«عشق را زري باران بايد جست»
شماره اول دوهفته نامه فرهنگي اجتماعي باران ،دانشگاه علوم پزشكي قم

آغازكن...
دل روشنی دارم ای عشق
صدایم کن از هرکجا میدانی
بعــد از گذشــت حــدود دو ســال از حيــات دوبــاره يافتــن
خــاك دانشــگاهمان بــه دســت احیــاء عنــد رب ،بــار دینــی
کــه نســبت بــه آنهــا در قبــال نثــار خــون و جــان خــود
داشــته ایــم ،بیشــترو ســنگین تــر شــده اســت .پرونــده
ایــن دو ســال را کــه ورق میزنــم کاری نکــردم کــه حتــی
ذره ای از آن ديــن را ادا کــرده باشــم و البتــه میدانــم کــه
هرچــه تــاش کنــم بازهــم بــه قــدر ذره ای از آن را بــه
آنهــا و خانــواده گرامیشــان ادا نکــرده ام .بــه هیــچ طریقــی
نمیتوانــم عمــر  19ســاله و  20ســاله پــدر و مــادر و جوانــي
کــه فــدای مــا و ســرزمين و خانــواده هایمــان شــد را
جبــران كنــم .همــه مــی دانیــم آنچــه شــهدا از مــا مــی
خواهنــد نــه یــادواره و گرامیداشــت و حفــظ عکسشــان
بلکــه حفــظ ســیره و الگــوی زندگــی و راه و هدفشــان
اســت ،امــا ایــن را هــم مــی دانیــم وظیفــه مــا حفــظ
هــردوی آنهاســت و بازهــم بیشــتر الگوگیــری و تاســی بــه
آنــان وقــدم برداشــتن در مسیرشــان .
بــدون مقدمــه چینــی بیشــترهدفم از چــاپ ایــن نشــریه
را درشــماره اول آن مينويســم تــا شــما هــم اگــر آن را
صحیــح دانســتید یــا هــدف پنهانــي در گوشــه اي از
ذهنتــان بــود هــم مطالعــه اش کنیــد و هــم توصیــه بــه
مطالعــه اش .ميدانــم كــه كاري عبــث را درپيــش نگرفتــه
ام زيــرا كــه بــه فرمــوده شــهدا ،امــام حســین (علیــه
الســام) ســفارش همــه کســانی کــه بــرای شــهدا کاری
مــی کننــد را بــه پســر بزرگوارشــان حضــرت علــی اکبــر
(علیــه الســام)کرده انــد _ ولــو آن کار بــرای ادای دینشــان
باشــد_ اول :ســعی دارم در ایــن دوهفتــه نامــه بــا ذکــر
خاطرات،ســخنان وســيره ارزشــمند شــهدا بــه ترویــج
افــکارو منــش و اخــاق آنهــا بپــردازم زیــرا زمانــی کــه
اخــاق کســی خــوب و خداپســندانه شــد میتوانــد رفتــار
خــوب راســتین و یــک زندگــی بهتــر بــرای خــود و دیگــران
بســازد .دوم :بــه عقیــده مــن جــای یــک نوشتارمســتمرکه
مــا را در تمــام لحظــات و شــرايط بــه یــاد شــهدا بینــدازد
 ،چــه در هــوای گــرم و چــه در هــوای ســرد ،چــه در ایــام
سالگردشــان یــا غیــر از آن ،دردانشــگاه مــا خالیســت .زمانی
کســی میتوانــد الگــوی مــا باشــد کــه بــا او زندگــی کــرده
باشــیم ،یــادش همیشــه در قلــب و ذهنمــان باشــد ،بــه او
و رفتــارو گفتــارش فکرکنیــم و هدفــش را بــا عمــق وجــود
درک کنیــم .ســوم :در دیــن مــا توصیــه شــده کــه دنبالــه
رو اولیــاء خــدا باشــيد زیــرا هرکــس خــود را شــبیه امتــی
کنــد کــم کــم بــه آنهــا شــبیه خواهدشــد و در قیامــت

