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روضه کاغذینوبت محـرم شد
ده،یازده سالی  است که مداح 
کاغذی ام. اوایل دهه هشــتاد در شریف نشریه ای 
بود به نــام »کلمه« که نمی دانم هنوز هم منتشــر 
می شود یا نه. از اوایل ذی حجه بنده خدا سردبیرش 
»م.ر« ناز ما را می کشــید تا بــرای ویژه نامه محرم 
مطلب بیاوریــم. حتمــا می دانیــد مداح ها برای 
خودشان سنت های خلل ناپذیری دارند. صاحبان 
مجالس هم در اوج بدو بدوهایشان برای خرید برنج 
و گوسفند و لپه و باقاال حواسشان هست که قبل از 
همه چیز مداح و ســخنران مجلسشان را هماهنگ 
کنند. یک چشــم همه مداح هــا در ده روز قبل از 
محرم به صفحه موبایلشان است که اسامی آشنای 

صاحبان مجالس روی آن می افتد یا نه! 
امســال از یک ماه قبل از محرم هــر صدایی از این 
موبایلم بلند شد منتظر بودم، اســم »م.ر« باشد یا 
شماره دفتر روزنامه شریف، اما اسم نیفتاد که نیفتاد. 
یکی دو روز مانده به محرم دیگر حال آن مداح هایی 
که صاحــب مجلس هــای قدیمی سراغشــان را 
نمی گیرند درک می کردم و عجــب حال مزخرفی 
است. ترســیده بودم نکند امام حسین هم باور کرده 
که من پله های روشنفکری را یکی پس از دیگری باال 
رفته ام و دیگر هیچ امیدی به پایین آمدنم نیســت؟ 
روز آخر ذی حجه پشــت این چــراغ قرمز طوالنی 
میدان »توحیــد« موبایلم را برداشــتم و گفتم من 

امسال هم روضه ای دارم شما مشتری نیستید؟
پشــت همان چــراغ قرمــز طوالنــی توحید که 
گمان کنم نیمی از آن دوســوم بیــدار عمر را آنجا 
گذرانده ام.  اشــک می ریختم با خودم گفتم: »پدر 
بندگان خدا« امســال من روضه می خوانم شــما 
بگریید. هر گاه بــه یادتان می افتم بــوی بیابان و 
تصویر دورنمای ســایه های قافلــه ای کوچک در 
ذهنم جاری می شود. قافله ای سوار بر شتر، قافله ای 
لباس احرام پوشیده، قافله ای که در واحه ای میان 
دو رود گل آلــود و خروشــان در بین النهرین، این 
خاســتگاه تمدن، چادر زده. با تصویــر کودکانی 
دشداشــه پوشــیده و زنانی برقع زده که به دنبال 
بازیگوشــی های کودکانه می دوند؛ تنبیه و تشویق 
می کنند و باز ســاعتی بعد همان که بود. و مردانی 
که به جلــو می رونــد و می آیند و تصمیم بر ســر 
مسیر بعدی و راهروی شــبانه که نکند تیغ آفتاب 
صورت زنان و نازدانه هایشان را بخراشد و بسوزاند. 
صدای زنگوله  شــترها و بع بع بزها را هم در خیالم 
می شنوم. بوی نان و شــیر ترش شترها را هم حس 
می کنم. قافلــه ای  که من در ذهن می کشــم برای 
جنگ نرفته اند. خاندانی صمیمی به رهبری کامله 
مردی که هنوز شصت را پر نکرده، شانه هایش ستبر 
و صدای قرآن خواندنش رســا و گیراست. پدر تمام 
بندگان خدا در تاریخ این قافله را »راه« می برد. من 
نمی گویم اما انگار کنید به فاصله  نیم روز  این تصویر 
در آب مواج افتاده باشد شکســته و در هم کوبیده. 
قافله به تاراج رفته ای که دیگر نه کودکی به شــوق 

می دود نه بزی بع بع می کند و نه مردی مانده.
 ابــا عبدهلل! شــما با همــان تصور مــردی پیراهن 
کهنه بر تن که زانوانش را ســتون کرده و شمشــیر 
خون آلوده اش را حمایل وزنــش، همان کامله مرد 
هدایتگر امت رســول اهلل، این روضه را بشنوید. پدر 
بندگان خدا امت رسول اهلل در میان خطوط موازی 
که همه شان به جهنم می رسد مانده اند. دیگر در این 
زمانه ما نه از ادب »حر« یادی ا ســت و نه از شهامت 
»حبیب«.  مردم بر ســه دســته اند؛ »عالم رباتی«، 
»متعلم بر ســبیل نجات« و »مگس هایی که به هر 
بادی به جهتی گریزانند«. عده ای دین را نمی فهمند 
و عده ای دیگر از ســینه دین شــیر دنیا می خورند.  
شــما برای اصالح در امت جدتان قیام کرده بودید! 
سخن سر بسته می گویم. ما چشمانمان به راه حجاز 
خشک شده اســت. به روزی که کامله مردی از تبار 
فرزندان شما بیاید و این روضه مکشوف و هزار ساله  

مظلومیت دین را پایان دهد.  

سرمقاله

 »ردپــای مهربانــی« عنوان 
برنامه ای اســت که یکشنبه از 
ساعت ۱۵ تا ۱۷ در آمفی تئاتر 
جابــر و بــه همــت جمعی از 

نود  و  دویی های دانشگاه برگزار شد ...

ردپای تفاوت

داستان زائرشدن من از یک پیامک شروع شد: »گذرنامه داری؟« و 
صفحه  7 بعد از جواب مثبت من، گفت که فردا شب ...  

تاریخ طبری از مهم ترین منابع تاریخی صدر اسالم است. کتاب با 
صفحه  6 داستان خلقت آدم شروع می شود و با داستان...  

چند روز با مدینه فاضله روایت های متناقض

فاطمه نجفی

صفحه  2 

صفحه  3 

گفت وگو با یک دانشجوی ایرانی در میشیگان 

نذری در بالد کفر

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
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گشت و گذار در کوه و جنگل
گروه کوه آخر هفته آینده اردویی در کوه و جنگل شــاه پیل برگزار می کند. این برنامه 
ویژه پسران است و در ۷ و ۸ آبان برپا می شود. اگر قصد شرکت در این برنامه دارید، اول 
از همه باید در ســایت hamnavard.sharif.ir پیش ثبت نام کنید. شرکت در جلسه 
توجیهی یکشنبه ۳ آبان هم الزامی است. این جلســه از ساعت ۱2 در اتاق۱ ساختمان 

rahma�  شهید رضایی برگزار می شود. اگر می خواهید اطالعات بیشتری داشته باشید، با ایمیل سرپرست برنامه،
ni_aras@yahoo.com، در تماس باشید. اگر وســایل الزم برای کوه نوردی ندارید، مشکلی نیست. زیرا گروه 

کوه تجهیزات برای امانت دارد. 

به کویر مرنجاب برویم
برای عوض کردن حال و هوا هم که شــده بد نیســت برخی آخر هفته هــا بزنید در دل 
طبیعت. کانون ایرانگردی و ایرانشناســی، برنامه اردوی کویر مرنجاب را برای پســران 
در تاریخ ۷ و ۸ آبان و در تاریــخ ۱۴ و ۱۵ آبان ویژه دختران برگــزار می کند. برای ثبت 
نام تا چهارشنبه 2۹ مهر مهلت دارید از ســاعت ۱۳ تا ۱۴ به دفتر کانون واقع در طبقه 

اول ساختمان شهید رضایی مراجعه کنید. هزینه شــرکت در این اردو ۴۰هزار تومان است. از جمله تجربیاتی که 
می توانید کســب کنید، لذت پیاده روی در تپه های ماسه ای، بازدید از کاروانسرای شــاه عباسی و بازدید از شهر 

زیرزمینی نوش آباد است. حرکت ساعت ۱۵ از در نقلیه است. 
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»ردپــای مهربانــی« عنــوان  برنامه ای اســت که یکشــنبه از گزارش 
ســاعت ۱۵ تــا ۱۷ در آمفی تئاتر جابــر و به همت 
جمعــی از نود  و  دویی هــای دانشــگاه برگزار شــد. 
برنامه ای که قــرار بود به ادعای دســت اندرکارانش 
»گفت وگویی متفــاوت« درباره قیام امام حســین 
باشد. اســتقبال از این برنامه چندان قابل توجه نبود 
و علت مهم آن را می توان برگزاری دســته عزاداری 
در دانشــگاه و البته فضای خاص ایام محرم دانست 
که قالب  برنامه های ســالنی برای گرامیداشــت آن 

چندان مورد توجه نیست. 
بخش عمــده ای از »ردپــای مهربانی« بــه ارائه ای 
اختصاص داشــت که توســط دوتن از دانشــجویان 
نودو دویی تــدارک دیده شــده بــود. گفت وگویی 
کــه بخــش اول آن در ابتــدای برنامه ارائه شــد و 
قصد داشــت در فضایــی تعاملــی با حضــار هدف 
امام حســین از قیام خــود را بــرای مخاطبین بیان 
کنــد. در ادامه، آقــای قاســم صرافان از شــعرای 
آیینی، بــه شــعرخوانی پرداخت که ایــن بخش با 
اســتقبال قابل توجــه مخاطبان همراه بــود. پس از 
این بخش، قســمت دوم ارائــه دانشــجویی بود که 
فضایی احساســی داشــت. یکی از دانشــجویان در 

این بخش قطعــه  ای ادبی خوانــد و با بیان شــیوا و 
 جذاب خود، روایت نابی از مصیبت های روز عاشــورا 

ارائه کرد. 
پــس از این بخــش و در انتهــای برنامه  قرعه کشــی 
ســفر مشــهد برگزار شــد و ســه تن از حضار به قید 
قرعه برنده این ســفر شــدند و قرار اســت به صورت 
 رایگان در اردوی مشــهد ِ اواســط بهمن ماه شــرکت

 کنند.
در کل می تــوان گفــت اگرچــه ایــن برنامــه در 
فضایی متفــاوت بــا هیئت های مرســوم مذهبی و 
با نگرشــی نوآورانه طراحی شــده بود، نبــود تنوع 
در برنامه ریــزی و یکنواختی بیش از حــد به همراه 
تکراری بــودنِ  بســیاری از مطالب ارائه شــده)به 
 خصــوص در بخــش اول( از نقاط ضعــف اصلی آن 

بود. 
به هر روی، تالش جمعی از دانشــجویان نود و دویی 
بدون وابســتگی به تشــکل ها و بدون تــالش برای 
مصادره پیام عاشــورا به نفع یک جناح فکری خاص 
و تالششــان برای ارائــه تصویری متفــاوت از قیام 
عاشــورا تحســین برانگیز اســت. امیدواریم بیش از 
 پیش شــاهد ایــن قبیــل برنامه هــا در دانشــگاه 

باشیم.

برنامه ردپای مهربانی در سالن جابر 

ردپای تفاوت
دومین طرح ختم قرآن قتیــل العبرات از   
عاشورای حسینی آغاز می شود. اگر تمایل 
دارید در این طرح شرکت کنید، بعد از نماز 
ظهر و عصر به مســجد دانشــگاه یا کانون 
قرآن و عترت، خوابگاه های شهید احمدی 
روشن، طرشــت2 و طرشــت۳  مراجعه 

کنید. 
بدانید و آگاه باشــید که یکشنبه هر هفته   
جلســه خبرخوانی هفتگی برپاســت. اگر 
می خواهید در این جلســات شرکت کنید، 
ســاعت ۱۱ به دفتر انجمن واقع در همکف 

ساختمان ابن سینا سری بزنید.  
ثبت نام در دوره عکاســی مقدماتی تمدید   
شد. اگر شــما هم عالقه مندید این هنر را 
یاد بگیرید، تا ۶ آبان مهلت دارید با شــماره 
۰۹۱۹۶۰22۷۴2 تمــاس بگیرید و ثبت 
نام کنید  یا اطالعات بیشتری کسب کنید. 

مرکــز مشــاوره و خدمات روانشــناختی   
دانشــگاه، ســخنرانی با موضــوع مهارت 
ســخنرانی و ارائه موثر همراه با پرســش و 
پاســخ برگزار می کند. زمان برگزاری هم 
۱۱ آبــان از ســاعت ۱۵ تا ۱۸ اســت. اگر 
باز هم اطالعــات می خواهید، باشــماره 

۶۶۱۶۴۸۶2 در تماس باشید.  
کالس آمــوزش زبــان و ادبیــات ترکی   
آذربایجانی به همت کانون ایرانشناســی 
و ایرانگردی روزهای دوشــنبه از ســاعت 
۱۷ تا ۱۸:۳۰ در کالس۱ ساختمان شهید 
رضایی برگزار خواهد شد. آموزش به زبان 
ترکی است و شــرکت برای عموم نیز آزاد 

است. 
نمایشگاه کتاب های فارسی و انگلیسی در   
زمینه هــای علمی، دینی و فلســفی از 2۶ 
مهر تا ۱۰ آبان در  همکف ساختمان شهید 
رضایی برپاست. این نمایشگاه در همکاری 
با انتشــارات هرمس برگزار شــده است و 
تخفیف هایی هم شامل حالتان خواهد شد. 
و  اتوماســیون  بــا  آشــنایی  ســمینار   
مانیتورینــگ صنعتــی روز سه شــنبه 
از ســاعت ۱۵:۳۰ تــا ۱۸:۳۰ در ســالن 
کهربای دانشــکده برق برپاست. هدف از 
برگزاری این سمینار آشــنایی با کاربردها 
و فرصت های شــغلی حوزه اتوماســیون و 

مانیتورینگ صنعتی است. 

