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 1حسینیه

 

 

 از سمت خانه تا سر میدان حسینیه است

 تا تمام خیابان حسینیه است از کوچه

 زنجان و قم، شلمچه و مهران حسینیه است

 تا مشهد الرضای خراسان حسینیه است 

 روزها سراسر ایران حسینیه استاین

 

 ما در خط امام حسینیم تا ابد

 در هیأت امام حسینیم تا ابد

 قدقامت امام حسینیم تا ابد

 ما ملت امام حسینیم تا ابد

 ق شهیدان حسینیه استها به عشاین سینه

 

 رودرود به خنجر و معجر نمیسر، می

 روددل از امام خویش جلوتر نمی

 رودآزاده زیر یوغ ستمگر نمی

 روداسالم زیر بیرق کافر نمی

 شکر خدا هنوز جماران حسینیه است

 

 های دیگری استزنیامسال سال سینه

 این جوشش و خروش هم از جای دیگری است

 مده، دنیای دیگری استدنیا به جنبش آ

 فردای این حسینیه فردای دیگری است

 از بوی یوسف است که کنعان حسینیه است

 

 ی شهدا پیش روی ماستسمت اشاره
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 شور نجف به کرب و بال پیش روی ماست

 إنّ الحسین یجمعُنا پیش روی ماست

 تا شوق رفتنیم، خدا پیش روی ماست

 دریا همیشه در شب طوفان حسینیه است

 

 دای روشن وطنم! راه روشنم!فر

 نقاشی شکفته، امید شکفتنم!

 زنمبا عشق و با حماسه تو را رنگ می

 امروز قاب عکس بزرگی است میهنم

 هرجا که روشن است و چراغان، حسینیه است

  



 2اهتزاز

 

 شکر خدا که شد غمت امسال بیشتر

 ی محرّمت امسال بیشتردلشوره

 

 الم استباز این چه شورش است که در خلق ع

 ای جوشش و تالطمت امسال بیشتر

 

 لبّیک یاحسین جهان را گرفته است

 در اهتزاز ِ پرچمت امسال بیشتر

 

 ما ملّت امام حسینیم، یاحسین

 پیچیده اسم اعظمت امسال بیشتر

 

 کند هنوزها میخون شهید معجزه

 قاسمت امسال بیشتراعجاز حاج

 

 زنمامسال بیشتر به سر و سینه می

 ین ببینمت امسال بیشترتا اربع
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 3فراق

 
 

 جز فراقِ تو مَرا هیچ غمی پیر نکرد

 داغِ تو کُشت مرا،کُشت، زمین گیر نکرد

 

 جنگ هرلحظه ازاین باغ گلی چید ،حسین

 خونِ تو دشمنِ بی عاطفه را سیر نکرد!

 

 هرچه آمد به سَرت ،عقده ی جنگِ جمل است

 گرچه این را احدی بعدِ تو تفسیر نکرد..!

 

 ر دلِ سنگی اشان کینه ز اوالد ِعلی ستد

 چه تعجّب که برآن موعظه تأثیر نکرد...!

 

 همه دیدند مرا بر َسرِ گودال ولی....

 حالتِ خنده ِاشان هم به تو تغییر نکرد

 

 دشمن از برقِ نگاهِ تو چنان ریخت به هم

 اکتفا بر تنِ بی جامه به یک تیر نکرد

 

 کسیخواهرت دید به چشم خودش آن لحظه 

 در پیِ غارتِ انگشترِ تو،  دیر نکرد

 

 کربال گرچه ُپر از داغِ جوان بود،ولی

 هیچ یک قدرِ تو اینگونه  مرا پیر نکرد

 

 )داغِ تو کُشت مرا،کُشت ،زمین گیر نکرد(
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 4حر جناب

 بیابان هم که باشی،چون گلستان میکند آخر

 کسی که دشمنش را هم پشیمان می کند آخر

 

 بست، اینکه توبه کاری رایقینا حبِّ اربا

 میانِ تیرهای خون ، رجز خوان میکند آخر

 

 نبست او راه، حتّی روی ُحر،این روضه ی پنهان...

 شرارِ زخمِ کاری را دو چندان میکند آخر

 

 کسی از خیمه ی دشمن به سوی دوست می آید

 خوشا بر آن پشیمانی که جبران میکند آخر

 

 ریا بوداعوذ بالحسین، اقرار رودی پیشِ د

 همان دریا که رودش را خروشان میکند آخر

 

 بساط نوکری پهن است خوش بر حال آن حّری ...

 که خود را بر سر این سفره مهمان میکند آخر
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 5طوبی شاخه

 تا میانِ نامسلمانان، سخن از آب شد

 وقتِ مرهم روی زخمِ بسته ی اعراب شد

 

 کینه های کهنه ای در سینه ها سَر باز کرد

 ال جبرانِ بدر و خیبر و احزاب شدکرب

 

 شیرمردی که نگاهش ُغرِّشِ شمشیر بود

 از صدای العطش در خیمه ها بی تاب شد

 

 مَشک بر دوش وعلم بر دست، چشمانش فرات

 در دلِ تاریخ، این تصویرِ زیبا قاب شد

 

 رفت، تا با دستِ پُر آید بسوی خیمه ها

 وای از تیری که سمتِ مشکِ او پرتاب شد

 

 میانِ خنده های نابردار دشمنان... در

 دشت غرقِ ناله های یا اخا دریاب شد

 

 کربال هرگز نشانی از فراوانی نداشت

 یار کم،همراز کم بود آب هم نایاب شد

 

 دین فروشان دیر فهمیدند، در راهِ حسین

 هرکه چون عباس آمد ، بی گمان ارباب شد
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 گرچه بی دست و َعلَم افتاد بر آغوشِ خاک

 از او سّقا شدن ،بینِ جوانان باب شد بعد

 

 با خروشِ کُلُّنا عباسِ زائرهای صحن...

