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145  رکعبۀ اَحرا



  ــــــــ  9  ــــــــ

  
  جاوید ةزند

   یـانـؤاد کرمـــف   
  

  دوست ریکشتۀ شمش ت؟سیک دیجاو ةزند

  اوست ریقلوب در دم شمش اتیکآب ح
  

  عشق دانیهنوز خاك شه یبشکاف گر

  ...از آن کشتگان زمزمۀ دوست دوست دیآ
  

  ست یکی اتشیموت و ح ،شناسزدانی ةبند

  ...طبع و خوست که به نور خداش پرورشِ نآز
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  من است سامع صوت خدا ؤگوش دل م

  ...هوست و ير از هالک پم ،چه ز آواز خلق رگ
  

  ؟وارسته را با سر و سامان چه کار عاشق

  ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست ۀقص
  

  نیدوست اوست که همچون حس داریعاشق د

  ...رخسار او سرخ ز خون گلوست يزرد
  

  کرشیاگر پاره کند پ ریدوست به شمش

  دوست بر بدنش مو به موست ریشمنت شم
  

  برند عترت او دشمنان يریگر به اس

  نکوست ،هرچه ز دشمن بر او دوست پسندد
  

  کن هیدر غم او گر »ادؤف« یتا بتوان

   رو نزد خدا آبروست آبِ نیبر تو از ا

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
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  اال سعاده ال أري الموت

  یبهجت نیمحمدحس 
  

  است هنوز جانیاز شور تو غرق ه عالم

  الهام جهان است هنوز یۀما نهضتت
  

  ستم انیبن يو نابود یرانیو بهر

  دمان است هنوز ل،یجوشان تو چون س خون
  

  رهبر عشق يا ،ات مردانه يفداکار در

  نگران است هنوز رتیبه ح امیا چشم
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  فَلیرحل معنا 
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  آور خون است و خروش امیتو پ يکربال

  است هنوز دگران يراهنما مکتبت
  

  برپاست امتیتو ق امیز ق امتیق تا

  است هنوز انیتو ع امیتو پ مایق از
  

  بالست و جا کرب ماه است محرم، همه همه

  جهان موج جهاد تو روان است هنوز در
  

  ریدل کار،یاستاده به پ نمتیب جاودان

  ...تو را ورد زبان است هنوز» الموت يرأ ال«
  

  و عشق يآزاد ةاسو يپاك تو ا تربت

  نظران است هنوز صاحب ةدید ۀسرم
  

  آموخت لتیدرس فض تو به ما انقالب

  ...اخالص تو سرمشق جهان است هنوز نقش

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
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   ما رأیت اال جمیال 
  اهديـلی مجـمحمدع  
   

  ؟ستادهیا ایدن يکه رو در رو يمرد نیا ستیک

  ؟ستادهیابا احم یدشمن ب يایدر دل در
  

  دشمن از خروشش لیبه جان خ افتد یلرزه م

  ستادهیا اینبض دن ،یقلب هست بشیوز نه
  

  ها یدلایبر فرق شط از در يد پاگذار می

  !ستادهیا ،ایست در ییوه چه بشکوه و تماشا
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  فَلیرحل معنا 
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  ها از پا نشسته بار داغ ریز نبیگر چه ز

  ستادهیتا ا ها، مهیکرده بر عمود خ هیتک
  

  یحت نهییتر از آ نازك یاو که دارد فطرت

  ستادهیا ،ز خارا یدر مصاف خصم چون کوه
  

  »الیمال جا ـ الالب یفـ  تأیما ر« ویبا غر

  !ستادهیا بایچه ز ی،آن همه زشت يرو شیپ
  

  :دیدرس را آموخت با نیکربال ا امیاز ق

  ستادهیاال ا ،ظلم را نتوان ز پا انداخت
  

  :ارانیسوار ظهر عاشوراست  تک امیپ نیا

  !ستادهیاما ا ،باستیمرگ در فرهنگ ما ز
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   يبدحیات اَ

  ارــازگـا سـرض المـغ 
   

  خریدیم بال رابهر والي تو  ما

  را »ال« لحظه کشیدیم به آتش یمِ یک
  

  حیات ابدي بر شرف و خون دادیم

  از اول به هواي تو هوا را شتیمکُ
  

  قسم چشم به عالم نگشوده واهللا

  آینۀ روي تو دیدیم خدا را در
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  فَلیرحل معنا 
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  تسلیم نگیریم تیغ والیت سرِ از

  بار اگر خصم بگیرد سر ما را صد
  

  هترمروه اگر پاي کشیدیم چه ب از

  خاك سر کوي تو دیدیم صفا را در
  

  عطش ماست ز جام عطش تو رفع

  دیده نهادیم از آن تیر بال را بر
  

  زخم دم تیغ تو مرهم نپذیریم جز

  درد تو بر درد نخواهیم دوا را جز
  

  ما عالم زر بود روز که دانشگه آن

  ...تو آموخت به ما درس وفا را عباس
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  حسین غم و مهر

  یـلویـد چــرشـم  
  

  از مادر گرفتم ریبا ش نیمن غم و مهر حس

  مدم دستور تا آخر گرفتمآاول ک روز
  

  ینیقطره از عطر حس کیمشام جان زدم  بر

  شک و گالب و نافه و عنبر گرفتماز م سبقت
  

  را حضرتش ياز خاك پا يا ذَر ذره عالم

  افتخار از حضرت داور گرفتم يبرا از
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  فَلیرحل معنا 
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  تمنشس ها ساعت ،ساعات ةدر درواز بر

  مضطر گرفتم نبیسراغ حضرتش از ز تا
  

  !ردیاحش بمکاش مد ؟نبیچه ز دمید ینبیز

  ...تا سر در گرفتم يپا ،نشیز آه آتش من
  

  فرمود شاه تشنه کامان ین يگه از باالنا

  ...از سر گرفتم یزندگ ،به راه دوست دادم سر
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  ام از دیده آب آورده

  یتهران خوشدل 
  

  ام اب آوردهکه از شام خر ییها داستان

  ام از صبر خود در اضطراب آورده یعالم
  

  بود با من همسفر یتو بر ن نیخون رأس

  ام زآن چه از شام خراب آورده یتو دان خود
  

  شیخو ماریتو بر ب نیب! اهللا ناطق کتاب يا

  ام اُم الکتاب آورده ةاز سور يا هیآ
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  فَلیرحل معنا 
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  یبه ن دمیزدم بر چوب محمل تا سرت د سر

  ام از خون خضاب آوردهسر بشکسته را،  نیو
  

  در خرابه جان سپرد زتیچشم من عز شیپ

  ام غصه، تاب آورده نیکه با ا نیب یجان سخت
  

  ات نهیس يات گر خفته رو شش ماهه کودك

  ...ام او همره، رباب آورده دارید یپ از
  

  نیبربند لب از ماتم سلطان د »خوشدال«

  ام الحساب آورده ومیبرات رحمت  چون

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  ــــــــ  21  ــــــــ

  
  رود از سر نمی هواي تو

  جودي خراسانی 
  

  رود یتو از سر نم يرفتم من و، هوا

  رود یخواهر نم ۀنیغمت ز س داغ
  

  برادر، که خواهرت میتا رو زیبرخ

  رود یمادر، نم ۀروض يبه سو تنها
  

  اندر لب فرات! خشک تو يگلو سوز

  رود یتا لب کوثر نم ادی را زِ ما
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  22  ــــــــ

  ز خاطرم ،لحد شودم جا ۀگوش تا

  رود یکافر نم یخولتنور  کنج
  

  زرانیو طشت زر و چوب خ دیزی بزم

  ...رود یمضطر نم نبیز ادیز  هرگز
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  ــــــــ  23  ــــــــ

  
   ...اندوه و هجران نیاربع کی
  محمدجواد غفورزاده 
   

  دیغم از در درآ کیچون پ سحر

  دیآه از دل برآ نه،یاز س شرار
  

  از وطن دور یکاروان يدرا

  دیآ و در واریگوش جان ز د به
  

  است تیب اهل کاروان گمانم

  دیآ دل با سر ۀکعب يسو که
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  24  ــــــــ

  ست ياز چشم هر آالله، جار گالب

  دیآ غمبریعطر عترت پ که
  

  اندوه و هجران نیاربع کیاز  پس

  دیبرادر، خواهر آ دارید به
  

  خواهر که غوغا کرده در شام همان

  دیآ غمبریپ ۀحانیر همان
  

  انشیخواهر که با سحر ب همان

  دیمحشر آ دهیهر جا آفر به
  

  خواهر که کس نشناسد او را همان

  ...دیپرپر آ يها باغ الله به
  

  سفر کرد نیاز کربال، غمگ اگر

  دیآ تر نیاز گَرد ره، غمگ کنون
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 هاي اربعین اشـعار و نوحه 
  

  ــــــــ  25  ــــــــ

  از جان زهرا »يوا يوا« ينوا

  دیآ دریح »يها يها« يصدا
  

  سوز ما را طاقت دارید نیا از

  دیخون دل از چشم تر آ همه
  

  فوج کیبه استقبال  یآهنگ غم

  دیو پر آ بال یب يرهاکبوت
  

  میکبوترها بخوان نیبا ا ایب

  :دیرا که شام غم سرآ يسرود
  

  بابم يکو يفزا جان میشم«

  دیاندر مشام جان برآ مرا
  

  کینزد! هکربال شد عم گمانم

  دیمشک ناب و عنبر آ يبو که
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  26  ــــــــ

  گور ةاز گهوار! همع گوشم به

  دیاصغر آ يصحرا، صدا نیا در
  

  دار دم نگه کیناقه را  مهار

  دیاکبر آ ال،یاستقبال ل که
  

  یدارم التماس! عمه يا یول

  د،یخاطر زارت گر آ قبول
  

  صحرا مکن منزل که ترسم نیا رد

  1»دیشمر دون با خنجر آ دوباره

  

                                                                            
 .است یخراسان ياز جود ومهیداخل گ اتیاب . 1
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  ــــــــ  27  ــــــــ

  
  فیض زیارت 
  یـانـسـان یــلـع   
  

  از تو جدا کردم ریآن ساعت که خود را ناگز از

  کردمها  چه دم،یها د چه يدیو د يبود یبر ن تو
  

  بردم ینم دنیبر ماندن و قبر تو را د گمان

  را تمنّا از خدا کردم ارتیز ضیف یول
  

  را اماو ت جستم یکه م يمانده آن روز ادمی به

  کردم ها زهیو ن ریسنگ و ت ریبه ز دایپ تنت
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  28  ــــــــ

  دل اگر نشناختم آن روز يِآشنا يرا ا تو

  تا کجا کردم نیوفا ب ،یاکنون تو نشناس مرا
  

  را چون جان گرفتم در برم اماچاك تو  تن

  حفظ اطفالت، تو را آخر رها کردم يبرا
  

  آب تو شمع، آبم کرد بانگ آب سان هب

  چشم وا کردم يها تشنه بودم چشمه اگرچه
  

  سوخته همچون دلم آن شب يها مهیخ انیم

  خود نشسته خواندم و بر تو دعا کردم نماز
  

  دمید یبه ن يمهر یز ب ،هرت رام يجا شکسته

  و اقتدا بر مقتدا کردم شیفرق خو ستمشک
  

  دل میهرگز ندادم عجز را ره در حر یول

  کردم یدشمنان چون مرتض انیم یسخنران
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   آور خون شهدا امیپ
  ارـازگـا سـرض المـغ  
   

  کردند میکز تو جدا یمرگ من بود دم

  کردند میگودال فدا ۀهمان گوش در
  

  به من ندیکه نبودند بگر دوستانم

  کردند میبرا هیگر یهمگ دشمنانم
  

  دمیدرافتم د يکجا خواستم از پا هر

  کردند میدست گشودند و دعا کودکان
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  فَلیرحل معنا 
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  تیها از تو که گم گشته امانت خجلم

  کردند میو صدا دندیسر خار دو بر
  

  یتو ول يرو يها داشتم از دور هیگر

  کردند میها بود که بر اشک عزا خنده
  

  که گرفتند غبار از محمل همرهانم

  کردند میدر خاك فتادند و رها همه
  

  دوست يدم مرگ طرفدار تو بودم ا تا

  کردند میبه وفا نیتحس کسرهی دشمنان
  

  نیاسارت همه جا عزّت من بود حس نیا

  ...کردند میآور خون شهدا امیپ که
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  تن زیارت سرِ بی

  مـؤیـدا ـضسیـدر  
  

  نوا کردم ،یتو رفتم چو ن ينوایز ن

  کردم نوایو نها را چ هیکه باد چنان
  

  ز غمت ستمیهر کجا که نشستم گر به

  تو را صدا کردم دمیهر طرف که دو به
  

  بپرس کز داغت النیمغ يخارها ز

  ها کردم اشک فشاندم، چه ناله چقدر
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  فَلیرحل معنا 
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  خنجرها ریسر به ز یب کریپ طواف