مسابقه برای آب و انرژی
مسابقه عکاسی آب و انرژی شریف با هدف ترویج حساسیت به مسائل پیرامون پیوند آب و 
انرژی و لزوم نگاه جدید به این موضوع برگزار می شود. مسابقه را رویداد پیوند آب و انرژی 
شریف برگزار می کند. از جمله موضوعات این مسابقه، پیوند آب و انرژی، الگوی مصرف 
آب و انرژی و تغییر اقلیم و خشکسالی است. اگر شما هم عالقه مندید، دست به کار شوید. 

educational.enerwat@gmail. ۱ آبان تا ۳۰ آذر مهلت ارسال آثار است. برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس
com ایمیل ارسال کنید یا به صفحه اینستاگرام ava.photography@ و سایت enerwat.sharif.ir  سری بزنید. 

هم زمان با برگزاری رویداد پیوند اب و انرژی، آثار به نمایش در خواهند آمد و به برندگان جوایزی اهدا می شود. 

ماراتن تولید محتوای دیجیتال
نخستین ماراتون تولید محتوای دیجیتال با موضوعات فرهنگ و معارف اسالمی، پزشکی 
و سالمت، اقتصاد و کارآفرینی، علوم فنی و مهندسی، ســبک زندگی، هنر و معماری و 
موضوع آزاد، آذر امسال در دانشگاه برگزار می شود. بنابر این گزارش، سناریوی بازی های 
رایانه ای، الگوریتم و محتوای نرم افزارهای تلفن همراه، عکس تلفن همراه، صوت و فیلم 

تلفن همراه، پیامک، الگوریتم محتوایی نرم افزارهای چندرسانه ای، فایل های متنی و عکس، الگوریتم محتوایی 
وب سایت، نشریه الکترونیکی و پویانمایی تلفن همراه از جمله مهم ترین محورهای اولین ماراتون تولید محتوای 

دیجیتال است. اگر باز هم نیاز به اطالعات دارید به سایت www.sharifdc.ir مراجعه نمایید. 

عکس خبری

مانند ســال های گذشته، امســال هم بعد از نماز 
ظهر و عصر دســته ی عزاداران از مسجد به سمت 
ساختمان ابن سینا روان می شوند. ایستگاه چای 
صلواتی نیز در این مســیر قرار دارد. عالوه بر این 
پس از پایان مراسم عزاداری و نوحه خوانی، نذری 
هایی مانند شــله زرد، اش و ... جلــو ابنس میان 
رهگــذران و عــزاداران پخش می شــود. عالوه 
براین از ســاعت ۱۹:۳۰ تا حدود 22 نیز مراســم 
عزاداری برپا است و از 2شــنبه نیز شام نذری به 
عزادارن داده شــد. اگر نگران رفت و امد هستید، 
مشکلی نیست و ســرویس هایی برای رفت و آمد 
به خوابگاه وجود دارد. فقط کافی اســت عزم خود 

را به کار بندید. 
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تهیــه 
غذا و پذیرایی از 

حسینی  عزاداران 
دانشگاه،  مسجد  در 

فرایند پرکار و زمان بری 
اســت که به تدریج و با 
تجربه در هیئت ها ایجاد 
دانشجوهای  می شود. 

دانشــگاه هم طی این 
روال هایی  به  سال ها 

برای انجــام کارها 
رسیده اند. 

آشپزخانه
دانشگاهدرتسخیر

دانشجوها

همه چیز از انتخاب مســئول آشپزخانه شــروع می شود. 
حداقل از یک مــاه مانده بــه محرم هم کارهــای اجرایی 
کلید خورده اســت. این یعنی خیلی زودتــر از این ها باید 
مســئول کار را مشخص کرد. مسئول آشــپزخانه هم برای 
اینکه دقیق بداند چه کار باید بکند، ســراغ کادر سال پیش 
می رود و البته سال باالیی هایی که حسابی در مراسم محرم 
صاحب تجربه اند. از دل این صحبت ها لیست بلندباالیی از 
کارها به همراه مسئول هر کدام تولید می شود و البته سیاهه 

بلندتری از چیزهایی که باید خریداری شود. 

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

خرید هر کــدام از جنس ها، زمــان،  آدم و البته مالحظات 
خودش را دارد. بعضی چیزها مثل برنج که حجمش هم زیاد 
است، از قبل سفارش داده می شــود. برنج و گوشت هیئت 
سال ها است که از آن سوی کوه های البرز به تهران می رسد. 
تا ظرف یک بار مصرف، روغن، ادویــه و هزار خرده ریز دیگر 
راتهیه کنند، شب اول محرم رسیده و باید سراغ شیر و کیک 
رفت برای پذیرایی عزاداران در شب هایی که خبری از شام 
نیست. شیرکاکائو را در آشپرخانه هیئت درست می کنند و 
دانشــجویی قدیمی  که این روزها استاد شریف شده است، 

 خبره ترین شیرکاکائوساز هیئت است. 
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اینجا 
همه 

خادم اند

منابع مالی هیئت چطور تأمین می شود؟
عیان ترین بخــش تأمین مالی برنامه، یکی از دانشــجویان ورودی دهه 
هفتادی است که در پایان مراســم با سرعت خودش را از میانه سینه زنی 
به خروجی آقایان می رســاند و با کیسه سبز در دســتش بلند می گوید: 
»کمک به مخارج هیئت«. اما فرایند تأمیــن مالی خیلی زودتر از این ها 
شروع می شود. اســتادهای دانشــگاه، فارغ التحصیالن، شرکت هایی 
که اســتادها و فارغ التحصیل هــا راه انداخته اند و خانواده دانشــجوها 
منابع اصلی هیئت اند. بعضی فارغ التحصیل های دانشــگاه حتی درصد 
مشخصی از شرکت یا پروژه شــان را از قبل برای هیئت کنار می گذارند، 
شبکه انسانی گســترده ای که خودشــان را ملزم به مشارکت در خیمه 
عزای حسینی در مسجد دانشگاه شریف می دانند. خالصه اینکه هیئت 
دانشگاه به معنای دقیق کلمه هیئت دانشگاه است و هزینه هایش را هم 
خانواده دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو و دانش آموخته تأمین می کنند. 

سیاه پوشی مسجد و دانشگاه
محرم با رنگ و بوی خودش به شهرهای ما پا می گذارد. غدیر تمام نشده، 
داربســت ها در محله ها یا علم شــده اند یــا دارند برپا می شــوند. کار 
سیاه پوشــی مســجد هم همین موقع ها شروع می شــود. البته قسمت 
اصلی کار همیشه شــب جمعه قبل از محرم انجام می شود. روزهای قبل 
حتی در دانشــگاه فراخوان می زنند که هر کس برای هر کاری در محرم 
حاضر است به دفتر هیئت بیاید. شب جمعه دانشجوها و البته تعدادی از 
فارغ التحصیل ها که خبر شده اند، مسجد را سیاه پوش می کنند. تا صبح 
شنبه قسمت اصلی سیاه پوشی مســجد تمام می شود و حداکثر کمی از 

کار خیمه صحن مسجد باقی می ماند. 
معابر دانشــگاه، دانشــکده ها و البته ساختمان ابن ســینا هم هم زمان 
سیاه پوش می شوند. برپایی حســینیه امام خمینی در همکف ابن سینا 
البته کار ویژه ای اســت که همین شب تمام می شــود تا دانشگاه برای 
حرکت دســته عزاداری آماده باشــد. ســیاهی ها تا پایان صفر بر دیوار 
مســجد باقی می مانند. وقتی هم که اول ربیع مسجد از سیاهی ها خالی 
می شــود،  پارچه ها و کتیبه ها با نام و نشــان و آدرس محل نصب در انبار 

مسجد جاخوش می کنند. 

دانشــگاه های ایران روزهایی را به خود دیده اند 
که نمازخواندن دانشجو و آدم تحصیل کرده در 
آن ها عجیب می نمــوده و حتی طنزی اجتماعی 
تلقی می شده اســت. امروز اما به واسطه انقالب 
57 مردم ایران، در دانشگاه نه تنها مذهبی بودن 
و پایبندی به احکام شرعی مطلب غریبی نیست، 
بلکه همسایه ها مشتری برنامه های مسجدهای 
دانشگاه ها شــده اند. مسجد شریف هم هیئتی 
دارد که در پایبندی به ســنت ها، کم از معماری 
کم نظیرش ندارد. هیئتی که دانشــجو و استاد و 
فارغ التحصیل را گرد هــم آورده و حاال بچه های 
دانشــجوهای ســابق هم کم کمک در اجرای 
برنامه هایش ســهیم می شــوند. این صفحه ها 
گوشه ای است از چرخش کارها در هیئت الزهرای 

دانشگاه صنعتی شریف. 



 ۳

پیاده روی کشار
از جمله برنامه های آخر هفته آینده در دانشــگاه، برنامه پیاده روی کشــار ویژه پسران 
است. این برنامه روز پنجشــنبه ۷ آبان از ســاعت ۸ تا ۱۶ برگزار می شود. مهلت ثبت 
نام هم تا دوشــنبه ۴ آبان در مدیریت تربیت بدنی، آقای خدامرادی، است. مانند دیگر 
اردوها، جلسه توجیهی جزئی از برنامه محسوب می شــود و اگر قصد شرکت در برنامه 

دارید، روز سه شنبه ۵ آبان به سالن سنگنوردی مراجعه کنید. این فرصت ها را از دست ندهید که بعد از این هفته، 
تا اواســط آذر در بند میان ترم ها گرفتار خواهید شد و تا چشــم برهم بزنید، ترم به پایان رسیده و موعد امتحانات 

دیگری فرا می رسد. 

از چخوف تا تاریخ فلسفه
دفتر مطالعات فرهنگی، سلسله جلسات خود را شــروع کرده است. امروز از ساعت ۱2 
سلسله جلسات داســتان خوانی با محوریت دو اثر آنتوان چخوف به نام های یک اتفاق 
تازه و دشمنان، برگزار می شود. سلسله جلسات تاریخ فلســفه هم روزهای یکشنبه از 
ســاعت ۱۶:۳۰ با موضوعات مختلفی چون مسئله دکارت برپا هستند. جلسات بررسی 

رمان نیز روز های شنبه از ساعت ۱2 برگزار می شــوند. محل برگزاری تمام جلسه ها، دفتر مطالعات فرهنگی واقع 
در طبقه اول ساختمان شهید رضایی اســت. برای مطلع شدن از موضوعات جلســه ها، در سطح دانشگاه چشم 

بگردانید تا اطالعیه های جلسات را از دست ندهید. از ما گفتن بود.   

 چهار فرمان 
برای حال خوب بکا

استاد فیاض بخش اســتاد فیاض بخش از 

استادان اخالق تهران هســتند و تعداد 
زیادی از دانشــجویان هم سال هاست از 
محضرشــان اســتفاده می کنند. آنچه 
از  می خوانیــد گزیــده و خالصــه ای 
توصیه های عمومی اســتاد بــرای محرم 

امسال است.
در ایام زندگــی، موقعیت های اســتثنایی پیش 
می آید که انســان باید دریابد و بــه قول معروف 
حریصانه بقاپد که از دســت مــی رود. این نقاط 
اســتثنایی یا به روایــت پیامبر اکــرم نفحات، 
جلوه های مختلف ایام هســتند. مثال هنگام فجر 
از نفحات الهی است. بین الطلوعین نفحات الهی 
است. ثلث آخر شب نفحات اســت. در ایام هفته 
شب جمعه، روز جمعه، عصر جمعه این ها نفحات 
الهی هســتند. در میان ایام سال هم مثال اربعین 
حســینی، ماه مبارک رمضان، رجب و شــعبان 
نفحات الهی هستند. اما ایام محرم یکی از نفحاتی 
است که باب رحمت خیلی گسترده باز می شود. 
بزرگان تاکید دارند که قبل از ورود به ماه محرم، 
انسان خودش را برای ضیافت خاص سیدالشهدا 
آماده کنــد. در آســتانه محرم توصیــه اکید به 
غســل توبه کردن است. انســان به میزان پاکی، 
حال گریه، حال رقت قلب  و حــال بهره مندی از 

مجالس دارد.
 دســتور دوم که در دهه اول محرم بسیار توصیه 
شده، برپایی و حضور در مراســم عزاداری است.  
قاطبه مکتب های اخالقی در ایــام محرم و صفر 
مقید به عزاداری سیدالشهدا بودند. حاال بماند که 
مسیحی ها، یهودی ها و... همه می خواستند خود 
را از در وارد کنند. در این ایام توصیه شــده است 

روزی دو سه بار خود را در این سفینه بیندازید.
مطلب ســوم که می خواهم عرض کنم این است 
که به سبکی که برخی بزرگان در زمینه خواندن 
زیارت عاشورا فرموده بودند، مقید باشید. به این 
ترتیب که روز عاشــورا در مجلــس واحد زیارت 
عاشورا را با لعن و ســالم کامل بخوانید و اگر هم 
بشــود دعای علقمه را و اگر نشد شــب بخوانند. 
فردا صبح زیارت عاشــورا را بخوانند تا اول لعن و 
در طول روز لعن و ســالم کامل بگویند تا غروب. 
قبل نماز مغرب و عشــا ادامه زیارت عاشــورا و 
سجده را انجام بدهند و باز اگر بشود دعای علقمه 
را بخوانند. اگر نشــد الاقل هفتــه ای یکی دوبار 
بخوانند. به این کار تا اربعین مقید باشــند. بنده 
توصیه می کنم چون باب سیدالشــهدا از در قمر 
بنی هاشم باز می شود، امسال این مبنا را بگذارید 
که ثواب زیارت عاشــورا را هدیــه کنید به درگاه 

مطهر قمر بنی هاشم. 
مطلب چهارم این اســت که در این ایام و تا آخر 
ماه صفر، رفقا سر و سری با یکی از عزیزانی که در 
کاروان حسین بودند، داشته باشند به این معنا که 

خودشان را دائم درکنار او احساس کنند.

