نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
استانکهایعاشعرایی

 -1سهقاشقغذهخوری 

دکتئر چئی بهئش بئدم؟ آ  ،آ

زیئاد بهئش بئده .بچئه شئش ماهئه بئا چقئدر آ

سئئیرا

میشه؟ سه قاشق غذا خوری.

-2تجارت 

در سال های تجارت چه وقت بسیارموفق بودی؟ سال شصت و یئک هجئری .آن سئال
بسیار در کار تجارت سود بردم.

روزهئئایی بئئود کئئه در کوفئئه کاغئئذ بسئئیار کمیئئا

و گئئران شئئده بئئود .گو یئئا همئئه مئئردم مئئی

خواستند نامه بنویسند.

-3هیئت 

توی هیئت همه سینه می زدند .فقط یک نفر کنار هئیت سرش را بئه دیئوار مئیکوبیئد و
حسین حسین میگفت .بعد از هیئت همان یک نفر را دیدم  ...دستی در بدن نداشت.

 -4بارهنظهرعاشوره 

در گرمئئای ظهرعاشئئورا ،وقتئئی بئئاران باریئئدن گرفئئت ،بچئئههئئای تشئئنه بئئا پئئای برهنئئه از

خیمئئههئئا بیئئرون دویدنئئد ،دسئئت دعئئا بئئه آسئئمان بلنئئد کردنئئد هرچئئه زودتئئر بئئاران قطئئع شئئود.

بارش باران تیر ،سنو و نیزه بر روی سپاه امام حسین

.

زنهایکربال 
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گفت :درحادثئه کئربال ،فقئط درخیئام سیدالشئهدا

زنهئا حضئور داشئتند .گفئتم :نئه.

گفت :تاریخ نوشته .گفتم :نه ،تو لشگر دشئمن هئم زنهئا بودنئد .گفئت :لشئگر دشئمن چنئد
نفئئر!؟ گفئئتم :بئئیش ازسئئی هزارنفرسئئوار بئئر اس ئ  ،تئئا ببئئن دنئئدان بمسئئل  ،بمسئئل بئئه شمشئئیر،
ب
خنجر ،نیزه بعضئی هئم تیئر سئه شئعبه ،آنهئا کئه سئالح نداشئتند سئنو در دامئن جمئع کئره
بودند ،عاشق گوشواره ،دستبند ،خلخال!!

 -6نینوه 

آفتا

داغ ظهرعاشورا مستقیم روی بدن شهدا میتابید .شهدایی کئه از صئب بئا ز بئان

تشنه توی نخلستان در محاصره لشکر دشمن جنگیده بودند .آخرین مجئروح بئا تمئام تئوان
از زمین بلند شد ،سرنیزهاش را باال گرفت فریاد زد :لبیک یا  ...تیری بر گلویش نشست بئی
جئئان کنئئار دیگئئر شئئهدا افتئئاد ،دیگرحرکئئت نکئئرد .سئئکوت کئئه برقرارشئئد بئئه دسئئتور فرمانئئده
بعثی ،تانکها به سوی بدن شهدا به راه افتادند.
سال ششم ،شماره  ،22تابستان 0011
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-7حسرتیکهبهدلمانا 

از بچگئئی آرزو داشئئت ظهئئر عاشئئورا ،علئئم ات را روی دوشئئش بگئئذارد و جلئئودار دسئئته
باشد .همه می گفتند :کوچکی ،بزرج که شدی بیا .بزرج شئد ،میئان کسئانی کئه داوطلئ
بودند علم ات را بلند کنند ،از همه الغرتر بود .گفتند :برو سربازی ،بر و بئازو کئه پیئدا کئردی
بیا .سرباز شد .جبهه رفت .اسیر شد .محرم بود که برگشت ،با آستینهای خالی که به سئر
شانهاش سنجاق شده بود و نگاهی که هنوز رنگی از حسرت داشت.