  ها کردم زهیتن به ن یسرِ ب ارتیز
  

  من بود ةدادن خونت به عهد جهینت

  د خود وفا کردمصبر کردم و بر عه که
  

  میبه نماز شبت دعا گو یخواست تو

  را به جان تو در هر نفس دعا کردم تو
  

  بود دلمتو ر قرآنِ خواندنِ ،زهین به

  صفا کردم یچه سوختم از غم ول اگر
  

  خوردم تا انهیتاز یدست بسته بس به

  ...وا کردم نهیظلم ز دست سک طناب
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  یک کاروان دل

  مـؤیـدا ـضسیـدر  
  

  کاروان دل آوردم کیتو  يربالبه ک

  به منزل آوردم يکه تو داد یامانت
  

  غم فرو رفتم يایبار به در هزار

  به ساحل آوردم متیتیر چند د که
  

  ادانیز چنگ ص ،حرم را کبوتران

  داده و چون مرغ بسمل آوردم نجات
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  34  ــــــــ

  که از پا فتاد پشت سرت هیجز رق به

  اهل حرم را به منزل آوردم تمام
  

  سرت شد شمع ،ها رانهیحفل وبه م یشب

  ها من از آن شمع و محفل آوردم ثیحد
  

  ما را يبه سلسله بستند بازو اگر

  خصم تو را در سالسل آوردم اتیح
  

  یابیبه جسم کبودم فکن که در نظر

  ...رها شده از چنگ قاتل آوردم یتن
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   یک نیستان ناله

  يدـمجاه یمحمدعل 
   

  ام  دهبا کاروان آور یاز من خواست آنچه

  ام  گلستان گل به رسم ارمغان آورده کی
  

  و من دیبار یعالم فتنه م واریدر و د از

  ام  داراالمان آورده نیپناهان را بد  یب
  

  برنخاست ياریره از جرس هم بانگ  نای اندر

  ام جا با فغان آورده نیرا تا بد کاروان
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  فَلیرحل معنا 
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  آمدم یسفر با دست خال نیز یینگو تا

  ام ز نهان آوردهجهان درد و غم و سو کی
  

  تر است خوش یشام ار نپرس رانهیو ۀقص

  ام  خزان آورده غامیاز آن گلزار، پ چون
  

  از دل قرارت برده بود یبودم تشنگ دهید

  ام اشک روان آورده یدامن تیبرا از
  

  کنم يبهرت عزادار نوایبه دشت ن تا

  ام  ناله و آه و فغان آورده ستانین کی
  

  گردان تونثارت سازم و گردم بال تا

  ام  نقد جان آورده تیکف خود از برا در
  

  را نرنجانم ز درد نتیدل مهرآفر تا

  ام  از درد دل را بر زبان آورده يا  گوشه
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   یک عمر بود هجر تو

  غفورزاده محمدجواد 
   

  نبود نیداغ غمت برجب ریما را که غ

  نبود نیکه دل ما غم اي لحظه نگذشت
  

  دیا ندچو م يآسمان به صبور هرچند

  نبود نینبود که اندر کم یرا غم ما
  

  دیو ام ياگر نداشت به آزاد یراه

  نبود نیهمه شورآفر نیاسارت، ا رنج
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  فَلیرحل معنا 
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  چو من یکس !نبیمحمل ز آفتابِ يا

  نبود نیچ تو خوشه ارتیخرمن ز از
  

  با سر تو مرا همسفر نبود ریتقد

  نبود نای از ریسفر، مقدر من غ نیا در
  

  گرفت یش نماز نگاه گرم تو آت گر

  نبود نیمن آتش ۀشام و کوفه، خطب در
  

  هنوزام  تو چرا زنده یکه ب رتمیح در

  نبود نیکه با تو بستم از اول، چن يعهد
  

  به ما گذشت يفراق تو عمرة روز ده

  نبود نیاربع کیعمر بود هجر تو،  کی
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قسم به حت عشقرم   

  یـکوهـا شـرض المـغ 
   

  زیرخسحر ب يشفق نشسته در آغوشت ا

  زینظر برخ کی ،رود از هوش یم ستاره
  

  که به شوق تو بال در خون زد يکبوتر

  زیبام عشق تو گسترده بال و پر برخ به
  

  چشم بوسه بر قدمت کیمن به حسرت  چو

  زیدر ره تو خاك رهگذر برخ نشسته
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  فَلیرحل معنا 
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  ز غربت راه يا خسته زائر دل دهیرس

  زیبرخ ،دربسرخ در يمانده از سفر که
  

  کرد یشام را دلم ط شب يها شبانه

  زیسفر برخ نیرم چلّه نشستم در اه به
  

  دشت ۀکه خون دلم سرخ همچو الل کنون

  زیتر برخ يها چکد از چشم یچهره م به
  

  قسم به حرمت عشق: میاشاره بگو کی هی

  زیبرخ! پدر يا آمده از راه، نهیسک

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  ــــــــ  41  ــــــــ

  
  ام پروانه زاده

  ريـفـا جعـرض   
  

  ام برگشتم از رسالت انجام داده

  ام ترین پیمبر غمگین جاده زخمی
  

  ناباورانه از سفرم خیل خارها

  ام اند به پاي پیاده تبریک گفته
  

  اي یا نیست باورم که در این خاك خفته

  ام یا بر مزار باور خود ایستاده
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  فَلیرحل معنا 
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  ام بارانم و ز بام خرابه چکیده

  ام از دست داده ۀسال سه ةشرمند
  

  ام چراغ ماه سرت خواب رفته زیر

  ام تو سر نهاده ةکجاو ۀانش بر
  

  زدم به آب و به آتش براي تو می دل

  ام ها بپرس که پروانه زاده خیمه از
  

  شدم از آفتاب شام ابر آب می چون

  ام اي خلل نرسد بر اراده ذره تا
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   حجازي تو ۀلهج

  انیـدزمـمـجواد مح  
   

  که روز نخستش نه خام بود يا آن باده

  ه جام بودگذشت و دوباره ب نیاربع کی
  

  است دهیدم ارتیخدا که صبح ز شکر

  به بام بود اتمیچند آفتاب ح هر
  

  کند آن عصر تشنه را یخاك زنده م نیا

  فام بود رخت سرخ که آسمانِ یوقت
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  44  ــــــــ

  من و سرت اگر افتاد فاصله نیب

  تو مستدام بود یۀهنوز سا امام
  

  ها هجم سنگ یبود ول زهیبه ن سرها

  م بودکنان بر کدا بود حمله معلوم
  

  !همانیو هتک حرمت اسالم م دشنام

  تر احترام بود از رسوم تازه نیا
  

  دیاز لبان تو حجراألسود آفر چوب

  ساله بود که در استالم بود سه دست
  

  اهل شام ادیو فر یکوف بینه نیب

  تو آشنام بود يحجاز ۀلهج آن
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   شعلۀ عشق

  محمدجواد غفورزاده 
   

 دفصل تماشاست امانم بدهی !ها اشک

  آیینه به چشم نگرانم بدهید شوقِ
  

  شنوم عطر گل یاسین را از شما می

  رنگ یقینی به گمانم بدهید !ها خاك
  

  جامی از اشک فراهم شد اگر، اي مردم

  دل هم سفرانم بدهید به تساليِ
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  46  ــــــــ

  طول یک چلّه جدایی، به خدا یک عمر است

  گاه خطّ و خبر از سیر زمانم بدهید
  

  اودي منگر خبر دار شدید از گل د

  یک شمیم از نفسش روح و روانم بدهید
  

  هاي دلم افتاده در این دشت، به خاك پاره

  رخصت گریه به گلگون کفنانم بدهید
  

  کاکل آشفته، به خون خفته، در این جا سروي

  اش آرامش جانم بدهید باز در سایه
  

  :گوید رخان می این رباب است که با الله

  دذکر الالیی گل را به زبانم بدهی
  

  من که از عطر گل فاطمه، مدهوش شدم

  خبر از حال و هواي دگرانم بدهید
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 هاي اربعین اشـعار و نوحه 
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  ام از بوسه بر این تربت پاك ها کرده سجده

  طاقت از دست شد آرامش جانم بدهید
  

  دشت لبریز گالب است اگر امکان دارد

  صدبرگ نشانم بدهید برگی از آن گلِ
  

  اربعین نیست حدیثی که فراموش شود

  است که خاموش شودشعلۀ عشق، نه آن 
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  !چه کربالست

  یـانــسـی انـلـع   
  

  دیآ یبه هوش م عالمکه  !چه کربالست«

  »دیآ یبه گوش م نبیز ۀنال هنوز
  

  دانند ست؟ که برتر ز کعبه می چه موقفی

  خوانند مالئکند، که اذن دخول می
  

  جا ست؟ که حاجی شکسته است این اي چه کعبه

  جا ست اینا  اش احرام بسته به سوي قبله
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 هاي اربعین اشـعار و نوحه 
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  گوید ست؟ که دل، تَرك خواب می اي چه عرصه

  ...گوید هنوز، تشنه لبی آب آب می
  

  جوشد ست؟ که خون، جاي اشک می اي چه چشمه

  ..جوشد هنوز، اشک ز چشمان مشک می
  

  ست ست؟ که هر دل، ز سینه آواره چه محشري

  ست هنوز، مادر اصغر کنار گهواره
  

  حزان استاال ست؟ که هر گوشه بیت چه منزلی

  ستا ها پریشان هنوز، موي همه نخل
  

  ست؟ که آید ملَک به سوي زمین چه مضجعی

  هنوز، ناطق قرآن فتاده روي زمین
::  

  آید تو گویی اشک، ز چشمان ماه می

  آید صداي مادري از قتلگاه می
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  فَلیرحل معنا 
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  آید ز خاك، الله و از سینه ناله می

  آید ساله می هنوز، خون ز دو پاي سه
  

  گوید ت؟ فلق با سپیده میس چه ساعتی

  گوید؟ چرا اذان، سرِ از تن بریده می
  

  اي دارد سري به نیزه به خواهر نظاره

  اي دارد به طفلِ مانده به صحرا اشاره

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  ــــــــ  51  ــــــــ

  
   قافله در کربالست نیا
  محمدعلی مجاهدي 
   

   در کربالست راحله یهر که از خود بگذرد ب

   آن که صدها مرحله در کربالست یکند ب یط
  

   همراه باش ایدل ب ياشک را ا يها هرقط

   قافله در کربالست نیا یتا برهم زن چشم
  

  هنوز گردد یبه دور مرقد او کعبه م هم

   صفا و مروه گرم هروله در کربالست هم
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  52  ــــــــ

  غرور يز جام عشق مست و آن ز صهبا نیا

   فاصله در کربالست ...تا به کوفه نهیمد از
  

  را شیخون خو ،تا عرش دهد یپر م اصغرش

   چلچله در کربالست نیا یافشان بال اوج
  

  ها لرزه از پس ستین يقرار گریرا د خاك

   زلزله در کربالست نیا ینا آرام راز
  

  رهند رانیقوم پ نیدر سلسه ا سلسه

   در کربالست ،از سرسلسله ییجو ینشان م گر
  

  ستین ستیکس آگاه از راه شهادت ن چیه

  مسأله در کربالست نیا  ۀناگفت پاسخ
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   آید بوي سیب می

  محمدجواد غفورزاده 
   

  دیسالم بر »شفق«از  نیحس ينواین به

  دیرا به آن امام بر یدل خسته سالمِ
  

  »دیآ یم بیس يز تربت شهدا بو«

  دیالسالم بر روضۀآن  دندیبه  مرا
  

  من از اثر افتاد يبسته دعا شکسته

  دیغالم بر نیبه حضرت موال از ا خبر
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  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  54  ــــــــ

  مانده در حرمش يدل من، جا! معاشران

  دیدوباره به آن مسجدالحرام بر مرا
  

  که هفتاد رنگ، گل دارد میآن حر در

  دیفام بر بنفشه یخون نشسته نگاه به
  

  دیشو عهیمقدس، دوباره ش میآن حر در

  دیعام بر ضیف د،یدیشهر نور رس به
  

  اشک شماست زیخ که علقمه در موج اگر

  دیدو جام بر کیتشنه  لب یساق يبرا
  

  علمدار کربال سوگند يها دست به

  دیدوباره به پابوس آن مقام بر مرا
  

  او کارها درست شود ةاشار کی به

  دیشکسته نام بر دل نیاز ا مآن مقا در
  

  است »زیشمس تبر«شعر  »شفق«حال  زبانِ

  »دیبر امیمقدس ز من پ يها به روح«
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   باغ کرامت

  محمدجواد غفورزاده 
   

  حسین تو یا روي ةجلو چیست؟ »مسوالشّ«

 حسین ست ز موي تو یا آیتی »یلواللّ«
 

  بقاست به فتواي عاشقان ۀسرچشم

 حسین سبوي تو یا اللِزیک جرعه از 
 

  ست خدایی و دوخته تو تشنۀ جمالِ

  آب فرات، چشم به سوي تو یا حسین

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  فَلیرحل معنا 
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  محراب شاهد است، که وقت نماز عشق