جمعیت مســلمانان در شهری 
کــه زندگی می کنیــد چقدر 

است؟
از آنجایی که فاصله شهر انربر تا دیربورن 
که آن هم در ایالت میشیگان است فقط 
2۰ دقیقه اســت، اینجا کسی با اسالم و 
مســلمانان غریبه نیست و مفهوم اسالم 

برای خیلی ها جا افتاده است. 
ایرانی ها چطور؟ 

جمعیت ایرانیان و مســلمانان ایرانی در 
این شــهر زیاد اســت و همچنین بسیار 
اجتماع خوبــی دارند و بــه خوبی با هم 
در ارتباط اند. به طور مثال در این شــهر 
کوچک، در مــاه رمضــان ۳۰ خانواده  
ایرانی هــر کدام یــک شــب افطاری 
می دهنــد که این بــرای جمعیت اینجا 

یک ارتباط مناسب است. 
از حال و هوای ایــن روزها در 
شهرتان و شــهرهای اطراف 

برایمان بگویید. 
بیشتر مراســم  مربوط به محرم در شهر 

دیربورن اســت که 2۰ دقیقــه تا اینجا 
فاصله دارد. در این شــهر مساجد زیادی 
وجود دارد که بیشــتر سنی هستند ولی 
در مســاجد لبنانی ها و مسجدی که به 
ایرانی ها نسبت داده می شود، مراسمی 
به ایــن مناســبت برگزار می شــود. در 
جاهــای دیگر آمریکا چنیــن فضایی را 
نمی توان دید. وقتی وارد شهر دیربورن 
می شوید، جلوی مســجدها پارچه  سیاه 
کشیده اند و عکس معصومین را زده اند، 
چیزی کــه دیدن آن در کشــوری مثل 

آمریکا عجیب به نظر می آید.
در مقایســه  بیــن محرم های 
داخل ایــران و محرم هایی که 
در آنجا گذرانده اید چه چیزی 
از هر کدام برایتان جالب بوده 

 است؟
محرم های اینجا معمــوال درگیر درس 
و کار هســتیم، بــا این حال از ده شــب 
اول محرم که مراســم برگزار می شــود 
حدود شش شــب را در مراسم شرکت 

می کنیم. ولی آنجا چــون هر وقت و هر 
جا که بخواهیــد می توانید بــه هیئت 
بروید و خیلی در دسترس است، ممکن 
اســت که حال و حوصله  رفتن را نداشته 
باشیم. ممکن اســت به خاطر این باشد 
که وقتــی چیزی را از دســت می دهیم 
بیشتر قدرش را می دانیم. عالوه بر این در 
ایران بیشتر ســینه زنی می کنند و کمتر 
ســخنرانی، اما اینجا تاکید بیشتری بر  
سخنرانی و انجام کارهای فرهنگی است 
و اینجا از این بابت بهتر است. ما باید ابتدا 
شناخت پیدا کنیم و بعد برای چیزی که 
ارزشش را درســت فهمیده ایم عزاداری 
کنیم.  تفاوت دیگری که وجود دارد این 
است که اینجا بعضی از ســخنران ها به 
چند زبان حرف می زنند؛ مثال اول عربی 
بعد انگلیســی.  برخی از مداحان هم به 
چهار زبان مداحی می کنند و این خیلی 
جالب است که یک فرد روحانی به چهار 
زبان حرف بزند. اینجا کســر بیشتری از 
مسلمانان در مراسم ها شرکت می کنند. 

در ایران بیشتر سعی می کردیم به رفتن 
مراسم عاشورا و تاسوعا قناعت کنیم اما 
اینجا در مراســم های بیشتری شرکت 
می کنیم. در آخر باید گفت که هر کدام 
رنگ و بوی خودشــان را دارند. اما چون 
اینجا تعداد مســلمانان  نسبت به ایران 
کمتر اســت، وقتی وارد شهر می شوید و 
می بینید که جاهای زیادی را سیاه پوش 
کرده اند، حس ایران  بودن بهتان دست 
می دهد. اما ظهر عاشــورا در ایران، همه 
جا تعطیل اســت و حال و هوای خاصی 
دارد که آن را در اینجــا نمی توان حس 

کرد. 
ما هر سال پول جمع می کنیم و فرهنگ 
امام حســین را اینجا تبلیــغ می کنیم. 
مثال آب و هات چاکلــت مجانی به مردم 
می دهیــم و از آن هــا می خواهیــم که 
نوشــته ای که روی بطری از امام حسین 
نقل شــده را بخوانند. خیلی هم در این 
کار موفق بوده ایــم و خیلی ها به کارمان 
عالقه مند شــده اند. این برنامه هر ساله 
انجام می شود و وبسایتی وجود دارد که 
خیلی ها نظراتشــان را درمورد این گونه 

فعالیت ها بازتاب می دهند.  
مردم بقیه کشــور هــا که در 
مراسم محرم شرکت می کنند، 
اغلب اهــل کدام کشــورها 

هستند؟
جمعیتی زیادی از ایــران، لبنان و عراق 
هســتند و برخــی از آمریکایی هــا هم 
هســتند که ازدواج کردند و به این شیوه 

شیعه شدند. 
محرم ایران چــه چیزهایی به 

ذهن شما می آورد؟
راســتش را بخواهید اول از همه نذری. 
البته محرم هــای ایران حــال و هوای 
خاصی داشــت و یکــی از خوبی هایش  
این بود که همه جا تعطیــل بود. اینجا 
مثــال  پارســال روز عاشــورا تعطیل 
نبود و ما نتوانســتیم در مراسم حضور 
یابیــم و دو روز قبل تــر مراســم آن را 
برگزار کردیم. ولی روز عاشــورا در شهر 
دیربورن راهپیمایی بزرگی می شــود 
که فیلم هــای آن در یوتیوب هســت. 
راهپیمایی بزرگی توســط شــیعیان 
شــهرهای مختلف آمریکا در دیربورن 
انجام می شود. ســال پیش  حدود پنج  
تا شــش هزار نفر در این مراسم شرکت 
کردنــد که جمعیت زیادی به حســاب 
می آید بــرای آمریکایی کــه جمعیت 

مسلمانان آن زیاد نیست. 

گفت وگو با یک دانشجوی ایرانی در میشیگان

نذری در بالد کفر

عراقی، لبنانی و چند کشور دیگر تشکیل شود که هر کدام پیام مردم کشور خودشان را فریاد می زنند. هر کدام گفت وگو  شاید جالب باشد که در جایی که بالد کفر می خوانیمش، در حوالی عاشورا اجتماعی از هزاران مسلمان ایرانی، 
نماینده  یک فرهنگ هســتند، فرهنگی که از ملیت و دین آن ها نشئت گرفته  اســت. آن ها حامل این پیام هستند که  اسالم دین 
خشونت نیست و خیلی از خاورمیانه ای ها برعکس آنچه به مردم آمریکا نشان داده می شود، از خشونتی که مدت هاست کامشان را 
تلخ کرده، بیشتر از مردم هر جای دیگر دنیا بیزارند. شهر دیربورن)deraborn( در شــبه جزیره  میشیگان با تعداد حدود 3۰هزار 
مسلمان، دارای مسجدهای فراوان است و در ایام محرم، حال و هوایی متفاوت با بیشتر مناطق دیگر آمریکا دارد. بیشتر شیعیان این 
شهر صدهزار نفری را شیعیان لبنانی، عراقی سوری و ایرانی تشکیل می دهند. برای اینکه بدون روتوش، حال و هوای این شهر را در 
این روزها استشمام کنیم، مصاحبه ای با یکی از دانشجویان ایرانی ساکن در شهر Ann Arbor واقع در 2۰ کیلومتری شهر دیربورن 

در ایالت میشیگان ترتیب دادیم.

شماره 661  سه شنبه 28 مهر 1394بــــــــخش  خـــــــبری
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مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

آشپزخانه در مرکز دانشگاه اســت و مسجد، جنوبش. پس 
دیگ ها را باِر وانت های دانشــگاه می کنند و با یاعلی گفتن، 
بارهای سنگین را می رسانند به پشــت مسجد. راننده های 
دانشگاه این شب ها فقط کارمندان دانشگاه نیستند؛  اینجا 
را هیئت خودشــان می دانند و به بچه هــا کمک می کنند. 
پژوهشکده الکترونیک که پیش ترها دانشکده هوافضا بود، 
چند سال اســت که شــب های محرم محِل کشیدن غذا از 
دیگ های داغ در ظرف های یک بار مصرف است. چند خط 
تولید که مهندسی و تجربه حسابی دقیق و سریعشان کرده 

است، دیگ ها را در کمترین زمان ممکن خالی می کنند. 

کارهای آشپزخانه چند شب قبل از شروع توزیع غذا شروع 
می شود. در چنین روزهایی اگر به آشــپزخانه دانشگاه سر 
بزنید، در گوشه جنوب غربی اش،  چند دانشجو و البته چند 
نفر باتجربه تر را درحال خردکردن گوشــت و ســرخ کردن 
پیاز و... می بینید. پخت غذا اما از شب ششم شروع می شود 
و تا شــب آخر برنامه و البته ظهرهای عاشورا و تاسوعا ادامه 
دارد. اوج هیجان این روزهای آشــپزخانه موقع صاف کردن 
برنج است. روزهای تاسوعا و عاشــورا که دو وعده غذا پخت 
می شود،  کارها نوبتی و شیفتی می شود تا کاری روی زمین 

نماند.  

توزیع غذا در پایان مراسم و با برنامه ای حسابی انجام می شود. از 
اصول انبارداری و تئوری صف، همه اینجا جمع اند. فرایند توزیع 
شاید جزء پُر سال باالیی ترین بخش های کار باشد، از مدیریتش  
تا آن هایی که غذا را دســت میهمانان و عزاداران موال می دهند و 
خوش آمد می گویند. از میانه های سینه زنی تا پایان برنامه، توزیع 
غذا با دقت و سرعت انجام می شود. این میان هم دیگ های خالی 
به آشپزخانه مســجد می روند تا هیئتی ها بشورندشان. به جرئت 
می توان گفت تمیزترین روزهای دیگ های آشــپزخانه همین 
روزهای محرم است که زیر دســت دانشجوها هستند. دیگ ها را 

با وانت به آشپزخانه برمی گردانند تا کار فردا دوباره شروع شود. 
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مهدکودک
بچه را باید از بچگی بــا مجالس امام 
حســین آشــنا کرد. اما هــر کاری 
راه خودش را دارد. اگر بچه شــما در 
مجلس خسته شود و حوصله خودتان 
و دور و بری هایتان را سر ببرد، کارتان 
نقض غرض اســت. بــه همین دلیل 
فضاهایی از صحن مســجد که ازقضا 
دفتر خود هیئت هم است، شب های 
محرم می شود مهدکودک. یک مربی 
هم هست تا با سرگرم کردن بچه ها، 
هم زحمت مادرانشــان را کم کند، 
هم درقالب بازی و نقاشــی، هیئت 

دوست داشتنی کودکانه ای بسازد. 

پارکبان
اداره هیئــت آن هــم در یکــی از 
شلوغ ترین معابر شــهر ملزوماتی 
دارد که شــاید در نــگاه اول به کار 
شما بی ارتباط باشــد. یکی همین 
مشــکل پارک کــردن اتومبیل ها 
و ســر و سامان دادنشان در ورودی 
مســجد و حاشــیه خیابان آزادی 
اســت. دانشــجوها کاور پارکبان 
می پوشــند و در حاشــیه خیابان 
آزادی می ایستند تا ماشین ها بهتر 
پارک کنند و البته کســی ورودی 

مسجد را سد نکند. 

چای ذغالی و دم نوش
مســجد شــریف کنــار خیابان 
پر رفت و آمــد آزادی اســت. توی 
این شلوغی و خســتگی روز کاری، 
خوردن یــک لیوان چــای ذغالی 
حسابی دل چسب است. غرفه کنار 
ورودی مســجد برای رهگذرهای 
خیابــان آزادی و البتــه میهمانان 
مســجد، هم چای ذغالــی آماده 
کرده اســت و هم دم نوش. کنارش 
هــم نمایشــگاهی از محصوالت 
فرهنگی اســت که می شود کمی 
کتاب هایش را دید و یکی دوتایش 

را خرید. 

واکس زدن
هرطور حســاب کنیــم این یکی 
افتادگــی زیــادی می خواهــد. 
راهنمایــی  و  خوش آمدگویــی 
عزاداران کار معمول همه هیئت ها 
و مجالس اســت. هیئت دانشــگاه 
اما غرفه ای هم دارد کــه هر کدام 
از میهمانــان کــه مایــل بودنــد 
می توانند کفش هایشــان را برای 
واکس زدن به آن بسپارند. هر مدل 
واکس زنی هم در آن پیدا می شود، 
از دانشــجوی دکتری تا بچه های 

فارغ التحصیالن دانشگاه. 
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تهیــه 
غذا و پذیرایی از 

حسینی  عزاداران 
دانشگاه،  مسجد  در 

فرایند پرکار و زمان بری 
اســت که به تدریج و با 
تجربه در هیئت ها ایجاد 
دانشجوهای  می شود. 

دانشــگاه هم طی این 
روال هایی  به  سال ها 

برای انجــام کارها 
رسیده اند. 

آشپزخانه
دانشگاهدرتسخیر

دانشجوها

همه چیز از انتخاب مســئول آشپزخانه شــروع می شود. 
حداقل از یک مــاه مانده بــه محرم هم کارهــای اجرایی 
کلید خورده اســت. این یعنی خیلی زودتــر از این ها باید 
مســئول کار را مشخص کرد. مسئول آشــپزخانه هم برای 
اینکه دقیق بداند چه کار باید بکند، ســراغ کادر سال پیش 
می رود و البته سال باالیی هایی که حسابی در مراسم محرم 
صاحب تجربه اند. از دل این صحبت ها لیست بلندباالیی از 
کارها به همراه مسئول هر کدام تولید می شود و البته سیاهه 

بلندتری از چیزهایی که باید خریداری شود. 

