
سخن سردبیر

ــی  ــی االرواح الت ــداهلل و عل ــک یااباعب ــام علی الس
ــک... ــت بفنائ حل

سام
در ابتــدا ، از طــرف تیم تحریریه و دســت اندرکاران 
ــن  ــیدن اربعی ــاران، فرارس ــور ب ــهدا مح ــریه ش نش
اباعبــداهلل الحســین )ع( را صمیمانــه  شــهادت 
تســلیت مــی گویــم. امیــدوارم همــه ،چــه آنهایــی 
کــه ایــن اربعیــن مهمــان بیــن الحرمیــن بودنــد و 
چــه آنهایــی کــه مثــل مــن، بازهــم از قافلــه عشــق 
ــین  ــام حس ــند وام ــده باش ــی ش ــد کربای جاماندن
)ع( بانــگاه خریدارانــه بــه ایشــان نــگاه کــرده باشــد 

ــه باشــد.  و زیارتشــان را پذیرفت
چندمــاه دیگــر تــا دومیــن ســالگرد تدفیــن 
مــی  و  مانــده  دانشــگاهمان  گمنــام  شــهدای 
ــده ای  ــم ع ــن بازه ــی دی و بهم ــه حوال ــم ک دان
ــزم  از دانشــجویان ودانشــگاهیان شــیفته شــهدا ع
خــودرا جــزم کــرده وتحــت عنــوان ســتاد تکریــم 
ــرو  ــگاه وتئات ــادواره ونمایش ــدارک ی ــه ت ــهدا، ب ش
ــرای  ــته ای ب ــالگرد شایس ــا س ــد ت ــی پردازن .... م
ــن  ــان م ــه گم ــا ب ــد. ام ــدارک ببینن شــهدایمان ت
ــم  ــر از ه ــت اگ ــته تراس ــر و شایس ــیار زیبات بس
اکنــون بــه فکــر یــک ســتاد دائمــی بــرای تکریــم 
و بزرگداشــت شــهدایمان باشــیم. ســتادی کــه در 
ــل  ــی مث ــات خوب ــر اتفاق ــال، پیگی ــام س ــام ای تم
ســاخت یــک یادمــان مســتحکم وزیبــا، برگــزاری 
ــی  ــی هفتگ ــن غبارروب ــا و آیی ــادواره ه ــن ی بهتری
ــب  ــانه ای مناس ــی و رس ــوای فرهنگ ــه محت و ارائ

ــدو... باش
 ایــن ســومین شــماره ازنشــریه بــاران اســت، 
بــاران جایــی بــرای بازگویــی دغدغــه ها،ایــده هــا 
ــه  ــون هرآنچ ــت پیرام ــازنده شماس ــرات س و نظ
کــه بــه شــهدا مرتبــط اســت. نظــرات خــودرا بامــا 

ــد. ــان بگذاری درمی
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»عشق را زري باران بايد جست«

بسم رب الحسین
ثانیه ها، ساعت ها و روزها را می شمرم

منتظرم
متنظر رفتن به وادی عشق

رفتن به کربا
ــه  ــدم. فصــل کول ــی بن ــه م ــادت کول ــه رســم ع ب
ــد؛  ــی بندن ــه م ــم کول بســتن هاســت. ذره ذره عال

ــان! ــای بیاب ــی شــن ه حت
راه افتــاده ام، هــوا هــوای توســت. بــوی خــاک نــم 
ــوی  ــوی گل هــای شــقایق، ب ــد، ب خــورده مــی آی

»تــو«...
ــک  ــت، اش ــودم نیس ــت خ ــم دس ــدم های ــگار ق ان
هایــم همینطــور. راهــم بــه ســمت ابدیــت اســت، 
بــه جایــی کــه ثانیــه هــا معنــا ندارنــد، جایــی کــه 

ســلول بــه ســلول بــدن تســبیح مــی گوینــد.
می بینی؟

ــو«  ــه »ت ــا ب ــد ت ــه آمــده ان ایــن همــه آدم خالصان
ــن.  ــگاه نک ــان ن ــه دارش ــای لک ــه دل ه ــند. ب برس
پشــیمانند! در عمــق چشمهایشــان بغضــی را مــی 