  خون گلوست، آب وضوي تو یا حسین
  

  ابان و دشت رازار، بی ست الله کرده

  »باغ کرامت است گلوي تو یا حسین«
  

  هايِ حنجرت وقتی که داد بوسه به رگ

  زینب شنید، راز مگوي تو یا حسین
  

  اي بهترین شقایقِ پرپر، هنوز هم

  ست، زنده به بوي تو یا حسین آزادگی
  

  همچون دمِ مسیح، شفابخش عالم است

  گرد و غبار و تربت کوي تو یا حسین
  

 ست ریح تو شش گوشه داشتهاز ابتدا ض

  ست هر گوشه کعبه را به تماشا گذاشته

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  ــــــــ  57  ــــــــ

  
   بیا تا برویم

  جانی ابوالقاسم حسین 
   

  جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم

  کربال منتظر ماست بیا تا برویم
  

  ست به تفسیر قیامت زینب ایستاده

  آن سوي واقعه پیداست بیا تا برویم
  

  لدبا شکفد، می خدا می خاك در خونِ

  آسمان غرق تماشاست بیا تا برویم
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  خیزد افتد و برمی تیغ در معرکه می

  رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم
  

  از سراشیبی تردید اگر برگردیم

  عرش زیر قدم ماست بیا تا برویم
  

  است  دست عباس به خون خواهی آب آمده

  آتش معرکه پیداست بیا تا برویم
  

  فانزره از موج بپوشیم و ردا از طو

  راه ما از دل دریاست بیا تا برویم
  

  فهمید کاش اي کاش که دنیاي عطش می

  مهریۀ زهراست بیا تا برویم ،آب
  

  ست چرا برگردیم چیزي از راه نمانده

  جاست بیا تا برویم آخر راه همین
  

  فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفت

  تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم
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   نذر کربال

  ياحمد يمهددیس 
   

  دلم کجاست تا دوباره نذر کربال کنم

  ها کنم زهین دیتشنه را شه يگلو نیا و
  

  خسته را يگلو نیشدم که بغض سرخ ا برآن

  آشنا کنم يدوباره وقف آن صدا یشب
  

  را شیخو بیناشک يها شدم که دست برآن

  آن دو دست پاك از بدن جدا کنم يفدا
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  دیدشب شُ بیپر فر يها دست ریاس شما

  ...من برآن شدم به آفتاب اقتدا کنم و
  

  اند به مرگ سرخ خوانده مرا ،یبه عاشق مرا

  کجاست تا دوباره نذر کربال کنم دلم
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   یاران د قامتقَ
  ارـیس يدمهدـمحم 
   

  ساعت برسم شدم تا سرِ داریب زود

  برسم امتیق يبار به غوغا نیا دیبا
  

  کاش يا دم،ینرس ارانی »د قامتقَ«به  من

  اقل رکعت آخر به جماعت برسمال
  

  سر زد یمگر از من چه گناه! مادر ،آه

  به سالمت برسم؟ یو گفت يدعا کرد که
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  که من !چشمه يبوسه مدار از لبم ا طمع

  برسم ارتیتشنه به ز دارم لبِ نذر
  

  زیدعا کن من ن ...ست زهیسر ن یسرخ بِیس

  کال نمانم به شهادت برسم نینچنیا
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  تا روز محشر

  یعـید رفــحمـم   
  

  خواهد شد ریعاشورا به خون تحر خیتار

  خواهد شد ریشمشغۀ یها ت قلم فردا
  

  رود اما چند فردا با غروبش می هر

  خواهد شد ریگ روز عالم کیداستان  نیا
  

  ماند ماجرا تا روز محشر تازه می نیا

  خواهد شد ریها تکث اش با اشک لحظه هر
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  تو فردا بدون دست هم باشد يسقا

  خواهد شد رینگاهش کربال تسخ کی با
  

  اصغر در آغوشت یحال عل دنید از

  خواهد شد ریکه دارد س یهم از نام ایدر
  

  خواهند تو را کنج قفس در بند می ها آن

  خواهد شد ریدر زنج ریش نیمگر ا اما
  

  بوسۀ جدت محمد روز عاشورا هر

  خواهد شد ریتفس کرتیهاي پ زخم بر
  

  است نیننگ خیرتا کیها تکرار  صحنه نیا

  خواهد شد ریتکف ها زهین يبه رو قرآن
  

  ستیآسان ن ،گفتن از آن روز شیبرا شاعر

  خواهد شد ریجا همراه شعرش پهر ه در
::  

  گوشه غزل خواندم کنار قبر شش شبید

  خواهد شد ریحتم دارم خواب من تعب من
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  يما را صدا کرد

  مهدي مردانی   
  

  يکردخدا  ادیکه با عشق و عطش  یوقت

  يو عزم کربال کرد یاحرام حج بست
  

  يدیدور عشق چرخ ،در تمام راه تو

  يت را رها کردجلحظه ح کیحاشا اگر 
  

  یدفعه دور معشوق خودت گشت هفتاد

  يت را ادا کردجح زهین يآخر به رو
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  :دمیاز کوفه پرس ،سنگ زد تیبه رو طانیش

  ...يجا کرد کافر چرا اعمال حج را جابه
  

  بود یماندن همان عهد قشنگ جان يپا تا

  يبست اما تو وفا کرد یکه کوف يعهد
  

  کند در تو می امتیخدا بودن ق خون

  يتا محشرت را خود به پا کرد یحق داشت
  

  ستین اوریو  اریجا  آن یدانست خوب می تو

  يکنم از کربال ما را صدا کرد حس می
  

  ستین یاتفاق یکه تو ابن بوتراب نیا

  يکرد ایمیکت کتو خاك را با خون پا
::  

  توست يسرا دلم با هر تپش صحن و حاال

  يگوشه در قلبم بنا کرد کعبۀ شش کی
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  ...این اربعین

  انیـاتـن بیـسـح   
  

  ام ییموال کجا روزها پر از تبِ نیا

  ام ییوفا یاز ب يا هنوز کوفه اما
  

  زنم به تو هم دوست دارمت یزخم م هم

  ام ییو روشنا یرگیت روداریگ در
  

  تو را در غبار شهر ریام مس کرده گم

  ام ییتوست دل روستا ریاس اما
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  امدمین... ینیزم يکربال گفتند

  ام ییکه راه بسته شده من هوا حاال
  

  بار چندم است که تا مرز آمدم نیا

  ...ام ییدست و پا یو ب یبال از شکسته آه
  

  پرم یشود از خواب م یکه گرم م پلکم

  ام ییایمیهمسفر ش يها رفهس با
  

  قوم را مزجاةام بضاعت  آورده

  ام »ییدا« حیم و تسب»زیعز« انگشتر
  

  غمت ۀگوش ام پناه به شش آورده

  ام یینواین تیام به اصل برگشته
  

  هاست ادهیسر ما پ يرو شهیهم دستت

  ام ییبه لطف خدا کربال نیاربع نیا
::  

  موکب است شیدلم پ... دیاز سرم پر شعر

  ام ییرد چاک خیبار چندم است که  نیا
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  آفتاب پنهان

  انیـاتـن بیـحس   
  

  را ابانیخ نهیکنم از آ یم نگاه

  بندان را باران و راه يریناگز و
  

  »بینه از بالد غر بمیحب اریمن از د«

  را سانیپشت ن شعرِ نیکنم ا یبغض م و
  

  که یفروش قرمز و من محو گل چراغ

  انسان را يها کرده غم و رنج حراج
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  از چپ و راست ،واز و سازهستم از آ کالفه

  را طانیش يال يال یکرده کس بلند
  

  سبز شد و اشک من به راه افتاد چراغ

  چمران را دیشه دمیآه کش چقدر
  

  ...يآزاد ...دود ...کیتراف ...عصریول

  را دانیدو م نیگرد و غبار اسم ا گرفته
  

  رندیها گلوگ شود و بغض یم غروب

  ...را ابانیخ نیآخر نیروم ا یم ادهیپ
  

  نشسته چشم به راه شهیمثل هم »زیعز«

  باران را ،شهیکند از پشت ش یم نگاه
  

  ست یست که ظرف نباتمان خال يا هفته دو

  خورم و حسرت خراسان را یم يچا و
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  زیام قفس مرغ عشق را به عز سپرده

  گفتم آب دهد هر غروب گلدان را و
  

  با همه عشق زیعز ،يریبا همه پ زیعز

  ه آب و قرآن رارسم بدرقه آورد به
  

  دانم یبرد؟ چه م یمرا به کجا م سفر

  ...غروب تهران را یکه چند صباح نیهم
  

  اتوبوس ۀشیخوردن باران به ش يصدا

  را ابانیکنم از پنجره ب یم نگاه
  

  کنم و آسمان پر از ابر است یم نگاه

  ...آفتاب پنهان را نیعاشقم ا چقدر
  

  است کی يام و تازه کربال تشنه چقدر

  مرز مهران را میسخت گذشت چقدر
::  

  یول ...از طرف مشهدالرضاست مینس

  ...را دانیسرور شه حرم !کن نگاه
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  شوق وصل تو

  یوسف رحیمی   
  

  برد مرا دوباره از این جاده می عشقت

  برد است راه عشق ولی ساده می سخت
  

  پیاده آمدم و شوق وصل تو پاي

  برد را اگر چه از نفس افتاده، می من
  

  عاشقان جهان کربالي توست يها دل

  برد تو را هر عاشق آزاده می نام
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  غربتت دل ما را تمام عمر فریاد

  برد کاروان نیزه از این جاده می با
  

  اشک و آه را ۀجاده دیده قافل این

  ها سر خورشید و ماه را روي نیزه بر
  

  یکس یدر تالطم طوفان ب ست دهید

  را سرپناه یب ۀکاروان بنفش کی
  

  راه انیساله م ه ماند یاس سهشب ک آن

  لحظه برنداشته از او نگاه را یک
  

  حرم ۀبانیوداع غر نیآخر در

  ...از قتلگاه را يعبور خواهر دهید
  

  باغ نیست غیر گل اشک و ارغوان در

  ها، خزان نشانده بر دل آالله داغی
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  گذشت هر چه که بود آن چهل غروب اما

  وبال باز کاروان سوي کرب برگشته
  

  روان غربت از این جاده آمدیمکا با

  تو به آسمان ۀرا رسانده قافل ما
  

  سحرگاه جمعه است ...ایم رسیده حاال

  »علی ظهورك یا صاحب الزمان عجل«
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  کاروان حسین

  صفادل خدابخش  
  

  چقدر مانده به دریا، به آستان حسین

  پر از طراوت عشق است آسمان حسین
  

  بگو که نام مرا دل شکسته بنویسند

  رسد از راه کاروان حسین که می! وبگ
  

  نگرانم مباد خط بخورد همیشه دل

  ام از نام دوستان حسین شناسنامه
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  ست هنوز حسرت آن روز در دلم جاري

  به کربال نرسیدیم در زمان حسین
  

  ام این قصه را هزاران بار مرور کرده

  خدا کهنه، داستان حسین شود به نمی
  

  !سبه جستجوي چه هستی از آفتاب بپر

  ...که هست در همه جاي جهان، نشان حسین
  

  ودوزد احساس شرم از هر ر هنوز می

  اي نسرودند نذر جان حسین قصیده
  

  آوردي ها ره نداشتم به جز این بیت

  کش کنم آن را به آستان حسین که پیش
  

  دیدم بهار بود، که یک شب به خواب می

  !ام باز میهمان حسین به کربال، شده
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   نور انوسیاق

  پور یمحمدجواد اله 
   

  میبه سو يپنجره از شوق واکرد کیقدم  هر

  میجا عطر صحنت را ببو نیتوانم از هم یم
  

  شدن دارم دوباره ایام اما سرِ در قطره

  مینور تو بشو انوسیروم خود را در اق یم
  

  کاش يگردم ا یو دارم به سمت شاه برم حرّم

  میآبرو زدیاست اما نر یدستم خال گرچه
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  مجال شرم را از من گرفته یتو حت لطف

  میها را به رو يبد ياوردین يکرد مرحمت
  

  تو مست از جام عشقم يدوم سو یم پابرهنه

  میها سبو یعراق نیریش يقطره چا قطره
  

  پرسم اصال یاز خودم  م یقدر مستم که گاه آن

  م؟یبه سو ییآ یتو م ای میآ یتو م يبه سو من
  

  یغفلت، جوان و رتیح انیتو سر شد در م یب

  میگردد به جو یتو اما آب رفته باز م با
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   هفتاد و دو ملت

  سیدمحمدحسین حسینی 
   

  را ارتیز ضیاي ف از زائرانت لحظه ریمگ

  خود راه سعادت را ارانیبر  گونه نیا مبند
  

  ندیگو یند و میآ به شوق وصل می انتیگدا

  محبت را نیها ا یاز ما پاپت !شاه يا ریمگ
  

  موکب موکبش رحمت ،ربال عشق استتا ک نجف

  به خدامت سخاوت را يانگار دهیبخش خدا
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  خلق اهللا از هر سو ندآی رد تو میگ چنان