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

خرید هر کــدام از جنس ها، زمــان،  آدم و البته مالحظات 
خودش را دارد. بعضی چیزها مثل برنج که حجمش هم زیاد 
است، از قبل سفارش داده می شــود. برنج و گوشت هیئت 
سال ها است که از آن سوی کوه های البرز به تهران می رسد. 
تا ظرف یک بار مصرف، روغن، ادویــه و هزار خرده ریز دیگر 
راتهیه کنند، شب اول محرم رسیده و باید سراغ شیر و کیک 
رفت برای پذیرایی عزاداران در شب هایی که خبری از شام 
نیست. شیرکاکائو را در آشپرخانه هیئت درست می کنند و 
دانشــجویی قدیمی  که این روزها استاد شریف شده است، 

 خبره ترین شیرکاکائوساز هیئت است. 

12

اینجا 
همه 

خادم اند

منابع مالی هیئت چطور تأمین می شود؟
عیان ترین بخــش تأمین مالی برنامه، یکی از دانشــجویان ورودی دهه 
هفتادی است که در پایان مراســم با سرعت خودش را از میانه سینه زنی 
به خروجی آقایان می رســاند و با کیسه سبز در دســتش بلند می گوید: 
»کمک به مخارج هیئت«. اما فرایند تأمیــن مالی خیلی زودتر از این ها 
شروع می شود. اســتادهای دانشــگاه، فارغ التحصیالن، شرکت هایی 
که اســتادها و فارغ التحصیل هــا راه انداخته اند و خانواده دانشــجوها 
منابع اصلی هیئت اند. بعضی فارغ التحصیل های دانشــگاه حتی درصد 
مشخصی از شرکت یا پروژه شــان را از قبل برای هیئت کنار می گذارند، 
شبکه انسانی گســترده ای که خودشــان را ملزم به مشارکت در خیمه 
عزای حسینی در مسجد دانشگاه شریف می دانند. خالصه اینکه هیئت 
دانشگاه به معنای دقیق کلمه هیئت دانشگاه است و هزینه هایش را هم 
خانواده دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو و دانش آموخته تأمین می کنند. 

سیاه پوشی مسجد و دانشگاه
محرم با رنگ و بوی خودش به شهرهای ما پا می گذارد. غدیر تمام نشده، 
داربســت ها در محله ها یا علم شــده اند یــا دارند برپا می شــوند. کار 
سیاه پوشــی مســجد هم همین موقع ها شروع می شــود. البته قسمت 
اصلی کار همیشه شــب جمعه قبل از محرم انجام می شود. روزهای قبل 
حتی در دانشــگاه فراخوان می زنند که هر کس برای هر کاری در محرم 
حاضر است به دفتر هیئت بیاید. شب جمعه دانشجوها و البته تعدادی از 
فارغ التحصیل ها که خبر شده اند، مسجد را سیاه پوش می کنند. تا صبح 
شنبه قسمت اصلی سیاه پوشی مســجد تمام می شود و حداکثر کمی از 

کار خیمه صحن مسجد باقی می ماند. 
معابر دانشــگاه، دانشــکده ها و البته ساختمان ابن ســینا هم هم زمان 
سیاه پوش می شوند. برپایی حســینیه امام خمینی در همکف ابن سینا 
البته کار ویژه ای اســت که همین شب تمام می شــود تا دانشگاه برای 
حرکت دســته عزاداری آماده باشــد. ســیاهی ها تا پایان صفر بر دیوار 
مســجد باقی می مانند. وقتی هم که اول ربیع مسجد از سیاهی ها خالی 
می شــود،  پارچه ها و کتیبه ها با نام و نشــان و آدرس محل نصب در انبار 

مسجد جاخوش می کنند. 

دانشــگاه های ایران روزهایی را به خود دیده اند 
که نمازخواندن دانشجو و آدم تحصیل کرده در 
آن ها عجیب می نمــوده و حتی طنزی اجتماعی 
تلقی می شده اســت. امروز اما به واسطه انقالب 
57 مردم ایران، در دانشگاه نه تنها مذهبی بودن 
و پایبندی به احکام شرعی مطلب غریبی نیست، 
بلکه همسایه ها مشتری برنامه های مسجدهای 
دانشگاه ها شــده اند. مسجد شریف هم هیئتی 
دارد که در پایبندی به ســنت ها، کم از معماری 
کم نظیرش ندارد. هیئتی که دانشــجو و استاد و 
فارغ التحصیل را گرد هــم آورده و حاال بچه های 
دانشــجوهای ســابق هم کم کمک در اجرای 
برنامه هایش ســهیم می شــوند. این صفحه ها 
گوشه ای است از چرخش کارها در هیئت الزهرای 

دانشگاه صنعتی شریف. 

پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 661  سه شنبه 28 مهر 1394
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تهیــه 
غذا و پذیرایی از 

حسینی  عزاداران 
دانشگاه،  مسجد  در 

فرایند پرکار و زمان بری 
اســت که به تدریج و با 
تجربه در هیئت ها ایجاد 
دانشجوهای  می شود. 

دانشــگاه هم طی این 
روال هایی  به  سال ها 

برای انجــام کارها 
رسیده اند. 

آشپزخانه
دانشگاهدرتسخیر

دانشجوها

همه چیز از انتخاب مســئول آشپزخانه شــروع می شود. 
حداقل از یک مــاه مانده بــه محرم هم کارهــای اجرایی 
کلید خورده اســت. این یعنی خیلی زودتــر از این ها باید 
مســئول کار را مشخص کرد. مسئول آشــپزخانه هم برای 
اینکه دقیق بداند چه کار باید بکند، ســراغ کادر سال پیش 
می رود و البته سال باالیی هایی که حسابی در مراسم محرم 
صاحب تجربه اند. از دل این صحبت ها لیست بلندباالیی از 
کارها به همراه مسئول هر کدام تولید می شود و البته سیاهه 

بلندتری از چیزهایی که باید خریداری شود. 

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

خرید هر کــدام از جنس ها، زمــان،  آدم و البته مالحظات 
خودش را دارد. بعضی چیزها مثل برنج که حجمش هم زیاد 
است، از قبل سفارش داده می شــود. برنج و گوشت هیئت 
سال ها است که از آن سوی کوه های البرز به تهران می رسد. 
تا ظرف یک بار مصرف، روغن، ادویــه و هزار خرده ریز دیگر 
راتهیه کنند، شب اول محرم رسیده و باید سراغ شیر و کیک 
رفت برای پذیرایی عزاداران در شب هایی که خبری از شام 
نیست. شیرکاکائو را در آشپرخانه هیئت درست می کنند و 
دانشــجویی قدیمی  که این روزها استاد شریف شده است، 

 خبره ترین شیرکاکائوساز هیئت است. 
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اینجا 
همه 

خادم اند

منابع مالی هیئت چطور تأمین می شود؟
عیان ترین بخــش تأمین مالی برنامه، یکی از دانشــجویان ورودی دهه 
هفتادی است که در پایان مراســم با سرعت خودش را از میانه سینه زنی 
به خروجی آقایان می رســاند و با کیسه سبز در دســتش بلند می گوید: 
»کمک به مخارج هیئت«. اما فرایند تأمیــن مالی خیلی زودتر از این ها 
شروع می شود. اســتادهای دانشــگاه، فارغ التحصیالن، شرکت هایی 
که اســتادها و فارغ التحصیل هــا راه انداخته اند و خانواده دانشــجوها 
منابع اصلی هیئت اند. بعضی فارغ التحصیل های دانشــگاه حتی درصد 
مشخصی از شرکت یا پروژه شــان را از قبل برای هیئت کنار می گذارند، 
شبکه انسانی گســترده ای که خودشــان را ملزم به مشارکت در خیمه 
عزای حسینی در مسجد دانشگاه شریف می دانند. خالصه اینکه هیئت 
دانشگاه به معنای دقیق کلمه هیئت دانشگاه است و هزینه هایش را هم 
خانواده دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو و دانش آموخته تأمین می کنند. 

سیاه پوشی مسجد و دانشگاه
محرم با رنگ و بوی خودش به شهرهای ما پا می گذارد. غدیر تمام نشده، 
داربســت ها در محله ها یا علم شــده اند یــا دارند برپا می شــوند. کار 
سیاه پوشــی مســجد هم همین موقع ها شروع می شــود. البته قسمت 
اصلی کار همیشه شــب جمعه قبل از محرم انجام می شود. روزهای قبل 
حتی در دانشــگاه فراخوان می زنند که هر کس برای هر کاری در محرم 
حاضر است به دفتر هیئت بیاید. شب جمعه دانشجوها و البته تعدادی از 
فارغ التحصیل ها که خبر شده اند، مسجد را سیاه پوش می کنند. تا صبح 
شنبه قسمت اصلی سیاه پوشی مســجد تمام می شود و حداکثر کمی از 

کار خیمه صحن مسجد باقی می ماند. 
معابر دانشــگاه، دانشــکده ها و البته ساختمان ابن ســینا هم هم زمان 
سیاه پوش می شوند. برپایی حســینیه امام خمینی در همکف ابن سینا 
البته کار ویژه ای اســت که همین شب تمام می شــود تا دانشگاه برای 
حرکت دســته عزاداری آماده باشــد. ســیاهی ها تا پایان صفر بر دیوار 
مســجد باقی می مانند. وقتی هم که اول ربیع مسجد از سیاهی ها خالی 
می شــود،  پارچه ها و کتیبه ها با نام و نشــان و آدرس محل نصب در انبار 

مسجد جاخوش می کنند. 

دانشــگاه های ایران روزهایی را به خود دیده اند 
که نمازخواندن دانشجو و آدم تحصیل کرده در 
آن ها عجیب می نمــوده و حتی طنزی اجتماعی 
تلقی می شده اســت. امروز اما به واسطه انقالب 
57 مردم ایران، در دانشگاه نه تنها مذهبی بودن 
و پایبندی به احکام شرعی مطلب غریبی نیست، 
بلکه همسایه ها مشتری برنامه های مسجدهای 
دانشگاه ها شــده اند. مسجد شریف هم هیئتی 
دارد که در پایبندی به ســنت ها، کم از معماری 
کم نظیرش ندارد. هیئتی که دانشــجو و استاد و 
فارغ التحصیل را گرد هــم آورده و حاال بچه های 
دانشــجوهای ســابق هم کم کمک در اجرای 
برنامه هایش ســهیم می شــوند. این صفحه ها 
گوشه ای است از چرخش کارها در هیئت الزهرای 

دانشگاه صنعتی شریف. 



 ۵ ۵

آبان 1393ویژه نامه محــــــــــــــرم یکشنبه 11  شماره 621  

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

آشپزخانه در مرکز دانشگاه اســت و مسجد، جنوبش. پس 
دیگ ها را باِر وانت های دانشــگاه می کنند و با یاعلی گفتن، 
بارهای سنگین را می رسانند به پشــت مسجد. راننده های 
دانشگاه این شب ها فقط کارمندان دانشگاه نیستند؛  اینجا 
را هیئت خودشــان می دانند و به بچه هــا کمک می کنند. 
پژوهشکده الکترونیک که پیش ترها دانشکده هوافضا بود، 
چند سال اســت که شــب های محرم محِل کشیدن غذا از 
دیگ های داغ در ظرف های یک بار مصرف است. چند خط 
تولید که مهندسی و تجربه حسابی دقیق و سریعشان کرده 

است، دیگ ها را در کمترین زمان ممکن خالی می کنند. 

کارهای آشپزخانه چند شب قبل از شروع توزیع غذا شروع 
می شود. در چنین روزهایی اگر به آشــپزخانه دانشگاه سر 
بزنید، در گوشه جنوب غربی اش،  چند دانشجو و البته چند 
نفر باتجربه تر را درحال خردکردن گوشــت و ســرخ کردن 
پیاز و... می بینید. پخت غذا اما از شب ششم شروع می شود 
و تا شــب آخر برنامه و البته ظهرهای عاشورا و تاسوعا ادامه 
دارد. اوج هیجان این روزهای آشــپزخانه موقع صاف کردن 
برنج است. روزهای تاسوعا و عاشــورا که دو وعده غذا پخت 
می شود،  کارها نوبتی و شیفتی می شود تا کاری روی زمین 

نماند.  

توزیع غذا در پایان مراسم و با برنامه ای حسابی انجام می شود. از 
اصول انبارداری و تئوری صف، همه اینجا جمع اند. فرایند توزیع 
شاید جزء پُر سال باالیی ترین بخش های کار باشد، از مدیریتش  
تا آن هایی که غذا را دســت میهمانان و عزاداران موال می دهند و 
خوش آمد می گویند. از میانه های سینه زنی تا پایان برنامه، توزیع 
غذا با دقت و سرعت انجام می شود. این میان هم دیگ های خالی 
به آشپزخانه مســجد می روند تا هیئتی ها بشورندشان. به جرئت 
می توان گفت تمیزترین روزهای دیگ های آشــپزخانه همین 
روزهای محرم است که زیر دســت دانشجوها هستند. دیگ ها را 

با وانت به آشپزخانه برمی گردانند تا کار فردا دوباره شروع شود. 
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مهدکودک
بچه را باید از بچگی بــا مجالس امام 
حســین آشــنا کرد. اما هــر کاری 
راه خودش را دارد. اگر بچه شــما در 
مجلس خسته شود و حوصله خودتان 
و دور و بری هایتان را سر ببرد، کارتان 
نقض غرض اســت. بــه همین دلیل 
فضاهایی از صحن مســجد که ازقضا 
دفتر خود هیئت هم است، شب های 
محرم می شود مهدکودک. یک مربی 
هم هست تا با سرگرم کردن بچه ها، 
هم زحمت مادرانشــان را کم کند، 
هم درقالب بازی و نقاشــی، هیئت 

دوست داشتنی کودکانه ای بسازد. 