 زیرِ پایِ ساقیِ لب تشنگان ،سرداب شد

  



 و ترکش ونارنجک ،بغضی احاطه کرده خیابان را 6تیر باران

 از انقالب تا دلِ آزادی، چشم تو دید، هق هقِ تهران را

 

 نده روی تنِ خردادخون میچکید از پسِ هردیوار، ردّی که ما

 تقویم مینویسد ازاین دوران،خون واژه های بی سرِ عریان  را

 

 مثِل بهار، آمدنت خوش بود، مثِل نسیم بر دِل گلدان ها

 برگشته ای به خاک پر از مهرت، بیرون کنی هوای زمستان را

 

 لبخندِ تو طلیعه ی صبحی نو، اخمت شروِع جنگ جهانی بود

 زد، این اخم ها ، غروِر رضاخان راتاریخ شاهدست که بر هم 

 

 جاریست درتمام جهان نامت، چون رودِ در محاصره ی طوفان

 رودی که در مسیِر ِ تالطم ها ،تغییر داده، یک تنه جریان را

 

 بر پای این درختِ ثمر دیده، افتاده میوه های ترک خورده

 چشمی به خود ندید و نخواهددید،افتادگی پرچم ایران را
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 کی که در دلِ گهواره، سرباز این دقایق خود خواندیکود _من

 بعد از تو پرسه میزند او امروز، پس کوچه های تنگ جماران را

 

 

 

 

 

  



 7سادات  مادر

 

 

 تا دِم آخر این قلم بانو،گریه ای بی صدا نخواهد کرد

 هرچه شاعر غزل بگوید،باز،حقّتان را  اَدا نخواهد کرد

 

 همانم که در حسینیّه...یادتان هست بی گمان بانو،من 

 قول میداد بعد ازین دیگر،دست، از پا، خطا نخواهد کرد

 

 تو همانی که هرکه میخواهد،میتواند صدا کند : مادر...

 من همانم که عاشقانه تو را، غیرِ مادر، صدا نخواهدکرد

 

 گرچه فرزندِ ناخَلف،امّا، چای ریزِ  زنانِ هیئتی ام

 خوب و بد را سَوا نخواهد کرد  شک ندارم که مِهرِ فاطمی ات،

 

 با خودم فکر میکنم گاهی، در تبِ زخمِ کهنه ای کاری...

 غیر از این چایِ روضه ها چیزی ،دردِ ما را دوا نخواهد کرد

 

 دختری دَست َبر دلِ دیوار، میرساند کِشان کِشان، خود را

 حَتم دارد که دکتری دیگر، حاجتش را روا نخواهد کرد

 

 ی درودیوار،میرود باز مادری ازحالاز غمِ روضه 

 تَرسم اینست، بعدازاین نامت،با خیالش،چه ها نخواهد کرد

 

 دورتا دورِ این حسینیّه،کفش های زنانه ای خاکی...

 هیچ دستی، از آستانِ شما، بندِ ما را جدا نخواهد کرد

 

 با همین حال و روزِ بارانی، عهد بسته، همان که میدانی

 فانها،چادرت را رها نخواهد کرددر میانِ هجومِ طو
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 8مجاب

 دستِ تو بیِن ما و سیلِ گناه ، لحظه لحظه حجاب خواهد شد

 بخششِ بی حسابِ گریه کنان، باتو هرشب ،حساب خواهد شد

 

 نانِ شُبهه اگرچه ما را از ، پای این سفره دور کرد، امّا...

 باز با چای روضه ها در دل ، بی گمان انقالب خواهد شد

 

 که در عرش، نامت اعالتر ، از تمامِ مقّرباِن کریم...ای 

 هرکه ناِم تو را به لب دارد ،حاجتش مُستجاب خواهد شد

 

 از همان کودکی بلد بودیم، روضه ی تلخِ آب ، بابا را

 تا ابد با خروش این سرمشق، دشمن از شرم،آب خواهد شد

 

 پا به پای ُمحرمت آقا، روی لب،  ذکرِ العطش داریم

 فس، جانِ سینه زن هایت،هم نفس با رباب خواهد شدهر ن

 

 راه پیچیده ای ندارد این، جاده ی منتهی به سوی حرم

 آنکه که دل داده همچو ابراهیم، در حریمت ُمجاب خواهد شد
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 گرچه مانند شَهد شیرین ست، هرزمانی زیارتت اّما....

 خوش به احوالِ آن رفیقی که،اربعین انتخاب خواهد شد

  



 9صبر رانماد

 

 بَر هم بزن آرامشِ آشوبگرها را

 روکُن برای دشمنان،شقُّ القَمرها را

 

 مثلِ همیشه چادرت را سَرکن و بگذار

 درهم فرو ریزد ، بساطِ بی سپرها را

 

 دیگر زمانِ خوابِ راحت نیست،وقتی که...

 بیدار خواهد کرد دشمن،بی خبرها را

 

 آئینه دارِ خانه،بُغضت هم تماشایی ست

 ی تماشا میکنی فصلِ ثَمرها راوقت

 

 چون سَرو، بار آورده ای، گلهای باغت را

 این جنگ گلچین کرده آری، باهنرها را

 

 پا میگذاری روی احساسی که میدانم

 خَط میزنی از خاطرت،امّا ،اگر ها را

 

 هرچند میدانم پس از این ،کنجِ پستوها

 بیدار می مانی تمامِ این سحر ها را

 

 ینه ، یک ساک، دلتنگیآب و گالب و آ

 وا میکنی با دستهایت،  بال و پرها را

 

 لب تر کن امشب تا ببیند جنگ،بانو جان...

 بر شانه ی سربازها، إِذنِ پدرها را
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 10سردار

 یک نفر بوده ای ولی انگار، لشگری از سپاهِمان کم شد

 در نبودت نداِی آزادی، قامِت انقالبِمان خم شد

 

 هات، باز تاریخ می شود تکرارکوه افتاد بر زمین هی

 یک نفر بوده ای ولی انگار ،روضه ها یک به یک مجَسّم شد

 

 آتشی ناگهان رسید از راه، راهِ بارانِ بی امان را بست

 زخمهای تو تا تََرک برداشت ، چشمهامان دوباره زمزم شد

 

 چشمه های غرورمان جوشید، تشنه ای جامِ مرگ را نوشید

 کن ،خاکِ عین األَسد جهنَّم شد از بهشتِ برین تماشا

 

 ما همان کاسه های لبریزیم، آتشِ صبرهای سرریزیم

 صد تَرَک خورده ایم اّما باز ذکر امن یجیب مرهم شد

 

 هرکسی سهِم  مانده اش را از، سفره ی انقالبمان برداشت

 سهمِ تو بی گمان شهادت بود، سهِم ما حسرتِ دمادم شد

 

 چه بی سر، هنوز سرداریسربلند از نبرد می آیی، گر
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 دست بر سینه همچو سربازیم،بندِ پوتیِن شهر محکم شد

 

 یک نفر بوده ای ولی حاال میرسد خیِل حاج قاسم ها

 نقِش دستانِ هر سلیمانی ، سرخ انگشتریِ خاتم شد

 

 

 

  



 11(س)البنین ام حضرت برای

 

