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مقدمه
مدرسه عاشورا درس های بی شماری دارد؛ با گذشت چهارده قرن از این قیام 
پرشور، هروز ابعاد تازه ای از آن آشکار می شود و تحلیل های تازه و گذشت ایام 
هرگز از عظمت آن نمی کاهد. ایستادن در برابر ظلم و ظالمان، دفاع از ساحت 
بینش  رشد  کفر، ضرورت  سپاه  تهدیدهای  از  نهراسیدن  مال،  و  جان  با  دین 
مومنان، پاسداشت ارزش های الهی و انسانی، و اهتمام به اصل مترقی عبودیت 
و بندگی بخشی از پیام های عاشوراست. پیام ها و ارزش های عاشورایی با فطرت 
آدمی هماهنگ است و از این رو انسان به فطرت خدادادی آن را دوست می دارد 

و در برابر عظمت و شکوه آن سر تعظیم فر می آورد.
آنچه گفتیم ضرورت تالش شاعران و مادحان اهلبیت علیه السالم را دوچندان 
با حفظ روحیه ارزشی و  می سازد. تالش برای خلق مضامین عالی و دلکش 
انقالبی، نظرداشت به عنصر حماسه و عزت طلبی و ایستادگی، ایجاد اتصال میان 
عاشورا و حوادث روز، بخشی از تکالیف شاعر امروز است که مقام معظم رهبری 

بارها و بارها در سال های اخیر برآن تاکید فرموده اند. 
تالش این مجموعه شعر و نوحه آن بوده که رویکردهای حماسی، انقالبی و 
ارزشی را در نوسروده های شاعران معاصر نشان بدهند و همگان را به بهره گیری 
از شعر عاشورایی با نظرداشت به آموزه های اصیل و معرفتی آن دعوت کنند. 
پرروشن است که این مجموعه نیز همانند همه مجموعه های شعر، از خطا و 
ضعف های احتمالی مصون نیست که نقدهای راهشای خواننده های محترم آن 

می تواند به رشد آن در مجموعه  های بعدی کمک کند.
سردار  ویژه  به  اسالم  رزمندگان  محترم  هیات  اندرکاران  و دس  مسئوالن  از 
محترم نجات و سردار مداحی و حجت االسالم و المسلمین سفیدی که همواره 
بر تولید اشعار و نوحه های انقالبی مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری 
تاکید داشته اند و نیز از همه شاعران محترمی که این مجموعه به اشعار آنان 

مزین است کمال سپاس و امتنان را دارم.
به روح پرفتوح امام عظیم الشان انقالب اسالمی و شهیدان دفاع مقدس و مدافع 
از خداوند متعال  امام عصر )عج( را  حرم درود می فرستم و ظهور سراسر نور 

خواستارم.
بمنه و کرمه
جواد محمد زمانی
ذی الحجه 1438
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بخش اول

اشعار عاشورایی
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بگذر زجسم و حرمت جان را نگاه دار
دست از جهان بشوی و جهان را نگاه دار
یک حرف کفر خرمن دین را دهد به باد

کمتر سخن بگوی و زبان را نگاه دار
ای تاخته به جانب دوزخ تمام عمر

یک دم به خود بیاو و عنان را نگاه دار
دین را اساس و پایه به جز حب و بغض نیست

در سینه این دو گنج نهان را نگاه دار
گنجی به پای گنج قناعت نمی رسد

تا بی نیاز سازدت آن را نگاه دار
تا پی بری به قدر گل و باغ و باغبان

فصل بهار یاد خزان را نگاه دار
تو از تبار دیو نه ای از فرشته ای

از اصل خویش نام و نشان را نگاه دار
خواهی که از تو پیر و جوان گیرد احترام

خود احترام پیر و جوان را نگاه دار
وقت گنه امام زمان بر تو ناظر است

پس حرمت امام زمان را نگاه دار
»میثم« به یاد سودو زیان حساب حشر

اینجا حساب سود و زیان را نگاه دار

غالمرضا سازگار
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یادش به خیر دست دعایی که داشتم
تسبیح و جانماز و خدایی که داشتم

دل نه، کویر زخمی فریاد بود و عشق
یادش به خیر کرب و بالیی که داشتم
ای دل به یاد بخت سپیدی که داشتی
می پیچمت به شال عزایی که داشتم
دست مرا بگیر و بلندم کن ای غزل

یک لحظه باش جای عصایی که داشتم
ای آسمان دریچه ی نوری به من ببخش

امشب به یاد پنجره هایی که داشتم
این جاده ها کدام به آن خسته می رسند

مادر کجاست قبله نمایی که داشتم؟
دادم تو را به خسته ترین عابر زمین

مثل سمند نعل طالیی که داشتم

سعید بیابانکی
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با این شتاب، می روی از خود کجا عزیز ؟!
غافل ز خویش درسفر لحظه ها، عزیز !

افتاده بـــاز هم تب دنیا به جان تو
آری شدی به بوی بال، مبتال عزیز !
می بینمت که بار دگر پرسه می زنی
در کوچه های غفلت دنیا ! چرا عزیز؟
تقویم روزهای دلت پر ز خالی است

خط می کشی به زندگی لحظه ها، عزیز !
روز و شبت مرور دو حرف است: آب و نان !

کی می شوی ز غصه ی بودن رها، عزیز !
دنیا تمام وقت دلت را گرفته است
دنیا گرفته از تو تمام تو را، عزیز !

آبی نمی دهی به دلت از زالل عشق
قلبت ترک ترک شده و بینوا، عزیز !

خیلی بد است حال دلت در غیاب عشق
عاشق نمی شوی که بگیری شفا، عزیز !

ای بی خیال ! حال دلت را بیا بپرس
دستی بکش تو بر سر قلبت، بیا عزیز !

یک شب تو دل شکسته بیا در حضور دوست
یک شب تو دلشکسته بگو »ربنا«، عزیز !

اُدُعونی اَسَتِجب لُکم ، آری، بگو »بَلی«
امشب بیا به خلوت سبز خدا، عزیز !

بوی تب »اِذا َوَقَعت...« می وزد به خاک
آماده شو  برای شب ابتال، عزیز !

»َماالقاِرعه...«، نوای »اِذا ُزلِزلَت...« شنو
عبرت بچین ز زلزله ی این صدا، عزیز !
مویت سپید گشت و دلت از گنه ، سیاه
از سیب سرخ توبه نخوردی چرا، عزیز؟!
روزی بلند می شوی از خواب و ناگهان
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ُزل می زند کسی به نگاه شما، عزیز !
لطفا شما...؟! منم، ملک الموت، پیک مرگ

دنیا تمام گشته قسم بر خدا، عزیز !
پرونده ی تو بسته شد و فرصتت تمام

لطفا بدون عذر و بهانه، بیا عزیز !
اما... ولی... به روی زمین مانده کار من
دیگر نمانده فرصت چون و چرا، عزیز !

فردا که می رود همه ی پرده ها کنار
شیطان و یا فرشته...کدامی شما، عزیز ؟!

رضا اسماعیلی
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آری همین امروز و فردا باز می گردیم
ما اهل آن جاییم از این جا باز می گردیم
با پای خود سر در نیاوردیم از این اطراف

با پای خود یک روز اما باز می گردیم
چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را باد

چون رودها صحرا به صحرا باز می گردیم
این زندگی مکثی ست ما بین دو تا سجده

استغفراللهی بگو، ما باز می گردیم
بین جماعت هم نماز ما فرادا بود

عمری ست تنهاییم و تنها باز می گردیم)1(
ما عاقبت »انا الیه راجعون« بر لب

از کوچه بن بست دنیا باز می گردیم

محمد مهدی سیار
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خو کرده ام به لطف تو  و مهربانی ات
دلبسته ام به رحمت آنی به آنی ات

نفرین به من که از دِر تو رو کنم به خلق
یا گم کنم مسیر تو را و نشانی ات
هم از عذاب آتش قهر تو ُمضطرم

هم دلخوشم به موهبت ِآسمانی ات
ذکر تو حال و روز مرا خوب می کند 
سرمستم از هوای خوش ناگهانی ات 

از روزهای پیش پشیمان تر آمدم
تا ُزل زنم درآینه ی مهربانی ات

این است جایگاه همان عاشقی که هست
همواره سرخوش از نفحات نهانی ات

این است جایگاه همان دل که سال هاست
غرق است در نهایتی از بی کرانی ات...

حتی اگر برای ابد دوزخی شوم
من زنده ام به یاد غم جاودانی ات

مریم سقالطونی
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به زیر نم نم باران شقایقی مانده است
کنار پنجره گلدان عاشقی مانده است

میان چشم نمانده است قطره ی اشکی
ولی میان گلو بغض و هق هقی مانده است
برای من که در این ورطه دست و پا زده ام

نه ساحلی، نه توانی، نه قایقی مانده است
فضا فضای غم انگیز عصر پایانی است

و پشت این در وامانده عاشقی مانده است
مرا دلی است که از ظلمتش گریزانم

»اذا تنفس« من، صبح صادقی مانده است؟!
غروب می رسد از راه و عید پشت در است

برای دیدن رویش دقایقی مانده است
به شاه بیت غزل می رسم در این پایان

قسم به شعر که قرآن ناطقی مانده است

رضا خورشیدی فر
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 اگرچه در شب دلتنگی من صبح آهی نیست
 ولی تا کوچه های شرقی »العفو« راهی نیست
 مرا اشراق رویت کافی است ای نور قدوسی!

 که فیض دیگران -چون شمع- گاهی هست گاهی نیست
 برای آن کسی که »الی شب بو ها« تو را می جست،

 به غیر از متن خوشبوی شقایق جان پناهی نیست
 نظربازی نباشد در مرام عاشقان ، هیهات! 

 که چشمم بی تماشای تو در بند نگاهی نیست
 کجا باید تو را پیدا کنم؟ هرجا که آهی هست

کجا باید تو را پیدا کنم؟ هرجا که راهی نیست

طیبه عباسی
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 دلم شکسته ی سنگ مالمت است خدایا
 به روی شانه من بار تهمت است خدایا
 گل محمدی ام من سالمم و صلواتم*
 به جامه ام همه عطر نبوت است خدایا

 ندای  دائم تهلیلم و در آینه ی من
 حدیث ال، همه االی وحدت است خدایا

 عدم، اگرچه به دنیا کشانده زیستنم را
 وجود من نگران قیامت است خدایا

 نه نفس مطمئنی دارم و نه جرئت رجعت
 تمام دار و ندارم محبت است خدایا

 مرا رها مکن و ارجعی بگو که اسیرم
 مرا بخوان که جدایی مصیبت است خدایا

 گدای راز الستم فقیر ذات تو هستم
 همین که جز تو ندارم غنیمت است خدایا
 من از عشیره ی عشق محمدم، به هوایش

شهید اگر نشوم کفر نعمت است خدایا

میالد عرفان پور
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و دل نیست این که دارم گنجینٔه غم توست
بیگانه باد با غیر این دل که محرم توست

ورد زبانم امسال ذکر مصیبتت بود
امسال عالم من در فکر عالم توست

تصویر کربالیت جاری ست در سرشکم
تا زنده ام نگاهم کانون ماتم توست

خون تو تا قیامت می جوشد از دل خاک
سرسبز خاک این دشت از خون خّرم توست

سرشار کرد خونت امسال تشنگی را
این کربالی تفته سیراب از دم توست

یا رب! سر حسین است بر روی نیزه آیا؟
یا سّر آفرینش یا اسم اعظم توست؟

بگذار تا بگردم دور تو کعبٔه من!
ذی الحجٔه من امسال ماه محرم توست

مرتضی امیری اسفندقه
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حال و هوای کوچه، غم آلود و درهم است
پرچم به اهتزاز درآمد، محّرم است

می گرید آسمان و زمین، در محّرمت
طوفانی از حماسه به پا می کند غمت

ابالغ می کنند به یاران، سالم تو
قد می کشند باز علم ها، به نام تو

هر جا که نام توست، مکان فرشته است
بر هر کتیبه ای که ببینی، نوشته است

»باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است«

باید در این حسینیه، از خود سفر کنیم
باید در این مقام، شبی را سحر کنیم

با کاروان گریه، مسافر شدم تو را
امشب در این حسینیه زائر شدم تو را

تا گفتم »السالم علیکم« دلم شکست
نام حسین، بند دلم را، ز هم گسست

دیدم که ابرهای جهان، گریه می کنند
در ماتمت زمین و زمان، گریه می کنند

دیدم »عزای اشرف اوالد آدم است«
دیدم »سر مالئکه بر زانوی غم است«

رفتم که شرح عصمت »ثار اللّهی« کنم
چیزی نمانده بود که قالب تهی کنم
خورشید رنگ و بوی تغّیر گرفته بود

تنگ غروب بود و فلک گر گرفته بود
ای تشنه کام! بود و نبود تو را چه شد؟

سّقای یاس های کبود تو را چه شد؟
بر اوج نیزه ها، کلمات تو جاری است
این قّصه، قّصٔه تبر و استواری است

ای اسم اعظمت به زبانم، علی الّدوام
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و ما جاء غیر اسمک فی منتهی الکالم
آیین من تویی، که تویی دین راستین
بل ما وجدت غیرک فی قلبی الحزین
آن بحر پر خروش، دگر بی خروش بود

خورشید تّکه تّکٔه زینب، خموش بود

عباس شاه زیدی
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شکر خدا که نور والیت به ما رسید
الطاف خاندان کرامت به ما رسید

وقتی برای خون خدا نوحه خوان شدیم
باالترین مقام عبادت به ما رسید

اسالم را محرم او زنده کرده است
این نکته هم ز پیر طریقت به ما رسید

روز ازل که موسم تقسیم رزق بود
از آن میانه، ذکر مصیبت به ما رسید

اشکی چکید و این دل تیره شفا گرفت
تا قطره ای ز زمزم تربت به ما رسید
ذکر لبان ما  صف محشر بود: حسین
بعد از هزار سال که نوبت به ما رسید

ما نوکران فاطمه ایم و عجب مدار
روزی اگر مقام شفاعت به ما رسید
مستیم ما ز بادۀ »احلی من العسل”

اینگونه شد که شهد شهادت به ما رسید
از نالۀ یتیم حسن زیر سّم اسب

راز وفا و عّزت و غیرت به ما رسید

عباس احمدی
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و تپشهای دلم شوری برای گریه می خواهد
تو را با اشک اما ماورای گریه می خواهد

نمیدانم چرا بعد از نماز صبح چشمانم
سالمم را به تو در البالی گریه می خواهد

و هر روز از نسیم آهسته میگیرم سراغت را
دلم وقتی که میگیرد هوای گریه می خواهد

زبان روضههایم بسته میماند٬ همین بهتر
و اال هر مصیبتهای های گریه می خواهد

 ***
کسی در گوشه هیات ضریحت را بغل کرده 
و در تاریکی از تو روشنای گریه میخ واهد 
سرم گرم زیارت شد٬ دلم محو ضریح تو 

نگاهم رو به شش گوشه٬ صدای گریه می آید...

