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زیرعلمیاحسین

قاسـمی  -تاریخ که از آغاز محرمـی دیگر و تاسـوعا و عاشـورا خبر داد مشـتاقانش
را شـوری دیگـر گرفـت ،شـوری حسـینی کـه آتـش در دل عاشـقان حسـین (ع) بر
پـا کـرد .دسـته دسـته آمدنـد تـا زیـر علـم ،مشـق عشـق حسـین (ع) کننـد و فریـاد
لبیـک یـا حسـین (ع) برآورنـد .آمدنـد تـا نـدای «هـل مـن ناصـر ینصرنـی » فرزنـد
علـی (ع) و زهـرا (س ) بی پاسـخ نمانـد .اگر چـه آن روزهـا نبودند تا پشـت سـرش
نمـاز شـهادت اقامـه کننـد امـا بـرای همیشـه تاریـخ ،تاسـوعا و عاشـورا در عزایـش
ناله از دل ،سـر مـی دهنـد و روضه علـی اصغـر (ع) و علی اکبـر (ع) را مایـه آرامش
جـان مـی کننـد و ...

(ع)

بعد از گذشـت قرن هـا از روز خونین نینوا دوباره هر یک از عزاداران حسـینی گوشـه
ای از پرچم عزای حسـین (ع) را توتیای چشـم کردند تا سـهمی از ثواب سـفره عزای
او هر چند ناچیز داشـته باشـد ،دسـت هـا را بـاال بردند و بر سـینه فـرو آوردند تـا نوری
از عنایـت و توجـه آقـای خـود برگیرنـد ،زنجیرهـا بـر آسـتان آسـمان گـره خوردنـد تـا
حلقـه وصـل شـوند .عزادارانـش در شـوری عظیـم دهـان را بـه گفتـن یـا حسـین (ع)
خوشـبو و نامـش را بـر لـب جـاری کردنـد تـا بـا او پیمـان بندنـد و بگوینـد علم حسـین
(ع) هیـچ گاه بر زمیـن نخواهـد ماند و عاشـورا زنده مـی ماند حتـی اگر هزاران سـال
از روز واقعه گذشـته باشـد.
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