پارکبان
اداره هیئــت آن هــم در یکــی از 
شلوغ ترین معابر شــهر ملزوماتی 
دارد که شــاید در نــگاه اول به کار 
شما بی ارتباط باشــد. یکی همین 
مشــکل پارک کــردن اتومبیل ها 
و ســر و سامان دادنشان در ورودی 
مســجد و حاشــیه خیابان آزادی 
اســت. دانشــجوها کاور پارکبان 
می پوشــند و در حاشــیه خیابان 
آزادی می ایستند تا ماشین ها بهتر 
پارک کنند و البته کســی ورودی 

مسجد را سد نکند. 

چای ذغالی و دم نوش
مســجد شــریف کنــار خیابان 
پر رفت و آمــد آزادی اســت. توی 
این شلوغی و خســتگی روز کاری، 
خوردن یــک لیوان چــای ذغالی 
حسابی دل چسب است. غرفه کنار 
ورودی مســجد برای رهگذرهای 
خیابــان آزادی و البتــه میهمانان 
مســجد، هم چای ذغالــی آماده 
کرده اســت و هم دم نوش. کنارش 
هــم نمایشــگاهی از محصوالت 
فرهنگی اســت که می شود کمی 
کتاب هایش را دید و یکی دوتایش 

را خرید. 

واکس زدن
هرطور حســاب کنیــم این یکی 
افتادگــی زیــادی می خواهــد. 
راهنمایــی  و  خوش آمدگویــی 
عزاداران کار معمول همه هیئت ها 
و مجالس اســت. هیئت دانشــگاه 
اما غرفه ای هم دارد کــه هر کدام 
از میهمانــان کــه مایــل بودنــد 
می توانند کفش هایشــان را برای 
واکس زدن به آن بسپارند. هر مدل 
واکس زنی هم در آن پیدا می شود، 
از دانشــجوی دکتری تا بچه های 

فارغ التحصیالن دانشگاه. 

شماره 661  سه شنبه 28 مهر 1394

خادم همیشگی
امســال برای اولین بار اســت که 
علی  آقا را کمتر می بینیم. خادمی 
که بازنشسته شــده و جایش را به 
جوانترها داده است. تعهد و تالش 
این مرد بزرگ در کنــار صراحت 
و تندی های بانمکــش، بدجوری 
در کتاب خاطــرات بچه هایی که با 
مسجد ســروکار داشتند جاخوش 

کرده است.

پرونــــــــــــــــــــــده
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مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

آشپزخانه در مرکز دانشگاه اســت و مسجد، جنوبش. پس 
دیگ ها را باِر وانت های دانشــگاه می کنند و با یاعلی گفتن، 
بارهای سنگین را می رسانند به پشــت مسجد. راننده های 
دانشگاه این شب ها فقط کارمندان دانشگاه نیستند؛  اینجا 
را هیئت خودشــان می دانند و به بچه هــا کمک می کنند. 
پژوهشکده الکترونیک که پیش ترها دانشکده هوافضا بود، 
چند سال اســت که شــب های محرم محِل کشیدن غذا از 
دیگ های داغ در ظرف های یک بار مصرف است. چند خط 
تولید که مهندسی و تجربه حسابی دقیق و سریعشان کرده 

است، دیگ ها را در کمترین زمان ممکن خالی می کنند. 

کارهای آشپزخانه چند شب قبل از شروع توزیع غذا شروع 
می شود. در چنین روزهایی اگر به آشــپزخانه دانشگاه سر 
بزنید، در گوشه جنوب غربی اش،  چند دانشجو و البته چند 
نفر باتجربه تر را درحال خردکردن گوشــت و ســرخ کردن 
پیاز و... می بینید. پخت غذا اما از شب ششم شروع می شود 
و تا شــب آخر برنامه و البته ظهرهای عاشورا و تاسوعا ادامه 
دارد. اوج هیجان این روزهای آشــپزخانه موقع صاف کردن 
برنج است. روزهای تاسوعا و عاشــورا که دو وعده غذا پخت 
می شود،  کارها نوبتی و شیفتی می شود تا کاری روی زمین 

نماند.  

توزیع غذا در پایان مراسم و با برنامه ای حسابی انجام می شود. از 
اصول انبارداری و تئوری صف، همه اینجا جمع اند. فرایند توزیع 
شاید جزء پُر سال باالیی ترین بخش های کار باشد، از مدیریتش  
تا آن هایی که غذا را دســت میهمانان و عزاداران موال می دهند و 
خوش آمد می گویند. از میانه های سینه زنی تا پایان برنامه، توزیع 
غذا با دقت و سرعت انجام می شود. این میان هم دیگ های خالی 
به آشپزخانه مســجد می روند تا هیئتی ها بشورندشان. به جرئت 
می توان گفت تمیزترین روزهای دیگ های آشــپزخانه همین 
روزهای محرم است که زیر دســت دانشجوها هستند. دیگ ها را 

با وانت به آشپزخانه برمی گردانند تا کار فردا دوباره شروع شود. 
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مهدکودک
بچه را باید از بچگی بــا مجالس امام 
حســین آشــنا کرد. اما هــر کاری 
راه خودش را دارد. اگر بچه شــما در 
مجلس خسته شود و حوصله خودتان 
و دور و بری هایتان را سر ببرد، کارتان 
نقض غرض اســت. بــه همین دلیل 
فضاهایی از صحن مســجد که ازقضا 
دفتر خود هیئت هم است، شب های 
محرم می شود مهدکودک. یک مربی 
هم هست تا با سرگرم کردن بچه ها، 
هم زحمت مادرانشــان را کم کند، 
هم درقالب بازی و نقاشــی، هیئت 

دوست داشتنی کودکانه ای بسازد. 

پارکبان
اداره هیئــت آن هــم در یکــی از 
شلوغ ترین معابر شــهر ملزوماتی 
دارد که شــاید در نــگاه اول به کار 
شما بی ارتباط باشــد. یکی همین 
مشــکل پارک کــردن اتومبیل ها 
و ســر و سامان دادنشان در ورودی 
مســجد و حاشــیه خیابان آزادی 
اســت. دانشــجوها کاور پارکبان 
می پوشــند و در حاشــیه خیابان 
آزادی می ایستند تا ماشین ها بهتر 
پارک کنند و البته کســی ورودی 

مسجد را سد نکند. 

چای ذغالی و دم نوش
مســجد شــریف کنــار خیابان 
پر رفت و آمــد آزادی اســت. توی 
این شلوغی و خســتگی روز کاری، 
خوردن یــک لیوان چــای ذغالی 
حسابی دل چسب است. غرفه کنار 
ورودی مســجد برای رهگذرهای 
خیابــان آزادی و البتــه میهمانان 
مســجد، هم چای ذغالــی آماده 
کرده اســت و هم دم نوش. کنارش 
هــم نمایشــگاهی از محصوالت 
فرهنگی اســت که می شود کمی 
کتاب هایش را دید و یکی دوتایش 

را خرید. 

واکس زدن
هرطور حســاب کنیــم این یکی 
افتادگــی زیــادی می خواهــد. 
راهنمایــی  و  خوش آمدگویــی 
عزاداران کار معمول همه هیئت ها 
و مجالس اســت. هیئت دانشــگاه 
اما غرفه ای هم دارد کــه هر کدام 
از میهمانــان کــه مایــل بودنــد 
می توانند کفش هایشــان را برای 
واکس زدن به آن بسپارند. هر مدل 
واکس زنی هم در آن پیدا می شود، 
از دانشــجوی دکتری تا بچه های 

فارغ التحصیالن دانشگاه. 
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پرونــــــــــــــــــــــــده

نگاهی به وقایع کربال در تاریخ طبری

روایت های متناقض

اما که قصد حرکت از مکه به مدینه کرد و خبر حرکت در میان مردم پیچید، 
بسیاری از دوست و غیر آن امام را را به نرفتن یا ماندن در مکه توصیه کردند. 

ابن عباس بدو گفت: »خدا تو را از این ســفر محفــوظ دارد... به من بگو آیا 
سوی قومی می روی که حاکمشــان را کشته اند و والیتشــان را به تصرف 
درآورده اند و دشــمن خویش را بیرون کرده اند، اگر چنین کرده اند ســوی 
آن هــا رو. اما اگر تو را خوانده اند و حاکمشــان آنجاســت و بر قوم مســلط 
اســت و عمال وی خراج والیت می گیرند تو را به جنگ و زد و خورد دعوت 
کرده اند. بیــم دارم فریبــت دهند و تکذیــب کنند و مخالفت تــو کنند و 
 یاری ات نکنند و بر ضد تو حرکتشــان دهند و از همه کس در کار دشمنی تو 

سخت تر باشند«.
تعدادی از نقل قول ها دلیل امام بر نماندن در مکه را ترس از شکستن حرمت 

کعبه معرفی می کنند. این گفت وگو میان ابن زبیــر و امام همین دلیل را از 
امام نقل می کند. 

ابن زیبر به حسین می گفت: »اگر می خواهی بمانی، بمان و این کار را عهده 
کن که پشتیبان تو می شــویم و یاری ات می کنیم، نیک خواهی می کنیم و 

بیعت می کنیم«.
حســین گفت: »پدرم به من گفته ساالری آنجا هســت که حرمت کعبه را 

می شکند، نمی خواهم من آن ساالر باشم«.
ابن زبیر بدو گفــت: »اگر می خواهی بمان و کار را به مــن واگذار که اطاعت 

بینی و نافرمانی نبینی«.
گفت: »این من را هم نمی خواهم«.

طبری می گوید وقتی خبر کشته شدن مسلم به امام رسید تعدادی از قبایل 

یا بدویان هم با کاروان امام همراه بودند اما با خبــر امام از اطراف او پراکنده 
شدند. 

گوید: خبر به حسین رسید و نوشته ای برون آورد و و بر مردم فروخواند:
»به نام خداوند بخشــنده مهربان. اما بعد؛ خبری فجیع آمده، کشته شدن 
مسلم بن عقیل وهانی بن عروه و عبداله بن بقطر. شــیعیانمان ما را بی یاور 
گذاشــتند. هر کس از شــما می خواهد بازگردد، بازگردد کــه حقی بر او 

نداریم«.
گوید: مردم به یکباره از او پراکنده شدند و راه راست و چپ گرفتند و او ماند 
و یارانش کــه از مدینه با وی برون آمــده بودند. ایــن کار را از آن رو کرد که 
گمان داشــت بدویان از پی او آمده اند به این پندار که سوی شهری می رود 
که مردمش به اطاعت وی اســتوارند و نخواســت با وی بیایند و ندانند کجا 
می روند که می دانســت وقتی معلومشــان کند جز آن ها کــه می خواهند 

جانبازی کنند و با وی بمیرند، همراهش نمی روند.
پس از برخورد امام با ســپاه حر، امام راهی غیر از کوفه را پیش می گیرد. در 
میان راه امام خطبه هایی دارد که طبری از روایان مختلف نقل کرده اســت. 

یک فراز این خطبه ها این است. 
عقبه بن ابی العیزار گوید: حســین علیه  السالم در ذی حسم بایستاد و حمد 
خدای گفت و ثنای او کرد ســپس گفت: »کارها چنان شــده که می بینید. 
دنیا تغییر یافته و به زشــتی گراییده. خیر آن برفته و پیوسته بدتر شده و از 
آن ته ظرفی مانده و معاشــی ناچیز. چون چراگاه کــم مایه. مگر نمی بینید 
که به حق عمل نمی کنند و از باطل نمی مانند، حقــا که مؤمن باید به دیدار 
خدای راغب باشد که به نظر من مرگ شــهادت است و زندگی با ستمگران 

مایه رنج«.
پس از رسیدن سپاه کوفه به کربال به ساالری عمر سعد، سخنان زیادی میان 
امام و ایشان رد و بدل شده است. عمر سعد بعضی از صحبت ها را با نامه به ابن 

زیاد رسانده و کسب تکلیف کرده است. 
حسان بن فاید عبسی گوید: شــهادت می دهم که وقتی نامه عمر بن سعد 

پیش ابن زیاد آمد، من نیز پیش وی بودم. نامه چنین بود: 
»اما بعد، من وقتی نزدیک حســین فرود آمدم کســی پیش او فرستادم و 
پرسیدم برای چه آمده و چه می خواهد و می جوید؟ گفت: مردم این والیت 
به من نوشتند و فرستادگانشان پیش من آمدند و خواستند که بیایم و آمدم، 
اگر مرا نمی خواهند و رأیی جز آن دارند که فرستادگانشان با من گفته  اند، از 
پیش آن  ها باز می روم. گوید: و چون نامه را بــرای عبیداهللَّ بن زیاد خواندند 
شــعری به این مضمون خواند: اکنون که پنجه های ما به او بند شــده امید 

رهایی دارد اما دیگر مفر نیست«.
گوید: آنگاه به عمر بن ســعد نوشــت: »اما بعد، نامه تو به من رسید، آنچه را 
نوشــته بودی فهمیدم. به حســین بگو او و همه یارانش با یزید بن معاویه 
بیعت کنند و چون چنین کــرد، رأی خویش را بگوییم. و الســالم. گوید: و 
چون نامه به عمر بن سعد رسید گفت: حدس می زدم که ابن زیاد سالمت را 

نمی پذیرد« .
درباره صحبت های میان ابن ســعد و امام هم طبری روایات مختلفی را نقل 
می کند. روایت هایی متناقض که گاه حتــی پذیرش بیعت با یزید را هم نقل 
کرده اند. موضوعی که به هیچ روی بــا روال اتفاقات کربال همخوانی ندارد و 
روایات زیادی در همین کتاب آن را نقــض کرده اند. چرا که اگر قبول بیعت 