محمد غفاری
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باز باران است،باران حسین بن علی
عاشقان جان شما،جان حسین بن علی

خواه بر باالی زین و خواه در میدان مین
جان اگر جان است قربان حسین بن علی

شمرها آغوش وا کردند،اما باک نیست
وعده ی ما دور میدان حسین بن علی...
در همین عصر بال پیچیده عطر کربال
عطر باران عطر قرآن حسین بن علی

هر کجای خاک من بوی شهادت می دهد
عشقم ایران است، ایران حسین بن علی
دست باال کن بگو این بار با صوتی جلی

دست های ما به دامان حسین بن علی

ناصر حامدی
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و لبخند خدا بسته به لبخند حسین است
پس باش پی آنچه خوشایند حسین است

تعریف من از »عشق« هـمان بود که گفتم
در بند کسی باش که در بند حسین است

در معرکه از سنگدالن حّر بتراشد
این ویژگی چشم هـنرمند حسین است

شیرین تر از این شور ندیدیم هـمه ی عْمر
شوری که خدا در دلم افکندہ حسین است

آهـنگ خوش و رقص خوش و بوی خوش اصاًل
طبل و علم و پرچم و اسفند حسین است 

بی روضه ی  او حال خوشی نیست...، اگرهـست
از حال  گذشتیم که آیندہ حسین است 

از بس که علی نام قشنگیست عجب نیست 
این نام اگر روی سه فرزند حسین است 

در جنگ سرافکندہ نبودیم و نگردیم 
چون بر سرمان یکسرہ سربند حسین است 

پس باش پی آنچه خوشایند دل اوست 
لبخند خدا بسته به لبخند »حسین« است 

محسن کاویانی
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با اینکه روزی داشتی کاشانه در این شهر
اینجا نیا،دیگر نداری خانه در این شهر...

یادم می آید تا کجاها کیسه ای نان را
می برد آن شب ها علی بر شانه در این شهر

وقتی تمام مردمانش عاقل اند ای عشق!
پیدا نخواهی کرد یک دیوانه در این شهر

آواره، گشتم کوچه ها را یک یک اما نیست
جز طوعه هرگز قامتی مردانه در این شهر

هر کس که روزی نامٔه یاری برایت داد
شد نیزه دار لشکر بیگانه در این شهر

دورت بگردم! بادهای شام آوردند
انگار با خود قحطی پروانه در این شهر
این نامه از مسلم به دستت می رسد اما

کشتند او را ناجوانمردانه در این شهر

اعظم سعادتمند
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که در اطاعت جانان، گذشت از جانش
به آن غریب ترین سربه دار وادی عشق

به »مسلم بن عقیل« و دو نور چشمانش
به عزم شب شکن و هّمت علی وارش
به صبر و قّوت قلب و شکوِه ایمانش...
میان معرکه، چون کوه محکم و نستوه

ستاده در بَِر اهریمنان به کف جانش
تمام شهر پر از دشمن است و می بارد

نفاق و فتنه ز بارو و بام و ایوانش
در آستان ُمحّرم، به خاک و خون غلتید

منای کوفه ببینید و عید قربانش
طالیه دار بزرگ قیام عاشورا

فدای نهضت سرِخ حسین شد، جانش

حسین شمسایی
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شانه های زخمی اش را هیچ کس باور نداشت
بار غربت را کسی از روی دوشش بر نداشت

در نگاهش کوفه کوفه غربت و دلواپسی
عابر دلخسته جز تنهائیش یاور نداشت

بام های خانه های مردم بیعت فروش
وقت استقبال از او جز سنگ و خاکستر نداشت
می چکید از مشک هاشان جرعه جرعه تشنگی
نخل هاشان میوه ای جز نیزه و خنجر نداشت

سنگ ها کمتر به پیشانی او پا می زدند
نسبتی نزدیک اگر با حضرت حیدر نداشت

روی گلگون و لبی پر خون و چشمانی کبود
سرنوشتی بین نامردان از این بهتر نداشت

سر سپردن در مسیر سربلندی سیره اش
جز شهادت آرزوی دیگری در سر نداشت

***
دخترش با دیدن بازارهای کوفه گفت

خوب شد بابای من در دست انگشتر نداشت

یوسف رحیمی
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 برای زندگی سرخ، کربال کافی ست
 برای الله شدن، فهم الله ها کافی ست

 ندای »هل من...« ساالر کربال آمد
 برای گفتن لبیک، این ندا کافی ست

 میان ماندن و رفتن، دچار تردیدی
 مکن به غفلت و تردید اقتدا، کافی ست

 نه با حسین و نه با لشکر یزیدی تو!
 زالل و آینه گون شو ، دگر ریا کافی ست
 قسم مخور که تو بیعت نموده ای با عشق
 بیا به کرب و بال ،حرف و ادعا کافی ست

 بیا به مسلخ عشق و به خون وضو کن سرخ
 همین برای محک خوردن شما، کافی ست

 مکن تو چون و چرا در طریق جانبازی
 سر بریده بیاور، مگو چرا، کافی ست

 به قول کرب و بال: »خون همیشه پیروز است”
 به روز واقعه، شمشیر خون، تو را کافی ست
 مگو که پای تو لنگ ست و کربال دور است!

 مگو برای خدا، این بهانه ها، کافی ست
 برای الله شدن، شرط عقل الزم نیست

 برای الله شدن، عاشقی، تو را کافی ست
 شهید راه خدا را چه حاجتی جز دوست؟
 خدا برای شهیدان، فقط خدا کافی ست

 حسین و کرب و بال، زرد و سرخ و دیگر هیچ
 حسین و کرب و بال... شرح ماجرا کافی ست

 برای آن که شهیدی شوی تو هم یک روز
 بخوان نماز شهادت، بگو »بلی«، کافی ست

 رضا اسماعیلی
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حرفی نمانده دوستان و دشمنان را
پر کرده است از نام خود گوش جهان را

فرمود اگر بی دین شدید آزاده باشید
با این سخن دربند کرد آزادگان را

یک جو هم از ری زیر دندانش نرفته
هر کس به دین داخل کند سود و زیان را

در این میان تنها یکی در نقش حر  شد
تا دلنشین تر کرده باشد داستان را
هرچند دیر اما خدا را شکر فهمید

در لحظۀ آخر جواب امتحان را
شاید نسیم چادر زهرا به او خورد

شاید نشانی داشت قبر بی نشان را
روزی یزیدی بود حر، حاال حسینی ست

یعنی نمی شد داشت هم این را هم آن را
***

دیگر نمانده طاقتی در جان ارباب
با این که گرما برده بود از او توان را-

فرمود اگر بی دین شدید آزاده باشید
حرفی نمانده دوستان و دشمنان را

محمد صادق میرصالحیان
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 درآن سپیده دم از بس که روسپید شدی
 میان وسعتی ازالله، ناپدیدشدی

 کدام نافله گسترده کردچشمت را
 که درسماع چو شبلی وبایزید شدی

 چه روح شبزده ای داشتی نخست ،ولی
 امام آینه ها راشبی مرید شدی
 قلندرانه ازآن شوره زار برگشتی

 پر از شمیم شکفتن، پرازنوید شدی
 به یک اشاره سبکروح، مثل چشمه زالل

 به یک اشاره، شبیه هالل عید شدی
 به یک اشاره رسیدی به صبح عاشورا
 به یک اشاره، رها ازشب یزید شدی
 درآن سپیده که باران تیر سهم توبود

به نام دوست، شقایق ترین شهید شدی

محمد حسین انصاری نژاد
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روح بزرگش دمیده ست جان در تن کوچک من
سرگرم گفت و شنود است او با من کوچک من

وقتی که شب های تارم در آرزوی سپیده ست
خورشید او می تراود از روزن کوچک من

یک لحظه از من جدا نیست بابای خوبم، ببینید
دستان خود حلقه کرده ست بر گردن کوچک من

می خواستم از یتیمی، از غربت خود بنالم
دیدم سر خود نهاده ست بر دامن کوچک من...

در این خزان محبت، دارم دلی داغ پرور
هفتاد و دو الله ُرسته از گلشن کوچک من
از کربال تا مدینه گل فرش داغ دل ماست

با رّد پایی که مانده ست از دشمن کوچک من
دنیا چه بی اعتبار است در پیش چشمی که دیده ست

داراالمان جهان را در مأمن کوچک من
آنان که بر سینه دارند داغ سفر کرده ای را
شاخه گلی می گذارند بر مدفن کوچک من

محمد علی مجاهدی
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دوباره بوی خوش مشک ناب می آید
شمیم توست که با آب و تاب می آید

به صبح دولت من آسمان خوَرد غبطه
که نیمه شب به برم آفتاب می آید

نسیم شام نگشته اگر به دور سرت
چرا به سوی خرابه، خراب می آید؟

هنوز در غم بی آبی لب تو ببین
که چشمه چشمه ز چشمانم آب می آید

قرار بود که در خواب بینمت ورنه
»شب وصال به چشم که خواب می آید؟«

جز این که شوَیَمت از اشک خویش، ای گل من!
دگر چه کار ز دست گالب می آید؟

هر آن که دید سرت را میان دستم گفت:
چقدر عکس تو امشب به قاب می آید

رسید اگر به اجابت تعجبی نکنم
دعای خسته دالن مستجاب می آید

جواد هاشمی
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ابِر مستي تیره گون شد باز بي حد گریه کرد
با غمت گاهي نباید ساخت، باید گریه کرد
امتحان کردم ببینم سنگ مي فهمد تو را

از تو گفتم با دلم، کوتاه آمد؛ گریه کرد
اي که از بوي طعام خانه ها خوابت نبرد

مادرم نذر تو را هر وقت هم زد گریه کرد
با تمام این اسیران فرق داري، قصه چیست؟

هر کسي آمد به احوالت بخندد گریه کرد
از سر ایمان به داغت گاه مي گویم به خویش

شاید آن شب »زجر« هم وقتي تو را زد گریه کرد
وقت غسلت هم به زخم تو نمک پاشیده شد

آن زن غساله هم اشکش درآمد، گریه کرد

کاظم بهمنی
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بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر
دخترت عشق تو را مد نظر داشت پدر

ذره ای ترس به دل راه ندادم زیرا
دخترت مثل علمدار جگر داشت پدر

عمه نگذاشت که اطفال تو سیلی بخورند
قافله در همۀ راه سپر داشت پدر

چوب زد بر لب تو تا که مرا زجر دهد
این یزید از دل من خوب خبر داشت پدر

آنقدر زیر لبم ذکر خدا را گفتم
تاکه دست از سر لب های تو برداشت پدر

غنچه ای بودم و از ساقه شکستند مرا
ضربۀ دست عدو حکم تبر داشت پدر

بهترین وقت مالقات خدا نیمه شب است
دخترت وقت سحر قصد سفر داشت پدر

علی ذوالقدر
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دوش وقت سحر از یار خبر می آمد
وندر آن ظلمت شب داشت پدر می آمد

بی خود از خویش، دگر درد فراموشش شد
داشت از اوج فلک، قرص قمر می آمد

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که با سوز جگر می آمد
هاتف آن روز بدو مژده دیدار نمود

که سری در پی او داشت به سر می آمد
همت عمه و انفاس پدر شد ور نه

در همان کوچه دگر حوصله سر می آمد

علی لواسانی
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درست مثل نفس هاي آخرت شده ام
به رسم زخم پدر جان برابرت شده ام
زمین چقدر براي من و تو دلگیر است
به نیزه پر زده چشمم کبوترت شده ام

قرار بود که با هم به آسمان برویم
اگر چه بال نداري، خودم پرت شده ام

به نیزه رفته اي و سایه ي سرم شده اي
خرابه آمده اي سایه ي سرت شده ام

کبودي رخ من ارثي است بابا جان
عجیب نیست اگر مثل مادرت شده ام

کمرشکن شده داغ تو روي دوش زمین
شکسته قامت من، مثل خواهرت شده ام

ستاره های تنم را یکی یکی بشمار
به رسم زخم پدر جان برابرت شده ام

حسین سنگری
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 آن شب که چارچوب غزل در غزل شکست
 مست مدام شیشه می در بغل شکست

 یک بیت ناب خواند که نرخ عسل شکست
فرزند آن بزرگ که پشت جمل شکست

 پروانهء رها شده از پیرهن شده است
او بی قرار لحظه ی فردا شدن شده است

 بر لب گالیه داشت که افتادم از نفس
 بی تاب و بی قرار، سراسیمه چون جرس

 سهم من از بهار فقط دیدن است و بس؟
بگذار تا رها شوم از بند این قفس

 جز دست خط یار به دستم بهانه نیست
خطی که کوفی است ولی کوفیانه نیست

 گویی سپرده اند به یعقوب، جامه را
 پر کرد از آن معطر یکریز، شامه را

 می خواند از نگاه ترش آن چکامه را
هفت آسمان قریب به مضمون نامه را

 این چند سطر را ننوشتم، گریستم
باشد برای آن لحظاتی که نیستم

 آورده است نامه برایت، کبوترم
 اینک کبوترم به فدایت، برادرم
 دلواپسم برای تو ای نیم دیگرم

جز پاره های دل چه دلیلی بیاورم
 آهنگ واژه ها دل از او برد ناگهان

برگشت چند صفحه به ماقبل داستان

 یادش به خیر، دست کریمانه ای که داشت
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 یک شهر بود در صف پیمانه ای که داشت
همواره باز بود دِر خانه ای که داشت
 هرچند خانه بود برایش صف مصاف
جز او کدام امام زره بسته در طواف

 اینک دلم به یاد برادر گرفته است
 شاعر از او بخوان که دلم پر گرفته است

 آن شعر را که قیمِت دیگر گرفته است
شعری که چشم حضرت مادر گرفته است
 “از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد

وآن تشت را ز خون جگر باغ الله کرد”

 اینک برو که در دل تنگت قرار نیست
 خورشید هم چنان که تویی آشکار نیست

 راهی برای لشکر شب جز فرار نیست
پس چیست ابروانت اگر ذوالفقار نیست؟

 مبهوت گام هاش، مقدس ترین ذوات
می رفت و رفتنش متشابه به محکمات

 بغض عمو درون گلو بی صدا شکست
 باران سنگ بود و سبو بی صدا شکست

 او سنگ خورد سنگ، عمو بی صدا شکست
در ازدحام هلهله او... بی صدا شکست

این شعر ادامه داشت اگر گریه می گذاشت...