 کند یغروب ، چشم ترش درد م وقت

 

 دکن یبه ذره بال و پرش درد م ذره

 

 شکفد در برابرش یکم که ماه م کم

 

 کند یهالل، سرش درد م تیروئ با

 

 نگاهش به آب ها اروقتیاخت یب

 

 کند یگل پسرش درد م ادیبه  قلبش

 

 منزلش رود یبه سو عیکه از بق دیبا

 

 کند یست چون کمرش درد م پرزحمت
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 منتظر ستین یچند کنج خانه کس هر

 

 دکن یحزن، بوم و برش درد م تیب نیا

 

 نر رینه محض خاطرآن چار ش تنها

 

 کند یخانه سال هاست، درش، درد م نیا

 

 است منور هاهزار شکر که شب اما

 

 کند یکه پرش درد م ینور خواهر از

 

 یزن یدلدار یاز پ دیآ یم هرشب

 

 کند یکه جسم محتضرش درد م نیا با

 

 میدو ماه و ن هیتلخ، شب میسال و ن کی

 

 کند یرد مکوچه ها جگرش د ادی با

  



 12چرخند یرنگ و بو م ریعده اس کی

 

 چرخند یسمت و سو م ریعده اس کی

 

 ع نیجان عشّاق حس یجان به فدا یا

 

 چرخند یم "او"لحظه به دور سر  هر
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 13را بردند زانوان توانعده  کی

 

 زنان را بردند یعده النگو کی

 

 آنروز غروب دمیبه دهان ، شن خاکم

 

 را ...صاحب الّزمان  انگشتر
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 14(ع)اصغر علی آقا برای

 

 دارد طفل یغم گرسنگ گفتند

 

 دارد طفل یکه اشک تشنگ گفتند

 

 فهمند دیداد به راه دوست شا سر

 

 دارد طفل یغم ناب بندگ تنها
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 15ع حسنامام برای

 گفت : آه یلب تشنه ز عمق جگرش م

 

 چون ماه یبیسوخت به ظلمت غر یم

 

 ورد لبش لحظه آخر، ناگاه شد

 

 ابا عبداهلل ع ومکیک ومی ال
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 16ترانه ، دانه دانه ی، ب باران باز

 

 انهیخورد بر زخم سرخ تاز یم

 

 یروز تلخ دیآ ادمی

 

 چو محشر یروز گردش

 

 و خنجر غیبود و ت زهین

 

 بودم سه ساله یکودک

 

 کودکانه یدو پا با

 

 صحرا یتو دمیدو یم

 

 گشتم ز عمّه یم دور

 

 یآن حرام دمیشن یم
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 یجمع شام انیم در

 

 یزیزبان تند و ت با

 

 یزیگفت از کن یم داشت

 

 ایدن رهینگاهم ت در

 

 ایغصّه قدر در بود

 

 باز یهمه ذکرم ول من

 

 بابا بود بابا بود

 

 مهیسوخت خ یطرف م کی

 

 طرف دامان عمّه کی

 

 از آن دو گوشواره آه



 

 شد گوش پاره ناگهان

 

 بر زبانم "یعمّ نیا"

 

 خون شد دهانم ناگهان

 

 یریآن دندان ش یوا

 

 یلین یرو یلیس ضرب

 

 ایدن رهینگاهم ت در

 

 ایغصه قدر در بود

 

 باز یهمه ذکرم ول من

 

 بابا بود بابا بود

 

 یاپیباران پ بارش



 

 یصد ن نیاز ماب سنگ

 

 ما را چون سپر بود عمه

 

 خود بشکسته پر بود گرچه

 

 دانم در آنجا ینم من

 

 چه عمه چشم ما را ... از

 

 ایدن رهیم تنگاه در

 

 ایغصّه قدر در بود

 

 باز یهمه ذکرم ول من

 

 بابا بود بابا بود

 

 یاز البه ال ناگهان



 

 عمّه ... دست

 

 بابا یبابا وا یوا

 

 

  



 17:اصغر علی آقا برای

 

 قرارم بابا یبنگر که ب بابا

 

 نشده که پر درآرم بابا ؟ وقتش

 

 سربازست؟ نیا ینوبت جانباز یک

 

 رم بابا ...ماه شده در انتظا شش
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 18ییآ یشده چه غوغا ، تاکه تو م نیرا ب کوفه

 ییرایبهر پذ ایّ شده مه زهیو ن سنگ

 

 هر بامست یهمه گُل که رو نیا

 از سنگِ کوفه و شامست جنسش

 

 نفس با تمام جان خوانم هر

 ... کوفه پسر عمو جانم ایم

 ... کوفه ایم

 

 

 است کیبار نهیمد یها مثل کوچه ها کوچه

 است کیبام و کوچه ، چقدر نزد نیب فاصله

 

 زمان ذکر هر شبم ، زهراست نیا

 استیاز داغ غربتش در چشمم
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 نفس با تمام جان خوانم هر

 ... کوفه پسر عمو جانم ایم

 ... کوفه ایم

  



 19میاو ساالر سپه: من  ینگفت

 میرزم است تنها آرزو فقط

 "سقّا  "، تا برادر گفت :  دمیشن

 ... میوآبر ای: خدا یگفت فقط
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 20 : حضرت آخر نماز

 گفت و شنود یچون بشد هنگامه 

 حق خود را ز جنگ حق عنود خون

 

 اما به راز امیپ نیا شدمؤکد

 از جنگ خدا، ذکر ونماز برتر

 

 کرد ریدو دست آماده تکب چون

 کرد ریکمان را ت نهیاز ک دشمن

 

 اءیاشق ریز ت یباران ریز

 کرد با ذکر خدا یباز عشق

 

 لب بر باء بسمِ اللَه گشودکه  چون

 عالم نبود نیدر ا گرید اییگو

 

 نعمت سزاست نیحمدحق بر ا گفت

 اهلل خواست لیکه حق من را قت چون
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 میاو به صراط مستق دیرس چون

 میخوبانِ به درگاهش مق راه

 

 دعا نانیبهر آن لع کرد

 )ص(یز آل مصطف نیب یمیکر نیا

 

 دیزبعد حمد حق، کوثر رس پس

 دیکه موال پر کش ییگو ناگهان

 

 یشد بر او جل اتیآ یمعن

 )ع(یعل یها در شأن همتا هیآ

 

 فتاد ادشیو در  وارید ی قصه

 ادیحق را او نبرد اما ز  ذکر

 

 خم گشت در ذکر رکوع قامتش

 عشق و دادن جان در فروع اصل

 