رخ داده بود نیازی به جنگ نمی ماند. 
ابو مخنف گوید: اما آنچه مجالد بن ســعید و صقعب بــن زهیر و دیگر اهل 
روایت گفته اند و جمع راویان بر آن رفته اند این است که چنین گفت: »یکی 
از ســه چیز را از من بپذیرید: یا به همانجا که از آن آمــده ام بازمی گردم، یا 
دســت در دســت یزید ابن معاویه می نهم که در کار فیما بین، رأی خویش 
را بگوید یا مرا به هر یک از مرزهای مســلمانان که می خواهید بفرستید که 
یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آن ها داشته باشم«. عقبه 
بن سمعان گوید: همراه حسین بودم با وی از مدینه به مکه رفتم و از مکه به 
عراق، تا وقتی کشته شد از او جدا نشدم و از سخنان وی با کسان در مدینه و 
مکه و در راه و در عراق و در اردوگاه تا به روز کشته شدنش یک کلمه نبود که 
نشنیده باشم، به خدا آنچه مردم می گویند و پنداشــته اند نبود و نگفته بود 
که دست در دســت یزید بن معاویه نهد یا او را به یکی از مرزهای مسلمانان 
فرستند، بلکه گفت: »بگذارید در زمین فراخ بروم تا ببینم کار کسان به کجا 

می کشد«.
ابو جناب کلبی گوید: »آنگاه عبیداهللَّ بن زیاد نامه ای به عمر بن سعد نوشت 
به این مضمون: »اما بعد، تو را ســوی حســین نفرســتاده ام که دست از او 
بداری یا وقت بگذرانی یا امید ســالمت و بقا بدو بدهی یا بمانی و پیش من از 
او وساطت کنی، بنگر اگر حسین و یارانش گردن نهادند و تسلیم شدند آن ها 
را به مسالمت سوی من فرست، اگر دریغ کردند به آن ها حمله بر و خونشان 
بریز و اعضاشــان را ببر که اســتحقاق این کار دارند. اگر حسین کشته شد 
اسب بر ســینه و پشت وی بتاز که ناسپاس اســت و مخالف و حق ناشناس و 
ستمگر. مقصودم این نیست که این کار از پس مرگ زیانی می زند ولی قولی 

داده ام که اگر او را کشتم با وی چنین کنم«.

شماره 661  سه شنبه 28 مهر 1394نرم افزار

تاریخ طبری از مهم ترین منابع تاریخی صدر اسالم اســت. کتاب با داستان خلقت آدم شروع می شود و با داستان انبیا و  پادشاهان تا پیامبر خاتم ادامه می باید. تاریخ طبری از نقل تاریخ ایران باستان هم خالی نیست و وقایع دوره ساسانی را گزارش
گزارش کرده است. کتاب در قرن سوم هجری نگاشته شده و به همین دلیل نسبت به بیشتر وقایع صدراسالم دست اول نیست. شیوه کار 
طبری هم ذکر تمامی نقل قول های موجود از منابع مختلف بوده است. به همین دلیل مطالب متناقض یا دارای اختالف در متن کتاب بسیار 
است. مورخین به برخی منابع او هم خوشبین نیستند و آن ها را معتبر نمی دانند. به هر حال تاریخ طبری کتابی است که هیچ محقق تاریخ 

اسالم نمی تواند بی تفاوت از کنارش رد شود. 
وقایع مربوط به قیام امام حسین علیه الســالم چیزی حدود صد صفحه از جلد هفتم تاریخ طبری را به خود اختصاص داده. درست است 
که طبری ســنی مذهب بوده و مالحظات خلفای زمان خودش را هم در نظر گرفته، اما از منابع شیعی مانند مقتل ابی مخنف هم روایت نقل 
کرده. ابی مخنف قدیمی ترین منبع شــیعی از واقعه کربالســت. البته چاپ های اخیرش با آن چه مثال طبری از آن نقل کرده تفاوت های 

چشمگیری دارد. 
ویژگی بارز نگارش طبری روایت ساده و به عبارتی تخت کتاب است که بی هیچ تحلیل یا شــور و هیجان و احساسی تنها و تنها نقل قول 

می کند. نقل قول های متفاوت و گاهی متضاد که کار تاریخ نویسان را در تحلیل ماجرا سخت کرده است.   
مناسب دیدیم چند برش از سال 6۰ و61 هجری را از زبان طبری بشنویم و در کنار روایات معروف و مقبولمان بگذاریم. 
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تهیــه 
غذا و پذیرایی از 

حسینی  عزاداران 
دانشگاه،  مسجد  در 

فرایند پرکار و زمان بری 
اســت که به تدریج و با 
تجربه در هیئت ها ایجاد 
دانشجوهای  می شود. 

دانشــگاه هم طی این 
روال هایی  به  سال ها 

برای انجــام کارها 
رسیده اند. 

آشپزخانه
دانشگاهدرتسخیر

دانشجوها

همه چیز از انتخاب مســئول آشپزخانه شــروع می شود. 
حداقل از یک مــاه مانده بــه محرم هم کارهــای اجرایی 
کلید خورده اســت. این یعنی خیلی زودتــر از این ها باید 
مســئول کار را مشخص کرد. مسئول آشــپزخانه هم برای 
اینکه دقیق بداند چه کار باید بکند، ســراغ کادر سال پیش 
می رود و البته سال باالیی هایی که حسابی در مراسم محرم 
صاحب تجربه اند. از دل این صحبت ها لیست بلندباالیی از 
کارها به همراه مسئول هر کدام تولید می شود و البته سیاهه 

بلندتری از چیزهایی که باید خریداری شود. 

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

خرید هر کــدام از جنس ها، زمــان،  آدم و البته مالحظات 
خودش را دارد. بعضی چیزها مثل برنج که حجمش هم زیاد 
است، از قبل سفارش داده می شــود. برنج و گوشت هیئت 
سال ها است که از آن سوی کوه های البرز به تهران می رسد. 
تا ظرف یک بار مصرف، روغن، ادویــه و هزار خرده ریز دیگر 
راتهیه کنند، شب اول محرم رسیده و باید سراغ شیر و کیک 
رفت برای پذیرایی عزاداران در شب هایی که خبری از شام 
نیست. شیرکاکائو را در آشپرخانه هیئت درست می کنند و 
دانشــجویی قدیمی  که این روزها استاد شریف شده است، 

 خبره ترین شیرکاکائوساز هیئت است. 
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اینجا 
همه 

خادم اند

منابع مالی هیئت چطور تأمین می شود؟
عیان ترین بخــش تأمین مالی برنامه، یکی از دانشــجویان ورودی دهه 
هفتادی است که در پایان مراســم با سرعت خودش را از میانه سینه زنی 
به خروجی آقایان می رســاند و با کیسه سبز در دســتش بلند می گوید: 
»کمک به مخارج هیئت«. اما فرایند تأمیــن مالی خیلی زودتر از این ها 
شروع می شود. اســتادهای دانشــگاه، فارغ التحصیالن، شرکت هایی 
که اســتادها و فارغ التحصیل هــا راه انداخته اند و خانواده دانشــجوها 
منابع اصلی هیئت اند. بعضی فارغ التحصیل های دانشــگاه حتی درصد 
مشخصی از شرکت یا پروژه شــان را از قبل برای هیئت کنار می گذارند، 
شبکه انسانی گســترده ای که خودشــان را ملزم به مشارکت در خیمه 
عزای حسینی در مسجد دانشگاه شریف می دانند. خالصه اینکه هیئت 
دانشگاه به معنای دقیق کلمه هیئت دانشگاه است و هزینه هایش را هم 
خانواده دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو و دانش آموخته تأمین می کنند. 

سیاه پوشی مسجد و دانشگاه
محرم با رنگ و بوی خودش به شهرهای ما پا می گذارد. غدیر تمام نشده، 
داربســت ها در محله ها یا علم شــده اند یــا دارند برپا می شــوند. کار 
سیاه پوشــی مســجد هم همین موقع ها شروع می شــود. البته قسمت 
اصلی کار همیشه شــب جمعه قبل از محرم انجام می شود. روزهای قبل 
حتی در دانشــگاه فراخوان می زنند که هر کس برای هر کاری در محرم 
حاضر است به دفتر هیئت بیاید. شب جمعه دانشجوها و البته تعدادی از 
فارغ التحصیل ها که خبر شده اند، مسجد را سیاه پوش می کنند. تا صبح 
شنبه قسمت اصلی سیاه پوشی مســجد تمام می شود و حداکثر کمی از 

کار خیمه صحن مسجد باقی می ماند. 
معابر دانشــگاه، دانشــکده ها و البته ساختمان ابن ســینا هم هم زمان 
سیاه پوش می شوند. برپایی حســینیه امام خمینی در همکف ابن سینا 
البته کار ویژه ای اســت که همین شب تمام می شــود تا دانشگاه برای 
حرکت دســته عزاداری آماده باشــد. ســیاهی ها تا پایان صفر بر دیوار 
مســجد باقی می مانند. وقتی هم که اول ربیع مسجد از سیاهی ها خالی 
می شــود،  پارچه ها و کتیبه ها با نام و نشــان و آدرس محل نصب در انبار 

مسجد جاخوش می کنند. 

دانشــگاه های ایران روزهایی را به خود دیده اند 
که نمازخواندن دانشجو و آدم تحصیل کرده در 
آن ها عجیب می نمــوده و حتی طنزی اجتماعی 
تلقی می شده اســت. امروز اما به واسطه انقالب 
57 مردم ایران، در دانشگاه نه تنها مذهبی بودن 
و پایبندی به احکام شرعی مطلب غریبی نیست، 
بلکه همسایه ها مشتری برنامه های مسجدهای 
دانشگاه ها شــده اند. مسجد شریف هم هیئتی 
دارد که در پایبندی به ســنت ها، کم از معماری 
کم نظیرش ندارد. هیئتی که دانشــجو و استاد و 
فارغ التحصیل را گرد هــم آورده و حاال بچه های 
دانشــجوهای ســابق هم کم کمک در اجرای 
برنامه هایش ســهیم می شــوند. این صفحه ها 
گوشه ای است از چرخش کارها در هیئت الزهرای 

دانشگاه صنعتی شریف. 
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پرونــــــــــــــــــــــده

شروع بی مقدمه؛ دانشگاه سر کالس
داستان زائرشــدن من از یک پیامک شروع 
شــد: »گذرنامه داری؟« و بعــد از جواب 
مثبت من، گفت که فردا شــب بیا فرودگاه. 
هواپیمای ما بعد از چند ســاعتی تاخیر در 
فرودگاه نجف به زمین نشســت. البته قبل 
از فرود ســرمهماندار درخواســت کرد که 
ســریع تر هواپیما را ترک کنید چون باید 
برویم ایــران و بقیه را بیاوریم. بله ما ســوار 

اتوبوس خطی هوایی شده بودیم.

شروع با چایی غلیظ عربی
شــروع پیــاده روی از خروجــی نجــف 
به کربالســت و ما االن یــک روز از برنامه 
عقب هستیم یعنی مســیر ۸۰ کیلومتری 
که معموالً در ســه روز طی می شود را باید 
دوروزه برویم. در جمع چهارنفره ما یکی از 
دوستان هست که چندماهی در عراق بوده 
و بلد اســت چند کلمه عربی بگوید. می رود 
با یک راننده تاکســی چک و چانه می زند 
و بعــدش می گوید بیایید ســوار شــویم. 
راننده خودش صرافی ســرخود است و ما 
یک مقدار دالری که آورده ایم، همانجا نقد 
می کنیم. البته در این روزهای پرتردد، پول 
ایرانی هم قبول می کنند به یک سوم ارزش 
پــول خودشــان. یعنی فحش! بــه همین 
خاطر ما با همان دالر راحت تریم و شأنمان 
محفوظ تــر. پیاده روی از حدود ســاعت ۷ 
صبح با خــوردن یک چای غلیــظ عربی با 
شکر فراوان شروع می شــود. از همین اول 
باید به خود بقوالنی که قید غذا و نوشیدنی 
بهداشــتی را بزنی. یعنی به همان ســبک 

قدیم، لیوان شــما را داخل یک سطل آب 
فرو می کنند و بعد داخلش چایی می ریزند 
برای نفر بعدی. جمعیت خیلی زیاد است و 
موبایل هم خوب آنتــن نمی دهد. به همین 
خاطر با دوســتان قــرار می گذاریم که هر 
2۰۰ میــل همدیگر را ببینیــم. »میل« یا 
عمود یا همان تیر، ابتکار جالبی اســت. در 
مســیر نجف به کربال هر ۵۰ متــر یک تیر 
چراغ برق اســت که با یک عددی مشخص 
شــده اســت. آخرین تیر ۱۴۵۱ است که 

می شود ورودی بین الحرمین.
 مســیر را ادامه می دهیم. تقریبا به صورت 
پیوسته پذیرایی ادامه دارد. هر کسی با آنچه 
که از دســتش برمی آید. حــاال می خواهد 
ســینی خرمایی باشــد که رویش کنجد 
ریخته انــد می خواهد چایــی و آب معدنی 
باشــد یا هر چیز دیگری. ذائقه ایرانی ها را 
هم خوب فهمیده انــد؛ داد می زنند چایی 
زغالی ایرانی. لبنیاتی که می دهند همه اش 
مال شرکت های ایرانی است و از قرار معلوم 
در اینجا بازار خوبی دارند. گروهی هم زائران 
را به زور می کشــانند موکب خودشــان و 
ماساژشــان می دهند. ترجیع بند همه شان 
هم این است که پذیرایی از مهمانان حسین 
علیه الســالم افتخار ماســت. نکته بانمک 
ماجرا که الاقل خودم دوبار به آن برخوردم 
حضور چند گدای پاکســتانی بود که البته 
بندگان خدا کاسب نبودند. اینجا همه چیز 

فراهم بود غیر از پول نقد. 