سید حمید رضا برقعی
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قد کشیدی چه َقَدر مرد شدی در سختی
مرد آن است که غالب بشود بر سختی

از عسل شیرین تر لحظه ی آرامش توست
شادی از این که رسیده ست به آخر سختی

هر چه زد زخم زبان تیغ صبوری کردی
که نشانم بدهی چون پدرت سرسختی

تیر... شمشیر... سم اسب... تو می خندی باز!
تلخ کامت نُکند دغدغه ی هر سختی
زد نمک داغ تو بر داغ غریبی َحسن

می ِکشم از غِم داغت دو برابر سختی
هر کسی گشت سبک بارتر این وادی را
می برد بیش تر آسایش و کم تر سختی!

**
نسل در نسل همین قسمت موروثی ماست

سهم دنیا شده بر آل پیمبر سختی

امیر اکبرزاده
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جز هوس رزم در مصاف ندارد
 شهر جنون نیست غیر دامن صحرا

مسجد این شهر، اعتکاف ندارد!
 گرم ستیزند عقل و عشق، ولیکن

عقل تو با عشق اختالف ندارد
 عارف واصل! بگو حقیقت عرفان

قصه عنقا و کوه قاف ندارد!
 مرد، هوای غبار معرکه دارد

مرد، هوای هوای صاف ندارد
 یوسف جانت کجا و چشم خریدار؟!

پیش تو حتی کسی کالف ندارد!
 رو به منا می روی حقیقت مشعر

حج دلیران مگر طواف ندارد؟!
 با لب تیری ز مرگ بوسه گرفتی

عشق تو آری حد کفاف ندارد!

جواد محمد زمانی
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 از حرم طفل رباب تازه ای برخاسته
شال بسته با نقاب تازه ای برخاسته

 گرچه افتادند روی خاک ها خورشیدها
تازه مغرب، آفتاب تازه ای برخاسته

 باد دارد از مسیر چشم هایش می وزد
الجرم بوی شراب تازه ای برخاسته

 بیشتر شد تشنگی ها، او خودش آب است، آب
پیش پایش آب آب تازه ای برخاسته...

 آن همه لبیک گفتن یک طرف این یک طرف
پرسش ما را جواب تازه ای برخاسته...

علی اکبر لطیفیان
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که خشک مانده لب ذبح اعظمی دیگر
امید، مشک عمو بود و هر کسی می گفت

رباب گریه نکن صبر کن کمی دیگر...
عمود خیمه رطب های تازه می ریزد

اگر اراده کند باز مریمی دیگر
ولی رباب که سرگرم ذکر یا رب بود
غمی نداشت بخواهد خدا غمی دیگر

دل از تمامی عالم برید و با لبخند
روانه کرد علی را به عالمی دیگر

رباب آب شد اما علی که آب نخواست
سه جرعه آمد و نوشید مرهمی دیگر

دو دست خالی خود را تکان تکان می داد
که جز خیال علی نیست همدمی دیگر

محمد مهدی خانمحمدی
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 آسمان تشنه، اشک ها جاری
 چشم ها شور و زخم ها کاری

 در میان دو رود سرگردان
 ماهی تشنه در بغل داری

 دست و پا می زند نگاه فرات
 آه باران، چرا نمی باری؟!
 کودکی تشنه باشد اما تو

 دست را روی دست بگذاری؟!
 تشنگی، دلهره، پریشانی

 یک زن و این همه گرفتاری
 به فدای دل پریشانت

 این تویی که در اوج ناچاری
 می روی مثل مادر موسی
 کودکت را به نیل بسپاری

 دل به دریا زده است چشمانت
 می کنی باز آبروداری

 آه بانو، چقدر دشوار است
 در خودت گریه را نگهداری

 “آیت الکرسی« است روی لبت
 در دلت حرف های بسیاری

... 
 “ َو ِمَن الماِء ُکُلّ َشی ٍء َحّی “
که حسین است زندگی ...آری

حسین غالمی
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نوری از آفتاب روشن تر رویی از ماه خوب تر داری
تو کدامین گلی که دیدن تو صلواتی محمدی دارد

چقدر بر بهشت چهره ی خود رنگ و بوی پیامبر داری
هجرتت از مدینه شد آغاز کربال شاهد سلوک تو بود
کوفه چون شام ماند مبهوتت تا کجاها سر سفر داری

باوری سرخ بود و جاری شد »اََولَْسنا َعلَی الَحق« از لب تو
چه غرور آفرین و بشکوه است مقصدی که تو در نظر داری

با لب تشنه بودی و می سوخت در تف کربال پر جبریل
وقت معراج شد چه معراجی، ای که از زخم بال و پر داری

از میان تمام اهل جهان عرش پایین پا نصیب تو شد
عشق می داند و جنون که چقدر شوق پابوسی پدر داری
شوق پابوسی تو را داریم حسرت آن ضریح شش گوشه

گوشه چشمی، عنایتی، لطفی، تو که از حال ما خبر داری
در مدیح تو از مدایح تو یا علی هر چه بیشتر گفتیم

با نگاهی پر از عطش دیدیم ُحسن ناگفته بیشتر داری

سید محمدجواد شرافت
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 آتش انداخت آخِر مجلس هرکسی اسم دلبر آورده
بِنِشین تازه اوِل کار است روضه خوان رفته ساغر آورده

 هرکه مجنون تر است بسم اهلل هرکسی بهتر است بسم اهلل
پسِر ماه پاره ی لیلی پدِر عشق را درآورده

 به کالغان کوفه بنویسید سروهامان زیادتر شده اند
به تبردارها خبر بدهید باِغ باال صنوبر آورده

 این که افتاده است هابیل است نینوا نیست این خوِد نیل است
باید ایمان بیاوری به حسین)ع( که دوباره پیمبر آورده

 گاه مرِغ هواپرست شدیم گاه ماهی شدیم و مست شدیم
سِر بر روی نیزه قرآن خوان، دِل در خون شناور آورده

 بعد تو خاک بر سِر دنیا بعد تو خاک بر سِر دنیا
بعد تو خاک بر سِر دنیا که سِر نیزه ها سر آورده

آرش پورعلیزاده
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هول و هراسی بر دل لشگر بینداز

تحت الحنک کن بر بلندای عقابت
ما را به یاد روی پیغمبر بینداز

شق القمر کن،مرد ردالشمسها باش
خورشید را بردار و آنسوتر بینداز
ای شیر مرد کربال با نام حیدر

نسل تمام گرگها را بر بینداز
تا از عقیق سرخ این میخانه مستی 
امواجی از خون بر کف ساغر بینداز

ای ساحل آرام طوفان سهمگین است
ای کشتی طوفان زده لنگر بینداز
هرشب برایت شعرهای تازه دارم

گاهی نگاهی هم به این دفتر بینداز

فاطمه هامون زاد
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 ُرخش سبزه ست و مویش مشکی و لب:قرمز اُخرا
ــأّن المصطفی قــد عــاَد یـولَــد مــــــّرًۀ أخــــری ـَ کـ

 یـقـین روح مـحمـد رفـته در جــسم علی اکبـر
اگــر مــا می پذیـــرفـتـیـم مفـــهـوم تناسخ را

 پدر دست دعا برداشته بـــر جــانب ایــــزد
که اللهم بارکــنی بـه واجعله لــی ُذخــــرا

 اگر می بود بحر ساوه، می خشکید بهر او
که در قنداقه اش دارد دو صد خورشید فرخ را

 هزاران خسرو و فرهاد و یوسف، می شود مجنون
همینــکه زادۀ لیــال هــــویـــدا می کـــند رخ را

 ســــپاه شـمِرکافرکیش، مـــات جلوه ی ُحسنش
ســـوار اسب خود، وقتی نـمـایـان می کند رخ را

 به ُجرم چهره اش شد کشته یا آوازه اسمش؟
نمی فهمیم علت را ... نمی یابیم پاسخ را

 عـــطش، آتــش شد اما با لب بـابـا گلستان شد
چـــنانـکه آتــش نمــــرود، ابــــــــراهیم تــارخ را

محسن رضوانی
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نه شنیده ست کسی دیده ی گریان تر از این

دیده ی ابری یعقوب و دل سوخته اش
نه بیابان تر از این بوده، نه باران تر از این
ای جگرگوشه چنان بی تو خرابم که دلی

نیست خونین جگر اینگونه و ویران تر از این 
»زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم«

مپسندم که شوم بی تو پریشان تر از این
تو اذان گفتی و در یاد ندارد جنگی

که سپرها شده باشند هراسان تر از این
هیچ کس چون تو نرفته ست با شوق

جانب مرگ خودش با لب خندان تر از این
بی تو از حال دل سوخته ام پرسیدم

خیمه ی شعله وری گفت: که سوزان تر از این
تکه های دل من ریخته هر سو در این دشت

چه کسی دیده کجا داغ فراوان تر از این؟

سیده تکتم حسینی
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رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتی
علی اکبرلیالست به چه شاخه نباتی

بدون چشمه ی لعلش نبود در همه هستی
نه چشمه ای نه قناتی نه دجله ای نه فراتی

دمیده برسردنیا چه آفتاب بلندی
رسیده درشب لیال چه ماه بابرکاتی

قدش چه سروبلندی چه گیسویی چه کمندی
چه مرتضی سکناتی چه مصطفی وجناتی

چه دلبری چه دلیری چه بی مثال و نظیری
چه یوسفی چه عزیزی چه ماورای صفاتی
حواس قافله رفته است در صدای اذانش
هال چه حی عالیی چه عجلوا بصالتی
حسین با پسرش رد شدند از غزل من

پسر چه ماه جمیلی پدر چه باب نجاتی
چه روز ها که به لیال گذشت ورفتی و می گفت

(مضی الزمان وقلبی یقول انک آتی)

عباس شاهزیدی
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وضو از خون کن و بنویس شرح داستانش را

پر از حرف ست چشم مست آن مجنون لیال زاد!
دریغا! چشم من هرگز نمیفهمد زبانش را

اگر داغي ست بر دل یوسف و داوود را این ست：
که رویش را ندید آن و که نشنید این اذانش را
امام کعبه وقتي دید، دشت از دشنه لبریز ست

به قربانگاه خواند اول رسول مهربانش را
چه آغوش ست یا رب! ساحل امن شهادت را

که مثل موج دریا، داده است از کف عنانش را
چنان از یاد برده هستي خود را که مي بخشد
به هر تیغي که سمت او مي آید باز جانش را!

بریزد خاک بر فرق سر دنیا که حق دارد
هر آن پیري که در خون خفته مي بیند جوانش را 

عبایي که جهان را زیر بال خویش مي گیرد
به تنگ آمد که باز آرد به خیمه دودمانش را

***
در این اقلیم مي خوانند لیالهاي دلداده 

به گوش گاهواره عاشقانه داستانش را
به جبهه مي فرستد شیر مردش را همان مادر
که در تابوت خواهد دید مشتي استخوانش را

سید محمد جواد میرصفی
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نه در توصیف شاعر ها نه در آواز عشاقی
تو افزون تر از اندیشه فراوان تر از اغراقی

وفاداری و شیدایی علمداری و سقایی
ندارند این صفت ها جز تو دیگر هیچ مصداقی

به خوبی تو حتی معترف بودند بدخواهان
یزید آنجا که می گوید االیاایها الساقی

تمام کودکان معراج را توصیف می کردند
مگر پیداست از باالی دوش تو چه آفاقی

چنان رفتی که حتی سایه ات از رفتنت جا ماند
رکاب از هم گسست از بس برای مرگ مشتاقی

فرار از تو فراری می شود در عرصهء میدان
چنان رفتی که بعد ازآن بخوانندت هوالباقی

بدون دست می آیی و از دستت گریزانند
پراز زخمی هنوز اما برای جنگ قبراقی

به سوی خیمه ها یا )عدتی فی شدتی( برگرد
که تو بی مشک سقایی که تو بی دست رزاقی

شنیدم بغض بی گریه به آتش می کشد جان را
بماند باقی روضه درون سینه ام باقی

سید حمید رضا برقعی
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یک مشک از فرات تماشا بیاورد

ای نخلهای حوصله طاقت بیاورید
عباس رفته است که دریا بیاورد

با آب از لبان عطشناک غنچه گفت
شاید فرات را به تقال بیاورد

عمه چقدر دیر…چه شد پس عمویمان؟
عمه چقدر صبر کنم  تا بیاورد؟

ترسم که هیچوقت نیاید امیر عشق
خورشید سر به دامن صحرا بیاورد
ای باغبان مرثیه وقتی تو نیستی
داغ عطش چه بر سر گلها بیاورد

پاشیده ام نگاه به آنسوی نخلها
تا نکهتی از آن گل زیبا بیاورد

عباس دیر کرده مبادا که رفته است
اشک فرشتگان خدا را بیاورد

دیگر عطش نه…آب نمیخواهم عمه جان
عمه بگو …بگو کسی اورا بیاورد
اصغر صبور باش ومسوزان دل مرا

رفته عمو برای تو دریا بیاورد

شبنم فرضی زاده
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سالم می کنم به تو به ساحتی که داشتی
به مشک تو به منصب سقایتی که داشتی

اگرچه میرسد تبار ماه زادگان به ماه
به آفتاب میرسد اصالتی که داشتی

شفیع نشأتین چیست ؟ و ُذخر للحسین چیست ؟
دو دست تو، دو دست با کفایتی که داشتی

به زیر محشر جبین یسار داری و یمین
عقب نشانده کفر را قیامتی که داشتی

حدیثی از سبو بخوان و » إن قطعتموا » بخوان
گواه داده کعبه بر فصاحتی که داشتی
دلت اگر کباب شد به خاطر رباب شد

برای مشک آب شد خجالتی که داشتی
به سر رسید اگرچه تلخ قصه ی عطش ولی

به سر رسید تلخ تر حکایتی که داشتی
چه سروها که بعد ازین به هر بلد به هر زمین

شکسته می شوند پای قامتی که داشتی

توحید شالچیان ناظر
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ام مرا به شور رساندی، مرا تکان دادی
مسیح من!  که به این روح مرده جان دادی

