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،  ستیفقط غذا و پول و...ن یوز، رستین یآدم ها فقط مسائل ماد  یروز

شدن به   کیاوقات نزد یگاه یروز، هست یاوقات معنو یگاه یروز

 یگاه یروز، است  تیاوقات هدف دار شدنه زندگ یگاه یروز، خداست 

داشتن  تیاوقات آرامش و امن یگاه یروز، اوقات بزرگ شدنه روحت است 

هدف دار بشه و  تیببرت  که زندگ ییخدا تو رو  جا یاز کودک نکهیا ،است

و درکنارش  یدار تیکه حس آرامش و امن ییجا نیبعد از خونه بشه دوم

و  یو تمام افراد اونجا بشن مثل خانوادت و باهاشون بزرگ بش  یبش تیترب

  یبزرگ شدنه رشد کن نیدر ا

 سالمه... 18شدم  تااالن که  رشیدرگ یسالگ 7بود که من از  ییجا باران



 

 و قرآن در تدبر داستانی، صورت به اعتقادی مباحث با را کالسها موضوعات

 اردوهای احکام، و هنری کالسهای قالب در اسالمی زندگی سبک آموزش

 دنبال به همیشه حال عین در. کردیم شروع دخترانه های دورهمی و جذاب

 بداند انقالبی مسلمان یک باید آنچه همه که بودیم منظم موضوعی سیر یک

 دیدیم تحقیق، از بعد. جذاب و هدفمند ای مجموعه باشد، مجموعه آن در

 مجموعه این و انبیاست تربیتی هدف همان هستیم آن دنبال به آنچه

 مسلمانان ما به پیامبرش توسط خداوند قبال را جذاب و هدفمند منظم،

 همه که بود قرآن در انبیا داستان آن و. بودیم غافل آن از ما ولی داده هدیه

 در بداند، سیاست حتی و زندگی سبک و عقاید از مسلمان یک باید آنچه

 خود کار مبنای را موضوع این لذا. ماست اختیار در داستانی جذاب قالب

 دبیرستانی دختران استقبال مورد بسیار دوره، هر در امروز تا و دادیم قرار

 گرفته است. قرار

 با را «المهدی رائحه» هیئت باران، کالسهای کنار در 1398 سال محرم در

( الم اهلل علیهاس) بیت اهل حب تا دادیم تشکیل باران دختران همکاری

 ما به پیش از بیش را ما دلهای هیئت،. باشد ما همه بخیری عاقبت ضامن

 نبود، گفتن قابل زبان به آنچه( الم اهلل علیهاس) بیت اهل خود و کرد نزدیک

 باران کالسهای کرونا، شیوع با .آموختند باران دختران و مربیان به عمل به

 تعداد با فقط و نکردیم جدید نام ثبت و درآمد تعطیل نیمه حالت به هم

 این در. داشتیم حضوری نیمه کالسهای قدیمی آموزان دانش محدودی

 تجمیع آن و کنیم محقق را خود دیرین آرزوی تا شد حاصل فراغتی دوره

 تشکل این از لیستی. کردند می تربیتی کار دختران برای که بود هایی گروه

 مجمع اینگونه. شد تشکیل آشنایی برای مشترک جلسات و کردیم تهیه ها

 ها، تجربه تبادل و افزایی هم ضمن و شد تشکیل مشهد دخترانه مربیان

 کوچک هرچند ای آفرینی نقش سیاسی، مهم های عرصه در شدیم موفق

 رای برای سیاسی تکلیف جشن مجمع، مشترک برنامه اولین. باشیم داشته

 شور ایجاد ضمن تا بود جمهوری ریاست انتخابات در مشهد دختر های اولی

 .بگذاریم اشتراک به دختران با را درست انتخاب مبنای سیاسی،

 مشترک برنامه دومین( لیه السالمع) الحجج ثامن شهادت روز در روی پیاده

 برگزاری مجمع، این برنامه ترین آفرین نقش و مهمترین .بود مربیان مجمع

 روزهای ترین پرالتهاب در دبیرستانی دختران پاسخ و پرسش جلسات

 شهرمان عزیز دختران التهاب رفع به کمکی تا بود مقدس مشهد در آشوب

 کرده بودند، گرفته قرار شبهه و سوال ها ده هجوم مورد رحمانه بی که

 .باشیم

بارانو  من  

 یتو اعتکاف ماه رمضون حرم از طرف استان قدس ،که اخرا ادمهیسالم .. 
 میقد یاز بچه ها یکیبا  یهفتم بود ؛به طور کامال اتفاق هیتو پا میلیسال تحص
 گهیتابستون سال بعدش که من هشتم بودم د م،یگروه افتاد کیباران تو 

بود چون  سختبرام  کمیبود و اولش  ییمدرسه ا یلیوارد باران شدم.فضا خ
رو  یخود ساختمونش ارامش خاص یهم بود، ول میسبک نیکالس ا نیاول

و موضوع درس ها  انیداشت که منو نگه داشت؛ بعد از چند جلسه از مرب
 یجانیو ه دیجد یها یباز نکهیشش از اورز یخوشم اومد . زنگ ها یلیخ
از زنگ هنر  ادمهیاومد.  یبه کارم م یلیخوشحال بودم چون خ گرفتمیم ادی

 میو باهم رفت دادمیم ادی لیفام یبه دخترا رفتمیرو م گرفتمیم ادی یهرچ
.. از ورودم به باران کم میشدیو همه باهم شروع به کار م میدیلوازمشو خر