  را امتیروز ق نیهر اربع کند یم یتداع
  

  یرفت ها زهین يبه رو ارتیبا هفتاد و دو  تو

  هفتاد و دو ملت را شیکنار خو يآورد و
    

  دانم یم ستیبه پا دارند تاول ن یداغ اگر

  زائرانت را يپا ،در هر گام دهیبوس نیزم
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  مسافر 
  يداود مــثـیـم   
  

  شوق پابرهنه که نامت مسافر است يا

  جواهر است ایتاول است در کف پا  نیا
  

  شیبه اصل خو دنیبه سمت رس يشد یراه

  از نگاه شهر که فکر ظواهر است دور
  

  شمار یب ،شو شده و پاكو شست يها دل

  جاده نادر است نیشته در اکه تر نگ یچشم
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  است گرچه چشم و دلت از کرامتش ریس

  افطار حاضر است ةسفر ریمس نیا در
  

  که در نگاه تو مقصد حرم شود یوقت

  شود آن دل که عابر است یجاده م ریپاگ
  

  زنان گرم قل قل است نهیتاب س آب و با

  آب جوش که در اصل شاعر است يکتر
  

  شود یکه م یلب طال پر و خال فنجان

  ...آخر است يام نکند چا بار گفته هر
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  وطن مادري آنجاست

  الــت دــیــجــم   
  

  ام تا به خدا برگردم از خدا آمده

  وبال برگردم پس چرا از سفر کرب
  

  مادر يا زیروم پشت سرم آب نر یم

  ؟جاست چرا برگردم آن يمادر وطن
  

  سر بروم یآن سرور ب یبه پابوس من

  سروپا برگردم یاگر از حرمش ب يوا
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  ستیو چادر و انگشتر سوغاتم ن کفن

  برگردم ایح که با شرم و دیبگذار
  

  گردارمیغم د يبه سو پرواز سر

  برگردم سرااُ روم شام مگربا یم
  

  خواهد یم شفا تو فقط از ماریب دل

  خواهد یبال م و ست دلم کرب جمعه شب
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  کربال رضٍأ لُّکُ

  درـقـذوال یـلـع  
  

  نیکردم ابتدا گفتم حس چشم خود را باز

  نیگفتم حس صدا یب يها اشک زبانِ با
  

  نمازم بوده است یتو شرط قبول ادی

  ...نیقبل از ربنا گفتم حس شیقنوت خو در
  

  اما بارها پاسخ یت برَن ناصم لاند هم

  نیتا گفتم حس کیوبال لب از کرب آمد
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  یهرکجا گفتم عل دمیزهرا را شن نام

  نیا گفتم حسهرکج دمیرا شن نبیز نام
  

  چرا فهمم یمن تازه م ...کربال رضٍأ لُّکُ

  نیگفتم حس ،در سامرا ،در نجف ،خراسان در
  

  دل تنگت بگو خواهد یچه م گفت آن یعاشق

  ...نیگفتم حس... بار گفتم کربال غم یدل با
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   أحلی من العسل

  یبرقع درضایحمدیس 
   

  از غزل دارد یشوق تو باران هنوز

  در بغل دارد هنییسبد آ کی مینس
  

  که در حرم مانده یالیبه حال خ خوشا

  هر چه خاطره دارد از آن محل دارد و
  

  ها ییکربال نیریش ییچا ادی به

  دارد »من العسل یاحل«حالوت  لبم
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  شکسته است خدا یساختار قشنگ چه

  غزل دارد کیگوشه  قالب شش درون
  

  دوستت دارم؟ قدر نیچه شد که من ا بگو

  در ازل دارد هشیمحبت ما ر بگو
  

  خون ۀانیبه من آموخت در م غالمتان

  راه حل دارد زیما ن یاهیروس که
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  گوشه شش ۀقبل

  ياحمد یمجتب   
  

  میبه چشم تو و حرکت کرد میسپرد دل

 میکه عادت کرد... میعمر که ماند کیبعد  
  

  پر از شعر و شرر! نه ... یهامان همه خال دست

  میاطاعت کرد د،ییایب: فرمود عشق
  

  پاك به آن تربت میدیآلوده رس خاك

  میکرد ارتیغسل ز یآلوده ول اشک
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  میبودند که آرام قدم بردار گفته

  میجسارت کرد... دیببخش... میدیدو ما
  

  »باب الرّاس«در  يپا یدم میستادیا

  مـ لعنت کردی به تو ـ بعد سالمی را شمر
  

  یسرگردان کسرهیمان در حرمت  سهم

  میه، عبادت کردگوش شش ۀکه با قبل بس
  

  برات میسیبنو یتیدو ب میبود تشنه

  میکرد رتیتو ح چشمانِ يبار غزل از
  

  و نشد میو نوشت میو نوشت مینوشت یه

  میها را به شب شعر تو دعوت کرد واژه
  

  دارند بتیعشق، مص ۀیبا قاف همه

  میکرد بتی، اگر ذکر مصمیتو گفت از
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  شیرفتن که حرم ماند و کبوترها وقت

  میو حسادت کرد میل نشستپروبا یب
  

  میزد واریاز سر افسوس به د يسر و

  میآلود به ساعت کرد غضب ینگاه و
  

  تو کم است يبرا میسیبنو امتیق تا

  میآن قامت اقامت کرد ۀیکه در سا ما
  

  ...در دست حتی؛ ضرمیشد که بمان یم کاش

  میبه چشم تو و حرکت کرد میسپرد دل
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  ابتداي بیداري

  يارـد غفـمـمح  
  

  ست ییدایدوباره شهر پر از شور و شوق و ش

  ست ییحال همه عاشقان تماشا دوباره

  ست ییتنها يفصل پر زدن از انزوا که

  ست ییاؤیاتفاق ر کی تیحکا ،سفر
  

  است کینزد اریبار سفر را که  ببند

  است کیصبح شب انتظار نزد طلوع
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  ندیآ یکه قفل قفس را شکسته، م نیبب

  ندیآ یه محرم دسته دست کبوتران

  ندیآ یموج از همه سو دلشکسته م چو

  ندیآ یم ،از نفس افتاده، خسته ب،یغر
  

  باز بعد چهل شب، کنار او باشند که

  کنار او باشند نبیحضرت ز هیشب

  

  پشت سر جابر بن عبدهللا تمام

  راه نیزنند در ا یعاشقانه قدم م چه

  شود کوتاه یحرم راه م اقیاشت از

  جام عشق، بسم اهللا نیکه خواهد از ا آن هر
  

  ست يعزادار نیبرتر يرو ادهیپ نیا که

  ست يداریب يابتدا نیبه نور، که ا قسم
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  شود مبهم یحال من و شعر م دوباره

  ـ کم شود کم یم ستیکه دست خودم ن یدل

  حرم غرق در غم و ماتم يآرزو در

  ـ اجازه دهد زائرش شوم، من هم اگر
  

  در نفس تنگ جاده خواهم رفت غروب«

  »خواهم رفت ادهیآمده بودم، پ ادهیپ
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  بسم اهللا 

  يارـد غفـحمـم   
  

  کردم ادتیهم آب بهانه شد و  باز

  عبادت کردم هیافتادم و با گر ادتی

  و غسل شهادت کردم ختمیر ها اشک

  عرض ارادت کردم خوانت شدم و روضه
  

  گاه نگاهت، آن به من آن گوشه فتدیب تا

  »اهللا بال بسمو هر که دارد هوس کرب«
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  لرزد یبال شد که دلم مو از کرب یحرف

  لرزد یاز اشک پر و عکس حرم م چشمم

  لرزد یدر دست قلم م هیهم مرث باز

  لرزد یاش از وسعت غم م هم شانه کوه
  

  در راه دمیپرواز شد و باز شن وقت

  »اهللا بال بسمو هر که دارد هوس کرب«

  

  ماند یرفت و زمان از سفرت جا م کاروان

  ماند یبه چشمان ترت جا م رهیخ سمانآ

  ماند ینماز سحرت جا م ضیاز ف شهر

  ماند یاز گردش بر دور سرت جا م کعبه
  

  که شده راه سعادت کوتاه یتو گفت و

  ...»اهللا بال بسمو هر که دارد هوس کرب«
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  آمد به وجود يا بانهیحس غر ناگهان

  کشف و شهود کی یها باز شد و در پ چشم

  لبم اذن ورود خواند یم آمد و بیس يبو

  نبود چیاز تو دگر ه ریهمان لحظه که غ در
  

  همه شد مداح  هینیحس واریو د در

  »اهللا بال بسمو هر که دارد هوس کرب«
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  إذَا الشَّمس کُوِّرت 
  اطانـله آربـقب مـیراهـاب  
   

  میرو یسماوات م ریسر به س يبا پا

  میرو یم قاتیو به م میا بسته احرام
  

  میرو یبارگاه قبلۀ حاجات م تا

  میرو یاگر شود به مالقات م قسمت
  

  نیمالقات ما حس ن،یما حس قاتیم
::  
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  تو نیو جوان بر زم ریپ میزد زانو

  تو نیبه دور نگ میا حلقه بسته ما
  

  تو نیرا کشانده است کجاها طن ما

  تو نیدر گذر اربع میا افتاده
  

  نیواژه واژه نام تو صد ماجرا حس يا
::  

  میا چون کبوتران حرم پر شکسته ما

  میا گذشته و از خود گسسته انیآش از
  

  میا در خون نشسته یزخم يدهایص چون

  میا بسته داریکه دل به لذت د یعنی
  

  نیو شفا حس نیصبر حس ن،یحس مرهم
::  
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  جان شرحه شرحه بگو ماجرا چه بود يا

  خون خدا چه بود دنیبه خون تپ راز
  

  کربال چه بودتو در  يجوشش صدا آن

  بها چه بود بها به خون خودت، خون يداد
  

  نیبها حس دم خون خون پاك تو، همه يا
::  

  توست يهوا میبادها بگو که هوا با

  توست ينوا میبگو که نوا ها ينا با
  

  توست يکه در تالوت در خون رها یبغض

  توست يها مهیکه بر خ ست یآتش يسودا
  

  نیحس نوا یمن ب يتا ابد، نوا يا
::  
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  کرتیپ يشکفته شده رو ها زخم گل

  ست در برت گرفته غیکعبه فوجِ ت چون
  

  »الشَّمس کُوِّرت إِذَا«کسریاز تو دشت،  بعد

  سرت، بلند سرت، تا خدا، سرت باال
  

»نیحس ای«ما چه رفته است به شوق تو  بر
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   مشاهد مظلوم

  سیداکبر میرجعفري 
   

 ها که سحر سر به آسمان دادند و نخل

 الت ظهر که شد، ایستاده جان دادندص
  

 بستند صالت ظهر، درختان اقامه می

 که روح و راحت خود را به باغبان دادند
  

 هاي نامعلوم ها که به انگشت چه نخل

 اي را به ما نشان دادند شده گم جهانِ
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 هاي نیزاران ناله ،کنار نعش افق

 غروب بود و چه حالی به کاروان دادند
  

 رفتند ه دیر میمسافران غریبی ک

 به کاروان نرسیدند، تشنه جان دادند
  

 همین مشاهد مظلوم در دیار غریب

 ...به سرزمین شما هفت آسمان دادند
  

 به تشنگان مجاور فرات نوشاندند

 به خستگان سفر، توشه و توان دادند
  

 دبه احترام شکفتن، جوانه رویاندن

 هاي کهن فرصتی جوان دادند به نخل
  

 ر آغوش آسمان رفتنداگر چه تشنه د

 به سرزمین عطش، صبح و سایبان دادند
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 اي نرسید به رغم آنچه به حلق بریده

 ها که به مردان این جهان دادند چه جام
  

  دنشبیه رود اگر آبروي این خاک

 اي روان دادند شبیه چشمه به هرخطه
  

 انگیزي خداي من چه بهار شگفت

 خیز عاشقان دادند به بوستان غزل
  

 آید ي تو پیچید و باد میچقدر بو

 چقدر بوي تو را یاس و ارغوان دادند
  

 »زبان خامه ندارد سر بیان فراق«

  زبان خام مرا جرأت بیان دادند
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  سفرنامۀ فرات 

  محمدجواد غفورزاده 
  

  بال در سر توست و شور سفر کرب

  برخیز، گذرنامه، دو چشم تر توست

  آغاز مسافرت، شروع عشق است

  د دیگر توستپایان سفر، تولّ
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  ــــــــ  106  ــــــــ

  دریاي نجف

  سري مسافري دلخسته  شوریده

  ...مانند نماز خود، شکسته بسته

  وقتی به خود آمدم در آنجا دیدم

  یک قطره به دریاي نجف پیوسته

  

  هاست این آینه، چلچراغ سر منزل

  هاست بیدارگر قافلۀ غافل

  با اشک بشوي چشم خود را و ببین

  هاست اینجا نجف است و سرزمین دل

  