نه لقمه ی ملکوت و نه جرعه ی الهوت
گرسنه بودم و تشنه، شراب و نان دادی

ثقیل بود امانت به شانه های زمین
ستون خیمه شدی، خاک را توان دادی

فرازهای فروزان به خاک بخشیدی
اشاره های درخشان به آسمان دادی

به موِج خون تو وا شد دریچه های شهود
که اذن اوج گرفتن به هر اذان دادی 
بهشت، بی تپش، آرام و رام می پژمرد

به خون تازه و روشن به او روان دادی
سفر، شریعۀ خونیِن رفتن و رفتن

به این طریقه به من راه را نشان دادی

قربان ولیئی
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امشب که محشری شده بر پا به کربال
ما را ببر دوباره خدایا به کربال

هر سوی دشت روضه ی سربسته ایست باز
هر گوشه هیئتی است شگفتا به کربال
نی ها اگرچه لب به سخن باز کرده اند
سربسته مانده قصه ی سرها به کربال

عطر مدینه می وزد از سمت علقمه
گویا قدم گذاشته زهرا به کربال

نعش حبیب و حر و زهیر و وهب شود
چون مصحف ورق شده فردا به کربال
فردا که شعله، آب رساند به خیمه ها
خالیست جای حضرت سقا به کربال

فردا برای تشنگی طفل شیرخوار
تیر سه شعبه ای ست مهیا به کربال

از تل زینبیه چه پیداست قتلگاه
آه از نگاه زینب کبری به کربال

فردا میان نیزه و شمشیر، خواهری
گم می کند برادر خود را به کربال

دارند نعل تازه میارند ، این چنین-
با کشته ها کنند مدارا به کربال

میالد عرفان پور
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ام در خون تپیده آسمان در بین گودال
جان تمام کاروان در بین گودال

می دوخت سمت خیمه ها چشمان خود را
با پلک هایی نیمه جان در بین گودال
دار و ندار خواهری از دست می رفت

در ازدحامی بی امان در بین گودال
گرم طواف قبله ی آمال زینب

سر نیزه و سنگ و سنان در بین گودال
در موج خون گم کرده تنها هستی اش را

یک بانوی قامت کمان در بین گودال
سر می زد از سمت غروبی خون گرفته

خورشید زینب ناگهان در بین گودال
از آسمان نیزه ها معراج می رفت

تا بی کران تا ال مکان در بین گودال
نه سر، نه انگشتر، نه کهنه پیرهن، آه

آالله، پرپر، بی نشان در بین گودال
انگشتر و انگشت با هم رفت از دست

در جستجوی ساربان در بین گودال
با بوسه های نعل های تازه آخر

تشییع شد خورشیدمان در بین گودال
در شعله های آفتاب داغ صحرا

مانده تنی بی سایه بان در بین گودال

یوسف رحیمی
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ماه می گوید حساب امشب از هر شب جداست
شاهدش دیوانگی در جزر و مد آبهاست

با عطش وارد شوید! اینجا زمین علقمه است
مجلس لب تشنگان حضرت سقا به پاست
بی جهت این جمع بی پایان ما را نشمرید

جمع ِ ما هر جور بشمارید هفتاد و دو تاست
جای دنجی خواستی تا با خدا خلوت کنی

این حسینیه که گفته کمتر از غار حراست؟
اشک را بگذار تا جاری شود شور افکند

هرچه پیش آید خوش آید، اشک مهمان خداست
شانه خالی کرده ایم از کّل یوٍم اشک و آه

گریه ی حّری است این شب گریه ها، اشِک قضاست
اذن میدان می دهند اینجا به هرکس عاشق است

با رجزهای ابالفضلی اگر آمد سزاست
هروله در هروله این حلقه را چرخیده ایم

های! ای هاجر! بیا در این حرم، اینجا صفاست
شوِر ما را می زند هر تشنه کامی گوش کن!
حلِق اسماعیل هم با العطش ها همصداست

ایها العشاق! آب آورده ام غسلی کنید
رو به پایان است این حج، مقصد بعدی مناست

خنده ی قربانیان پر کرده گوش خیمه را
من نفهمیدم شب شادی است امشب یا عزاست؟!

گریه هاتان را بیامیزید با این خنده ها
سفره ی این شب نشینان تلخ و شیرینش شفاست

آب باشد مال دشمن، ما تیمم می کنیم
آب های علقمه پابوِس خاک کربالست

ما اذان هامان اذاِن حضرِت سجادی است
همهمه هر قدر هم باشد صدای ما رساست

أشهُد أَنّ محّمد جّد واالی من است
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ام أشهد أَنّ علی إاّلی بعد از الفتاست
یک نفر از حلقه بیرون می زند وقت نماز
سینه ی خود را سپر کرده مهیای بالست
ای مکّبر! وقت کوتاه است، قد قامت بگو

صف کشیدند آسمان ها، پس علی اکبر کجاست؟
گفت قد... قامت... جوان ها گریه شان باال گرفت

راستی! سجاده های ما همه از بوریاست!
از علی اکبر مگو! می پاشد از هم جمعمان

یک نفر این سو پریشان، یک نفر آن سو رهاست
چاره ی این جمع بی سامان فقط دسِت یکی است
نوحه خوان می داند آن منجی خوِد صاحب لواست

گفت »عباس!«، آن طرف طفلی صدا زد »العطش!«
ناگهان برخاست مردی، گام هایش آشناست

مشک را بر دوش خود انداخت بسم اهلل گفت
زیر لب یکریز می گفت از من آقا آب خواست

حضرِت عباسی از من دیگر اینجا را نپرس
آسمان  را از کمر انداختن آیا رواست؟ 

انسیه سادات هاشمی
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 تا آفتاب از حرکات تو می وزد 
 از سمت سیب عطر صفات تو می وزد 

 دل می دهیم، پنجره را باز می کنیم 
 باران گرفته یا کلمات تو می وزد؟ 

 اینک چقدر بوی شهادت ، چقدر صبح 
 اینک چقدر از نفحات تو می وزد 

 امشب بهار می دمد از خون روشنت 
 فردا بهشت از برکات تو می وزد 

 من ایستاده ام به تماشای زیستن 
 جایی که موج موج فرات تو می وزد 

 با هر اذان به یاد همان ظهر چاک چاک 
 گیسوی خون چکان صالت تو می وزد 
 کشتی نشستگان تو را بیم موج نیست 

آن جا که بادبان نجات تو می وزد

علی اکبر میرجعفری
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ام  چون غروب انعکاس سرخی داشت نور خورشید نیمه جان دیروز
 اشک های فرشتگان بود و صورت خیس آسمان دیروز

 از نگاه غریبی دریا موج در موج تشنگی میریخت
 زلزله میشد از غمت میخورد شانه های زمین تکان دیروز

 عشق آماده ی سفر میشد آتش خفته شعله ور میشد
 چشم خورشید سرخ تر میشد عشق میرفت و ناگهان... دیروز-

 خواهرت ماند و ماتمی انبوه کوله باری به دوشش از اندوه
 کوهی از صبر بود و میشد دید قامت کوه را کمان دیروز

 از شعف شور کاذبی دارند دشمنان در خیال پیروزی
 میشد اما شکستشان را دید خطبه در خطبه از همان دیروز

 باد هم با خودش هوایت را... کاروان کاروان صدایت را...
خواست دشمن که رد پایت را... تا همیشه فقط تو ماندی روز

محمد غفاری
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 دورشان هلهله بود و خودشان غرق سکوت
 »ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت«

 شام ای شام! چه کردی که شد انگشت نما
 کاروانی که فقط دیده جالل و جبروت
 نیزه ای رفته به قد قامت سرها برسد

 دست ها بسته به زنجیر ولی گرم قنوت
 شهِر رسوا، به تماشای زنان آمده است

 آه! یک مرد ندیده است به خود این برهوت
 »آسمان بار امانت نتوانست کشید«

کاش باران برسد، َیْوَم ُولِد، َیْوَم َیُموت...

زهرا بشری موحد
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 مثل کوهی ماند پای اعتقاد و باورش

 وقت بیرون رفتن از خانه، حسین و مجتبی
 با یل ام البنین بودند در دور و برش

 مریم و آسیه را دیدم که می آموختند
 با چه شوقی درس عفت را به پای منبرش

 دختر نور است این بانو و بی شک آفتاب
 می شود مانند شمعی بی رمق در محضرش

 اسم او ذکر شب و روز همه آیینه هاست
 عصمت اهلل است این آیینه نام دیگرش

 حضرت زهرای اطهر مظهر حجب و حیاست
 ارث برده این عقیله حجب را از مادرش

 حضرت زهرای اطهر آنکه پیش کور هم
 چادرش را برنخواهد داشت از روی سرش

 هر کسی در این جهان از عفتش دم می زند
یا به زهرا اقتدا کرده ست یا بر دخترش...

احسان نرگسی رضاپور
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میان سینه اش دارد همه غم های عالم را
به چشمش دیده از یک صبح تا عصر اوج ماتم را

برادر  را تک و تنها میان دشمنان دیده
چقدر از روی تْل خواهر کشیده آه آن دم را
ولی با این همه غم َخم به ابرویش نیاورده

ندیده غیر زیبایی مصیبتهای اعظم را
چه حیدروار با هرخطبه ی زهرایی اش زینب

برای شامیان شفاف کرده هرچه مبهم را
اگر شش ماهه ای را او ببیند اشک میریزد

اگر حتی ببیند لحظه ای باراِن نم نم را 
شکوه  روضه هایش در دل دفتر نمیگنجد

قلم طاقت ندارد دیگر آنچه می نویسم را
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ح چه می خواهند این زنجیرها این بندها از تو 
چه می خواهند فروردین من اسفندها از تو 

نماز شکر می خوانی اگر چه در غل و زنجیر
حصار رنج از زنجیرها، لبخندها از تو 

جهان باقی ست بعد از عصر عاشورا به یمن تو 
که باقی ماند نسل پاک بی مانندها از تو 

جهان باقی ست تا باقی ست تاثیر دعاهایت 
مدار عالمی و حلقۀ پیوندها از تو 

گره خوردست با نام مدینه اشک های ما
از این اشعار دلتنگی که می گویند ها از تو 

بهاری می رسد با سرخی آیات بیداری 
به استقبال سبزش می روند اسپندها آری

عباس محمدی
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روزی شما را با سالمی گرم می دیدم
همسایگاِن کوفه! آیا می شناسیدم؟

پیمان شکن تر، بی وفاتر از شما هرگز
ای دوستاِن کوفۀ دیروز، نشنیدم...

من آمدم تا یارتان باشم ولی افسوس
شمشیر از رو بسته اید اینک به تهدیدم

کوتاه بینان! کاش می دیدید پیغمبر
 بر شانه های عرشی خود می نشانیدم

روشن نمی ماند به جز با خون، چراغ عشق
شمشیرها! شمشیرها! در بر بگیریدم

اعظم سعادتمند
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ای غزل مرثیه حضرت دریا زینب

آه بعد از پدرت چاه چه آهی ست بلند
قعر چشمان تو در جوشش معنا زینب

مطلع حادثه همدوش برادر بودی
تا چهل بیت اگر این همه زیبا زینب

ظهر آن چامه ی بی سربه ازل بال گشود
و تو ماندی غزلی عاشق و تنها زینب

و شفق جامه  آغشته به خون را تن کرد
درغم رفتن خورشید از آنجا زینب

چادرت را تن مجروح جهان پوشاندی
و شدی مایه ی آرامش شب یا زینب
حکمت این بود شود آب سرآغاز قیام

ای سرآغاز الفبایی دنیا زینب
طیف مهتابی شب ایده ی گیسوی تو بود

راوی پیچ و خم و رنج سفرها زینب
رود را صبر تو در تاب و تب انداخته و..

کوه را تاب تو انداخته از پا زینب
بعد تو قافیه را باخت جهان یعنی که

نشود هیچ کجا مثل تو پیدا زینب
سال ها میگذرد حادثه ها می آیند

می شود حادثه تکرار در اینجا زینب
گرگ ها گرچه به شهر تو هجوم آوردند
هیچ کس زهره ندارد حرمت را.... زینب
رگ به رگ ریشه دوانیم به هرجا وقتی
که بگیرند سر و دست و تن از ما زینب

شک ندارم که شهیدان حرم می دانند
می شود نامه به دستان تو امضا زینب

سایه رحیمیان نعیم
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سبز است باغ نافله از باغبانی ات
گل کرد عطر عاطفه با مهربانی ات

در سایه سار همدلی ات بود آفتاب
روشن شد آب و آینه با همزبانی ات

ای انتشار صبح از آفاق جان تو
ای چشمه سار نور، دِل آسمانی ات...

حتی در آن نماز شبی که نشسته بود
پیدا نشد تشهدی از ناتوانی ات

ای آن که صبح کوفه ز رزم تو شام شد
ای افتخار، آینه ی خطبه خوانی ات
آیا شکست خطبه ی پوالدی تو را
بر نیزه آیه های گِل ناگهانی ات؟...

با آن سری که در طبق آمد شبی بگو
لبریز بوسه باد لب خیزرانی ات

ای زن! به عصر بردگی ما نهیب زن
با شور عّزت و شرف آرمانی ات

جواد محمد زمانی
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این همه آیینگی از انعکاس آه کیست؟
آسمان اندوه پوِش ماتم جانکاه کیست؟
جاده های پیش پا افتاده بسیارند، لیک

ای دل راهی! حواست هست که این راه کیست؟
بندگی یعنی عطش، بی سر شدن، مضطر شدن

او که دل شد بنده اش، خود بندۀ درگاه کیست؟
 انتقامی سرخ بعد از انتظار سبز ماست

الله الله این چمن در حسرت خونخواه کیست؟
هر کران پژواکی از »هیهات من الذله« است
این که آتش زد به عالم جملۀ کوتاه کیست؟

آی زهد خشک! باید اربعینی طی کنی
تا بفهمی مستی ما از شراب آه کیست

رضا یزدانی
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ای سمت خود کشانده خواص و عوام را
دریاب این سپاه پیاده نظام را !

با هر عمود ، رو به تو تجدید می کنم
مثل وضو به نیت قرب احترام را

هر کس سالم داد تو را در سفر ، گرفت
در موکب نخست ، جواب سالم را

از دست خادمان تو نوشید هر که چای
یکجا چشید لذت شرب مدام را

یک بام داشت با دو هوا در مثال ها
تا این که دید چشم کبوتر دو بام را

گفتم که ” السالُم َعلی َمن بََکتُه ” برد
اشک علی الدوام ، قوام کالم را

” ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش “
ما حاضریم نوکری این امام را

پای پیاده آمدم و روی من سیاه !
پای برهنه نیستم این چند گام را

با دست خالی آمدم و روی من سیاه !
چیزی نبود قابل عرض این مقام را.

