

نتیجه را بر روی یک کاغذ پیاده کردم و دادم به طراح. با چند اصالح مختصر، شد قالب نهایی نشریه.
وقتی قرار شــد دبیر ســرویس خبر شوم، همین روزنامه ها دستم را گرفتند. قالبها و نحوه ارائه خبرشان را به دقت تمام، 
مرور کردم. آن زمان، روزنامه جوان و نشریه پنجره از این حیث واقعاً قوی عمل کرده بودند. هرچند این بررسی در عمل 
در چند شــماره اول خیلی منتهی به عمل نشــد، اما دیدم را خیلی باز کرد. همین ها بود که باعث شــد قالب »اقتراح« 
را که قباًل فقط در فصلنامه های علمی تخصصی اســتفاده می شــد، بازطراحی کنیم و در فضای خودمان استفاده کنیم. 
یا قالب »گزارش نظرات« را با در نظر گرفتِن همه محدودیت های نشــریه، به نحوی اســتفاده کنیم که یکی از بخشهای 

پرخواننده شود. 
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چند خبر برایمان خیلی مهم بود و به اصطالح »ارزش خبری« باالیی 
داشــت. یک خبر این بود که دو تا از بچه هــای هیأتهای قزوین در 
جشــنواره خوارزمی رتبه آورده اند. که درشتش کردیم و روی جلد 
هم زدیم. یکی هم یک گزارش بود از یک هیأت که به شدت دنبال 

این بودند که در محله شان مسجد راه بیندازند!
در همه سرویس های نشریه »هیأت« مهم تر از »معرفت« بود. در 
سرویس خبر هم مهم ترین »ارزش خبری« مان، هیأت بود. هر 
اتفاقی که در هیأت می افتد، قابل انتشار در قالب خبر و گزارش 
اســت؛ اما متأســفانه هیأتی ها کوتاهی می کنند و خبری اش 
نمی کنند. شــاید هم مشکل این اســت که تأثیرگذاری در 
جامعه برایمان خیلی مهم نیست... اما باید بدانیم از »فوت 
یک پیرغالم« و »رونمایی از پوستر محرم هیأت« تا »متن 

سخنرانی هیأت« همه و همه ارزش خبری دارند...
اول قرار بود ده شماره هشت صفحه ای منتشر کنیم، اما 
بعد از بررســی هزینه های چاپ و... قرار شد پنج شماره 
شانزده صفحه ای منتشر شــود. که در نهایت به علت 
تعطیلی چاپخانه ها در تاســوعا و عاشــورا، موفق به 
انتشــار چهار شماره شدیم... و بعد از آن هم »هیأت 
امروز« در مناســبتهایی مانند ماه رمضان و فاطمیه 

و... منتشر شده است.
به امید انتشار ســی و یک هیأت امروز در سی و 

یک استان کشور.



قرار نیست همه کارها را از ابتدا تجربه کنیم. این خیلی بدیهی است که ما به 
جای اختراع دوبارة چرخ از این تجربه استفاده کنیم و به فکر اختراع های مکّمل 
باشیم. همین اصل استفاده از تجربه ها آدم ها را به سمت مکتوب کردن آن ها 

برده است. کاوش همین تجربه ها و دسته بندی آن ها و تفکر دربارة قواعد علت و 
معلولی نتیجه اش شده بسیاری از علومی که امروز با آن ها سروکار داریم.
»یک تجربه مانا« بناست تجربه های هیأت ها و مجموعه های مختلف را با 
دیگران به اشتراک بگذارد. تجربه هایی که به نظر می رسد قابل استفاده و 
بهره برداری کسانی است که در موقعیت مشابه قرار دارند. استفاده از این 
تجربه ها می تواند مسیر رسیدن به اهداف مختلف فرهنگی را کوتاه تر و 
فرصت های جدیدی برای توسعة فعالیت های موفق هیأتی ایجاد کند. 
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