ناهار منوباز اجباری
نزدیــک ظهــر که می شــود بــوی غذا 

بلند می شــود. غذای معمول خودشان 
آبگوشت نخود اســت. ما را می فرستند 
داخل یــک موکــب. نماز و نهــار و یک 
مقدار اســتراحت و بعــد حرکت. بعضی 
موکب هــا وقت ناهــار شــلوغ تر بود که 
از بــوی آن فهمیدیم کبــاب می دهند. 
کباب اینجا از غذاهای خوبشــان اســت 
چون گوشــت گوســفند را بدون اینکه 
چیزی بدان اضافه کننــد چرخ و کباب 
می کنند. آنقدر شــلوغ بود که عطایش 
را بــه لقایش بخشــیدیم. ماهی ســرخ 
شــده را هم جرئــت نکردیــم بخوریم 
و فقــط از فالفل هــای خوشمزه شــان 
برداشــتیم. بعضی از موکب هــا متعلق 
به ایرانی هاســت که شــربت زعفران و 
البتــه وایرلــس صلواتــی از مزیت های 

رقابتی شان بود!
تعداد ایرانی ها در مســیر کامال مشــخص 
اســت و تقریبا زبان مرســوم فارسی شده 
اســت. تبلیغات و بنرهای مسیر هم کامال 
هوشــمندانه انتخاب شده اســت. یکی از 
معمول ترین بنرها طرحی اســت که در آن 
علمای عراق به همــراه امام خمینی و رهبر 
انقالب در یک قاب جمع شــده است. گویا 
سال پیش، یکی از جریان های تندرو مسیر 
را با عکس مرجعشان فرش کرده بودند که 
امســال البته کم رنگ بود. اینجــا در عراق 
هنوز هم طایفه و قوم و قبیله خیلی اهمیت 
دارد و طرفداری ها هم قومی قبیله ای است. 
نکته جالــب توجه، عکس زیــاد از آیت اهلل 
هاشمی شــاهرودی خودمان بود که گویا 
در اینجا از مقبولیت قابل توجهی برخوردار 
اســت و نقش مهمــی در کنتــرل برخی 

جریان ها دارد.
بعدازظهر که می شــود کم کم خســتگی 
خودش را نشــان می دهــد و ماهیچه ها 
شــروع می کند به گرفتن. دوستی کفش 
مناســبی نیــاورده بود که همیــن باعث 
شده بود کف پایش به شــدت درد بگیرد 
و عرق سوز شــدن هم جای خود. حرکت 
بچه ها شــبیه طفلی شــده بود کــه تازه 
راه رفتن را یــاد گرفته اســت! غروب که 
می شــود عراقی ها مردم را بــرای اقامت 
شبانه به خانه هایشــان دعوت می کنند و 
چه پذیرایی هم می کنند. دوستی تعریف 
می کرد که ما را به زور به خانه شــان بردند 
و چند مدل غذا جلومان گذاشــتند و بعد 
ما در داخل خوابیدیم و خودشــان از خانه 
بیرون رفتند. البته گفــت دو نفر از جمع 
ما رفتند اتاق کناری و بعــد وقتی مهمان 
جدید آمــد آن دو نفر گفتند جــا نداریم 
و بروید بیرون! حرص و طمــع مهمانان، 
این مدینه فاضلــه را که چند روز هم طول 
نمی کشــد، خراب می کند. نماز مغرب و 
عشــا را خوانده و نخوانده خوابم برد و بعد 
با صدای اذان صبح بیدار شــدم و دوباره 

ادامه مسیر. 

ژلوفن وارد می شود
هنوز ماهیچه پا گرفته اســت و حرکت به 
کندی انجام می شــود. واقعا تامین امنیت 

چنین مســیری معجزه اســت که البته به 
نظر نمی آید با اسباب مادی قابل اجرا باشد. 
داستانی که سال قبل صدا کرده و دوستان 
دانشــگاه هم آن را دیده بودند، شــنیدنی 
اســت. زنی یک شــب در موکبــی توقف 
می کند و می خوابد. تا ظهر بیدار نمی شود. 
تکانش می دهند، می فهمند که مرده است. 
می آیند بلنــدش کننــد، می بینند خیلی 
ســنگین اســت. خوب که دقیق می شوند 
می بینند کمربند انفجاری به خودش بسته 
اســت و در زیرش عقربی بوده که نیشــش 
زده. جالــب اینکــه غیر از این مــورد هیچ 
عقرب گزیدگی گزارش نشــده بــود. با آل 

علی هرکه درافتاد ورافتاد.
در حال حرکتیم که یک دفعه آهنگ »بوی 
گل و سوسن و یاسمن آمد...« را می شنویم. 
می رویم دنبال صدا و یک گــروه لبنانی را 
می بینیم که مرتب و با لباس یک شــکل در 
حرکت اند و  لیدر کاروان برای اینکه گروه از 
هم جدا نشود، جلو حرکت کرده و مداحی و 

آهنگ پخش می کند!
خســتگی خودش را بدجوری نشان داده 
است. دوســتم برای اینکه دردش بخوابد 
ژلوفن می خورد. دیروز هــر 2۰۰ میل قرار 
می گذاشــتیم این اواخــر، قرارمان هر 2۵ 

میل شــده اســت. به قول یکی از دوستان 
مثل اینکه فاصله میل ها بیشتر شده است.  
جمعیتی که می بینم، نگرانم کرده است که 
آیا اصال می توان وارد شــهر کوچک کربال 
شد؛ حرم پیشکش. دوستم جواب می دهد 
که گویــا آیت ا... سیســتانی بــه عراقی ها 
توصیه کرده اند کــه در کربال بیتوته نکنند 
و بعد زیارت برگردنــد. وقتی دقت می کنم 
می بینم که بله، در آن ســمت خیابان عده 
زیادی در حال برگشت هستند درحالی که 

فردا اربعین است.

آخرین قدم ها
وارد اســتان کربال و بعد از طی مســافتی 
وارد شــهر کربــال می شــویم. نظافــت 
شــهر کربال بر عهــده شــهرداری تهران 
گذاشــته شــده و انصافا هم ســنگ تمام 
گذاشــته اند. تجربــه اولیــن زیــارت و 
بیتابی دیدن گنبــد مــوال، راه را طوالنی 
کرده اســت. تاول های پا هم تشــنه دیدار 
بین الحرمین شــده اند. بعد از ۱۹ ســاعت 
پیــاده روی در روز دوم کم کــم چراغ های 
گنبد پیــدا می شــوند، کم کم چشــم ها 
 قرمز می شــوند و خیس... الســالم علیک 

یا اباعبداهلل.

سفرنامه پیاده روی اربعین

چند روز با مدینه فاضله

شماره 661  سه شنبه 28 مهر 1394

حرکت به سمت کربال از مسیرهای مختلفی صورت می گیرد که البته مسیر معروف تر از 
نجف به کربالست.

هر کس و با هر سنی، آنچه که دارد، تقدیم می کند. می خواهد دستمال کاغذی و عطر 
باشد یا یک چای رو سر.

۱۴۵۱ آخرین تیری است که به زائران مژده می دهد به نزدیک بین الحرمین رسیده اند. 
همانجایی است که به سرعت دلت تنگ می شود برای اولین قدمی که برداشته بودی.

از آن خدمات عالی که حسابی حال آدم را جا می آورد. البته اگر استخوانی برایت مانده باشد!

 ۵
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مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

آشپزخانه در مرکز دانشگاه اســت و مسجد، جنوبش. پس 
دیگ ها را باِر وانت های دانشــگاه می کنند و با یاعلی گفتن، 
بارهای سنگین را می رسانند به پشــت مسجد. راننده های 
دانشگاه این شب ها فقط کارمندان دانشگاه نیستند؛  اینجا 
را هیئت خودشــان می دانند و به بچه هــا کمک می کنند. 
پژوهشکده الکترونیک که پیش ترها دانشکده هوافضا بود، 
چند سال اســت که شــب های محرم محِل کشیدن غذا از 
دیگ های داغ در ظرف های یک بار مصرف است. چند خط 
تولید که مهندسی و تجربه حسابی دقیق و سریعشان کرده 

است، دیگ ها را در کمترین زمان ممکن خالی می کنند. 

کارهای آشپزخانه چند شب قبل از شروع توزیع غذا شروع 
می شود. در چنین روزهایی اگر به آشــپزخانه دانشگاه سر 
بزنید، در گوشه جنوب غربی اش،  چند دانشجو و البته چند 
نفر باتجربه تر را درحال خردکردن گوشــت و ســرخ کردن 
پیاز و... می بینید. پخت غذا اما از شب ششم شروع می شود 
و تا شــب آخر برنامه و البته ظهرهای عاشورا و تاسوعا ادامه 
دارد. اوج هیجان این روزهای آشــپزخانه موقع صاف کردن 
برنج است. روزهای تاسوعا و عاشــورا که دو وعده غذا پخت 
می شود،  کارها نوبتی و شیفتی می شود تا کاری روی زمین 

نماند.  

توزیع غذا در پایان مراسم و با برنامه ای حسابی انجام می شود. از 
اصول انبارداری و تئوری صف، همه اینجا جمع اند. فرایند توزیع 
شاید جزء پُر سال باالیی ترین بخش های کار باشد، از مدیریتش  
تا آن هایی که غذا را دســت میهمانان و عزاداران موال می دهند و 
خوش آمد می گویند. از میانه های سینه زنی تا پایان برنامه، توزیع 
غذا با دقت و سرعت انجام می شود. این میان هم دیگ های خالی 
به آشپزخانه مســجد می روند تا هیئتی ها بشورندشان. به جرئت 
می توان گفت تمیزترین روزهای دیگ های آشــپزخانه همین 
روزهای محرم است که زیر دســت دانشجوها هستند. دیگ ها را 

با وانت به آشپزخانه برمی گردانند تا کار فردا دوباره شروع شود. 
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مهدکودک
بچه را باید از بچگی بــا مجالس امام 
حســین آشــنا کرد. اما هــر کاری 
راه خودش را دارد. اگر بچه شــما در 
مجلس خسته شود و حوصله خودتان 
و دور و بری هایتان را سر ببرد، کارتان 
نقض غرض اســت. بــه همین دلیل 
فضاهایی از صحن مســجد که ازقضا 
دفتر خود هیئت هم است، شب های 
محرم می شود مهدکودک. یک مربی 
هم هست تا با سرگرم کردن بچه ها، 
هم زحمت مادرانشــان را کم کند، 
هم درقالب بازی و نقاشــی، هیئت 

دوست داشتنی کودکانه ای بسازد. 

پارکبان
اداره هیئــت آن هــم در یکــی از 
شلوغ ترین معابر شــهر ملزوماتی 
دارد که شــاید در نــگاه اول به کار 
شما بی ارتباط باشــد. یکی همین 
مشــکل پارک کــردن اتومبیل ها 
و ســر و سامان دادنشان در ورودی 
مســجد و حاشــیه خیابان آزادی 
اســت. دانشــجوها کاور پارکبان 
می پوشــند و در حاشــیه خیابان 
آزادی می ایستند تا ماشین ها بهتر 
پارک کنند و البته کســی ورودی 

مسجد را سد نکند. 

چای ذغالی و دم نوش
مســجد شــریف کنــار خیابان 
پر رفت و آمــد آزادی اســت. توی 
این شلوغی و خســتگی روز کاری، 
خوردن یــک لیوان چــای ذغالی 
حسابی دل چسب است. غرفه کنار 
ورودی مســجد برای رهگذرهای 
خیابــان آزادی و البتــه میهمانان 
مســجد، هم چای ذغالــی آماده 
کرده اســت و هم دم نوش. کنارش 
هــم نمایشــگاهی از محصوالت 
فرهنگی اســت که می شود کمی 
کتاب هایش را دید و یکی دوتایش 

را خرید. 

واکس زدن
هرطور حســاب کنیــم این یکی 
افتادگــی زیــادی می خواهــد. 
راهنمایــی  و  خوش آمدگویــی 
عزاداران کار معمول همه هیئت ها 
و مجالس اســت. هیئت دانشــگاه 
اما غرفه ای هم دارد کــه هر کدام 
از میهمانــان کــه مایــل بودنــد 
می توانند کفش هایشــان را برای 
واکس زدن به آن بسپارند. هر مدل 
واکس زنی هم در آن پیدا می شود، 
از دانشــجوی دکتری تا بچه های 

فارغ التحصیالن دانشگاه. 



حال و هوای دانشگاه که 
محرمی است، گفتیم عکس و 

مکثمان را هم محرمی انتخاب 
کنیم. خواستیم تشکری 

کنیم از بچه های هیئت که 
مراسم عزاداری را این قدر 
حسینی برگزار می کنند. 

همچنین کنارشان آن دسته 
از عزیزانی که در پخش 

چای و شربت، شله و آش و 
کال نذری کمک می رسانند. 

خسته نباشید.

مردی که زنده است...

 ایــن روزهــا دیگــر خبــر از آن لعیــن بد 
چهره نیســت، از دیــو بدذاتی که اســالم و 
ایمان را کــه هیچ، انســانیت را از یــاد برده 
افتخــارش  لشــکریانش  کــه  بــود.او 
 بودنــد، و تنهــا به شــوق ملــک ری خون 

میریخت .

 در برابــر آن دریــای نورانــی ایســتادند 
و تنهــا بیابــان دیدند، و چه مضحک اســت 
بســتن آب بر دریــا به گمــان تشــنگی...

دیــدن نــور رخصــت میخواهد...چشــم 
 میخواهد...بــه زمــان نیســت...به زمانــه 

نیست...

امروز باید گفت: االمان! امــان از خودمان، از 
ندیدن و نشــنیدن نوای حسین...از نشنیدن 
صوت قرآنش بــر نیزه هــا... از حس نکردن 
عشق خالصانه اش به پروردگار... و نفهمیدن 

فکرش.