مصراع آخر است ، رسیدیم کربال
باید چه کرد این همه ُحسن ختام را ؟

محمد حسین ملکیان
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این تاول است در کف پا، یا جواهر است؟
راهی شدی به سمت رسیدن به اصل خویش

دور از نگاه شهر که فکر ظواهر است
دل های شست وشو شده و پاک بی شمار

چشمی که تر نگشته در این جاده نادر است
سیر است گرچه چشم و دلت از کرامتش

در این مسیر سفرۀ افطار حاضر است
وقتی که در نگاه تو مقصد حرم شود

پاگیر جاده می شود آن  دل که عابر است
با آب وتاب سینه زنان گرم قل قل است

کتری آب جوش که در اصل شاعر است
فنجان لب طال پروخالی که می شود

هر بار گفته ام نکند چای آخر است

میثم داوی
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پاییز من بگذار تا آبان بماند
این برگ های آخر گلدان بماند
پاییز من! بار سفر بسته پرستو

ای کاش یک روز دگر مهمان بماند
از یار من پای درختان ردپایی ست 

بگذار زیر برگ ها پنهان بماند
این نامه های رنگ رنگ عاشقانه

حیف است دست باد سرگردان بماند 
از کوچه باغ آرزوهامان گذر کن 
نقشی بزن تا آسمان حیران بماند

چون برگ می ریزد گناهان مسافر 
پای پیاده...اربعین...باران...بماند!

فاطمه نانیزاد
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هر قدم یک پنجره از شوق واکردی به سویم
می توانم از همین جا عطر صحنت را ببویم

قطره ام اما سِر دریا شدن دارم دوباره
می روم خود را در اقیانوس نور تو بشویم

ُحّرم و دارم به سمت شاه برمی گردم ای کاش
گرچه دستم خالی است اما نریزد آبرویم

لطف تو حتی مجال شرم را از من گرفته
مرحمت کردی نیاوردی بدی ها را به رویم

پابرهنه می دوم سوی تو مست از جام عشقم
قطره قطره چای شیرین عراقی ها سبویم

آن قَدر مستم که گاهی از خودم  می پرسم اصال
من به سوی تو می آیم یا تو می آیی به سویم؟
بی تو سر شد در میان حیرت و غفلت، جوانی

با تو اما آب رفته باز می گردد به جویم

محمد جواد الهی پور
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سرزنده مثل چشمه، سرسبزچون بهاریم
سرویم و سبزقامت، کوهیم و استواریم

آیینه دارخورشید، آیات انقالبیم
در آسمان ظلمت روشن ترین شهابیم

ما رازدار هستی با مهر کربالییم
ما ریشه دارغیرت در ظهر کربالییم

روح حماسه و عشق در جان ما حسین است
آغازما حسین و پایان ما حسین است
در لحظه لحظه عمر، با پاره پاره جان

ماییم و دست یاری، ماییم و عهد و پیمان
سرچشمه های شوقیم، با چشم های بیدار

لبریز ازحماسه، ازعاشقانه سرشار
 این روی سکه موم و آن روی سکه آهن

مرهم برای یاران، خنجر برای دشمن
از هشت فصل ایثار مردانه قد کشیدبم

روح مقاومت را درعاشقان دمیدیم
خورشیدی از حقیقت در این جهان سردیم

با تیرگی مقابل، با ظلم در نبردیم
در شرق و غرب عالم دادیم این صال را

جغرافیا نباشد، تاریخ کربال را 
ما را ز سر مترسان چون وارث محرم

سر می دهد ولیکن، سر را نمی کند خم

مصطفی محدثی خراسانی
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م خبر آمد خبری در راه است
اربعین دگری در راه است

بعد از این مدعی عشق کجاست
عاشق معتبری در راه است

عشق هم مرتبه دارد به خدا
عاشق خون جگری در راه است

او سرش رفته که قولش نرود
مردم شهر! سری در راه است

»سر« خودش گریه کن ارباب است
باز چشمان تری در راه است

 کودکی خواب ز چشمش افتاد
 خبر آمد پدری در راه است

حسن اسحاقی
 

 



خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن

74

رم
 ح

ان
فع

دا
م

باید که تن از راحت ایام گرفتن
دل را، ز صنم خانۀ اوهام گرفتن

ناکام شد آن کس که به یک عمر ندانست
از ساغر دنیا نتوان کام گرفتن

از تیر و کمان اجلت نیست رهایی
هر گور نشانی ست ز بهرام گرفتن...

تا چند سرا از قفس دام گزیدن؟
تا چند سراغ هوس خام گرفتن؟ 

ای دل بطلب وعده دیدار که زیباست
آرام دل از یاِر دالرام گرفتن

فرمود که باید دل از این دام گرفتن
عبرت ز دغل کاری ایام گرفتن

فرمود بترسید که رایج شود این بار
مروان شدن و مرِد خدا نام گرفتن

از مثل یزید آیۀ تطهیر شنیدن
از آل امیه خِط اسالم گرفتن

از خدعۀ دشمن بهراسید، روا نیست
پیغام به او دادن و پیغام گرفتن

باید به شب میکدۀ شوق، رسیدن
از جام شهادت مِی ُگلفام گرفتن

قربانی جان را به منا بدرقه گفتن
این  گونه ز تن جامۀ احرام گرفتن

یا همره سردار حسین همدانی
امضای بهشت از سفِر شام گرفتن

یا مثل حبیب و وهب و عابس و عباس
با سوختِن جان و تن آرام گرفتن

پروانه علی اکبِر موالست که آموخت
با شمع سحر باِل سرانجام گرفتن

اظهار عطش کرد پسر تا بتواند
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م از کوثر لب های پدر کام گرفتن
فرمود مخواه آب که دیگر شده نزدیک

از دست رسول دو سرا جام گرفتن
خیزید و به صیاد بگویید روا نیست
مرغاِن حرم را به چنین دام گرفتن

می خواست پدر فدیه و قربانی حج را
با جان جوانان خود انجام گرفتن

این وعدۀ وصل است که هر آینه باید
با وصلت این فاصله فرجام گرفتن

برخیز بسیجی صف اعزام شلوغ است
سخت است کمی برگۀ اعزام گرفتن

جواد محمد زمانی 
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صحنه ای آشنا مرا برده است، وسِط ماجرای عاشورا
جسم تاریخ می کند بر تن باِر دیگر ردای عاشورا

مکتِب عاشقی پس از ده قرن باز هم می دهد شهید آری!
راِه ما عاشقان شروع شد از ظهِر بی انتهای عاشورا

ر است این بار واژه ها را کمی معطل کن روضه هایم مصوَّ
تا ببینی به چشِم خود عکسی غرِق حال و هوای عاشورا

گرچه از گریه باز می لرزد پهنه ی شانه های یک کشور
هر چه داریم ما به قرباِن کشته ی سرجدای عاشورا

نسل ما از حسینیان آموخت سمِت خنجر به سر دویدن را
با تن و روح و جاِن خود ماندن تا دِم مرگ پای عاشورا

از سری روی نیزه ها دیروز می شنیدند صوِت قرآن را
از گلوی بریده ای امروز می تراود نوای عاشورا

مبتالیاِن عشق را از مرگ، از غِم بی سری مترسانید
آرزو کرده است سر بدهد او که شد مبتالی عاشورا

معصومه زارعی رضایی
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م من آمده ام پیش تو دردانه بمیرم
در راه دفاع از تو دراین خانه بمیرم

من آمده ام تا که بگویم به تو ای ماه
در شام تو باید که غریبانه بمیرم

امید که روزی بشوم خاک حریمت 
ای کاش که در گوشه ویرانه بمیرم

خاموش نکن شعله پر سوز دلم را
پیش تو قرار است چو پروانه بمیرم
دل داده ام و منتظرم عاقبت اینجا
سر را بدهم پیش تو دردانه بمیرم

محمد رضا عفراوی
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آرام تر از عقلم و دیوانه تر از عشق
آن خانه به دوشم، که درآورده سر از عشق

آن قایِق طوفان زده  در موِج جنونم
دیوانه ی لبخند کسی، در دِل خونم

اینجا چه خبرهاست که از خود خبری نیست؟
در سینه، چه سّری است، که بر شانه، سری نیست؟

اینجا چه خبرهاست، که یاران همه رفتند؟
تا مسلخ خود، سرخوش و بی واهمه رفتند؟

رفتند بمیرند، در این عشق بمیرند
رفتند بمیرند و همه روح پذیرند

رفتند بمیرند و از این مرگ نترسند
از خاک برآیند و در افالک برقصند

رفتند بمیرند و از این نفس بُبّرند
کندند دل از خود، که حبیبند، که حّرند

رفتند، نگویید به عاشق، به سالمت!
مجنون نخورد هیچ، به جز سنگ مالمت

کی می شود از عشق و جنون دم زد و آسود؟
از دلبر و دل دم زد و آواره ی خود بود؟

دلبسته ی معشوق، که دلخسته ی خود نیست
دل داده ی دلدار، که دلبسته ی خود نیست

مهمانی عشق، آن سوی دریاچه ی خون است
آبادی لیال، وسط دشت جنون است

هر کس که در این راه، دلش رفت، سرش رفت
سینا، پدرش پر زد و لیال، پسرش رفت

اینجا چه خبرهاست که از خود خبری نیست؟
در سینه، چه سّری است، که بر شانه، سری نیست؟

ای عشق! نظر کن، که تو مقصود جهانی
حکم است بمیریم، که تو زنده بمانی

ای عشق! نظر کن، که در این خاک، چه کردی؟



79

خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
رم

 ح
ان

فع
دا

م با یوسف و آن پیرهن پاک، چه کردی؟
در بند و غریب است، ولی بیم ندارد

سر می دهد، اما سِر تسلیم ندارد
می رفت و دلم رفت به دنبال نگاهش
حالم، چقَدر خوب شد از حاِل نگاهش

از حال نگاهش، سِر حال آمده جانم
وا کرده دلش، پنجره ای رو به جهانم
من، غرِق غریبی که دلیرانه قدم زد

در بنِد اسیری که امیرانه قدم زد
در آن نظِر آخرش، ای عشق! چه ها بود؟
گفت آن سِر بر خاک: خدا بود، خدا بود

قاسم صرافان
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مثل شمعم که در این بزم سرم خواهد سوخت
چون که پروانه شدم بال و پرم خواهد سوخت

من غالم پسر فاطمه هستم که لبم-
غرق َزمَزم شده اما جگرم خواهد سوخت

چشم تر اذن شهادت به تن بی سر داد
›دیده‹ ام دید که چشمان ترم خواهد سوخت

پدرم کوه صبوریست خیالم تخت است
آه از داغ نبودم پسرم خواهد سوخت
من دفاع از شرف چادر زینب کردم

مثل ققنوس اگر بال و پرم خواهد سوخت...

مینا شیرخان
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م بارانی است حال من و بی قراری ام
این اشک شاهد است که ابری بهاری ام

هم شاد از عروج تماشایی توام
هم ناگزیِر زمزمه ی سوگواری ام
حیرانم از حکایت گودال قتلگاه

از لحظه ی شهادت تو اشِک جاری ام
سرهای روی نیزه، سِر تو، سِر حسین...

عمری ست محو غصه این سر شماری ام
احساس می کنم که تو با آن نگاه پاک

حرفی نگفته می زنی و کار داری ام
تو پر زدی و زنده شدی من که مانده ام
شرمنده ام که زنده در این شرمساری ام

یا ایها العزیز عزیزان یکی یکی
رفتند و من اسیر شب داغداری ام

تا کی در اشتیاق تماشای روی خود
چشم انتظار آمدنت می گذاری ام ...

سید حسن مبارز
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ورق ورق شده دفتر، روایتت مانده
رسید قصه به سر پس حکایتت مانده

برای مادر تو غیر مهر و تسبیحت
خلوص لحظه ی سبز عبادتت مانده

پدر شکسته و خم شد که داغ سنگین بود
هنوز در نظرش قد و قامتت مانده

چقدر گریه برای اسارتت کردیم
چقدر گریه برای شهادتت مانده

سری به نیزه بلند است در برابر ما
بخوان به نام علی که تالوتت مانده

به آن نگاه تو سوگند خیره یک ملت 
به چشمهای پر از استقامتت مانده

زدیم دست توسل به دامنت ای دوست
که از برای رفیقان شفاعتت مانده

سید حسن رستگار
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م برداشت به اّمید تو بار سفرش را
ناگفته ترین خاطرۀ دور و برش را

برگشت، نگاهی به من انداخت و خندید
بوسید در آن لحظۀ آخر پسرش را

برخاسته بود العطش از مجلس روضه
آتش زده بود آه... دِل شعله ورش را
پر زد به هوای حرم عشق که شاید

یک روز بریزد همه جا بال و پرش را
آهسته فقط گفت: امان از دل زینب
وقتی که رساندند به مادر خبرش را

این کرب وبال نیست دمشق است،که هربار
یک جور شکسته دل هر رهگذرش را
آیا تن بی جان تو هم زیر سم اسب...

بگذار نگوییم از این بیشترش را
در راه دفاع از حرم عشق چه خوب است

عاشق بدهد مثل تو صدبار سرش را...