 شاه یِشانیپ دندیهمه د پس

 زد بر خاک پاک سجده گاه بوسه



 

 دیچو وقت گفتن اشهد رس پس

 دیگو زمزم چش دهیلب خشک با

 

 سالم، او بر رسول اهلل داد پس

 چشمش به جدش اوفتاد ناگهان

 

 )ع(نیحس یپاسخ بر کالمش کا داد

 نیتو فرزند شه بدر و حن یکا

 

 نور دو چشم یا زجانم،یعز یا

 خشم یتو بُردست آبِ رو حلم

 

 خاک بال نیبر تو کاندر وعده

 تا روز محشر مقتدا یشو یم

 

 تا ابد یعشق و مست یمقتدا

 من الذلتت هاتیه ی جمله

 

 زیاست عز کینزد دارید ی وعده



 ضیگردد به ذلت در حض دشمنت

 

 وعده را سبط بتول نیا دیشن چون

 کن قبول ایهدا نیرب ا ای گفت

 

 خود نیبهر د ریما برگ جان

 خود نییتا ابد آ یبدار تا

 

 آن نماز انیبگفت و برد پا نیا

 د و شد فرازنها نیخود بر ز یپا

  



 21که سرآغاز ماجراست کربال جریان

 روز روز ماتم و هرشب، شب عزاست هر

 

 آوردیشما کم م ی! قلم به پاآقا

 عجز واژه هاست که در محضر شماست نیا

 

 دهدیم بیخوش س یبو بیعج جا،نیا

 محرّم کنون به پاست یکه روضه ها یعنی

 

 فطرسم، پرم همه آتش گرفته است من

 به کربالست دمیچشم ام تمام امّا

 

 !یو غروب جمعه و تربت... چه محشر اشک

 شد و در آسمان رهاست یدل پرنده ا نیا

 

 پردیحرم به آن حرم آشفته م نیا از

 جا شه سخاستو آن یساق میجا حر نیا

 

 کنمیفکر م نیتمام جمعه به ا حاال
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 کربال کجاست... ؟ یشگیزائر هم آن

  



 22ر عاشقان توست؟که د است شورش چه این باز

 توست... انیعیدوباره ماه غم ش ایگو

 

 میزدیم نهیشما س یبرا یبچّگ از

 افتخار تک تک دلدادگان توست نیا

 

 ها همه در خدمت تو انداستعاره نیا

 فاعالت غزل هم از آن توست مفعولُ

 

 «تو به من مادرم نکرد یاکه کرده یلطف»

 دل مهربان توست یهااز نشانه نیا

 

 میو زمان را که بنگر نیزم سرسرتا

 پناهگاه جهان آستان توست تنها

 

 داشت بیس یکه حرم بو یاصبح جمعه هر

 توست... همانیخدا م زیعز ۀدردان
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 23که زمان عزا شود، اتمحرّم هر با

 در عالم به پا شود بیعج یاشورهدل

 

 قراریاسپنِد ب ۀدان هیشب ایدن

 آتش عشق شما شود... ریاس انگار

 

 ماست نیو د مانیا یمعن نیالحس نّإ

 اگر که راه من از تو جدا شود یوا یا

 

 همه عمر من بس است یسفر برا کی آن

 اگر که مقصد من کربال شود... یروز

 

 نهفته است؟ یقیکربال چه راز عم در

 کس که رفت تا حرمت، مبتال شود هر

 

 شما شعر گفت و خواند یفقط برا دیبا

 ادا شود... یحقّ شعر هم به درست تا

  

                                                           
 فائزه شفیعی 23



 24"اهلل سبحان"

 

 بود یعاشق یماجرا

 یدلدادگ زمانه

 در درون یانقالب

 

 تنها بود نیحس

 ماه برافروخته از شعله آفتاب صورت

 

 به سخن آمد قرآن

 آمنوا الترفعوا اصواتکم... نیالذ هایا ای

 شود؟ یازدحام را چه م نیا

 

 تعلق بود یماجرا

 از زمان دهیبر نیحس و

 کرد یدت مرا شها حضور

 را قرائت فیتصح و

 

 رفت زهیبه ن قرآن

                                                           
 منصوره ابولحسنی 24



 عجبوا ان جائهم منذر.... و

 

 ....یعظمت چه

 نبیقامت ز یروئتش استوار از

 کرد خشوع

 

 دوتا شد دیخورش و

 القمر شد شق

 

 قرن معجزه

 اعجاز در نصف روز نهمهیا

 اهلل..... سبحان

  



 25زمان صاحب یا

 

 نیآموخته بود حس یقدرشناس درس

 به مناجات نشسته مادر یلب ها از

 قدر یشب ها انیم

 

 الزهرا کردند تیکه مالئک، عرش را هم مدار ب آنجا

 ملکوت نیشد قر نیحس و

 افتهیقدر را رقم زد نگاهش به عرش نزول  و

 آمد و شد مالئک انیم

 

 نیکه شد، زمان سجده کرد بر سجاده حس غروب

 کرد ریتقد نیعشاء، ظرفش را به نگاه حس و

 بود ریلوع تقدصبح، ط و

 عطش ریتقد

 

 به نظاره نشست ریتقد نیشد در ا یمادر را م یقدر عشا شدت

 انداخت هیسا ریتقد نیکه ظهر، تمام قد بر ا آنجا

 عصر ظهور یعصاره اش را برا و
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 نهاد عهیسوخته به ود یها مهیخ یالبال

 عباس مهیدر عمود خ ستادهیصاحب زمان ا تا

 و قبله هیتقارن سارا راست کند در ظهر ظهور  علم

  



 اذن شهادت در محضر آفتاب ق،یو دقا رهایحضور در کشاکش شمش ی، رخصت گرفته بود برا26سکوت

 

 رزقونیکه در عند ربهم  یها بشارت بر بزم زهیگونه ن یدادند و سرخ یالتالق م ومیهم، وعده  یدر تالق رهایشمش

  دیکش یانتظارشان را م

 

 شدند همراه ذو الجناح... یدر رکاب م یآدم بودند اگرنه پا ی "یقالوا بل" بندیاپ یکه عناصر هست هاتیه هات،یه

 انداختند ینشانه رفته بر دستان ماه م یها کانیوار رعشه بر پ اتیعاد و

 

 .....یباطل الیخ چه

 

 به پا شد یآشوب دند،یکه فهم انیعرش

 بر عکس ماه افتاد  موج

 شکستش الیخ و

 ها را به رقص واداشت زهین

....... 