هم سن و  نیب نیو ا شهیداره هدفمند م میزندگ کردمیکم خودم حس م
درستش  ریمس رداشت د میو انرژ جاناتمیملموس بود. ه یلیخودم خ یسالها

دست اورد هام بود.هرچند تو اون چند  نیاز بزرگتر یکی نیو ا گرفتیقرار م
 یاز کالسها یکیحاال... در ضمن با  یهام اردو بود ول دیاز ام یکیسال من 

کنم  سیتدر تونستمیرو از بر شدم و م رستانمیدب ینیکتاب د ۳باران من کل 
وقت  چیباران ، کتاباش بود . ه ینایتراز به گهید یکی اما و�🁍�بچه ها  یبرا

 ��گهیرفتم د ی..ول یبرم سمت کتابخون کردمیفکرش رو نم

دخترونه  یکه با همه جمع ها ی، پا گذاشتم تو جمع شیهفت سال پ
آلوده  یخشک نه ، شاد بود ول یبود ول یمذهب کرد؛یاطرافم فرق م

 �🄝�کنار هم .  یول میکردیم هیحالل ، گر یول میدیخندینه ، م

رو  شیبه هم متصل بود و تمام سع ریزنج یکه مثل حلقه ها یجمع
خاکروبه  ی، ال به ال ریزنج یهااز حلقه یتا اجازه نده حلقه ا کردیم

 ��️��روزگار گم بشه . 

داد که حاال مثل خانواده  هیرو هد ی، خدا بهم جمع شیسال پ هفت
 نیبشم ، اول یشبهه ا ریکه هر وقت درگ ییهایبرام؛ مرب مونهیم

ناراحت باشم  دنیکه اجازه نم ییهامأمن و پناهگاهم هستن . دوست
جمع  کی ارانب کم بذارم .  ای ارمیتو راه ، کم ب دنی، اجازه نم
،  ریمس نیا تو. هابه قله دنیرس راه در ، مندهدغدغه ٔ  دخترونه

 ها دلسوز باران ، ده ساله که شدن نور راه بچه یهایمرب

 �🄍� ـهٔ  ، بسم اللّ یایتا قله باهامون ب یتو هم دوست دار اگر

احساس  همش اما خوشحال نبود، دیخند یبود سرگردون.. م یدختر هی
کرد تنهاست،  یم احساس گم کرده، دیشا ایکم داره،  یزیچ کیکرد  یم

به خودش  هوی دخترک .زد تا حالش خوب بشه یهر در هب..دوره هیاز بق
به جنبش افتاده و  کنه،یم یزندگ دیخوشحاله، آرزو داره و با ام دیآمد و د

کرد، خودش رو  یم دایداشت گم شده ش رو پ گهید .کنهیداره حرکت م
" باران" .عوض کرد مویزندگ 'باران'دخترک من بودم، و  اون .کرد دایپ

شد  'باران'عوضش کنم، یچیضر نبودم با هکه حا میشد حال خوب زندگ
و اون  برمیکنم، بهش پناه م ریگ یکه اگر دوباره تو حال بد ییروزها

سرم  یشد لطف و رحمت خدا که شر شر رو "باران"  ده،یدوباره نجاتم م
 !رهیدست تو رو هم بگ دیمنو نجات داد، شا 'باران' گرفت، دنیبار

 

،  کندیم اتیبه ح لیممات را تبد دنشیباران را دوست دارم چون با بار
 باران آورد... یم  و صفا باطن  کندی، چشم را روشن م دهدیقلب را جال م

 میتقو به رفت... دیباران با د،دریاز عمق جان نفسسس کش دیبا دیآ یکه م
 ۹۰و  صدیهزار و س کی

 نیگام و اول نیاول یبگم که حقش ادا شه ول یاز باران چ دونمینم سالم؛
سال  میهفت و ن بایتقر شدن من کمک کرد. یبود که به اجتماع ییجا

ور  نیاز ا یدر طول هفته هآشنا شدم که  ییمن با باران درست جا شیپ
 ی زهیباران و انگ ومدمیو آخر هفته ها م شدمیاون ور تو مدرسه و ... پر م

نبود  یچیبود که اگه ه ییجا باران .گردودندیاز دست رفته رو بهم برم
از  یلیبود که به خ ییجا ورژن خودم بودم. نیروتوش تر یحداقل ب

وز رهامون نکرده. خوشحالم بعد هفت سال هن خوشحالمسواالم پاسخ داد.
 ��:(( میهم به رشدش کمک کن یباهم و برا میتونیم

بود از جمله  بیها برام عج زیچ یلیمجموعه شدم خ نیکه وارد ا یروز
 قی.. و چه اندازه همه باهم رفست؟یحالت کالس ن نجایکه چرا ا نیا

باران و کم  ریرفتم ز ،یهستن، برام قابل هضم نبود..اما باالخره،بعد مدت
که  ینیجوانه زدن سخت هست اون هم از زم دیدونیشدم..م سیکم خ

بود که  ییاز نعمت ها یکیشده باشه، و شور.. اما باران  سفتسنگ  نیع
مثال  یبرا ده؛یمن رو به جوانه زدن رسوند و هنوز هم من رو رشد م

 نیا ودر من زده شد  ییو گرا یریجمع پذ هیجوانه اعتماد به نفس و روح
و حرکت  ریخ تی..و نندازهیم "ید اهلل مع الجماعه" ادیباران من رو 

جود بر و یمجموعه سبب نازل شدن باران اله نیوجود و حرکت ا نیمسبب
 ما شده 

 ..باران ، محبت و رحمت خداست .ستیموسسه ن کیباران  نیا