حرم شدم و غسل زیارت کردمم  

  آداب حضور را رعایت کردم

  از هیبت موال سخن از یادم رفت

  اشک صحبت کردم با او به زبانِ
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  هر دل که شکست، ره به جایی دارد

  نمایی دارد هر اهل دلی قبله

  ما کعبه، ولید قبلۀ وکه ب با آن

  »نجف عجب صفایی دارد ایوانِ«

  

  م کنخویش را محر ،اینجا حرم است

  پیوند دل و ضریح را محکم کن

  که زیاد کن تب و تابت را یا آن

  یا فاصلۀ ضریح و لب را کم کن

  

  دور کن عمرت را ،از مرز گناه

  تسلیمِ امامِ نور کن عمرت را

  یک یا علی دگر بگو از سر صدق

  یک بار دگر مرور کن عمرت را
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  شهر غربت

  ها اي کوفۀ رنج دیده از طوفان

  ها کشد در جان یاندوه تو شعله م

  گویی که هنوز اُنس دارند به هم

  ها چاه و علی و غروب نخلستان

  

  ها گفت و گریست رازي که علی به چاه

  در حوصلۀ کجا و در طاقت کیست

  تنها نه از او دست زمین کوتاه است

  یاراي تحمل آسمان را هم نیست

  

  امشب ز غم خویش فراموش کنید

  صدا و خاموش کنید گریۀ بی خون

  هاي سرسبز شوید صحبت نخل مه

  یعنی به غم دل علی گوش کنید
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  مسجد کوفه

  کم شد سیل آن شب قطرات اشک، کم

  دیدند که دل به ربنا دارد میل

  دل بود و خدا بود و صفاي ملکوت

  شب بود و علی بود و دعا بود و کمیل

  

  اي مثل رسول مدنی پاك و امین

  ها و زمین اي جلوة حق در آسمان

  ر شبی تو را بخوانم چو کمیلبگذا

  »اَشتاقَ الی قُربِک فی المشتاقین«

  

  ست در چشم من آیینه علی، آب علی

  ست مهتاب علی، مهر جهانتاب علی

  خون سر او به متن سجاده نوشت

  »ست ترین شهید محراب علی مظلوم«
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  گاه عشاق قبله

  جز در غم عشق سینه را چاك مکن

  کندل خوش به کسی در سفر خاك م

  اي شوق سفر به کربال در جانت

  اشک عطش حسین را پاك مکن

  

  غم خُرد کنندة ستیغ کوه است

  تر شود بشکوه است غم هرچه عمیق

  هاي جهان وبال بیا که غم در کرب

  در سینۀ این شهرِ پر از اندوه است

  

  ام ي خون خدا باز هوایی شدها

  ام نوایی شده رنگ نواي بی هم

  د، دیدمعشق تو که فریادرسم ش

  ام با اشک غم تو کربالیی شده
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  هان اي دل مهرپرورِ صحراگرد

  گوشه چه کرد؟ با هستی تو ضریح شش

  برخیز و پس از غسل زیارت در اشک

  هفتاد و دو بار گرد این کعبه بگرد

  

  مهر تو در این سفر مرا توشه بس است

  وز خرمن احساس تو یک خوشه بس است

  راا ـا مـام آرزوهـمـن تـیـاز ب

  گوشه بس است یک بوسه بر آن ضریح شش

  

  ي دست نیاز ما به سوي تو درازا

  امیدي و هم قبلۀ راز  هم کعبۀ

  گوشۀ ناز پی بردم از آن حریم شش

  گوشۀ عالم به تو دارند نیاز شش
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  غوغاي غم حسین در دل باشد

  شتی از گل باشدتبِ عشق، م دل بی

  اي در حرمش قیام کرده به نماز

  هر شکسته کامل باشد اینجاست که

  

  از خاك حسین، عشق ماالمال است

  تُربت، حجراالسود اهل حال است

  دم شد از تربت اوست عیسی که مسیح

  است» محوِّلُ االَحوال«این خاك عجب 

  

  تاب آنجاست ،هر جا تب عشق خیمه زد

  هر جا که عطش شعله کشید آب آنجاست

  :قربان لبی که ظهر عاشورا گفت

  سین هست محراب آنجاستهر جا که ح
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  گردد ور می دل، تنگ غروب شعله

  گردد یک فوج ستاره دربدر می

  این شیهۀ سرخ از دل کیست، مگر

  گردد؟ از معرکه ذوالجناح برمی

  

  در داغ، کس از الله شکیباتر نیست

  هیچ آینه از عشق فریباتر نیست

  بینی وقتی به شهادت برسی می

  ستپایانی از این مرحله زیباتر نی

  

  روزي که حسین عشق را معنا کرد

  کردها وا  صد پنجره رو به آسمان

  تا زمزمۀ عشق به محشر برسد

 از خون گلو قیامتی برپا کرد
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  شقشهیدان ع

  چشم از همه کائنات بستی، اي عشق

  در کعبۀ کربال نشستی، اي عشق

  هفتاد و دو مسجدالحرام است اینجا

  محرم به کدام قبله هستی، اي عشق

  

  سینۀ کربال که چون گل پاك است در

  هفتاد و دو خورشید نهان در خاك است

  هفتاد و دو خورشید که هر خورشیدي

  اي از افالك است روشنگر منظومه

  

  ست هفتاد و دو آیه تابناك افتاده

  ست چاك افتاده هفتاد و دو الله سینه

  ها شرم کنند اي ماه بگو ستاره

  تس هفتاد و دو خورشید به خاك افتاده
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  تا در پی عشق تابناك افتادند

  چاك افتاد اصحاب حسین سینه

  هفتاد و دو سروناز چون اشک وداع

  در پاي امام خود به خاك افتادند
  

  

  میتیدو درِّ 

  دو گنبد کوچک، دو حرم را دیدم

  قَسم را دیدم دو درِّ یتیم هم

  در حاشیۀ فرات، زیر دو ضریح

  پیچیده به هم را دیدم دو اللۀ
  

ل به دو باغ گل اشارت کردنداو  

  گاه دو غنچه را زیارت کردند آن

  در محضر این دو طفل، مردان بزرگ

  زده احساس حقارت کردند خجلت
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  آزادة کربال

  خواهی که به اوجِ ناز سیرت بدهند

  جا در دل آشنا و غیرت بدهند

  حرّ باش و ره توبه بگیر و برگرد

  تا نامۀ عاقبت به خیرت بدهند

  

  اهللا حرم خداست، سبحان جا این

  اهللا در تربت او شفاست، سبحان

  تغییر مسیر حرّ به حق، از باطل

  اهللا خاصیت کربالست، سبحان

  

  دستم من دیدم که خطاکار و تهی

  با دست تهی بار سفر بستم من

  اول به خطاي خویشتن کردم اقرار

  آخر به سپاه عشق پیوستم من
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  ــــــــ  117  ــــــــ

  سقاي عشق

  بیا اي تشنه به سرچشمۀ احساس

  با دامنی از شقایق و یاس بیا

  تا سجده کنی روح جوانمردي را

  بیا» مقام دست عباس«با ما به 

  

  شکن بود تکبیرش عباس که صف

  خواندند به بیشۀ شجاعت شیرش

  !وبال، برق بزن کرب ۀدر معرک

  اي جرأت ذوالفقار از شمشیرش

 

  عباس که بوسه زد به چشمانش تیر

  رشد شوق علمداري او عالمگی

  پیشانی او شکست، اما پیچید

  آوازة پیروزي خون بر شمشیر
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  ــــــــ  118  ــــــــ

  

  زد عباس حسن تو به ماه طعنه می

  مانند تو سرو برنخیزد، عباس

  غیر از تو ندیدیم کسی دستش را

  در پاي برادرش بریزد، عباس

  

  باور نیست وبال کسی عطش در کرب

  آتش به چمن زدند و یک یاور نیست

  یتیمکه خبر دهد به اطفال  کو آن

  آور نیست در علقمه آب هست، آب

 

  بود  در علقمه، ماه گرم شبگردي

  در چهرة او نشان همدردي بود

  آغاز شهادت اباالفضل آیا

  پایان مروت و جوانمردي بود؟
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  ــــــــ  119  ــــــــ

  آتش و عطش

  ست با یاد اباالفضل دلم آسوده

  ست با او دلِ ما را سر و سرّي بوده

  در حاشیۀ علقمه گفتم نکند

  !ست ست در تنم بیهودهیک عمر دو د

  

  مهر زهرایی تو؟! اي آب فرات

  یا وقف پرندگان صحرایی تو؟

  هاي عطشناك چرا در خیمۀ گل

  در ظهر عطش نیافتی جایی تو؟

  

  وبال که دلنوازي دارد در کرب

  این چرخ و فلک، چقدر بازي دارد

  ، سر به زیر است هنوز»آب«جاست که این

  سرفرازي دارد» خاك«جاست که این
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  ــــــــ  120  ــــــــ

  

  اند طلب ها حق وبال بنفشه در کرب

  اند ها، روز و شب دست الله پیمانه به

  ست تأثیر عطش هنوز اینجا باقی

  اند لب ها تشنه انگار تمام نخل

  

  زان روز که سوخت از عطش کام حسین

  گوش دل عالم است و پیغام حسین

  وقت کسی که بعد نوشیدن آب خوش

  دارد عطش تالوت نام حسین

  

  ر آفریننده کندآن بنده که کا

  مهرش همه کائنات را بنده کند

  اي عشق دعا کن که خدا بیش از پیش

  در ما عطش حسین را زنده کند
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  ــــــــ  121  ــــــــ

  سرچشمۀ جود

  ست دل در حرم تو خویش را گم کرده

  ست یعنی عوض گریه تبسم کرده

  موساي کلیم نیست این دل، اما

  ست واسطه با شما تکلم کرده بی

  

  ست آیینۀ وحی و آیت بیداري

  ست کارش همه دلنوازي و دلداري

  گر دل بدهی به گردش چشم جواد

  ست سرچشمۀ جود از نگاهش جاري

  

  ها نگران حس و حالم بودند غم

  تر از اشک زاللم بودند شفاف

  حرف از حرم و کبوتر و پرواز است

  اي کاش دو دست من دو بالم بودند
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  ــــــــ  122  ــــــــ

  سرداب محبت

  محراب اجابت دعایش خواندند

  دایش خواندندسرچشمۀ رحمت خ

  او شاهد لبخند گل نرگس بود

  یش خواندند»أيسرَّ من ر«این است که 

  

  نفس غروب آدینۀ ما اي هم

  گر در آیینۀ ما اي نور تو جلوه

  یا مهدي »أيسرَّ من ر«اي وجه تو 

  سرداب محبت تو شد سینۀ ما

 

جان خواهد داد ،الله شوق تو به دشت  

  داد ها هیجان خواهد عطر تو، به گل

  فردا که در آفاق بپیچد نورت

  تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد
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  قدم قافله هم

  یمیـف رحـیوس  
  

  گفتا بنویس تا سحر، نامۀ عشق

  سفرنامۀ عشق ،با دیدة پر ابر

  ست افشانی اشک فصل ،ببار !اي چشم

  فقط تویی گذرنامۀ عشق! اي اشک
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  ــــــــ  124  ــــــــ

  

  رفتند... اسپند و گالب، آب و قرآن

  پیاده زیر باران رفتندبا پاي 

  ...جان از تن من رفت و تماشا کردم

  من ماندم و اشک و آه، یاران رفتند

  

  آیم ست که دلتنگ توأم می عمري

  آیم ات قسم می به غریبی! موال

  اهللا شاء از صحن نجف دوباره ان

  آیم با پاي پیاده تا حرم می

  

  ست با شوق تو زمزم دعایم جاري

  ست اريشور غم توست در صدایم ج

  آید انگار به شوق هروله می

  ست هایم جاري  اشکی که به روي گونه
  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 هاي اربعین اشـعار و نوحه 
  

  ــــــــ  125  ــــــــ

  

  دلخونم از این فاصله، خواهم آمد

  قدم قافله خواهم آمد من هم

  اي که جا ماند از راه ساله با یاد سه

  با پاي پر از آبله خواهم آمد

  

  آییم از هر چه به غیر تو رها، می

  آییم با عشق تو در شور و نوا می

  اهللا شاء آیی و پشت سرت ان می

  آییم از صحن نجف به کربال می

  

  ست به پرچم عزایت اي ماه عمري

  ست دخیل قلب من با هر آه بسته

  گوشۀ تو حاال منم و ضریح شش

  اهللا علیک یا ثاراهللا صلی
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  ــــــــ  126  ــــــــ

  

  تاب و تب من از تو، توانم از تو

  روشن شده چشم و دل و جانم از تو

  که باز فردا پرم از حسرت این لحظه

  در صحن مطهرت بخوانم از تو

  

  جا امشب ام این تنها نه من آواره

  آوارة تو هزارها جان بر لب

  آرام و قرار از این نواحی رفته

  جا زینب آن روز که آواره شد این

  