طیبه عباسی
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به سوی علقمه رفتم که تشنه کام بیایم
وسرگذاشته بر دامن امام بیایم

چه باشکوه به لب غنچه می زند صلواتم
مگر به باغ گل سرخ،باسالم بیایم

خوشا که گوش به بانگ درای قافله باشم
به کربالی تو از حج ناتمام بیایم

شب است وهمسفر مسلمم به غربت کوفه
که چون ستاره ی سرخی به پشت بام بیایم
خوشاکه جامه دران بین خطبه خوانی زینب

براین خرابه بچرخم به صبح شام بیایم
دعا کنید پدر!مادر!این دقیقه ی آخر

که سربریده براین دشت،چند گام بیایم
چقدر گمشده چون برگ گل سه ساله ی پرپر

علم به دوش به خونخواهی کدام بیایم
شنیده ام که به صحراست چشم یاس سه ساله

مگر به نام عمویش به انتقام بیایم
تمام حنجره هل من معین اوست به گوشم

تمام حنجره، »لبیک یاامام!« بیایم

محمد حسین انصاری نژاد
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بخش دوم

نواها و نوحه ها 
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شب اول 86

جان تو سیراب کام تو عطشان
بر لبت جاری آیه ی قرآن

گل های باغ باورت شد بهار ما
هیهات من الذله شد شعار ما

تازه از تکبیریم
در راهت می میریم

لبیک یا حسین

مسلمت در کوفه شد یار تو
شده سردارت سربدار تو

دارالماره می شود قتلگاه او
خون می چکد از چهره همچو ماه او

کوفه بی وفا شد
مسملت تنها شد
لبیک یا حسین
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نوا شب دوم

الله روید از داغ عاشورا
عطر جان دارد باغ عاشورا

تا کل ارض کربال باور دل هاست
در سرزمین قلب ما کربال برپاست

دل مست ساغرش
اهلل اکبرش 

لبیک یا حسین

خیمه زد آخر کاروان تو
کربالیت شد آشیان تو

این کاروان دارد به سر شور شیدایی
دشت از حضور عاشقان شد تماشایی

رحمت بی کران
بر اهل کاروان
لبیک یا حسین
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شب سوم88

قلب ما خرسند جاِن ما آرام
ما که آرامیم در عراق و شام

ماخوانده ایم از زینب و شور عشق او
با جان حراست می کنیم از دمشق او

گویم هر روز و شب
لبیک با زینب
لبیک یا حسین

دختری در شام گرم هوشیاری است
خواب او حتی مثل بیداری است

چشمش به دیدار پدر تا که روشن شد
با اشک خود ویرانگر کاخ دشمن شد

راسخ است عزم او
گریه اش رزم او
لبیک یا حسین



89

خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا شب چهارم

دشمنانی از هر طرف داریم
ما ولی عزمی صف به صف داریم

انا فتحنا بر لب ما شده جاری
دور است از ما خفت و خواری

امت بیداریم
از دشمن بیزاریم
لبیک یا حسین

نفحه توحید در جهان پر شد
عالمی مست از توبه حر شد

دارد مگر جز بندگی بال و پر عاشق
ختم بخیر است آخر کار هر عاشق

جان او مشتاق است
زنده در آفاق است
لبیک یا حسین
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شب پنجم90

رستخیز جان نفخه صوریم
معنی قرآن آیه ی نوریم

الجنت اال علی معک یوم عاشورا
یالیتنا کنا معک یوم عاشورا

واهلل یا زهرا
ما ننسی حسینا
لبیک یا حسین

ای خوشا بودن بی قرار او
لحظه آخر در کنار او

می آید از سمت حرم بال و پر دارد
دیگر عمو بی یاور است او خبر دارد

شد جدا دست او
عالم سرمست از
لبیک یا حسین
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نوا شب ششم

جان ما مست از عطر ایمان است
راه ما زنده از شهیدان است

جز یاد یاران در دلم جا نمی گیرد
شور شهادت در دل ما نمی میرد

شهادت افتخار
حسین آموزگار
لبیک یا حسین

عالم از عشقت آبرو دارد
قاسم از جام تو سبو دارد

جام تو احلی من عسل کام تو شیرین
عشق از تو روز ازل نام تو شیرین

پر شده از کربال
از عطر مجتبی
لبیک یا حسن

جواد محمد زمانی
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العجل یابن الحسن / زمینه921

اگه عهدی می بندیم وفا کنیم
از غریبی موال حیا کنیم

الهی که نباشیم کوفی صفت
دالمونو همه کربال کنیم

وقت بیعت ما شده، حاال با ولی خدا
همه مون یاورش باشیم، اگه می گیم آقا بیا

»العجل یابن الحسن«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مردم کوفه این قوم ناسپاس
اونایی که نبودن ولی شناس
صدها نامه نوشتن به آقامون

یه روزی همه با اشک و التماس

بستن آب رو ُتو کربال، همونا به روی حسین
اما خنجراشون سیراب، از خون گلوی حسین

»وا غریبا یا حسین«
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نوا قافله خون خدا / زمینه2

منزل منزل می رسه کاروان حسین
کارواِن همیشه جاودان حسین

داره میاد، قافله ی کرببال
تا بگیره رنگ خدا
باز دالی عاشق ما

داره میاد، قافله ی خون خدا
تا بشه احیا همه جا
غیرت و ایثار و وفا

ـــــــــــــــــــــــــ
خیمه خیمه به پا می شه خیام حسین

خیمه های قیام ناتمام حسین

می شه به پا خیمه های کرببال
تا بشه ُتو بی کسی ها

سرپناِه اهل وال

می شه به پا خیمه های خون خدا
تا که نره اُّمت ما
زیر باِر ظلم و جفا
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چه غریبی تو / زمینه943
مونده چشم تری بی تو
می میره دختری بی تو
تا می بینه غریبیُت

چه غریبی تو

خوش به حال داداش علی
که جون داده برای تو
از داغت دق می کنم و
من هم می شم فدای تو

از غمت صد دفعه مردم
با تو سنگ بال خوردم
نیمه جونم رو آوردم

ـــــــــــــــــــــــــ
حال و روزم تماشایی
شده یاس تو زهرایی
می میرم بی تو بابایی

بیا بابایی

موهای من مثه دِل
عمه زینب پریشونه
قلبم مثل لبای تو

باباجون غرق به خونه

می میرم از داغ لب هات
می بری کی من رو همرات

عمه می گه میاد بابات
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نوا دو ذبیح اهلل / زمینه4

دو ذبیح اهلل آوردم آقا
رد نکن دستمو یابن زهرا

توی رگ هاشونه خوِن حیدر
که به پا می کنند شور محشر

آرزوشونه که پر بگیرند
تا خدا با دو بال مثل جعفر

زیر لب هی خداخدا می کردند
که آقا دست خالی برنگردند

می دونند نه نمی گی تو به خواهر
اگه که زینُب شفیع آوردند
ـــــــــــــــــــــــــ
تاِب ُتو خیمه موندن ندارند

برا رفتن ببین بی قرارند

نذار این بار آقا ناامید شم
پیش مادر می خوام روسپید شم

فدای اکبرت این جوونا
کاش خودم واسه ی تو شهید شم

اگه که مثل بارون بهارم
برای تو می دونی بی قرارم

همه هستِی من به فدای تو
طاقت غربت تو رو ندارم
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 یا قتیَل اهلل / زمینه965

ای خون خدا، مصباح الهدی
ماه فاطمه، جان مصطفی

جان دادی تا که جاودان شود این راه
قرآن ناطقی به روی نی، ای ماه

الُم َعلیَک یا قتیَل اهلل اَلسَّ

الُم َعلیَک یا قتیَل اهلل« »اَلسَّ
ـــــــــــــــــــــــــ

آه ای تشنه لب، آه ای بی کفن
آقای غریب، ای دور از وطن

داغت جانسوز و روضه های تو جانکاه
با عزیزانت آمدی به قربانگاه
الُم َعلیَک یا قتیَل اهلل اَلسَّ

الُم َعلیَک یا قتیَل اهلل« »اَلسَّ
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نوا لک لبیک حسین جان / زمینه6

به دلم سامون بده بی سامونم
نگا کن چشمای پر بارونم
اذن میدون بده عموجونم

دل من نداره قرار، حاال که شهید شده اکبرت
بذا توی این بی کسی عموجون بشم من هم یاورت

بمیرم برا غربتت، نذار بیش از این بباره چشام
بده اذن میدون تا که بشم سربلند جلوی بابام

تو قفس حاال اسیرم
بمونم اینجا می میرم
بذا تا من پر بگیرم

»لَک لبیَک حسین جان«
ـــــــــــــــــــــــــ

به دلم آتیش نزن با این اشکات
به فدای تو و قد و باالت
زنده شد خاطره های بابات

چطوری بذارم بری چطوری طاقت بیاره دلم
تویی یادگار برادر من تویی قراِر دلم

به فدای اون ابروهایی که وقت رزم می شه پر گره
من چیکار کنم که نمی شه اندازه ی تو حتی زره

می دونم آروم نداری
برا رفتن بی قراری

رو دلم داغی می ذاری
»به فدای تو عموجان«
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رباب مضطر / زمینه987

خیمه بی آبه، اصغر بی خوابه
مادر خیلی بی تابه

خیمه به خیمه، می گرده اما
مشک همه بی آبه

حاال با طفلی تشنه، مونده رباب مضطر
ای وای به روی دستش، داره می میره اصغر

داره جون می ده، علی روی دست رباب
داره جون می ده، با ناله های بی جواب
داره جون می ده، رباِب پریشون خدا

داره جون می ده، با چشای گریون خدا
ـــــــــــــــــــــــــ
خیمه بی آبه، مادر بی تابه

اصغر اما سیرابه
تیر سه شعبه، حاال جواِب

ناله ی بی جوابه

ای حرمله الهی، که دست تو قلم شه
تا کی باید نصیِب موال غصه و غم شه

داره جون می ده، علی روی دست بابا
داره جون می ده، با گلوی خونین خدا
داره جون می ده، بابا با دل مضطرش
داره جون می ده، از غم گل پرپرش
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نوا ماه حرم / زمینه8

به میدون می ره خود نبی
یا خورشید زهرا نسبی
نداره دیگه تاب و قرار
داره می ره با تشنه لبی

داره می ره آرامش قلب پریشون حسین
داره می ره ماه حرم داره می ره جون حسین

می ره و بارونی می شه چشمای پر خون حسین
داره می ره ماه حرم داره می ره جون حسین

ـــــــــــــــــــــــــ
ببین غرق خونه دل من

وا کن لب هاتو حاصل من
یه حرفی بزن، سکوت تو
عزیزم می شه قاتل من

با پیکر تو اربًا اربا شد دل من هم بابا
ای جون بابا رفتی َعلَی الدنیا بعدَک العفا
خیری نداره زندگی بی تو ُتو این دار فنا
ای جون بابا رفتی َعلَی الدنیا بعدَک العفا
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هزار آرزو / زمینه1009

لب ها خشکه و همه چشما پر آب
داره می میره گل یاس رباب

مشکای خالی رو، برمی داره عمو
می ره سوی فرات، با هزار آرزو

چشای خیسش داره می باره
می ره تا شاید آبی بیاره
سقا دیگه طاقت نداره

ـــــــــــــــــــــــــ
داره می بره آبو واسه علی
بارونی شده آسمونا ولی

بارون تیره و، می باره بی امون
چشم مشک و عمو، شده غرق به خون

چشای خیسش داره می باره
کیه مرهم رو قلبش بذاره

موال دیگه سقا نداره
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نوا شهید تشنه لب / زمینه10

دارم چشمی خونفشان، ای جاِن زینب بمان

داری تو هوای رفتن، رحمی به دِل خوِن من
تو می روی و می مانم، با غربت و اشک و شیون

فروغ دیدگاِن زینب، ببین قِد کماِن زینب
نگو تو با من از جدایی

ببین ِز فکر رفتن تو، به لب رسیده جاِن زینب
نگو تو با من از جدایی

ـــــــــــــــــــــــــ
ای کشته ی بی کفن، یوسِف بی پیرهن

دلخوِن فراقت زینب، آشفته ی داغت زینب
باید به کدامین مقتل، آید به سراغت زینب

فدای آخرین نگاهت، رسیده ام به قتلگاهت
بگو حسین من کجایی

بگو شهید تشنه ی من، به کودکان بی پناهت
بگو حسین من کجایی
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قتَِل الحسین بكربال / زمینه10211

ً أَشَهُد أَنََّک ِعْشَت َسِعیدا
أَشَهُد أَنََّک ُمتَّ َفِقیداً

َمظُلومًا َشِهیداً*

»ُقتَِل الحسین بکربال«
ـــــــــــــــــــــــــ
آتشی در حریمت شده برپا

الله ی پرپری مانده به صحرا
مصحف مصطفی غرق به خون و

می رسد ناله ی حضرت زهرا
واویال واویال

به سر نیزه سرت روان
پی تو آواره کاروان

چه کنم با داغ بی امان

»ُقتَِل الحسیُن بکربال«
ـــــــــــــــــــــــــ
خواهر نیمه جان تو رسیده
با دل خون و با قد خمیده
آمده خواهرت بوسه بگیرد
جای مادر ز رگ های بریده

واویال واویال

تن تو مانده به خون رها
سر تو شد ماه نیزه ها

منم و یک کوفه بی حیا

»ُقتَِل الحسیُن بکربال«
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نوا غم بی حساب / زمینه12

آقا روضه خونه،  نگاه تو هر شب
برای رقیه، برا عمه زینب

آقا خوب می دونم غمت بی حسابه
برات دیدن آب شبیه عذابه
بگو قاتل تو یه بزم شرابه

ـــــــــــــــــــــــــ
می ری با دِل خون، می ری دل شکسته

سوی کوفه و شام، با دستای بسته

آقا خوب می دونم اسارت چه سخته
برامون نگفتی که غارت چه سخته

به آل پیمبر جسارت چه سخته
ـــــــــــــــــــــــــ

دلت بی قرار و، می باره نگاهت
رو نیزه سر ماه، شده سرپناهت

آقا خوب می دونم که آروم نداری
داری روی قلبت هزار زخم کاری

می بینی پر از خون لب خشک قاری

یوسف رحیمی
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مهاجراً الی اهلل / نوحه104

محرم رسیده
هالل دلتنگی دمیده
شمیم کربال وزیده

محرم رسیده

رسیده کاروانت از راه
ببر ما را همراهت ای ماه

ببر مهاجراً الی اهلل

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

محرم رسیده
بهاری خونین آفریده
شده باغ الله دو دیده

محرم رسیده

به دیده اشک غربت ما
به روی شانه رایت ما
رسیده فصل بیعت ما

»لک لبیک یابن زهرا«
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مه
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هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا منجی عالم / نوحه

جهان شد پر از آه
از این هجران یا حجۀ اهلل
ببین چشماِن مانده بر راه

جهان شد پر از آه

بیا که خون خواه منایی
تو وارث خون خدایی
تو منتقم کربالیی

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

جهان شد پر از غم
از این ظلم و جور دمادم

بیا تنها منجی عالم
جهان شد پر از غم

دمشق و غّزه بی قرارت
یمن مانده چشم انتظارت

بیا با تیغ ذوالفقارت

»لک لبیک یابن زهرا«



خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

فلیَرَحل َمَعنا / نوحه106

فدای کالَمت
فدای لطف ناتماَمت

به پا کردی در دل قیامت
فدای کالَمت

نوای َفلَیرَحل َمَعنا
کشانده دل ها را ز هر جا
به سوی خاک کرببال

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

فدای مراَمت
چه اعجازی دارد کالَمت
به پا کردی در دل قیامت

فدای مراَمت

تو دشمن را شرمنده کردی
امیران را هم بنده کردی

چه ُحرها را که زنده کردی

»لک لبیک یابن زهرا«
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مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا کّل أرٍض کربال / نوحه