  دیانعکاس شکست ماه را بر قامت خورش یتو شاهد بود و

 

 .....یصبر عجب

 حامالن عرش انیبه پا شد م امتیق
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 شد از عظمتت "خروا سجدا"که  معجر

 و ثالث و رباع  یمثن شان،یاجنحه ها مالئک

 را گرفتند  گرداگردت

 

 بود ی....بند به شعره استادیشد، زمان ا ریفراگ سکوت

....... 

 و سکوت، قائم بر صبرت، منتظر ظهور..... یبر تل، شاهد ستادهیتو همچنان ا و

  



  نیآموخته بود حس 27قدرشناسی درس

 به مناجات نشسته مادر یلب ها از

 قدر  یشب ها انیم

 

 الزهرا کردند تیکه مالئک، عرش را هم مدار ب آنجا

 ملکوت نیشد قر نیحس و

  افتهیقدر را رقم زد نگاهش به عرش نزول  و

 آمد و شد مالئک  انیم

 

  نیکه شد، زمان سجده کرد بر سجاده حس غروب

 کرد  ریتقد نیعشاء، ظرفش را به نگاه حس و

 بود  ریصبح، طلوع تقد و

 عطش  ریتقد

 به نظاره نشست  ریتقد نیشد در ا یمادر را م یقدر عشا شدت

 انداخت هیسا ریتقد نیکه ظهر، تمام قد بر ا آنجا

 عصر ظهور  یرا براعصاره اش  و

 نهاد  عهیسوخته به ود یها مهیخ یالبال

 عباس  مهیدر عمود خ ستادهیصاحب زمان ا تا

 و قبله هیرا راست کند در ظهر ظهور تقارن سا علم
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 "نیالمضطر اثیغ ای"

 

 که رفت 28سقا

 آبرو شد  یب آب

 طواف  یب کعبه،

  لیاسماع یب حجر،

 طفل در بر  مهیسراس هاجر

 واندباران خ نماز
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 "یبحق عل یعال ای"

 

 که شکافت  29قبله

 عباس افتاد  مهیخ عمود

 خارج شد  نبیز

 کعبه، رستگار یبه خدا نیحس
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 "یح ای"

 

 30شکاف  اربعین یک

 توست یبا تو و ب اتیح فرق
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 "هو االول و اآلخر"

 

  نیندارد تاب زوار حس یخاک 31چادر

  نیعلم ها کرده سجده بر علمدار حس نیا

 

 کرده است ادتیسجده ، خالئق را ز نیا کرذ

 کرده است امتیره را ق نیصف ا امت،یق تا

 

 دهد  یاوتاد زمانه، ارض وسعت م ریس

 دهد  یو حمد فتح موال م حیتسب جلوه

 

 صاحب زمان محکم شده است یسفر بر مهد نیفصل ا قول

 ارض مقدس را تماشاگر شده است  نیا یکبر هیآ

 

 نیالناس لرب العالم قومی ن،یالد ومی بعث

 نیمنادا را ندا دارد حلول اربع نیا

 

 عمود روضه عباس، سراجت نجم ثاقب بوده است  تا

 نفست و ما ادرئک ما الطارق بوده است  حافظ
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 است ستهیره اقتدا شا نیصافات مالئک را در ا سبح

 است ستهیبا نیو آخر ندارد، ظاهر و باطن هم اول

 

 

  



 «سزهرا ای»

 

 اده مادرسج 32تسبیح

 نبینشسته ز امیق

 افتاده عباس؛ علم

 را پاره کرد نیحس یایرو

 سوخت مهیخ

  دیعطش آفتاب را که فهم آب،

 شد  سیخ سجاده

 مادر  اسی عطر

 را پر کرد فضا
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 زهرا ای

 

 زهرا  ای 33سربند

 بود  نیحس یتمنا اوج

 عشاء تا به صبح  از

 ظهر و

 داد تیسر به بند غروبش رضا 
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 "ومیق ای"

 

  یکه باش 34عاشق

  زندیدر تو موج م امیق

 موج، هر

 یرویالاله اال اهلل به جلو م کی

 هر الاله اال اهلل ات نیبا حس و

  ام؛یاز ق ینیاربع آبستن

 سال 70 بیرا ثمر داد و حب نیحس یجانباز لش،یماه تهل 6 اصغر

 یده یرا تو بعد م زمان

 ن؛یرا حس امتیق
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 35«تاریخ ی حماسه ترین کامل»

  یخاک درخت تناور یرو افتاده 

  یگریزند از داغ د یکبود م جنگل

 دشت پراکنده اند باز  یجا یجا در

 ! یپرپر یفتنه چه گل ها یدست ها با

 دل سپرده به دستان سرنوشت  آرام

  یدر آن سمت خواهر سیخ یچشم ها با

 پر آشوب کودکان!  یسو نگاه ها آن

  یسو دالور نیدر ا ستادهیا دلتنگ

 من  یکن اسب، تا نرود آبرو یاری]

 [یرود بگذر نیکن آه! بلکه از ا همت

 : یتراژد نیکرده است ذهن مرا ا پر

 ! یاز شکستن بال کبوتر یریتصو

 است یدنید خیتار یحماسه  نیتر کامل

  ینعش برادر برادر یگشته رو خم

 سروده اند  تیشاهنامه برا اریبس

  یخاک! قرن هاست که اسطوره پرور یا

 ام  یکشان یجنون م یبه مرزها یارد

                                                           
 بخش صفادل خدا 35

 



 !یاوریآفتاب کاش که سر بر ن یا

  



 36«خورشید از تر روشن»

 

 است نیاندوهگ نیزن که چشمانش چن نیا

 است ! نیاو، روح االم یغم ها دلواپس

 دیها بپرس ستانیاش را از ن یدلتنگ

 است نیهمنش یعمر،با چشم انتظار کی

 ستین یجا،مادر نیتر از او، در ا دلتنگ

 است نیقر ییباینامش با شک هرچند

 موالست تیب یبرا یمادر خوب او

 است نیاورا نگ ییِتنها انگشتر

 ستیچو فرزندان او ن ،یجانباز درمشق

 است !  نیصد آفر قیمکتب جان، ال در

 برنگشتند شیکربال شمشاد ها از

 است نیچند سطر از سرگذشت او چن کی

 است نیعباس و دلتنگ حس دلواپس

 است نیمهر آفر یال و روز مادرح نیا

 دارد نهیرید یزن نسبت نیا باصبر،

 است !  نیقی یدر بلندا یآفتاب او
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 شناسند یتمام شهر اورا م حاال

 است نیسرزم نیدر ا دیتر از خورش روشن

 زن نیهزارو چارصدسال است، ا اکنون

 است ! نیداغ فرزندان خود اندوهگ از

 شناسم یسال اورا م یسال ها من

 است نیام البن ،یتر از هرکس لوممظ

 دارد دیبا خورش کینزد ینسبت او

 است ! نیالمؤمن ریهمسر موال ام او

  



 37«عاشورا گر روایت»

 

 بمان، نظاره گر اصل ماجرا باشی 

 بمان که شاهد آن ظلم ناروا باشی

 قدم به جانب میدان مباد بگذاری

 که بعدِِِ واقعه باید کنار ما باشی ...