  ام را دیدند دلتنگی و آشفتگی

  ام بخشیدند مرهم به پر شکسته

  جا زینب آن روز که آواره شد این

  ی او خندیدندشهري به پریشان
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  آورده هزار نالۀ نشکفته

  یا برده قرار از دل آشفته

  انگار نسیم کربال همراه است

  با رایحۀ گیسوي در خون خفته

  

  در دیده که حسرت تماشا مانده

  در سینه هزارها تمنا مانده

  هنگام فراق است، فراقی جانکاه

  جا مانده روم اما دلم این من می

  

  هللاین دل شده هیأت اباعبدا

  غربت اباعبداهللا ۀآشفت

  یارب مچشان حرارت آتش را

  بر زائر تربت اباعبداهللا
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  نجفآفتاب 

  صد شکر که دادي به حریمت راهم

  من بندة روسیاه این درگاهم

  با توشۀ اشک آمدم تا صحنت

  خواهم لبخند رضایت تو را می
  

  از نور والیتت جهان سرشار است

  هر کس که تو را ندید روزش تار است

  فهمند ر چند که دیر است ولی میه

  بار است فرداي بدون تو چه حسرت
  

  خورشید سامرا

  غم توست ریماتم توست دل اس در

  تر پرچم توست عشق برافراشته از

  نفسان حایات مس حماسه رانیح

  از دم توست »نیاربع«شور و شکوه  نیا
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  قراري رسیده اربعین بی

  یوسف رحیمی  
  

  نواي کاروانت را شنیدم

  دوباره سوي تو با سر دویدم

  تمام عمر جا ماندم ولی کاش

  رسیدم به تو امسال دیگر می
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  شوم تا آستانت کبوتر می

  پرستویم به شوق آسمانت

  ها سفر کردم من از دلبستگی

  که باشم خاك راه کاروانت

  

  تأاشک و روضه، شور و هی دوباره

  هواي پر زدن، شوق زیارت

  اگر تا کربال رفتی دل من

  راضی به کمتر از شهادت مشو

  

  قرارم نگاهی کن به چشم بی

  تر از ابر بهارم که بارانی

  فقط یک آرزو در سینه مانده

  گوشه دارم هواي دیدن شش
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  چه بارانی دو چشم آسمان است

  چه طوفانی دل این کاروان است

  کنار قبر ساالر شهیدان

  خوان است همه جمعند و زینب روضه

  

  اشک جاريحالِ خسته،  دلِ خون، 

  قراري پناهی، بی غریبی، بی

  اسارت، آه غربت، رويِ نیلی

  چهل روز و هزاران یادگاري

  

  شبیه آتش است این اشک خاموش

  بارد ز چشمان عزاپوش که می

  رباب است این که با الالیی خود

  ست از هوش ها رفته کنار خیمه
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  اش دارد زمینه نگاه ابري

  شده دلتنگ مهتاب مدینه

  اربعین، سر باز کرده پس از یک

  کنار علقمه بغض سکینه

  

  ها رقیه نواي ناله و غم

  یا رقیه: گرفته کاروان دم

  قراري رسیده اربعین بی

  ...اند اما رقیه همه برگشته
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  ...سر تو شاهد است

  داـفـهادي جان   
  

  هم تو هستی مقابل چشمم

  هم غمت کرده دل به دل منزل

  چنانی که در تمامی عمر آن

  م چهل منزلنار توأک در
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  که این روزها شکسته شدم بس

  ام کوفه نشناخت دختر علی

ام تر شده رندهخم شدم تا ب  

  ام همچنان ذوالفقار صیقلی

  

  سر تو شاهد است در کوفه

  ام به طرز علی ها خوانده خطبه

  همه دیدند در کمال و جمال

  رسد دخترش به مرز علی می

  

  سر تو شاهد است در کوفه

  آمد ر سنگ میجاي تکبی

تسنگ تکفیر اُمدج ت  

  آمد درنگ می سوي ما بی
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  وقت رفتن به گوش من گفتی

  سفر عشق سوختن دارد

  تو دشوار است سفر عشق بی

  چه کسی یار مثل من دارد

  

  ام گذاشتی و دست بر سینه

  صبر تعظیم کرد بر زینب

ه را با وجود این همه داغکوِش  

  عشق تحریم کرد بر زینب
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  یاسی يبو عجب

  زیدي عباس شاه  
  

  کشم یرو نفس م یعاشق دارم

  س گهید زیچ هی نتیزم يهوا

  کربال امیدورِ سالم ب اگه

  س گهید زیچ هی نتیاربع یول
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  بلکه آروم بشم امیم ادهیپ

  شهیوا کنم آت نمویس ارذب

  به پات زمیدارم بر یخوام هرچ یم

  شه یعاشق م ينجوریا یگاه آدم

  

  پر از تاولهکن پاهاشون  گاین

  يدار ییعجب عاشقا شییخدا

  دیبوس دیهاتو با قدم !مسافر

  يذار یپا رو بال ملک م يدار

  

  یا حسینبا دال  یکن یم کاریچ

  شه یم قرارت یدله ب یهر چ که

  يروزا بدجور نیخواهرت ا همث

  شه یو زمون داغدارت م نیزم
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  اگه شییتو بهشته خدا آدم

  نیبا حس ویکنه عمر رفاقت

  هام بگم يا تموم بدب ارذب

  نیحس ایتم  هگوش شمن خاك ش که

  

  دنیم یآسمونا گواه دارن

  تو امشب خداس يصاحب عزا که

  و حرمتُ ادیم یاسی يبو عجب

  فاطمه کربالس ...گه یم یحس هی
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  لک لبیک اباعبداهللا

  1زمینه 

  

  با خروش ناله و اشک و آه، اومد از راه  نیدوباره اربع

  داهللاـاعبـاب کیـک لبـل، شاقتلب ع حیتسب شده
  

  قلبم، از عشقت توشه ونیعمره دارم، م هیموال،  ای

ـ  شش ي، سوعتیب يهرساله، برا امیموال، م ای   هگوش
  

  با سوز و آه دیذکرت را گو دل

  ثاراهللا ثاراهللا ثاراهللا ای
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  قامـه آنـذر غـم    میزندگ، امهیؤر نیدادن برا حس جون

ـ  عتیشـر  یحام، عهیش میتجمع عظ نیا   المهو اس
  

  میهست ینیهرجا، حس شهیها، بدونن که ما، هم دشمن

ـ یخم راه دفاع از قرآن، همـه سـربازِ   در   میهسـت  ین
  

  در قربانگاه میکن تیفدا جان

  ثاراهللا ثاراهللا ثاراهللا ای
  

  

  کـربال  يبـه مشـام جـان بـو    ، کـربال  يدال آرزو به

  کربال يسو میریم ادهیپ، آقامونبا  يبه زود شاالیا
  

  تر يارباب، با چشما ي، براهیهمه مرث، میخون یم

  مادر بیخواهر، غر زیر، عزکلش یسرور ، شَه ِب يا
  

  ماتمت مهر و ماه انیگر يا

  ثاراهللا ثاراهللا ثاراهللا ای

  عباسی امیر
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   لبیک یا حسین 
  2زمینه 

  

  ارذزخم دلم خاك تربت ب رو

  اریجون مادرت اشکامو در ن

  گیـره بـراي حـرم دلـم پر می

  همه انتظار نیردم از ام گهید
  

  یزالل عشق، چه  یچه حال يشور چه

  یالـن تو خـما ، تو صح تـئیه يجا
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  با قلبی که دلتنگه هر شب برات

  باره مثل فرات با چشمی که می

  اـه ادهـن جـه ایـاده زدم دل بـپی

  اتـه می بچهـاي زخـاد پـبه ی
  

  ردمـو کـیر تـذرِ مسـو نـامـه قدم

  د شم، تا دورت بگردمخوام که شهی می
  

  

  
  

  تبِ عشقو از این دل من نگیر

  که باشم همیشه توي این مسیر

  دگیـال جادة بنـربـف ـ کـنج

  یرـم االمـینٌ و نعـري حسـامی
  

  ، به اذن والیتشه این راه شروع می

  هادتـاال شـرِ راه ، ایشـه آخـباش
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  رمـاد اذان حـا به یـرهـسح

  شه این چشاي ترم مؤذن می

  شم بین راه ظهر که تشنه می دم

  هاي اصغرم یاد خشکی لب
  

  ، دلم مثل زینبگیره غروبا می

  سوزه شبیه خیامِ تو هر شب می
  

  

  
  

  گاه حضور شده اربعین جلوه

  عزم و خروش و غرور تجلیِ

  آیم تا که آماده شیم پیاده می

  راي ظهورـادت، بـبراي شه
  

  دیگه شام ظلمت، به پایان رسیده

  یدهـ، طلوع سپچیـزي تانمونـده 
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  لهـر از آبـاي پـاهـا پـدارم ب

  ن قافلهـوي ایـزیر ت ربهـمیام س

  شمرم هاي این جاده رو می ستون

  شه این فاصله دیگه داره کم می
  

  دارـناي دیـیاق و تمـمن و اشت

  رسیدن به صحن و سرايِ علمدار
  

  

  
  

  باید اربعینت رو تکریم کنیم

  نیمـکظیم ـعت رو تعـمقام رفی

  ربالـده کـه جا شـحاال که هم

  ماییم که باید ظلمو تحریم کنیم
  

  دونن یهود و سعودي و داعش می

  ما اهل نبردیم ، نه تسلیم و سازش

  یونس سبزي
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  3زمینه 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.

  روز عاشورا  ۀکشت ،نیحس

  موال  يلب جون داد تشنه ،نیحس

   ایحق اح نیتا بشه د ،نیحس
  

  یتو جان قرآن ،یمانیروح ا تو

  

  ها عشقت موال، شده روشن تو دل چراغ

  ایتو، مطاف اهل دن يکربال شده
  

  رارحاَ ۀبعک
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  ت ودم نیتو شد ا يعاشورا أجر

   امتیرار تا قـحطوافت قلب اَ در
  

  »زهرا زیعز نیحس«

  

  عشاق تو شن یم یراه ،نیحس

  مشتاق تو يرائزا ،نیحس

  از داغ تو قرارن یب ،نیحس
  

  غم دارند، شوق حرم دارند ایدن کی
  

  ارتیتا باشند  انیارت، مزو انیم دارن

  نصارت تا روز ظهور، باشند جزء اَ انیم
  

  روح مناجات  يخواهت ا خون رسه یم

  اراتـلث اـیر ـاش داره ذکـه بـل يرو

  

  مییحر فسوی
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   شوقُنا لکربالء و 
  4زمینه 

  

  یا لیتنی اَفدیک یا سبطَ األمین

یا حسین أذود عنک  

  فی األربعین ،لمنالُهل ینالُ؟ هذا ا و
  

  لقبرکم یاحسین ینَسع، إلیک باألربعین زحفاً

  إلى قَطیعِ الیدین ظَهرٍ، کما مشیت بال نَمشی
  

  وشوقُنا لکربالء، و شوقُنا، شوقُنا و
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  لو قَطَّعوا منّا الیدین ،باألربعین

  زحفاً یا حسین نأتیک

  باألربعین ،حزناً علیک ،إلیک ینَسع
  

  به یطیب ُ الوجود یامن، جِنان الخلودإلى  خُذنی

  الحیاةُ فی تَعود حیثُ، لکربالء یا حسین خُذنی
  

  إلیک یا حسین زحفاً، إلیک زحفاً، إلیک زحفاً
  

  

  
  

  یفدیک کُلُّ العاشقین ،سیدي یا

  علیک کُلُّ عین تَبکی

  آه حسین ،من الفؤاد، ینادي کُلٌ
  

  شُّوقُ منتهاه لدیکال و، على العیونِ إلیک اَمشی

  أکونَ بینَ یدیک حتّى، لیتنی فُرات النَّدى یا
  

  نَراك؟ تَرانا و متى تُرى؟ متى تُرى؟ متى
  

   يزرمالقُ اتیآخانم 
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  تپد دلم یهر قدم، دوباره م با

  حرم دنیشوق د به

  سرود غم، نشسته بر لب ،نبیز ادی به
  

  میگریکدی هیشب اما،  آمده يز گوشه ا هرکس

  میمادر کیهمه ز  ایگو، نژاد و رنگ و زبان از دور
  

  میدریهر زبان، با هر نژاد، ما عاشقان ح با
  

  

  
  

  میا ما زنده یتا وقت م،یا رزمنده

  میا عشق تو بنده به

  میا شرمنده ، زهرا يرو زِ ، تنها يبود تو
  

  ستا هر شب دشمن کابوس، تیجمع يجار لیس نیا

  ستا هان روشنج نیا يفردا، ارث ماست يو دالور شور
  

  فاطمه ابنی کیزمزمه، لب نیهمه، ا ذکر

  یمحسن رضوان
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   إنَّ الحسینَ یبقى 
  5زمینه 

  