بهاِر شهادت
دوباره گل داده به یادت
به یاد ایثار و جهادت

بهاِر شهادت

چه شوری در دل ها به پا شد
بهار سرخ الله ها شد

دمشِق گلگون کربال شد

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

نظر کن، تو ما را
که می خوانیم یا لیتنا را
و ُکلُّ أرٍض کربال را

نظر کن، تو ما را

رسیده صبح جان فشانی
نگاهی کن تا آسمانی
شویم مانند همدانی

»لک لبیک یابن زهرا«

 



خ
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مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

أ َوَفیُت یا حجة اهلل؟ / نوحه108

تو نعم االمیری
که داری یاران دلیری

عجب اصحاب بی نظیری
تو نعم االمیری

شده عالم محو تماشا
وفادارانی همچو آن ها
نبیند دیگر چشم دنیا

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

فدای تو هستند
اگر از دنیا دل گسستند

همه عهد خون با تو بستند
فدای تو هستند

اگر چه جان دادند در این راه
ولی پرسیدند از تو با آه
أ َوَفیُت یا حجۀ اهلل؟

»لک لبیک یابن زهرا«
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا کراَمتُنَا الّشهاده / نوحه

چه عزم و وفایی
فدایِی خوِن خدایی
تو مجتبای کربالیی

چه عزم و وفایی

به پا هیجایی بی بدل بود
خروشت طوفان جمل بود
برایت احلی من عسل بود

شهادت، شهادت

»و َکراَمُتَنا الّشهاده«
ـــــــــــــــــــــــــ

چه بابی گشودی
اگر چه سیزده ساله بودی
میان خون غرق سجودی

چه بابی گشودی

مسیر سرخت روبرویم
من از فهمیده ها بگویم
همیشه باشد آرزویم
شهادت، شهادت

»و َکراَمُتَنا الّشهاده«
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مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

کاشف الكرب / نوحه110

تو ماه حسینی
تو که تکیه گاه حسینی

عمود سپاه حسینی
تو ماه حسینی

تویی علمدار بصیرت
نباشد سقایی نظیرت
دل دریادل ها اسیرت
اباالفضل، اباالفضل

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

تو ماه تمامی
تو کاشف الکرب امامی
کنار آب و تشنه کامی

تو ماه تمامی

مرام و ایثار تو بی حد
وفایت در عالم زبانزد

علمداری چون تو نیاید
اباالفضل، اباالفضل

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

همیشه تو ماهی
تویی که ماه خیمه گاهی
تو امید هر چشم به راهی
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ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا همیشه تو ماهی

چه آه جانسوزی کشیدی
تو مشک گریان را که دیدی

امان از درد ناامیدی
اباالفضل، اباالفضل



خ
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

شهادت نامه  / نوحه112

نظر کن پدر جان
به این یاس بی تاب و عطشان

ببر با خود من را به میدان
نظر کن پدر جان

اگرچه من لب تشنه ماندم
ولی شهادت نامه  خواندم

که خود را از خیمه رساندم
ـــــــــــــــــــــــــ

فدای سر تو
همه هستی اصغر تو
گلوی یاس پرپر تو

فدای سر تو

شبیه چشمان عمویم
اگر که شد پرپر گلویم
رسیدم من به آرزویم

»لک لبیک یابن زهرا«
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا اهلل اکبر / نوحه

خروش تو محشر
رسد بانگ اهلل اکبر

که آمد مصطفای دیگر
خروش تو محشر

بخوان در میدان ال فتی را
که زنده کردی ای دل آرا

شکوه رزم مرتضی را
علی جان، علی جان

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

گذشتی تو از جان
که زنده مانَد راه قرآن

که روشن باشد صبح ایمان
گذشتی تو از جان

فروغت درسی جاودان داد
عروجت به دنیا نشان داد
به راه حق باید جوان داد

علی جان، علی جان

»لک لبیک یابن زهرا«

 



خ
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ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

إنّی اُِحُب الّصالت / نوحه114

شب عاشقان است
چه غوغایی در بذل جان است
که فصل سرخ امتحان است

شب عاشقان است

به قربان راه نجاتت
حیات جان ها از حیاتت
از اِنّی اُِحُب الّصالتت

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

نگاهی به ما کن
قیامت در دل ها به پا کن
دل ما را هم کربال کن

نگاهی به ما کن

سر و جان آوردیم برایت
نظر کن تا در کربالیت
شویم آخر ما هم فدایت

»لک لبیک یابن زهرا«
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مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا حسین شهیدم / نوحه

حسیِن شهیدم
اگر صد داغ و غصه دیدم

تویی اما نور امیدم
حسیِن شهیدم

اگر شد بی اندازه غم ها
ولی در راهت یابن زهرا
نیفتادم یک لحظه از پا

»غریب مادر یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

تو نور خدایی
تو که خورشید نیزه هایی
به نی هم مصباح الهدایی

تو نور خدایی

بخوان بر روی نیزه قرآن
بخوان »َو اَم َحِسبَت« ای جان

بخوان و دل ها را بلرزان

»غریب مادر یابن زهرا«
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مه
گا

هن
ها
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وح

و ن
ها 

نوا

روح دعا / نوحه116

تو روح دعایی
تو وارث خون خدایی

تو خورشید صبر و رضایی
تو روح دعایی

تو سوزاندی ابر ریا را
تو احیا کردی نینوا را

به کوفه بردی کربال را
یا موال، یا موال

»لک لبیک یابن زهرا«
ـــــــــــــــــــــــــ

به پا کرد قیامت
به کوفه فریاد رسایت
به شام بال خطبه هایت

به پا کرد قیامت

پس از کربال ای دالور
به هر میدان نابرابر

تو فاتح بودی یابن حیدر
یا موال، یا موال

»لک لبیک یابن زهرا«

یوسف رحیمی
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رس
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا حسین من کوفه نیا / واحد1

خسته و تنها و غریب
مسلم تو مونده حاال

می گم با چشمی غرق خون
حسین من کوفه نیا

تنها می ذارنت آقا، وفا ندارن
دارن برای مهمونی، نیزه میارن

اگه میای، خواهرتو نیاری
آیه های کوثرتو نیاری
رقیه و اصغرتو نیاری

»کوفه نیا حسین عزیز زهرا«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه غم که پیشونیم شکست
هستی من فدای تو

خون می باره چشام ولی
برای بچه های تو

این کوفیا به روی تو، می بندن آُب
بی وفاها می سوزونند، دل رباُب

نشونی از رحم و وفا ندارن
روی دلت هزارتا داغ می ذارن
آخه دارن سه شعبه ها میارن

»کوفه نیا حسین عزیز زهرا«



خ
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

کاروان حسین / واحد1182

میاد کاروانی با شور و نوا
به سوی تو، ای دشت کرب وبال
به تو خیره چشم همه عالمین

رسیده آخه کاروان حسین

بیا و دیگه همدم آسمون باش
بیا و با این قافله مهربون باش

توی کاروانش گل الله داره
ببین گل یاِس سه ساله داره

یه غنچه ی شش ماهه داره به همراش
تحمل بی آبی سخته براش
ـــــــــــــــــــــــــ
دل تو هم انگار شکسته شده
تا دیدی راه آقا بسته شده
همینا که گفتن به کوفه بیا

راهش رو گرفتن با سر نیزه ها

باید خون بباری این اول راهه
که شاهد حرفم خاک قتلگاهه

سر کشتن یادگار پیمبر
قیامتی می شه غروب آخر

پیش چشای خون گرفته ی خواهر
می ره روی نیزه سر برادر

یوسف رحیمی
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و ن
ها 

نوا بابا حسین / واحد3

یادته تو مدینه، برا من و سکینه
چادر نماز خریدی

وقتی رسیدیم اینجا، دست نوازشت رو
روی سرم کشیدی

بیا و ببین
که مونده رقیه با چشمای تر
شبای غم من نداره سحر
بیا منو از این خرابه ببر

بیا و ببین
چقدر شبیه مادر تو شدم

شریک غم خواهر تو شدم
ببین که گل پرپر تو شدم

تا که رفتی چادر نمازو بردن
دور از عمو بچه ها سیلی خوردن

ـــــــــــــــــــــــــ
بیا ببین باباجون، از وقتی که تو رفتی

رو خاکا سر می ذارم
بیا بشین کنارم، که خیلی حرفا دارم

از روز و روزگارم

چهل روزه با
دل خون و دستای بسته شده
رقیه از این دنیا خسته شده

ببین دیگه خیلی شکسته شده



خ
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 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

120
مگه همیشه

بابای یتیما نبودی بابا؟
منم یتیمم توی ویرونه ها

به دیدن این غم کشیده بیا

اشک غربت می باره از تو چشمام
خسته م بابا از دست مردم شام

محمدرضا رضایی
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و ن
ها 

نوا غریب مادر / واحد2

به سوي تو میام بازم آقاجون
با روی سیاه و دل پریشون

به سوی تو میام با سر به زیری
تا که دست عبدت رو باز بگیری

مي دونم آقاجون، دلت رو شکستم
ولي دیگه راِه حرم رو نبستم

می بخشی آقا بنده ی رو سیاهو
قبول می کنی عبد بی پناهو

می شه دلم از نور معرفتت ُپر
اگه تو بخوای من می شم مثه ُحر

ـــــــــــــــــــــــــ
می خوام برای تو شهید شم آقا
پیش مادرت رو سپید شم آقا

یه آرزو داره چشای ترم
بیا شبیه ُحر باالی سرم

شهید شده هر کس، میونه ی میدون
گرفتي به زانو، سرش رو آقاجون

ولی بمیرم که اون لحظه ی آخر
سر تو رو خاک بود غریب مادر
شده پِر خون چشمای ابری آقا
که تو کشته ی قتل صبری آقا



خ
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مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

فدایِی تو / واحد1222

چقدر عموجونم غریبه خدا
روی لباش أمن یجیبه خدا
چه تنها و مظلوم و بی پناهه
حاال غریبونه تو قتلگاهه

داره آسمونا، می شه تار و تیره
شده چشم خیسم، سوی عمو خیره

مگه کسی آروم می تونه بشینه
حاال که داره مادرش می بینه

دیگه تاب موندن نداره دل من
غم عموجون می شه قاتل من
ـــــــــــــــــــــــــ
شده دل خونم هوایی تو

می شم من هم آخر فدایی تو
سرم رو برات روی دست می گیرم

امیدم اینه پیش پات بمیرم

فدای تو جونم، فدای تو هستم
ایشاال بُیفته، به پای تو دستم

اگه حرمله با یه تیر سه شعبه
شده خیره به حنجرم عموجون

چی بهتر از این که پیِش قدم تو
جدا بشه از تن سرم عموجون
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ها 

نوا یاران عاشورایی / واحد3

عزیز قلب طاها، خدا با مهرت آقا
گل ما رو سرشته

حسین عزیز زهرا، با تو نفس کشیدن
برای ما بهشته

پناه حرم
به شوکت و آقایی تو قسم
نمی ذاریم آقا بیفته علم

نمی شینه با ما رو قلب تو غم

فدای توایم
فدای غم و غصه های توایم

یه عمره که ما در هوای توایم
همه شهید کربالی توایم

تا که ماتم، نشینه تو نگاهت
ما جون می دیم، یکی یکی به راهت

ـــــــــــــــــــــــــ
آماده ی نبردیم، اگه قابل می دونی

آقا فدایی هاتو
تو روح اقتداری، به ابرو َخم نیاری

ما جون می دیم براتو

فدای نگات
الهی نشینه غمی تو چشات

ما اومدیم اینجا بشم به فدات
ایشاال آقا سر می دیم به هوات
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124
عزیز خدا

نداره بدون تو دنیا بها
می شه یه نگات آبرو برا ما

فدایی تو سربلنده آقا

از دست تو، همه حاجت می گیریم
پای عشِق تو سربلند می میریم
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نوا وای از یتیمی / واحد1

هجوم آوردن سوی تو
گرد و غباری شد به پا
چی اومده به روز تو
میون میدون بال

من بمیرم سهم تو شد، داغ عظیمی
هر که تو رو دیده می گه، وای از یتیمی

ِصدام زدی ولی چه دیر رسیدم
قد کشیدی تو اما من خمیدم
بعد تو از زندگی دل بریدم
ـــــــــــــــــــــــــ
ای الله ی غرق به خون
دل کندن از تو مشکله
کاشکی نبینه مادرت
موهات تو چنگ قاتله

بند اومده راه نفس، میون سینه
تازه شده پیش چشام، داغ مدینه

هر کسی که از کوچه ها جا مونده
خودش رو به دشت بال رسونده

با داغ تو دل منو سوزونده
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آروم جون بابا / واحد1261

لب های خشک تو علی
داره منو آب می کنه
فکر فراق تو ولی

دلم رو بی تاب می کنه

دیگه دلت بی قراره، برای رفتن
اما بگو از تو چطور، دل بکنم من

آخه تویی آروم جون بابا
بی تو دیگه بها نداره دنیا
کجا می ری دار و ندار لیال
ـــــــــــــــــــــــــ

ناله ی تو بلند شد و
شده کوتاه عمر بابات
چی اومده به روز تو
الهی من بشم فدات

از قامت رشید تو، چیزی نمونده
بدجوری داغ تو بابا، من رو سوزونده

تا کنارت جون ندادم براتو
یار دیگه واکن علی چشاتو
پاشو ببر تا خیمه ها باباتو
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نوا لب خشک سقا / واحد2

چی دیده علمدار مگه توی آب
دلش شده این طوری پر تب و تاب
داره می بینه چشم خیس حسین
می بینه لب خشک طفل رباب

با لب های خشکش، راهی شده سقا
می خواد برسونه، این آبو به موال

شاید که دل موال آروم بگیره
شاید روی دستش علی نمیره

می گه کمکم کن یا حضرت زهرا
شرمنده نباشم ز روی شما
ـــــــــــــــــــــــــ

میاد ولی دشمن گرفته کمین
می خوان بریزن آبو روی زمین

آخه خوب می دونن که شرمندگی
چه سخته برا ماه ام بنین

قلم شده دست و، چشاش پر خونه
ولی مشک آبو می خواد برسونه

براش بمیرم مشکشو زدن آخر
خراب شده دنیا به روی سرش

نرفت سوی خیمه تا که بیشتر از این
شرمنده نشه از روی خواهرش

یوسف رحیمی
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مادر برات بمیره / واحد1283