 در امواج تب فرو ماندیمیان خیمه، 

 که بعد، یاور گل های مصطفی باشی

 برای این که ببینی عمیق فاجعه را

 قرار شد که به آن درد، مبتال باشی

 خدا نخواست سر مویی از تو کم بشود

 که تکیه گاه اسیران کربال باشی

 سرشته اند تو را، تا به وقت دلتنگی 

 به داغ سینه ی یک کاروان دوا باشی

 که بمانی و در تمام مسیر قرار شد

 برای آن همه سرگشته، رهنما باشی

 برای غربت بانوی کربال، باید 

 میان آن همه بیگانه، آشنا باشی ...
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 بمان، که شرح دهی نکته نکته علقمه را

 بمان، چنان که روایت گر وفا باشی

 برادران تو آن روز، تشنه جان دادند

 چنین شکسته، هم از داغ آن دوتا باشی

 تو با صحیفه ی گل ها همیشه همراهی

 دلی چو آینه، سرشار از دعا باشی

 چه فصل ها که سر از سجده بر نداشته ای

 که لحظه های صمیمانه، با خدا باشی!

  

 

  



 38«اندوه کاروان یک»

 

 یسر بود مهیتورا، آس دمید درکربال،

 یدر خود شعله ور بود د،یباخورش همرنگ

 را تیبا خودت فرزندها یبود آورده

 یخود با خبر بود ی ندهیاز آ انگار

 روز را هرگز نخواهم برد از خاطر آن

 !یپسر بود یجا، ب نیاز ا یرفت یکه م یوقت

 شکست از آن همه اندوه یکوه در هم م کی

 یجکر بود ،خونیداغ پشت داغ، آر یه

 ام بانو، تورا نشناختم اول شرمنده

 یتر بود ریپ یمن از هر زمان درچشم

 یبرد یم شیان اندوه را باخوکارو کی

 یمظلوم تر بود انیدر آن م یهرکس از

 آن مردم: دندیتورا هرگز نفهم حال

 یکوفه در حال گذر بود انیم یوقت

 امان باشند اهو،دریدر آن ه تاکودکان،

 یهارا، با تمام خود سپر بود شالق

 رفت یازنگاهت دورتر م دیخورش زه،ین کی
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 یبود کربال تا شام با او همسفر از

 سرنوشت شهر را آن روز یداد رییتغ

 یها در خطر بود یاز آن روشنگر هرچند

 تیبا سخن ها ،یکاخ د،یهم فرو پاش از

 !...یپدر بود ریسخن گفتن، چو شمش وقت

 خواند: ینوحه م یلیاردب میسل حاال

 !  یاو جلوه گر هست نبِیز نبیز دراوج

  



 39 ...السالم علیه الحسین بحق االحسان قدیم یا

 این مشک آب بدرقه راه زینب است

 سقا بریز پشت سر کاروان عشق

 تو قامت نمود راست م به دستِلَمری عَعُ

 م ز ادب ساربان عشقخَقامت نموده 

 روددلبر اسیر، پای کشان، خسته می

 غربت از آن توست، اسیری از آن عشق

 د کنندامواج آب سوی لبان تو مَ

 شوند ز تو تشنگان عشقسیراب می

 باران مپرس از گل پرپر شده به خاک

 پژمرده گشت از غم تو باغبان عشق

 کند ایبنجا حسین مندارد غروب می

 آری به خون نشست خدا، آسمان عشق

 م نشستلَعَ ممن زینبم که باز به دوش

 تر ز تیغ خروشد زبان عشقندهرَّبُ

 از این رکوع قامت خود را نمای راست

 عشقاز تن جداست وای چرا بازوان 

 خواند او رجزمیو زد به قلب دشمن می

 تیری گرفت راه به سوی کمان عشق

 خشکید العطش به لبان کویری اش

 مهمان شدست چون که زبان در دهان عشق
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 م به دستلَبنگر چوکوه، زینب کبری عَ 

 تر نشود داستان عشقاز این غریب

 دویدها به تب و تاب میققنوس خیمه

 عشق آخر گرفت آتش کین آشیان

 دشمن تمام قد رِعباس بود در بَ

 بگشاده این عمود نگر ابروان عشق

 

  



 40 هاشم؛بنی عقیله عالم دو بانوی به تقدیم

 آن تک سوار عرصه پیکار زینب است

 پا جای رد پای علمدار زینب است

 آهسته کاروان به کجا با چنین شتاب

 ساالر زینب استبی او مران که قافله

 را غمت مباد ظلمت اگر گرفت سما

 گشته پدیدار زینب است ماه تمامِ

 اشبهانهج البالغه است تو گویی خط

 نطقش شبیه حیدر کرار زینب است

 قرآن به سر گرفت سنان در شبی غریب

 احیا گرفته در پی دلدار زینب است

 چون زخم سینه و تن و پهلوی عشق دید

 بین روضه خوان مادر و مسمار زینب است

 برای طواف عشق حرام خون ببنداِ

 در این طواف نقطه پرگار زینب است
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 41هاز خیمه کبری زینب نوایآید 

 هامعراج خون کند چو سری روی نیزه

 جبرئیل و قدسیان همه پابست احتراق

 بر قاب قوس آمده چون شاه کربال

 چیزی به جزء جمیل ندیدم به تفّ خون

 هاقاری خون شدم به تماشای آیه

 از این نمی شود احرام عشق سرخ تر

 هارنگ سپید نیست به احرام جامه

 من شام و کربالست یسعی صفا و مروه

 زمزم فرات توست به وادی نینوا

 آید اذان عشق ز لبهای تو حسین )ع(

 حین وضوی خون شده، حیّ علی البکاء
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 42 هاشم؛بنی قمر به تقدیم و البنین ام حضرت با همنوا