  جاده و صحرا: مرقد موال، روبرو: پشت سر

  پیش رو حضرت زهرا ،با خود حیدر بدرقه
  

  هر کی هرچی داره نذر حسین کرده اینجا

  شیم سیل جوونمرده که رد می ستونی هر
  

  

  
  

  و دل جادهروز و شب، تُ ،پاي پیاده ماومدی

  شیعه مشتاقِ جهاده ،موال ببینه اومدیم
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  مونیم پاي همین مکتب دم آخر می تا

  باشه مگه شیعه، تنها بشه زینب مرده
  

  

  
  

  والحنینِ، حانَ یوم األربعینِ بِالنَّحیبِ

  تَظر أُم البنینِلکن بِالمدینَۀ تَن ناجِئ
  

  لن أنّا علَى العهدى نُعمشیاً حتَّ ناجِئ

  ديمن کُلِّ طاغٍ یوماً مع المه تَقمنَن
  

  

  

  حاب الشَّهامۀ صامدون حتّى القیامۀأص نُنَح

  کُلٌّ کالمسامیر النُبالی بالمالمۀ إنّا
  

  قىأنفک یا تَکفیري إنَّ الحسینَ یب مرغ

  داءالعباس أیامکُم سو بِکَفّ علُنَج

  یرضوان نمحس

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  ــــــــ  152  ــــــــ

  
   کفَاخلَع نَعلَی 
  6زمینه 

  

  دل تا کربال سفر کن يا ،ادهیپ يپا

  تو هم به سر کن يچند ،کاروانش ادی با
  

  يدیها را مثل علم د ستون نیا تا

  يدیروضه بار یعباس ب ایذکر  با
  

   صحرا فَاخْلَع نَعلَیک نیا در

  و آسمان لَبیک نیاز زم دیآ یم
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  دل يا يدیا خود کشب ،غمش را نیاربع کی

  دل يا يدیشور آفر ،نبیز يها خطبه با
  

  فاطمه بر لب ایدر دل،  تنایل ای

  نبیبا موکب ز م،یراه درد و هم هم
  

   صحرا فَاخْلَع نَعلَیک نیا در

  و آسمان لبیک نیاز زم دیآ یم

  پور عرفان الدیم
  

  
  

  زحفاً إِلیک جِئنا ،بعینِ إِنَّااألَر فی

  حزنا »آه حسینُ« ،تَعالَت صرخاتُنا
  

یکسین لَبرار یا ،یا حاألح دسی  

  سیف النَّصرِ للثُّوار األربعینُ
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ینبز غارزینِ ،و الصوکبِ الحفی الم  

  »بیومِ االربعینِ« ،أولُ المشاةِ هم
  

ینبوراءأ ،یا زینب زتُها  الحی  

اشوراء ،ما کانت لوالكثَورةُ ع  
  

  »ر اهللا، یا ثار اهللا، لبیک سیدي یا ذَبیح اهللایا ثا«
  

  

  
  

  أَصواتُها رعود، األُسود  کُمجاءت

  شَدید فبأسهم ،داعش فَفرُّوا یا
  

  یوم الحسینین ،أتى األربعینُ

  منَ اهللاِ علَى الیزیدین نصرٌ
  

  »یا ثار اهللا، یا ثار اهللا، لبیک سیدي یا ذَبیح اهللا
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  منه الدما تفوح، الجریح الیمنُ

  بالعالَمِ یصیح، القدس حرم اهللا و
  

  لسوریا الصبرِ، مسجد األقصى من

  یموج بالنَصرِ البحرُ فی البحرین و
  

  »یا ثار اهللا، یا ثار اهللا، لبیک سیدي یا ذَبیح اهللا
  

  

  
  

لشُّهداءل قلبی ،نور ی ظَالممحی  

  أَخُطُّ دربی بِهم ،و إِنّی دوتی،قُ هم
  

  األَکبرٍ لمغنیِۀ، راغبِ حربٍ من

ى جِهادعدهم ،قد لبر و بکَب  
  

  »یا ثار اهللا، یا ثار اهللا، لبیک سیدي یا ذَبیح اهللا«
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  على الظُّهورِ عجل، أغثنا ابنَ الحسن یا

العالَم ضورِ، انتظارلَحظۀِ الحل  
  

یا أملَ الزَهراء، یا مهدي موالي  

ت، شُعوباً قد أدرِكبِها الضَرَّاء أود  
  

  »یا ثار اهللا، یا ثار اهللا، لبیک سیدي یا ذَبیح اهللا«
  

  يریاحمد حسن الحج
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   آه حسرت

  7زمینه 
  

  چشام يخاطراتم جلو ادیم

  خوام یو راهو متُ یِاون خستگ من

  نیحس تیب مثه اهل خواستم یم

  امـیب ادهـیپ م،ـالیـل و عـاه اـب
  

  غمت يباره چشام به پا یو م نمهیو سحسرت تُ آه

ـ ندارم آقا، ب اقتشویل ستیغم کم ن نیا   حرمـت  امی
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  ادهیپ يبه جاده، پا جاده

  ادهیزائر ز ،موندم اما جا
  

  

  
  

  سرت يحالم فدا شونهیپر

  واهرتـخ یـونـشیپر يداـف

  فقط ستیخودم ن ياشکام برا نیا

  دخترت شیست پ و خرابهتُ دلم
  

  دیکه غمت رو خر يا ساله نه مثه سه یول جاموندم من

  دینرس به تو دیدو یکه هر چ یکس هیجا موندم شب من
  

  ادهیپ يبه جاده، پا جاده

  ادهیزائر ز ،موندم اما جا

  سیدجواد پرئی
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   یک سال صبوري

  7زمینه 
  

  دلم این روزا خیلی تنگه برات

  قراره برا کربالت بازم بی

  »چشام يم جلوخاطرات ادیم«

  کیه که بیاد و نشه مبتالت
  

  »باره چشام یغمت م يپا به و نمهیو سحسرت تُ آه«

  سخته یک سال صبوري کنم که باز تا حرم پیـاده بیـام  
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  »ادهیپ يبه جاده، پا جاده«

  ادهیز یک سال صبوري، خیلی
  

  

  
  

  اـمت آقـاه رحیـداي نگـف

  ون یاکریمت آقاـهام ده دلـش

  کنیم روز و شب ییه سال زندگی م

  واي حریمت آقاـال و هـبا ح
  

  هر کس با تو یه قول و قراري داره ما هم قراري داریـم 

  پاش بـذاریم   خوایم جوونیمونو به آقا خیلی غریبه می
  

  شور زیارت، این عهد و بیعت

  روزيِ ما کن، آخر شهادت
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  وي کربالـرفته بـدلی که گ

  گه  کسی که حسینی شد از تو می

  شناسه و مانش رو مییزید ز

  گهـتابه ظلمو دی یـی بر نمـدم
  

ـان    گناه ریزه خونی بی رويِ زمین می هر روز ـاي جه   یه ج

ــان    ــام زم ــاريِ ام ــرا ی ــیم ب ــاده ش ــه آم ــد مردون   بای

  

  با ندبه و آه، شام و سحرگاه

  یا حجۀ اهللا: خونیم هر دم می
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  سوي نینوا رهسپاریم

  1واحد 

  

ـ ین يجـابر، سـو   يهـا  کنار قدم   میرهسـپار  وان

  میشمار یشوق حرم م جاده را ما به نیا يها ستون

ـ   يبـرا  نه،یرباب و سک هیشب   میقـرار  یشـما ب

  میندار یراه، به شوق تو باک يو دور یسخت نیاز
  

  میپر از شور و عشق نب،یز ییفدا

  میدمشق يزود هکه خدا خواست، ب اگر
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ـ ال قَطَعنا ـ اال  ،يالصـحار  کی ـ ام ای   الفـرات  ری

ــا ضــفا أضــفنا   اضــف هــؤالء المشــاة وفک،ینّ

ـ     کیال رُینَس ـ الل ینهـاراً، و نَحلُـم بـک ف   یالی

دـ  الخُطى نَع ـال   کو العالمات، و نبکی   حتـى الوص
  

  یبحر المعال ایکَنهرٍ،  لینس

  یو سد، اَبد النُبال بصخرٍ
  

  

  
  

ـ علـى حـب ح   ولدنا   إذن النخـاف المخـاطر   در،ی

  فقط بالحناجر سیبالقلب و الروح، و ل کینَفد و

ــعباً أب   و ــک شــ ــرنا، بلطفــ ــدهللا صــ ــالحمــ   ایــ

  ایسـو  نیمـع المسـلم   ومـاً، یالى القدسِ  یسنمش
  

سالم مودعلى الشام، کَرَمزِ الص  

  ودیالق رِیو القدس، اس نیبحر و

  یمحسن رضوان
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   جابر تو ۀخوشا روض

  1واحد 

  

  میتو برد ادیبه پابوس  زن را چهل شب، نهیدل س

  میها دل سپرد نوحه نیبه ا  م،یها خو گرفت هروض نیا به

  یاللهش مانده بر ن که بسم ، آن مصحف پاره پاره به

  یلبش خوانده بر ن نْیخون که ،یمیکهف و رق اتیآ به
  

  است نیدل، که چلّه نش نیکن به ا نظر

  است نیاربع نیدر ا دار،یاز شوق د پر
  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 هاي اربعین اشـعار و نوحه 
  

  ــــــــ  165  ــــــــ

  دوبــاره شـده زائــر تــو  ،هــا کـاروان  نیــمثــل ا دلـم 

ـ  ، نـت یدر اربع هیگر خوشا   جـابر تـو   ۀخوشـا روض

  کنـار مـزار تـو مـوال     ،جـابرت رفتـه از هـوش    اگر

ـ د زهیکه بر ن ،تو گذشته نبیبر ز چه   سـرت را  دهی
  

  است نیحس ایدم ، ها به لب دمادم

  است نیفقط با حس ، عهد دل ما که
  

  

ـ وال مـن ی به   مهـر تـو خـطّ امـان را     زِ، میگـرفت  تی

ــو هرگــز نگ میریــبم ــا ،میری ــ نام ــمنان را ۀنام   دش

  راه نیســرزم نیــنباشــد در ا ،مســتکبران زمــان را کــه

ـ  ندینب   »اهللا جعـلَ یو لـن  «بـه حکـم    ،ذلّـت مـا   یکس
  

  میو تحر دیز تهد ،دل ما نلرزد

  مینه سارش نه تسل ،ست ما حماسه ره

  پور عرفان الدیو م اریس يمهدمحمد
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   األربعینُ موعدي

  2واحد 

  

  ...سازم و یسوزم و م یم... رازم و با اشک و غم هم

  خوانمت شب تا سحر یم
  

  ما دارید نیدر اربع ،البو کرب يا دلتنگم
  

  نیحس يزائران کو با، نیحس يرو عاشقان با

  نیحس يآخر سو میآ یم
  

  رایس يمحمدمهد
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یلُ النَوى شدنی سوى و اجتاحوى حبلَ الجاله  

  عینی ساهرَة للوصلِ
  

  و دك نَوحی مسمعی ،یشَمعی مدمع أَطْفَأَ
  

لی إیهوعی، اشتَعمد!  ،ی نارطَلتَص اشتیاقی، کم!  

