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عکس ها :خراسان جنوبی

باران اشک و الالیی حزن برای علی اصغر (ع)

هم نوایی مادران با رباب
زهرا خسروی  -روز گذشته جای جای خراسان جنوبی میعادگاه عشق هزاران مادر و کودکی بود که آمده بودند تا قصه کودک
شش ماهه دشت کربال را درگوش شیرخوارگان حسینی نجوا کنند ،آمدند تا بگویند نوای مظلومیت علی اصغر امام حسین (ع) و
قساوت دشمن هنوز در گوش تاریخ می پیچد و هر روز بیشتر از پیش در دنیا طنین انداز می شود .روز گذشته باران اشک نوازشگر
صورت مادرانی شدکه آمده بودند تا دوباره دل ها را به کربال گره بزنند ،مادرانی که تمام قد ایستادند و فرزندانشان را روی دست
گرفتند تا از راه دور سالم دهند بر کوچک ترین سرباز تشنه دشت نینوا و در مظلومیتش نوای ماتم سر دادند .
مادران با چشم های بارانی آمده بودند تا کودکانشان را با تن پوش های سفید و سبز و پیشانی بندهای مزین به نام ائمه
معصومین(ع) نذر شش ماهه دشت کربال کنند و برای مرهم دل رباب بگویند که فرزندانشان را حسینی تربیت خواهند کرد.
دیروز نوای الالیی علی اصغر (ع) مادران فضای مساجد و مصلی های استان را معنوی تر از همیشه کرده بود و نوای مرثیه سرایان
شهادت حضرت علی اصغر (ع) حال و هوای دیگری به شهر داده بود ،همه آمده بودند تا در مظلومیت
در رثای
حضرت علی اصغر(ع) اشک ماتم بریزند و همنوا با رباب نوای الالیی علی اصغر (ع) سر دهند .آن
گاه که صدای گریه کودکان در فضا می پیچید و چشمه های اشک شیرخوارگان جوشیدن
می گرفت نوای الالیی علی اصغر (ع) تنها نوازشگر مادران برای بی تابی های کودکان
می شد ،بی تابی هایی که در غم از دست دادن کودک شش ماهه کربال در قاب هیچ
تصویری نمی گنجید و زبان قلم از وصف آن عاجز بود.
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