 بالآید حزین، بشیر ز صحرای کر

 بالالو  د اعوذ باهلل از این کربِ خوانَ

 ینی نمانده استنباید خبر دهم که ب

 سهل و یسیر نیست خدا شرح ابتالء

 روضه خواند از پسران رشید او تا

 لوالءنشنیدی که لِ  تو اللبَگفت که اَ

 قلیل من ارزانی حسین)ع( قربانیِ

 به شعله شمعند مبتال هاپروانه

 تت جدا مکندست حسین)ع( را ز دو دس

 ال و این بود قصه شب و تکرار ال

 القمر تِنشقَّاِ وَآخر قمر شکافت، 

 اعجاز عشق روی سنان گشته برمال

 و قد خمیده است رسدمیزینب ز راه 

 بنگر دال به روضه مکشوف کربال
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 43 ساله؛ سه طفل هایقدم به تقدیم

 شدمیای پژمرده سر در گریبان غنچه

 شدمیرده سوی بالی شام زینب بُ

 راه کاروان بود خار مغیالن فرشِ 

 شدمیجرها بدان آزرده ها پاهای

 یشهاکوچه قلِ گویی مدینه بود و نَ 

 شدمیغریبی باز سیلی خورده  یاسِ

 انگار می رفت هاعیسی به روی نیزه

 شدمیمملو زمین از زندگان مرده 

 فرو رفتصُمتی  بیت الحزن ناگاه در

 شدمیه س پدر بر دختری آوردأر

 بهر علمداری خدا را شکر بنگر

 شدمیزینب به دامان علی)ع( پرورده 
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 44 عصر؛ صاحب به تقدیم

 باران ببار وقت اجابت رسیده است

 جان بر لبان خشک جماعت رسیده است

 ما در فراق روی تو مضطر و خسته ایم

 بر استخوان نگر که جراحت رسیده است

 امبینایی ام چه سود که محجوب از تو

 ت به شهادت رسیده استدَهر کس که بینَ 

 میر حرم نیامده اما عطش بجاست

 مشکی بیار وقت سقایت رسیده است

 زینب به دشت خون رِ م نمانده در بَحرَمَ

 برگرد روضه ام به اسارت رسیده است

 گفتند جمعه می رسی آخر از این مسیر

 وقت ادای عهد و امانت رسیده است

 شده هاهبانگ اذان بلند ز گلدست

 برخیز این اقامه به قامت رسیده است

 ای آخرین امید دل خستگان بیا

 بیت توسلم به شفاعت رسیده است
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 45 کربال دشت سقای به تقدیم

 اشک ضافِمُ حکم وضوی عشق به آبِ 

 رید مشکسقا بُ زوقتی اقامه شد که 

 حرم، عمود قد قامتش به خیمه اهلِ

 دقصه دگر نبو طلعِ دستی که بود مَ

 غیر از خدا نبود و حسین و برادری

 ام البنین نبود ولی بود مادری

 دستی نداشت تا که به پایش تمام قد

 برخیزد و به ماه کند چون فرات مد

 ی مرا تیرها دردهاه که چشمآن بِ

 درَ آوَغم شف به وجهش وقتی به جای کَ

 مستان به خواب رفت در سجده ماند ساقیِ

 اب رفتتاب و توان ز طفل رضیع رب

 رسدمیی طلب یار بانگ شکسته

 رسدمیآیا کسی به قافله این بار 

 گویی تمام عالم و آدم به التهاب

 با کودکان به ناله بگویند آب آب

 زینب تویی تمام قرار و پناه من

 م بگیر تویی همچو ماه منلَدستت عَ

 شام بال برای تو و کربال ز من

 پروانه گشته ای و شدی مبتالی من
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 ر نگه بدار به آخر عمود راخواه

 با خود بخوان تو روضه یاس کبود را

 

  



 46 غریبان شام شب

 

 ساقی بیا به غربت زینب نگاه کن

 گاه کنبشتاب روی خود به سوی قتله

 حرم نمانده است یتیمان در اضطرابمَ

 فکری به حال بی کسی ام شامگاه کن

 شمس و قمر به نیزه شود پیش چشم من

 مرا تو پگاه کن پایین بیا و شام

 ت شکسته است چو بابایمان علیرقَفَ

 دیگر بس است، شق قمر گاه گاه کن

 د می کند فرات هنوز از خیال تومَ

 تبیین میان روی خود و روی ماه کن

 آخر است او یارِ  گویا علی اصغرِ 

 گر می شود، اضافه کسی بر سپاه کن

 کاروان شود یآب بدرقه شکِاین مَ

 راه کن زادِ  سقا بریز پشت سر و

 بر اضطرار زینب کبری و دست او

 ی بی پناه کنرحمی خدا به قافله
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 47 اربعین برای

 باز این چه شورش است دوباره خزان شده

 اهل حرم برای سرت روضه خوان شده

 سرها به روی خاک تو گویی به سجده اند

 بانگی برآورید چه وقت اذان شده

 ده به علقمه این بار می دوگَاز قتلِ

 زینب که این فرات ز آهش روان شده

 گر خیزی و نگاه به زینب کنی حسین

 رشیدش کمان شده د  نشناسی اش که قَ

 اویی که نطق ناب علی را به شام برد

 بنگر کنار مدفن تو بی زبان شده

 اینک که اذن اشک به خواهر تو داده ای

 شور و نوا و گریه نگر بی امان شده

 ناطقی اینکه عجیب نیست تو قرآن

 سنان شده تحلَرَمویت نشانه آیه و 

 داغ بیابان گریز نیست از آفتابِ

 نیزه گهی سایبان شده این کاروانِ

 پرپر شدند چون همه گلها مالل نیست

 دردا به حال باغ ما که بی باغبان شده

 جدا شدم ز تنت، باورم نبود ،رچون سَ

 این افتراق، ختم همه داستان شده
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 ست کاروانراه مدینه پیش گرفت

 در قلب من عزای تو اما نهان شده

 

 

  



 48« پسران رباعی»

 وا گو رباعی پسرانت شنیدنی ست

 عشق، مشق قمر وه چه دیدنی ست اعجازِ

 تتلب تشنه ای و مست همه از سقای

 آب فرات از سر مشکت چشیدنی ست

 بینم هنوز بعد تماشای وجه تو

 لبخند از لبان برادر که چیدنی ست

 ت ولی سر خمیده ایقدت رشید هس

 جانت چه خواندنی ست فِصحَادب ز مُ ر سِ

 دست حسین را ز دو دستت جدا مکن

 الالیی شبانه تو یاد ماندنی ست

 پروانه ای نماند برایت فدا کنم

 اشکم ولی ز چشم برایت چکیدنی ست
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 49 می تکاند حسن چادر تو را کوچهدر 