ــر بازگشتشــان اســت. بینــی کــه گــواه ب
ــد.  ــیده ان ــف کش ــا ص ــب ه ــر موک ــرف ت آن ط
ــه  ــک جرع ــی ی ــیدن حت ــرای نوش ــا ب ــاس ه التم
ــه گــوش مــی رســد. عاشــقانی هســتند کــه  آب ب

ــر  ــزار و چهارصــد ســال دیرت ــا را یکه ــان آن ه زم
ــت. ــا راه داده اس ــرای کرب ــه صح ب

ــد. در  ــده ان ــل ش ــال تبدی ــه دو ب ــگار ب ــم ان پاهای
ــی دارد؟  ــه ارزش ــمانی چ ــود جس ــو وج ــر ت محض

ــد. ــی کن ــب م ــو را طل روح ت
هــر چــه نزدیــک تــر مــی شــوم پاهایــم بیشــتر بــه 
ســمتت پــرواز مــی کننــد. نگاهــم بــه گنبــدت می 
افتــد. پاهایــم سســت اســت. زمزمــه یــا حســین از 

هــر طــرف بــه گــوش مــی رســد.
ــه  ــا کــه اینگون ــا دل آدمه ــی ب مگــر چــه مــی کن

ــد؟ ــی زنن ــت م ــه صدای ــقانه و مخلصان عاش
دســتم را روی ســینه ام مــی گــذارم و از تــه دل – 
آنجایــی کــه عشــق خانــه دارد- مــی گویــم: ســام 

آقــا...!
السام علیک ایها الغریب

السام علیک ایها المظلوم
السام علیک ایها العطشان

السام علیک یا اباعبداهلل...                                                                                               

ره دیدار ماه
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اربعین آمد و عشاق همه صف به صف اند
رو به سوی حرم عشق همه جان به کف اند

آن یكی پای پیاده ، دیگری پای کشان
با دلی پر غم از این رنج و بال ، سینه زنان
این همه زائر و عشاق روند در پی دوست

همگی سینه زنان نوحه کنان ، مقصد اوست
هذه الیوم چهلم بود از داغ حسین)ع(

چشم گریان شود و حال پریشان حسین)ع(
یا رب این سوگ و عزا بهر حسین بن علی)ع(

بپذیر از همه عالم تو خدایی و ولی

اربعینی ها
شعر از سارا رستمی
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ادامه...

ــه  ــن دهگان ــا از قوانی ــج ت ــل پن ــماره قب درش
ــه و  ــرای تزکی ــدار ب ــی علم شــهید ســید مجتب
ــک  ــم ،این ــرور کردی ــم م ــش راباه ــت نفس تربی
ــد. شــاید شــماهم دوســت  ــه آن  را بخوانی ادام
داشــته باشــید قــول و قرارهایــی باخــود و 

ــد. ــان بگذاری خدایت
قانون ششم:

حداقــل بایــد در آخریــن رکــوع و در کلیــه 
صلــوات  واجــب  نمازهــای  هــای  ســجده 
ــن  ــتم ای ــی نتوانس ــر دلیل ــه ه ــر ب ــتم. اگ بفرس
عمــل را انجــام دهــم،  بایــد بــه ازای هــر 
صلــوات 10 ریــال صدقــه بدهــم و 100 صلــوات 

بفرســتم.
قانون هفتم:

بــار   70 24 ســاعت  هــر  در  بایــد  حداقــل 
ــی نتوانســتم  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــم. اگ اســتغفار کن

ایــن عمــل را بجــا آورم،

ــار اســتغفار  ــد 300 ب ــدی بای در 24 ســاعت بع
ــی  ــل م ــه 600 تبدی ــم 300 ب ــاز ه ــم و ب کن

ــود. ش
قانون هشتم:

ــم بایــد  هــر کجــا کــه نمــاز را تمــام مــی خوان
در هفتــه 2 روز را روزه بگیــرم، بهتــر اســت کــه 
ــر  ــه ه ــر ب ــد ، اگ ــنبه باش ــج ش ــنبه و پن دوش
دلیلــی نتوانســتم ایــن عمــل را بجــا بیــاورم در 
هفتــه بعــد بــه ازای دو روز 3 روز و بــه ازای هــر 

روز 100 ریــال صدقــه بایــد بپــردازم .
قانون نهم:

ــرت  ــکام حض ــئله از اح ــد 5 مس ــر روز بای در ه
امــام )ره( را بخوانــم. اگــر بــه هــر دلیلــی 
ــد  ــاورم روز بع ــا بی ــل را بج ــن عم نتوانســتم ای

ــم . ــئله بخوان ــد 15 مس بای
قانون دهم:

در هــر 24 ســاعت بایــد 5 بــار تســبیح حضــرت 
ــم  ــار ه ــه و 2 ب ــاز یومی ــرای نم ــرا)س( ب زه

ــم. ــاز قضــا بگوی ــرای نم ب

ــه  ــن فریض ــتم ای ــی نتوانس ــر دلیل ــه ه ــر ب اگ
الهــی را انجــام دهــم بایــد بــه ازای هــر یکبــار ، 

ــم . ــرار کن ــل را تک ــن عم ــه ای 3 مرتب

علمدارعشق

ــته  ــایند داش ــای ناخوش ــدر روزه ــه آنق کوف
ــردن  ــرور ک ــه م ــل ب ــی مای ــر کس ــه کمت ک
روزگارش بــرای رســیدن بــه انــدک روزهــای 
کــه  هایــی  فیلــم  مثــل  باشــد،  خوبــش 
شــخصیت اصلــی و مثبــت فیلــم ناگهــان 
ــد و  ــی کن ــه م ــتاد درج ــدو هش ــری ص تغیی
آرام آرام حــس تنفــر در مخاطــب ایجــاد مــی 
ــان  ــیم کوفی ــف باش ــد منص ــا بیایی ــود. ام ش
ــه  ــی )ع( مدین ــام عل ــه ام ــد ک ــانی بودن کس
زهرایــش را رهــا کــرد تــا حکومــت جدیــدش 
را در کنارآنــان بــر پــا کنــد، از حــق نگذریــم 
دســت  بــه  اصاحــات  تشــنگان  کوفیــان 
ــاب  ــا انتخ ــهر آنه ــد. ش ــی )ع( بودن ــام عل ام
ــود.  ــت ب ــی ام ــرای اصــاح و فرمانده ــام ب ام
ــدا روی  ــام درابت ــم منصــف باشــیم ام بخواهی
ــط  ــا فق ــرد ام ــی ک ــاز م ــاب ب ــان حس کوفی
چنــد ســال طــول کشــید، ســرانجام کوفیــان 
عــوض شــدند و آنــگاه کــه ماهــی از آب 
خســته شــود سرنوشــتش مــرگ در خشــکی 
اســت و البتــه چنیــن نبــود کــه امــام از ایــن 
ــد.  ــته باش ــدان دور خبرنداش ــه چن ــده ن آین
ــی رنــگ باختنــد کــه احســاس  کوفیــان زمان
کردنــد بیشــتر از امامشــان مــی فهمنــد، ســر 
ــن و  ــازگاری گذاشــتند و خطــوط دی ــه ناس ب

ایمانشــان کــج شــد و بــه ناکجــا آبــاد رســید. 
کم¬کــم دوران عهــد شــکنی و خــواری و 
خفــت رســید و ننــگ کوفــه و کوفــی جماعــت 
در تاریــخ ثبــت شــد و کوفــه شــد شــهر هــزار 
ــد. ــایش ندی ــه و روی آس ــزار فرق ــره و ه چه

کوفــه و روزگارش بــاز هــم تکــرار مــی شــود. 
ــش  ــای باوجدان ــان ه ــه انس ــهرهایی ک درش
کــه  درشــهرهایی  می¬شــوند.  عــوض 
انســانهایش رنــگ ایمــان از امــام خــود نمــی 
ــد  ــر امــام خــود دارن ــری ب ــد و فکــر برت گیرن
ــران  ــر و جب ــل باورت ــی غیرقاب ــاید حوادث ش

ناپذیرتــر رخ دهــد.
ــد و  ــم عه ــان حکی ــنت لقم ــه س ــد ب  بیایی
بیاموزیــم،  جماعــت  کوفــی  از  را  اطاعــت 
هرچــه آنهــا کردنــد مــا نکنیــم و اهــل کوفــه 

ــد. ــا بمان ــی تنه ــید عل ــا س ــیم ت نباش

چرا کوفه کوفه شد؟
نویسنده: زهراسادات آقامیری