  انتظاري، هلْ ینجلی؟ لیلُ
  

  

  
  

  هنَا الصغار و النسا، األَسى کُلُّ األَسى هنَا

  النُجوم الزَاهرَةْ هنَا
  

  تَدعو إلى التَّفَجعِ ،ساجِیات صرَّعِ منْ
  

  المصاب التَّصورا فاقَ،  الطَّف ما جرى؟ وداي یا

  حسینٌ فَوقَ الثَرَى هذا
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دي إلیکیس ي ،آتدعوعینُ ماألرب  

کراكرَة ذأحلى خاط  
  

  یأخُذُنی للمصرعِ ،قد جاء معی جابرُ
  

نى عندكالم ۀُ، یا موالينا ظُلْمالس ی تَلقىوحر  

  وجودي لک انحنى کُلُّ

  يریاحمد حسن الحج
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  لیس تُطفى شُعلۀٌکربال 

  3واحد 

  

   بردم از کوفه تا شام غوغا

  غمت را يبا خودم کربال

  کردم ز داغت هیکه خون گر بس

  صحرا به صحرا دهییالله رو
  

  از چهل شب غربت آه،

  طاقت یآه، از دل ب ،آه، از چهل شب حسرت
  

  اریس يمحمدمهد
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  :تُحاکی الضحایا الضحایا

وأُمنیاتی البالیاص بت  

تَوتوبِی الرَزایا وارمن شُح  

  وأَغَمت حیاتی المنایا
  

تدرَى هالس وايق  

  وأنت فوقَ الثرى ،ألْهِم فؤادي صبرا
  

  

  
  

  فىـلۀٌ لیس تُطـشُع کربال

  لست أسطیع موالي وصفا

فصصف عع بطبالس االموت  

  ىوهو نَبع الحیاةِ المصفَّ
  

  رَداً حیرانامف یا

  یا من بقى عریانا ،یا من قضى عطشانا
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  العتابِ میالدمع غَ أهطَلَ

الغ درِ وقتابِیحانَ للب  

هتیت جحاب یلَوعیو انت  

  أربعینٌ مضَت بالعذاب
  

  جِئنا ياألُسار نَحنُ

  ناییعدنا فَقُم ح ،نایمن بعد أن سبِ

 يریاحمد حسن الحج
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   ا سیدي خُذنیی
  4واحد 

  
  است نیچله نش ادتیبه   است، نیز داغ تو دل حز

  است نیدر اربع ارتیدل ز نیآرام و قرار ا همه

  ادهیپ يپا میآ یدل را به جاده، م سپردم

  است نیدر کم ياگر خار یعشق است و ندارم باک ره
  

  من مانیجان و جانان من، عشق و ا«

  »نیمن، حس مانیبا تو پ

  اریس يمحمدمهد
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  ــــــــ  173  ــــــــ

  

  یا حج الحنینِ، سقاکم زمزم عینی أال

  سیدي أشواقی بإحرامِ األربعینِ تُلبیکُم

  لو سجدتینِ يؤدیشوقاً یهفُو جبینی،  و

  بین الصفا و المروى لعباسٍ و الحسینِ یسعى و
  

  قطّعوا کفّی، لو قطّعوا رِجلی لو

  أمضی لکم زحفاً، حسین
  

  

  
  

  احاه نار حبیهدهد قلبی جن أتاکُم

وآحسیناه أتاك یکلبیا کربال مشتاقاً ی  

  عرش هواك بِلمحِ الطّرف أتاك حنیناً

  طیاراً مع الزُّوارِ بآهات وآحسیناه مشى
  

  بک اآله، العذّب اهللاُ تَحلُو

  قلباً به حب الحسین

  يالقُرمز اتیخانم آ
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   حبیبی اباعبداهللا

  5واحد 

  

  نایدی یف یۀرا، نایتأبلدموع 

  ناینور ع ای نیحس ای نهتف

  يریام ای نیحس اي، یریالضم یف ۀصرخ

  يریالمس یف، نایتأقد  کربال
  

  یکنا للجنون ننتظری، الشجون نیمقتدانا ب ای

  یللمنون ،نایاالقدام قد ات یحاف
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  ــــــــ  175  ــــــــ

  

  ینیصوت االن یعتلی ،الزهرا ابنی

  ینیاالربع یف ینلتق، ثاراهللا ای
  

  »اباعبداهللا یبیحب«
  

  

  
  

  میینوایعازم ن، قافله ما قافله

  مییربالـک ارید روانـره
  

  میقرار یرفتن ب يبرا، میحرم رهسپار يبه سو ما

  میشمار یم دنیها را بهر رس قدم
  

  مینیهل من مع ۀنغم يگو کیلب

  مینیـران اربعـزائ رهللاـشک
  

  »اباعبداهللا یبیحب«
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  ــــــــ  176  ــــــــ

  

  مادر يپاها يقدم بر جا میگذار یم

  دریالح ابنی میو هستت يفدا ما
  

  رم غم فتادهها ه دل به، ادهینجف تا کربال پ از

  و شور و شوق است قلب جاده دیاز ام پر
  

  نبیآه ز ياز ره صدا دیآ یم

  نبیعزت راه ز انیپا یب راه
  

  »اباعبداهللا یبیحب«
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   آید فزا می نسیمی جان

  6واحد 

  

  میتو دوباره زائرت شد ریخ يدعا با

  میال همه مسافرت شدنجف تا کرب از

  میمجاورت شد يچند روز »هیعط« هیشب

  میو امسال همه جابرت شد دیرس نیاربع
  

   قراره یبه موکب دل ب موکب

  باره یاشکام داره م بارون
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  ــــــــ  178  ــــــــ

   غالما ریپ ادی مایقد ادی

  هم دوباره با میخون یم میدار
  

  دیآ یبال م و کرب يبو، دیآ یفزا م جان یمینس«

  »در کربال خاکم کن بیا، کناز گناهان پاکم  بیا
  

  

  
  

  پا شده آقاجون به يا که قافله حاال

  پا شده آقاجون به يا دلم غائله تو

  تو؟ یدون یما بدا رو نوکرت نم مگه

  پا شده آقاجون به يا و گله يدلخور
  

  متو خورد يِهر نوکرکه م من

  آوردم تتأیرو هر هفته ه دل

  میرفت ما یاعلیگفتن  قامیرف

  من از خجالت مردم که یدون یم
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  ــــــــ  179  ــــــــ

  دیدار کربال دارد شوق، ها دارد دل تنگم عقده نیا«

  »کن یاز آن با ما هرچه خواه بعد، کن ییخدا ما را کربال يا
  

  

  
  

  میدار شیایشوق ن میا فاطمه رکلش

  میدار شیذکر گشا میدار یعل ای ذکر

  میسر سازش دار انیبا آل ابو سف یک

  میسر جهاد با گروه داعش دار ما
  

  میبار درد کوله میثاریا روح

  میهمه مرد مرد دایشه مثل

  میگرد یراه حق ما بر نم از

  میردـل نبـثاراهللا اه لـمث
  

  از مادر گرفتم ریبا ش نیغم و عشق حس من«

  »اول کآمدم دستور تا آخر گرفتم روز

  نیا محمد کاظمی
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   نامۀ اربعین زیارت

  دودمه 

  

  رسم ارادت، به قصد عبادت به

  ارتیدل به جاده، به شوق ز میزد
  

  بار عشقو بستم برم کوله بازم

  بوسه بر دست پدر مادرم زدم

  کردم به سمت حرم یخداحافظ
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  ــــــــ  181  ــــــــ

  

  خورم م با عشق حرم د هه کعمر هی

  ز حسرت پرم زمیلبر هیاز گر من

  شمرم یساله که روزا رو دارم م هی
  

  

  
  

  تویی روح قرآن ،نور ایمان تویی

  جان ین علجا یتو هستم، عل يفدا
  

  رسد خیل عشّاق تو از هر طرف

  م از شعفرَشوقم پ ۀیاز گر پر

  نجف يطال وانیبه ا دمیرس
  

  روم یم ن،یبا نجف گشته عج دلم

  روم یم نیمنؤالمریام ذنه اب

  روم یم نیکربال را اربعـ  نجف
  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  فَلیرحل معنا 
  

  ــــــــ  182  ــــــــ

  

  با تو روح عاشق ، باز شه یم ییخدا

  سمت ، تو انبوه عاشق رهیسراز
  

  ریام و نعم االمآق نیحس يریام

  ریمس نیسرتاسر ا هاز عاشق پر

  ریغد هیاست شب عهیش عتیب حاال
  

  هینیها حس لطف محبت دل به

  هینیع و خروش شیعیان شکوه

  نهیالحرم نیب ،کربال ـ نجف
  

  

  
  

  !فروغِ هدایت! شکوه شهادت

  شده با تو روشن ، مسیر سعادت
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  ــــــــ  183  ــــــــ

  

  انتظار چشمِ بانوي ،اشک رباب به

  به ذوالفقار ،نبیززبان  غیت به

  هر روزگار دیزندة جاو ییتو
  

  دل عالمی در عشق تو فانیه

انیهنگات که پر از الطاف رب  

  هیبان نینجات عالم يبرا
  

  

  
  

  تا قدم عشق ، ستون تا ستون اشک قدم

  مشکشه میدونِ  میراه ،  نیختم ا آخه
  

  صفا ایدن هیزائر عاشق،  رچقد

  ایخادم مخلص، بدون ر چقد

  ما ياه دل ایه قطره درقطر شده
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  ــــــــ  184  ــــــــ

  استیمیو کم ما با شما ک ادیز

  و راه تو باشه شفاستکه تُ یطعام

  موکب الزهرا طعامش جداست یول
  

  

  
  

بازم سجدة شکر ، سالم تو یلَع  

  ، بازم کربالتو میدیو د مینمرد
  

سید العارفین سالم لَیکع  

  نیام لیبه پابوس جبرئ دهیرس

  نیاربع نامۀ ارتیدستام ز تو
  

  عرب تا عجم ندشما جمع گرد به

  محترم نیمثل حس یکس شه ینم

  کرم يخدا يدار يا وشهگ شش چه

  نیا محمد کاظمی
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  شوق دیدار

   1سرود پـایـانی    
  

  شد اربعین و دل، در شوق دیدارت

  هاي عشّاقِ عالم گرفتارت دل
  

  ما که همه هستیِ خود را از شما داریم

  و نوا داریمها شور  با یاد تو در سینه

  بال داریم و باز آرزوي دیدن کرب
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  به شوق دیدار حرم، شده باز دل من هوایی

  شود که بشوم، مثل اکبر تو فدایی چه می
  

  با نور تو تا محشر ، روشن شد آقا این راه

  بندیم ، ما با تو یا ثاراهللا پیمان خون می
  

  

  
  

  ما عاشقان هستیم فرزند عاشورا

  ها همت از نسل امالکی از نسل
  

  ما که به عشق آل پیغمبر گرفتاریم

  در راه نهضت هر بال بر جان خریداریم

  با یا حسین و یا اباالفضل مرد پیکاریم
  

  ام به عشق موالي نجف، من که عاشقی حیدري

  ام تا آخرین قطرة خون، یار و یاور رهبري
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  ــــــــ  187  ــــــــ

  اهللا، در مکتب قرآنیم شاء تا محشر ان

  دانیمبا یاري آل اهللا، پیروز هر می
  

  

  
  

  دین خدا باشد مدیون نام تو

  شد جاودانه با شور و قیام تو
  

  از نور زهرا و علی آکنده یا زینب 

  وبال با نام تو پاینده یا زینب کرب

  حجب و حیا و عصمت از تو زنده یا زینب
  

  قَسمیم براي یاري شما، تا ابد همه هم

  تا وقتی خون در رگ ماست، ما مدافعان حرمیم 
  

  خروشیم چون رود، بارانی از احساسیم ما پر

  در مکتب جانبازي ، ما رهرو عباسیم
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  ــــــــ  188  ــــــــ

  ، موال اباصالحاي سورة طاها

  اي یوسف زهرا، موال اباصالح
  

  بازآ که مانده مادرت چشم انتظار تو

  قرار تو بازآ که قلب عاشقان شد بی

  عدل علی برپا شود با ذوالفقار تو
  

  ن جهانبیا که مانده به رهت، دیدة مظلوما

  بیا که گردد جان ما، فداي تو امام زمان
  

  ، روشن تر از هر ماهیها در آسمان دل

  امید قلب شیعه، خونخواه ثاراللهی
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  فَلیرحل معنا 

   2سرود پـایـانی    
  

  از غار حرا ایمناست،  ياز صحرا

  رسا ادیفر نی، ادم همه چدیپ یم

  رـزم سفـر، دارد عـآزاده اگ رـه

  معنا رحلیخدا، فَلعرش  يسو
  

  دنیپر کش ییرها ي، سودنیوقت دل بر دهیرس

  دنیـمِ رسـموس دهیـاهللا، رس یـراً الـهاجم اـیب
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  ــــــــ  190  ــــــــ

  

  وبال کرب يِسو ی، راهبار و رها سبک حاال

»بح سنیالح نایعجم«  
  

  

  
  

  لبان تشنه لی، خو ما ییایدر تو

  تو روان ي، تا کوشور و نوا غرق

  ، از هر قوم و نژادالدهر شهر و ب از

  جهان ي، از هر جاهر رنگ و زبان با
  

  هاست دل زیعشق تو روشن دلِ ماست، محبِّ تو عز از

  استی، بهشت عاشقان دنزهرا ابنیتو  ۀگوش شش
  

  وبال کرب يِسو ی، راهق تو از همه جاعش با

»بح سنیالح نایعجم«  
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  ــــــــ  191  ــــــــ

  نی، از سردار حنطلبم یم ياری

  نیحس ای کی، لبام هیبتل باشد

  ام لهـرق نافـام، غ رولهـه رمـگ

  نیالحرم نینجف، تا ب وانیا از
  

  ماست رتیعزم و عزّت ماست، خروش صبر و غ زمان

»ه ینُصرَت ودعماست عتیبخوان که فصل ب» لَکُم م  
  

  بال و کرب يِسو ی، راهامام و شهدا ما با

»بح سنیالح نایعجم«  
  

  

  
  

  چشم منا نی، خونه که شودجمع هر

  ما ۀ، شور ندبالمنتَقم است نَیأ

  لب، شد صعنا و حلب غزّه به جانِ

  وبال ، گشته کربآتش و خون غرق
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  ــــــــ  192  ــــــــ

  

  عشقِ عمه جانِ سادات يگاه حاجات، ا قبله ییکجا

  لَثارات ای يِبا ذوالفقار موال ، بخوان نوا ایب
  

  وبال کرب يسو ی، راهوارث خونِ خدا با

»بح سنیالح نایعجم«  

  یوسف رحیمی
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