هرکــس بــا امــام و پیشــوای خــود محشــور مــی شــود.
خداونــد در قــران کریــم پــس از نــام انبیــا و صدیقیــن
یــک دســته از اولیــا خــودش را شــهدا ذکــر کــرده ودســته
دیگــررا صالحــان و صالحــان را کســانی مــی دانــد کــه بــه
قــران عمــل مــی کننــد و اهــل امربــه معــروف و نهــی از
منکــرو شــتاب درخیــرات انــد و مفســران يكــي از مصاديــق
خیــرات را زمینــه ســازی بــرای ظهــور دانســته انــد .ظهــور
حضــرت حجــت آرزوی قلبــی همــه شــهدا بــوده و اســتمرار
راهشــان نیــز بــا زمینــه ســازی بــرای ظهــور عجیــن شــده
اســت .چهــارم :همــه مــا دوســت داریــم اگــر مهمان کســی
شــدیم و بــااو دوســت شــدیم بــرای مــا یار راســتینی باشــد
 ،نــه اهــل فریــب و ریــا و نــه اهــل حســادت یــا دروغ باشــد
 .حقیقیــت اینســت کــه شــهدا بــه تعبیــر قــران «حســن
اولئــک رفیقــا» هســتند یعنــی رفیــق هــای خوبــی هســتند
زیــرا کــه زنــده انــد  ،از آنهــا کار برمــی آیــد و عنــد ربهــم
یرزقــون انــدرو آرامــش بخــش هســتند و بــه این ســه دلیل
خــدا بــه شــهدایش مــی بالــد و چــه دوســتي بهتر ازآنــان؟!
امــا اگــر قــرار اســت دوســتی محکــم و صمیمــي باشــد
بایــد دوطرفــه باشــد .مــا چندوقــت یکبــار بــه دوســتان
شــهیدمان ســرمیزنیم؟ چندبــار فقــط و فقــط بــه خاطــر
تجدیــد دیــدار بــه مزارشــان رفتــه ایــم نــه اخــذ حاجــت؟
چندبــار بــاالی سرشــان نشســته ایــم و بــا حوصلــه زیــارت
عاشــورایی زمزمــه کــرده ایــم؟ چندبــار آدرس قرارهــای
دوســتانه مــان مزارشــان بــوده ...مــی دانیــد چقــدر قرائــت
قــران را دوســت داشــتند؟ چقــدر درموردزندگيشــان
مطالعــه ميكنيم؟چقــدر ميشناسيمشــان؟ فکرنمیکنــم مــا
زیــاد باشــد ولــی آیــا وقتــش نرســیده؟
بیاییــم حداقــل هفتــه ای یــک بــار برایشــان وقــت بگذاریم.
بــه دیدارشــان برویــم ،دســته جمعــی بــه محضرشــان ذکــر
توســلی داشــته باشــیم یــا زیــارت عاشــورایی بخوانیــم و
مزارغریبشــان را آبادتــر کنیم.ايــن نشــريه فقــط بهانــه

اي بــراي شــناخت بيشــتر و ارتبــاط زيباتــر بــا آنهاســت.
یکــی از بــزرگان دانشــگاهمان مدتیســت کــه هردوشــنبه
برمزارشــان اســفندی مــی گــذارد و تجدیــد عهــدی مــی
کنــد تــا حداقــل بخشــی از باردینــی کــه بــه گــردن همــه
مادارنــد را ادا کــرده باشــد ،تــا زمانــی کــه مــا بــه خــود
بیاییــم .برخــود الزم دانســتم ایــن عهــد هفتگــی زيبــا را
بــه گــوش اهالــی دانشــگاه برســانم ،باشــد کــه همــه در این
ســنت نيكــو شــریک شــوند و هردوشــنبه دانشــگاهمان را
نورانــی کنیــم .دوشــنبه هــای عاشــقانه و بارانــي.
زیبــا ،هنــوز عشــق در حــول و حــوش چشــم تــو مــی
چرخــد
از من مگیر چشم
دست مرا بگیرو کوچه های محبت را با من بگرد
یــادم بــده چگونــه بخوانــم تــا عشــق در تمامــی دلهــا معنــا
شو د
یــادم بــده چگونــه نگاهــت کنــم کــه طــری باالیــت در
تندبــاد عشــق نلــرزد
زیبــا آنگونــه عاشــقم کــه حرمــت مجنــون را احســاس
میکنــم
آنگونه عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارم
آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است
در هرکجای عشق که هستی آغاز کن...
پ.ن:
اگــر دوســت داشــتید بامــن هــم قــدم شــوید ومــدال
افتخارخادمــي شــهدا را برگــردن آویــزان کنیــد  ،بــا
کمــال میــل ،نظــرات پیشــنهادات و دســت نوشــته هــای
ارزشــمندتان را پذیــرا هســتم:
gmail.com@www.Baran.f.m841
سردبیرباران:
KhademAlshohada1920

علم بدون تكامل اخالقي ،خطرناك و نابود كننده است.

شهید کاظم گمار و
توصیههایی برای کار تشکیالتی
چنــد توصيــه از شــهيد دانشــجو "كاظــم
گمار"،دانشــجوي پزشــكي دانشــگاه علــوم
پزشــكي اصفهــان بــراي كســاني كــه كار
تشــكيالتي و اجتماعــي مــي كننــد:

به جوانان عزیزم
پیــام نــو و اندیشــیده رهبرمعظــم انقــاب
کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی خطــاب بــه ملــت ایــران
نوشــته شــده ،دراصــل بــار را روی دوش
مــا جوانهــا مــی گــذارد .یعنــی کســانی کــه
همیــن بیانیــه از آنهــا بــه عنــوان اصلــی ترین
ثــروت و دارایــی ایــران نــام بــرده اســت.
یکــی از مهــم تریــن مضامیــن آن اینســت
کــه انقــاب مــا تــا رســاندن پرچــم خــود بــه
دســت صاحــب اصلــی گام هایــی در پیــش
دارد کــه اکنــون یــک گام برداشــته و در
آســتانه گام دوم اســت .ایــن بــرای دشــمنان
بــه ایــن معناســت کــه نظــام اســامی چنــان
اســتحکام و امیــدی دارد کــه بــرای آینــده ای
طوالنــی مــدت برنامــه ریــزی کنــد و بــرای
دوســتان پیــام آوراینســت کــه در برداشــتن
گام دوم بــار ســنگین تــری بــردوش دارنــد
زیــرا بایــد دســتاورد هــای گام اول را حفــظ
کــرده و از تکــرار اشــتباهات بپرهیزنــد .نکتــه
مهــم دیگــر ایــن پیــام اینســت کــه صاحــب
پیــام آن را بســیار اميدوارانــه نوشــته در
حالــی کــه تمــام ســعی دشــمن اینســت
کــه انقــاب مــا را بــی آينــده جلــوه دهــد.
پیــام ،انقــاب را یــک مفهــوم جــاری وپويــا
در نظــر مــی گیــرد نــه یــک مفهــوم ایســتا
و ســاكن و خمــوده .در عیــن قدرتمنــدی و
اســتحکام ابایــی نــدارد کــه بگوید درمــواردی
ضعــف هــای مهمــی وجــوددارد و و صادقانــه
مــی گویــد تــا آنچــه هــدف ماســت هنــوز
فاصلــه ای بــزرگ مانــده اســت .خــط قرمــز
هــا و اصولــی کــه قــرار نیســت از آن کوتــاه
بیاییــم را برایمــان روشــن مــی کنــدو مــی
گویــد چــرا ايــن انقــاب بايــد بمانــد ،
چگونــه بمانــد و بــه کجــا مــی خواهــد برســد.
درمــورد حضــور لحظــه بــه لحظــه دشــمن
ســخن مــی گویــد و هیــچ برنامــه ریــزی
بــرای آینــده بــدون توجــه بــه برنامــه دشــمن
و فــارغ از تدويــن یــک اســتراتژی متقابــل

راجايــز نمــي دانــد .پیــام تاکیــد مــي كندکــه
آنچــه گذشــتگان تجربــه کــرده انــد آینــدگان
نیــز خواهنددیــد بنابرایــن کســی نبایــد
گمــان کنــد کــه از تجربــه گذشــته بــی نیــاز
اســت و کســی هــم نبایــد گمــان کنــد بــدون
درس گرفتــن از گذشــته وارد آینــده شــود.
گذشــته هــم فقــط شــیرینی نیســت ،تجربــه
هــای تلــخ فــراوان دارد .صاحــب پیــام خــوب
مــی دانــد کــه حقیقــت را از زبــان دشــمن
نمیتــوان شــنید حتــی وقتــی دشــمن ظاهــرا
راســت مــی گویــد و خودرادرپــی حقیقــت
نشــان مــی دهــد ،در واقــع در حــال گفتــن
دروغــی بزرگتــر بــه ماســتو اساســا در
نظــام عمــل دشــمن حقیقــت هــم ابــزاردروغ
اســت .رهبــر انقــاب از وضعیــت عدالــت
در کشــور ناراضــی اســت ولــی بــی انصافــی
دربــاره گذشــته را بــی عدالتــی مــی دانــد.
مــی گویــد کــه انقــاب اســامی در برخــی
حــوزه هــا رکوردداراســت و بعیــد اســت
کــه هیــچ کشــوری در جهــان صاحــب ایــن
همــه رکــورد باشــدو گلــه دارد کــه مشــکالت
کشــور نــه ناشــی ازانقالبــی بــودن بلکــه
ناشــی از بــی توجهــی بــه مبانــی انقــاب و
آرمانهــای آن بــوده اســت .هرکجــا پیشــرفتی
بــوده محصــول انقالبــی عمــل کــردن و پــای
بنــدی بــه اصــول بــوده اســت و هرکجــا بــه
اصــول عمــل نشــده قطعــا خســارت بــه بــار
آمــده اســت.
ادامه دارد...
نويسنده:آفاق يحيايي
براي شنيدن يك روايتگري
زيبا از حاج حسين يكتا باركد
را بخوانيد.

• دنبــال تقــوي باشــيد و عمرتــان را در هميــن كالم
تمــام كنيــد.
• دعــا بــراي دوســتان اگــر از تــه قلــب باشــد
بسياربســيار موثــر اســت.
• ســعي كنيــد هميشــه بــا وضــو باشــيد كــه وضــو
ســبب نورانيــت دل و صفــاي روح اســت.
• اعتمــاد كامــل بــه همــه كــس در جايــي كــه كار
ميكنيــد نكنيــد كــه انســان جايــز الخطاســت.
• تفكر،تفكر،تفكر را فراموش نكنيد.
• اخــاص ،محبوبــه اي بــود كــه عمــري بــه دنبالــش
بــودم ،بدانيــد بــي اخــاص همــه اعمالتــان زيــان
وخســران اســت.
• كمتــر چيــزي جــاي روزه مســتحبي را در امــر
اطاعــت و خــود ســازي و تقــوي مــي گيــرد.
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