الالیی ای گل من، آروم بگیر عزیزم
بخواب رو دست مادر

یا عمو آب میاره، یا که بارون می باره
الال علی اصغر

عزیز رباب
دیگه شدی خسته، چشاتو ببند
اگه نمی خوابی یه ذره بخند
صدای حرم شد به گریه بلند

تقال نکن
برات بمیرم که گرفته صدات

برات بمیرم من چه خشکه لبات
تو تشنه و لبریز آبه فرات

از تشنگی لبات مثه کویره
گریه نکن مادر برات بمیره
ـــــــــــــــــــــــــ

صدات گرفته مادر، ُهرم لبای خشکت
دل منو سوزونده

چیکار کنم عزیزم، خیمه به خیمه رفتم
یه قطره آب نمونده

یه دریا فرات
مگه چَقَدر آب یه غنچه می خواد

که هیچکی به این یاس تشنه نداد
امید من اینه که سقا بیاد



129

خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا اگه برسه
سیراب می شی ای طفل نازنینم
میام کنار گهواره ت می شینم
شاید دوباره خنده تو ببینم

از گریه هات ببین دلم شکسته
مثل لب هات چشام به خون نشسته

محمدرضا رضایی
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عمو کجایی / واحد1301

صدایی از خیمه میاد
الالیی می خونه رباب

می گه علی اصغرم
آروم بخواب آروم بخواب

می گه بخواب که خواب خوش،  فردا سرابه
وقت بی تابی تو و مرگ ربابه

امشب رباب تا خود صبح بیداره
از تو چشاش یه دنیا غم می باره

می دونه که فردا علی نداره
ـــــــــــــــــــــــــ

امشب کنار خیمه هاست
تا صبح امیر علقمه

بچه ها آروم می خوابن
بی اضطراب و واهمه

فردا ولی به پا می شه چه ناله هایی
همه می گن با اشک و آه، عمو کجایی

نمی مونه خدایا راه چاره
آتیش غم از هر طرف می باره

صورت یاس نیلی می شه دوباره

 



131

خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا وا حسینا / واحد2

شده محشری برپا دور و برت
برادر من! چی میاد به سرت
دارم می میرم از مصیبت تو
روی خاک گوداله صورت تو

غم تو دلم رو، داره می سوزونه
تنت رو می بینم، که غرق به خونه

میاد صدای ناله ی مادر تو
شده خیره خنجر به حنجر تو

می ره پیش چشمای نیمه جون من
رو نیزه های بی کسی سر تو
ـــــــــــــــــــــــــ
پاشو ببین ای نور چشم ترم
با آتیش کینه میان به حرم
بازم یه گل یاسی نیلی شده

تسلِی داغ تو سیلی شده

میاد هر که از راه، داره تازیونه
بزرگ و کوچیکو، زدن بی بهونه

تو خیمه ها گوشواره ای نمی مونه
هر کس یه جوری من رو می سوزونه

یکی هم داره می گه از نعل تازه
حاال برای تشییِع جنازه
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غروب کربال / واحد1321

یه عمره که روضه خونه
چشمای غرق خون تو

خاطره های کربال
آتیش زده به جون تو

تنگ غروبا که می شه، دلت می گیره
آخه غروب کربال، یادت نمی ره

غروبی که دیدی رو نیزه ماه رو
الله های پرپر قتلگاه رو

بچه های یتیم و بی پناه رو
ـــــــــــــــــــــــــ

سر اومده صبرت آقا
که بی قرار رفتنی

سر می ذاری به روی خاک
ولی اسیر شیونی

یادت میاد کربال و غروب آخر
آتیش زدن به خیمه ی آل پیمبر

توی دلت چه آتیشی به پا بود
دشمن تو بی رحم و بی حیا بود

سوره ی عشق به زیر دست و پا بود

یوسف رحیمی
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نوا خورشید بیداری / واحدتند

تو خورشید دالی بیداری
ُتو دل های عاشقا جا داری
تا که قرآن بمونه پاینده

روی نیزه سر تو شد قاری

روشن مونده فروغ دین ما
با نماز خونین تو یابن زهرا
زنده از تو تا ابد این مکتب
فدای ایثار تو و صبر زینب
ـــــــــــــــــــــــــ
»هیهات منا الذله« سر دادی
در راه حق علی اکبر دادی
ای منجی اسیرای دنیا

دل ها رو سوی خدا پر دادی

ما هم سوی تو پناه آوردیم
یه دل خون و روی سیاه آوردیم

از بند دنیا رها کن ما رو
آسمونی مثل شهدا کن ما رو

یوسف رحیمی
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روحی لََک الِفدا / شور1341

با چشم بارونی، با این پریشونی
من کربال می خوام تو که دردمو می دونی

از راه دور سالم آقای من
اشک غمه توی چشمای من

کرببالت همه دنیای من، آقای من

الُم َعلی خاِمِس أَصحاِب الِکسآء أَلسَّ
ماء الُم علی َمن بََکتُه اَهُل السَّ السَّ
الُم علی َمن َدَفَنُه اَهُل الُقری السَّ

»روحی لََک الِفدا حسین«
ـــــــــــــــــــــــــ

تو مجلس آقام، اذن عزا می خوام
تا روضه خون میگه حسین، جاری می شه اشکام

ای مذهبم، لک لبیک حسین
تاب و تبم، لک لبیک حسین

ذکر لبم، لک لبیک حسین، لبیک حسین

تو دل نوکرت خیمه ی عشق تو به پاست
هر کجا که بیاد اسم تو اونجا کربالست
سایه ی پرچمت رو سر ما سینه زناست

»روحی لََک الِفدا حسین«
ـــــــــــــــــــــــــ
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نوا هر جا زمین خوردم، اسم تو رو بردم
آقا دوباره جون گرفت، با تو دِل مرده م

تنها تویی دلیل زندگی
گریه برات نماز بندگی

حرفی که نیست به جز شرمندگی، شرمندگی

من زمین خورده ام، شد پناهم این روضه ها
می دونم دستمو می گیری ای خون خدا

آخرش آبرو می خری ارباب با وفا

محمدرضا رضایی

 



خ
رس

ی 
 ها

مه
گا

هن
ها

ه 
وح

و ن
ها 

نوا

تو حرم غوغاست / شور1362

شبای جمعه که چشا دریاست
تو دالی ما قیامت برپاست

شبای جمعه تو حرم غوغاست
آخه مهمونت مادرت زهراست

غوغایی به  پا می شه تو حرم
میاد مادرت با قامت خم

می گه زیر لب ای وای پسرم

بر سر می زنن آسمونیا
میاد فاطمه با شور و نوا
تا قتلگاهت ای خون خدا

ـــــــــــــــــــــــــ
این شبا هر کس که سیاه پوشه
داره از اشک روضه ها توشه

یه سالم می دیم از توی هیأت
ولی دلتنگیم برا شش گوشه

دل بستم آقا به کرم تو
کی میام آخه تا حرم تو
می دونی دلم داره غم تو

دل می بره از همه بوی سیب
شد قسمت من دلی بی شکیب

از دوری تو آقای غریب

یوسف رحیمی
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نوا سرود پایانی
 

لبیک یا حسین / سرود پایانی

در راه تو همه هم قسم
لبیک یا حسین بر لبم
آماده ی دفاعیم همه
آماده ی دفاع از حرم

می آییم تا برپا بماند این مکتب
این جاِن ناقابل فدایت یا زینب

تا شهادت در راهت می مانم
با صابری ها* رفت از تن جانم

من دلتنگم دلتنِگ یارانم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تا ابد در دل و جان ما
شور عشق حسینی به پا
»اَل تَبُرُد أبَدا«** به لب

قبله ی قلب ما کربال

در این راه تا آخر حسینی می مانیم
پیرو نهضت خمینی می مانیم

این انقالب اگر شد جاویدان
ما مدیونیم به خون شهیدان
به همت و آوینی و چمران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راه ما روشن است از غدیر
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با والیت شدیم هم مسیر138
فصل عزم و جهاد است هنوز

اما فصل جهاد کبیر

با شعاِر »َفال ُتِطِع الکافرین«***
با دشمن می جنگیم برای حفظ دین

در سایه ی قرآن و والیت
با اخالص و تقوا و بصیرت

این راه ماست تا صبح شهادت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم ای بهار خدا اَلسَّ
سوره ی رحمت کبریا

در این خزان جور و جفا
ای خورشید عدالت بیا

جان بر لب، صنعا و دمشق و زاریا
امید مظلومان اباصالح بیا

کی می آیی ای ماه عالمین؟
از مکه سوی بین الحرمین
با ذکر یا لثارات الحسین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شهید مهدی صابری

** اّن لقتل الحسین حرارۀ في قلوب المؤمنین ال تبرد أبدا
*** َفال ُتِطِع الْکاِفریَن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َکبیراً )فرقان/52(

یوسف رحیمی
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نوا از آسمون این نوا رسید  نغمه یا لیتنا رسید
دم بگیرید ای حسینیان  کاروان کربال رسید

با ذکر یا اباعبداهلل    برخزید عاشقان بسم اهلل )2(
یا ثاراهلل حسین وابن ثاره

دل ها دارد رو به سوی تو  جان ها دارد عطر و بوی تو
تا چشمه باغ حق شوی  خون می جوشد از گلوی تو

ذکر دل ها مدد ثاراهلل  پبروز تا ابد ثارهلل

بهای تو شوق و صف به صف    گیسوی تو پرم شرف
از ؟؟؟؟ اعتالی حق      برنداریم دس از این هدف
راه ما راه عزت خواهی    نمانده تا شعادت راهی

شوق و شورت در سرشت ما  کربالی تو بهشت ما
با دستان خودم رقم بزن  شهادت را سرنوشت ما

؟؟؟    عطر باغ یاست  
قاسم و     اکبر و عباست

این دل شد حسرت نشین تو  آرزویش شرزمین تو
می خواهد تا میهمان شود  بر سفره اربعین تو

تا نهد  رو به سوی جاده
بیاید  تا حرم پیاده

 
حامد اهور
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نوحه شب 1407

گوشه ی چشمی، گر کند رهبر
من کفن پوشم، چون علی اصغر

در کارزار مسلمین، فصل بیداری است
هیهات مناالذله در، خون ما جاریست

هستیم تا، کربال، یاحسین، یاموال
.......

کودکان ما، مرد میدان اند
ازتو می گویند، ازتو میخوانند

از کودکی دل بهر تو،تنگ و بی تاب است
ارثیه ی فرزند من، عشق ارباب است

ای ماه، بی همتا، یاحسین، یاموال
..
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نوا شب 8

چون تو میمانم، تا دم آخر
در صف رهبر، یاعلی اکبر

لبیک یابن المرتضي،نقش پیشانی است
پیر خراسانی ما، هم جمارانی است

مهر تو،در دلها،یاحسین،یاموال
..........

میزند برهم، نام تو میدان
راه تو اسالم،رسم تو ایمان

من زنده ام تا جان دهم، پای این مکتب
آقا نظر کن تا شوم، حامی زینب

هر روزم عاشورا
یاحسین، یا موال

............
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شب 1429

حضرت زهرا،تا شود راضی
جان به کف داریم، بهر جانبازی

ما ذوالفقار حیدریم، در مصاف شب
پس کلنا عباسک، سیده زینب

ای شورت،در سرها
یاحسین،یاموال

................

ای بصیرت از،چشم تو جاری
کی علم افتد،تا تو سرداری

ای پرچم دین در کف ات،هرچه باالتر
حاال همان پرچم ببین،در کف رهبر

پرچم، تو باال، یا حسین، یا موال
........................
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من براتم می کنم را، از تو می گیرم
با تو می مانم، با تو می میرم

تو بوده ای پیرم اگر، بندگی کردم
یک عمر با عشق حسین، زندگی کردم

هم دنیا، هم عقبی، یاحسین، یاموال
...........

در سرم شوَر ت، در دلم یادت
می رسد هر دم، شور فریادت

هیهات مناالذله شد، نقش جان من
با هیات تو بشکنیم، هیبت دشمن

ای عشقت، در دل ها، یا حسین، یا موال
................
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شب 14411

دشمن از ذکرش، بشکند هر شب
رمز بیداری است، رمز یا زینب

تا راه و رسم کربال، جانفشانی شد
دشمن زمین گیر و حسین، آسمانی شد

بی تابت، قلب ما، یاحسین،یاموال
.................

عطر تو پیچید، در دل صحرا
تا ابد باالست، پرچمت آقا

ای پور حیدر ما همه، در صف ات هستیم
با نائب فرزند تو، عهد خون بستیم

فدایت،جان ما،یاحسین،یاموال
..........
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با شهیدانت، همنوا هستیم
تشنه کامان، کربال هستیم

تا ریشه در خون خدا، دارد این پرچم
هرگز نیفتد انقالب، دست نامحرم

ای پیر، شهدا، یاحسین، یاموال
...........

رهسپاران، راه خورشیدیم
چشم بر راه، صبح امیدیم

ما با والیت زنده ایم،تا دم آخر
تا زنده ایم رزمنده ایم، در صف رهبر

ای نقش، قلب ما،یاحسین،یاموال

حامد اهور
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سرود پایانی146

پر از  شهودم
پر از اشارت

سراپا شوقن مثل نسیمن
همیشه تازه مثل عطر یاسن
شهدارو کجا ما می شناسیم
شهیدارو شهیدا می شناسن
ُپر از امیدم  پر از ارادت

الهی قسمت  شه شهادت

دمشق و باغ پرپرم
مداقعان این حرم

برای زنیب جون میدم
ماه محرم

ال اری الوت اال السعاده
اللهم الرزقنا الشهاده

انی سلم لمن، سالمکم
انی حرب لمن حاربکم

 
بیا مثل جهان آرا شهید شیم
که خرمشهر دل آزاد باشه

بذارهیهات منا الذله ما
همیشه در جهان فریاد باشه

نصیب دل ها شده هدایت
به پیروی از خط والیت
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نه ترسی داریم نه هراس
تحریما دیگه بی معناس
امان نامه رو رد کرده

غیرت عباس

آقا سایه ش بر سرمونه
راه عزت زنده می مونه

انی سلم لمن سالمکم
انی حرب لمن حاربکم

 
من از شوق شهادت مست مستم
به عمره توی خم چله نشستم
دلم موکب به موکب بی قراره

پیاده عازم این اربعینم

محرم عشقو یادم داد
پیر جماران روحت شاد

که گفتی زنده ست مکتب با
ناله و فریاد

در دل وقت  ادای دینه
راه عاشق  را حسینه

انی سلم لمن سالمکم
انی حرب لمن حاربکم

جواد محمدزمانی
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