به نام خدا نفس میکشــید، به اذنش شمشیر 
می کشــید و غرورش به ایمان یارانش بود... 
چه سخت اســت که لحظه ای از تواضع این 
اســطوره گفت...تنها می توانم او را یک مرد 

بخوانم...مردی که از جنس نور فاطمه بود.

پروردگار حســین همانی اســت که هر بد و 
خوبی را واســعانه روزی میدهد,مهربانی که 
خالق و رازق همه ماســت...همه ی ما. خدای 

قلب های بیدار! 

به شــوق قرب به آفریدگار حســین بیایید از 
بند خود رها شویم. از چشــمهایی که تنها بر 
دنیا گشــودیم، و از گامهایی که برداشتیم اما 

به خالف مسیرش.

 امروز محرم اســت...این حقیقت ســالهای 
سال اســت که مدام تکرار می شــود. وعده 
ی حق به تمام شــکوهش امروز پابرجاست.

آری خوبی ها زنده اند، حســین زنده است، 
و او مــرده. عقاید حســین زنده اســت. هر 
کس که بر او نیام برکشــید نــه، هر کس که 
حسین را نشناخت ، نخواســت که بشناسد، 
 و هــر آنکس کــه عظمتــش را انــکار کرد 

مرده است. 

حســین اینجاســت...قلبش اینجا می تپد، 
جایی کــه خدا یــاد مــی شــود، جایی که 
نگاه از خــود برداشــته و به خلــق خدا هم 
نظــری  انداختــه شــود... حســین زنــده 
 است...حســین در قلــب های بیــدار زنده 

است... 

نگذاریــم آوردن نامــش بر زبانمــان عادت 
شــود...به عشــق نمی توان عادت کرد، این 

خاصیت عشق است...

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه عزاداران حسینی. به همه آن هایی که کوچه های شهر را سیاه پوش 
کرده اند. به آن هایی که دانشــکده ها، ابن ســینا،  خیابان های دانشــگاه و مسجد را ســیاه پوش کرده اند. به همه 
آن هایی که در مجالس عزا شــرکت می کنند.  به همه آن هایی ســینه می زنند و به همه آن هایی که غذای نذری 
 می خورند. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که فضای محرم را در دانشگاه و خوابگاه زنده می کنند و برای ما هیئت 

به پا می کنند. 

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

روزنامه پیش از این، همین 
جا ستونی داشت به اســم »ببخشید شما« 
کــه کارش گفت وگو با دانشــجوها و افراد 
مختلف در دانشــگاه بود. این ترم روزنامه 
قصد راه انداختن دوباره این ستون را دارد. 
گفت و گوی این هفته  »ببخشــید شما« را در 
راستای هم ســویی با حال و هوای محرم، با 
مســئول واحد خواهران هیئت الزهرا خانم 
سیده فاطمه موسوی انجام دادیم که از این 

قرار است: 

تاســیس هیئت الزهرا بــه حوالی ســال ۱۳۷۴ 
برمی گردد کــه با حداقــل امکانات و مشــکالت 
بسیار با برگزاری مراســم هایی کامال ساده شروع 
به فعالیت کرد. در ســالیان اخیر هیئت فعالیتش 
را گســترش داده که شامل مراســم در تمام اعیاد 

و مناسبات مذهبی، مراســم اعتکاف، زیارت پیاده 
کربــالی معلی برای آقایان و ســایر مراســم های 

هفتگی  است.
خانم موســوی می گوید که فعالیتــش در هیئت 
را از همان ســال ورودش به دانشــگاه یعنی ۹۱ از 
خادمی در مراسم محرم شروع کرده است. در سال 
۹2 مسئولیت خادمین را به عهده داشته  و سال ۹۳ 
مسئول مراسم محرم شده اســت. سال جاری هم 

مسئولیت واحد خواهران را بر عهده گرفته است.
موسوی می گوید هر کسی که عالقه مند به فعالیت 
در هیئت باشــد، می تواند بنابر عالقه اش به هیئت 
کمک کند و روشــن اســت افرادی کــه عالقه و 
فعالیت بیشــتری در کار دارند مســئوالن آینده 

هیئت می شوند.
زمانــی کــه از موســوی دربــاره چرایی شــروع 
به فعالیتــش در هیئــت و تاثیــر آن در زندگی و 

تحصیلش ســوال شــد، عشــق بــه اهــل بیت و 
عالقه ای را که بــا انجام کار و خدمــت به عزاداران 
به وجود می آید، علت اصلی دانســت و گفت شاید 
به ظاهــر این فعالیت هــا وقت گیر بودنــد و حتی 
گاهی کالس هــای درس از دســت می رفتند، اما 
 در نهایــت آن ترم جزء بهتریــن ترم های تحصیلم 

می شد.
البته گویا همیشــه هم اوضاع هیئــت گل و بلبل 
نیســت و با وجود اینکه بیشتر شرکت کنندگان در 
مراســم ها رضایت دارند، اما در مواردی هم دیده 
شــده که بابت تراکم جمعیت و فشرده نشــینی، 
نارضایتی هایــی هم به وجود آمده  اســت. وقتی از 
موسوی پرسیدیم که لزوم وجود هیئت در دانشگاه 
چیست، گفت: هیئت چیزی است که با عشق بر پا 
و اداره می شــود و تا زمانی که افرادی هســتند که 

این عشق را دارند هیئت هم هست.

۰91۰.8746: ســالم ، بهتر نبود به جاي ســر در سه 
میلیاردي، چن تا آسانســور واسه ابنس مي ذاشتن؟ ما 
صنایعي ها که کالســامون اکثرن اونجاس، آخرش تو 
پله هاي ابنس شهید راه علم مي شیم... باید به کي بگیم 
این حرفارو؟ مي شه شما پیگیري کنین آسانسور واسه 

ابنس رو؟
   ســالم. از پله کوه نــوردی هم کنید 
این قدر خطرناک نیســت که به شهادت برسه ها! 
البته کل آسانسورهای دانشگاه جای بررسی داره.

۰91۵.1864: ســالم. عکس محوطه خوابگاه طرشت 

۳ مربوط به قبل از کارهاي عمراني است. زمین بازي را 
حدود سه ماه پیش شخم زدند و جایش آب نما درست 
کردند که هنوز تموم نشده.ان شــااهلل سایه کارگرا کم 

شود هرچه زودتر از سر ما.
   سالم. ایشــاال همه کارای نصفه نیمه 

دانشگاه زودتر به بهره برداری برسه.
۰91۰.14۵۰: حداقل با یکي دو نفر که در ارتباط با عادل 
هســتند، هماهنگ مي کردین که نیم ســاعت اضافه 
نمونین پشــت در. در ضمن روز بدي رو براي جشــن 
انتخاب کردین، روز افتتاحیه المپیاد ورزشــي استاد 

دانشجو.
   آقا دقیقا با کی کار داشتید شما؟

۰939.۵886: توي خوابگاه بعضي از بچه ها یک سري 
از دوست هاشــون رو میارن به عنوان مهمان و مزاحم 
خواب و زندگي بقیه اتاق ها مي شن. همین دیشب سه 
تا مهمون اتاق بغلي تا صبح مــا رو کالفه کردند. آقا یه 

فکري کنید آخه یه نظارتي بشه.
    به نظرم برید برنامه درسی اتاق بغل رو 
گیر بیارید، شب میان ترم اونا هم می رسه باالخره 

دیگه!
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تهیــه 
غذا و پذیرایی از 

حسینی  عزاداران 
دانشگاه،  مسجد  در 

فرایند پرکار و زمان بری 
اســت که به تدریج و با 
تجربه در هیئت ها ایجاد 
دانشجوهای  می شود. 

دانشــگاه هم طی این 
روال هایی  به  سال ها 

برای انجــام کارها 
رسیده اند. 

آشپزخانه
دانشگاهدرتسخیر

دانشجوها

همه چیز از انتخاب مســئول آشپزخانه شــروع می شود. 
حداقل از یک مــاه مانده بــه محرم هم کارهــای اجرایی 
کلید خورده اســت. این یعنی خیلی زودتــر از این ها باید 
مســئول کار را مشخص کرد. مسئول آشــپزخانه هم برای 
اینکه دقیق بداند چه کار باید بکند، ســراغ کادر سال پیش 
می رود و البته سال باالیی هایی که حسابی در مراسم محرم 
صاحب تجربه اند. از دل این صحبت ها لیست بلندباالیی از 
کارها به همراه مسئول هر کدام تولید می شود و البته سیاهه 

بلندتری از چیزهایی که باید خریداری شود. 

مسئول آشــپزخانه کار اصلی اش تهیه اقالم و البته نیروی 
انســانی مورد نیاز برای تهیه غذاســت، از ماســت ته چین 
و گردوی فســنجان گرفته تا آبگــردان و آن هایی که باید 
حواسشان به ظرف های کثیف باشــد. البته آشپزخانه یک 
نفر اصلی هــم دارد. یک ســال باالیــی فارغ التحصیل که 
چند سال اســت رابط اصلی آشپزها و مســئول آشپزخانه 
و دانشجوهاســت. در این ســال ها حســابی برای خودش 
آشپزی شــده اســت و در برنامه های آخر صفر، خودش در 

نقش سرآشپز ظاهر می شود. 

خرید هر کــدام از جنس ها، زمــان،  آدم و البته مالحظات 
خودش را دارد. بعضی چیزها مثل برنج که حجمش هم زیاد 
است، از قبل سفارش داده می شــود. برنج و گوشت هیئت 
سال ها است که از آن سوی کوه های البرز به تهران می رسد. 
تا ظرف یک بار مصرف، روغن، ادویــه و هزار خرده ریز دیگر 
راتهیه کنند، شب اول محرم رسیده و باید سراغ شیر و کیک 
رفت برای پذیرایی عزاداران در شب هایی که خبری از شام 
نیست. شیرکاکائو را در آشپرخانه هیئت درست می کنند و 
دانشــجویی قدیمی  که این روزها استاد شریف شده است، 

 خبره ترین شیرکاکائوساز هیئت است. 
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اینجا 
همه 

خادم اند

منابع مالی هیئت چطور تأمین می شود؟
عیان ترین بخــش تأمین مالی برنامه، یکی از دانشــجویان ورودی دهه 
هفتادی است که در پایان مراســم با سرعت خودش را از میانه سینه زنی 
به خروجی آقایان می رســاند و با کیسه سبز در دســتش بلند می گوید: 
»کمک به مخارج هیئت«. اما فرایند تأمیــن مالی خیلی زودتر از این ها 
شروع می شود. اســتادهای دانشــگاه، فارغ التحصیالن، شرکت هایی 
که اســتادها و فارغ التحصیل هــا راه انداخته اند و خانواده دانشــجوها 
منابع اصلی هیئت اند. بعضی فارغ التحصیل های دانشــگاه حتی درصد 
مشخصی از شرکت یا پروژه شــان را از قبل برای هیئت کنار می گذارند، 
شبکه انسانی گســترده ای که خودشــان را ملزم به مشارکت در خیمه 
عزای حسینی در مسجد دانشگاه شریف می دانند. خالصه اینکه هیئت 
دانشگاه به معنای دقیق کلمه هیئت دانشگاه است و هزینه هایش را هم 
خانواده دانشگاه، یعنی استاد، دانشجو و دانش آموخته تأمین می کنند. 

سیاه پوشی مسجد و دانشگاه
محرم با رنگ و بوی خودش به شهرهای ما پا می گذارد. غدیر تمام نشده، 
داربســت ها در محله ها یا علم شــده اند یــا دارند برپا می شــوند. کار 
سیاه پوشــی مســجد هم همین موقع ها شروع می شــود. البته قسمت 
اصلی کار همیشه شــب جمعه قبل از محرم انجام می شود. روزهای قبل 
حتی در دانشــگاه فراخوان می زنند که هر کس برای هر کاری در محرم 
حاضر است به دفتر هیئت بیاید. شب جمعه دانشجوها و البته تعدادی از 
فارغ التحصیل ها که خبر شده اند، مسجد را سیاه پوش می کنند. تا صبح 
شنبه قسمت اصلی سیاه پوشی مســجد تمام می شود و حداکثر کمی از 

کار خیمه صحن مسجد باقی می ماند. 
معابر دانشــگاه، دانشــکده ها و البته ساختمان ابن ســینا هم هم زمان 
سیاه پوش می شوند. برپایی حســینیه امام خمینی در همکف ابن سینا 
البته کار ویژه ای اســت که همین شب تمام می شــود تا دانشگاه برای 
حرکت دســته عزاداری آماده باشــد. ســیاهی ها تا پایان صفر بر دیوار 
مســجد باقی می مانند. وقتی هم که اول ربیع مسجد از سیاهی ها خالی 
می شــود،  پارچه ها و کتیبه ها با نام و نشــان و آدرس محل نصب در انبار 

مسجد جاخوش می کنند. 

دانشــگاه های ایران روزهایی را به خود دیده اند 
که نمازخواندن دانشجو و آدم تحصیل کرده در 
آن ها عجیب می نمــوده و حتی طنزی اجتماعی 
تلقی می شده اســت. امروز اما به واسطه انقالب 
57 مردم ایران، در دانشگاه نه تنها مذهبی بودن 
و پایبندی به احکام شرعی مطلب غریبی نیست، 
بلکه همسایه ها مشتری برنامه های مسجدهای 
دانشگاه ها شــده اند. مسجد شریف هم هیئتی 
دارد که در پایبندی به ســنت ها، کم از معماری 
کم نظیرش ندارد. هیئتی که دانشــجو و استاد و 
فارغ التحصیل را گرد هــم آورده و حاال بچه های 
دانشــجوهای ســابق هم کم کمک در اجرای 
برنامه هایش ســهیم می شــوند. این صفحه ها 
گوشه ای است از چرخش کارها در هیئت الزهرای 

دانشگاه صنعتی شریف. 