 سَم قاتلش نبود بماند بقیه اش

 رابرِ بازوی خسته اتاین جنگِ ناب

 با ضربه شد کبود بماند بقیه اش

 دیوار و در گرفت به بَر پیکر تو را

 آتش دگر چه بود بماند بقیه اش

 در هم شکسته گشت سرا پای قامتت

 بگسسته تار و پود بماند بقیه اش

 رو می کشند چون همگانم تو رو مگیر

 گاهِ کفن چه سود بماند بقیه اش

 رد آی کربال!ها چه می گذبر خیمه

 ارث است خون و دود بماند بقیه اش

 تو مرهمی به سینه زهرای اطهری

 ای دیر مانده، زود بماند بقیه اش

 شعرم ردیف کرده تو را مانده ی خدا

 در انتظار عود بماند بقیه اش...
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 سادات؛ عمه به تقدیم

 50با ذکر یا حسین ز جایش قیام کرد

 در روز عشر جلوه بدر تمام کرد

 ته ران وصیت مادر ادا کنمآهس

 این ناتمام را گهِ رفتن تمام کرد

 های تیغ نباشد که سر نِهیبر بوسه

 با خواهرت فدای تو، او والسالم کرد

 گویی رسول یا که علی خطبه می کند

 سنگی رسید یک تنه ختم کالم کرد

 اهل حرم برای سرت روضه خوان شدند

 اسبت که بی سوار خیالِ خیام کرد

 روضه خواندن از این پس برای تو سخت است

 تا کاروان نیزه تمنای شام کرد

 بر اضطرارِ زینب کبری تو را قسم

 وقت است تک سوار که مرکب لگام کرد

 افطار می شود چو بیایی به چشم ما

 باید تمام، قائله این صیام کرد...
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 صاحبم؛ به تقدیم

 51من چشم می کشم به میان غبارها

 بیقرارهاآرامش و قرار دل 

 کی می شود قدم بگذاری و سر نَهم

 تا گل سِتان شود همه شوره زارها

 رو برکش ای شکوفه سر بسته از شعف

 لب وا کنند تا که تمام هَزارها

 بر روی چون مَهَت چه کنم شرط بسته ام

 بنما رُخی و ختم نما این قمارها

 شبها و روزها شده اینگونه در گُذار

 نگارها ناز و نیاز شیوه ی ما و

 مستان همه به شوق تو ساغر شکسته اند

 هشیار می شوند ز دستت خمارها

 گشا ز پرده برون آ که خسته ایممشکل

 وا گردد عاقبت گرهِ کورِ کارها...
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 ؛ الباء تحت ی نقطه به تقدیم

 52تو نقطه بر سر بایی ضیای بسم اهلل

 بدون نام تو ناقص هِجای بسم اهلل

 بر همه عالممحیط، دایره ات هست 

 تویی تجلی محض عُالی بسم اهلل

 تو متصل به سَمایی، سبب برای زمین

 نشد ببینمت آخر سوای بسم اهلل

 مسِ مرا تو طال کن به گوشه چشمی

 که مؤمنم به تو و کیمیای بسم اهلل

 تویی به کشتی نوح نبی چو کشتیبان

 ببین میانه طوفان جَرای بسم اهلل

 گ مشتاق استهر آنکه عشق تو دارد به مر

 به شوقِ دیدنِ دیگرسرای بسم اهلل...
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 ؛العجائب مظهر علیا ناد

 53لفظ بسم اهلل بی نام تو ابتر می شود

 فیض رحمان و رحیم اینگونه کمتر می شود

 این دلیلی بود تا آتش به جان در زنند

 فکر می کردند آخر بسته این در می شود

 ضربت فَرقَت وصال تو به اِسم اهلل بود

 چو بر باء آید این ترتیل دیگر می شود

 گر نباشد رحمتی عالم سرا پا مرده است

 بی تو نه اما بدون دیگران سر می شود

 مُجری و مُرسی  فُلک نوح بسم اهلل بود

 در دل طوفان نگر نام تو لنگر می شود

 در وجودت جلوه دارد رحمت عظمای حق

 با والیت، بَرد آتش، سرد اَخگر می شود

 القدر است زهرا، بای بسم اهلل تولیله 

 با تو و زهرا، پیمبر هم پیمبر می شود

 صد هزاران غم که باشد منجلی با یا علی ست

 ذکر تو اینگونه در عالم سراسر می شود...
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 54تو می ساید همه جان و تنم دامان به سر

 می شود آیا که این زنجیرها را بر کَنَم

 وی خاکسایه ای از طائر قدسم فتاده ر

 می شود در عرصه سیمرغ بال و پر زنم

 قلبِ قاسی با امید رحمتی آورده ام

 تا به دست تو اَلَنّا گردد آخر آهنم

 در خزان ماندست باغی که زمانی داشتم

 باغبان برگرد بنگر آن زمان بر دادنم

 چین گفتی ولی در هم ز باغم می بریدست

 شوق چیدن در تو و در من ز شاخ افتادنم

 ر روی تو کی خواهم شد ای مقصود حجزائ

 تا ببینی هر نفس دورِ رُخت گردیدنم

 ارزد این خواهش، نظر بازی، که شیرین باشدم

 حالت صَعق از تماشا و به خود لرزیدم

 بر درت کوبیدم و پرسیدی آخر کیستی؟

 پاسخم این بود دردا که خدایا این منم

 من هنوز از من نرفته تا تو بنشینی به جای

 د این آیینه من را به نامت بشکنمبای

 بیستونی نیست تا شهد وصالت بیشتر

 یکدل این دل با منِ بیدل کن آخر ای صنم...
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 55کرد به خون سرت نشست خسوفچهرت 

 دستان تو فتاد به بَر باورت نشست

 چون رؤیت هالل تو ممکن نشد دریغ

 خشکی، عطش به هر دو لب اصغرت نشست

 تو آب می روددر آب می روی، قَدِ 

 رعنای من چگونه به خون پیکرت نشست

 ابروکمانِ من، ز تو چشم بدان به دور

 تیر سه شعبه وای به چشم ترت نشست

 مژگان آخته به مصاف عمود رفت

 چشم عدو به معجزه دیگرت نشست

 بغض علی و آل علی، موج تیغ و تیر

 بر جانِ قاسم و بدن اکبرت نشست

 ام اودستت کجاست تا که بگیرد لگ

 بر ناقه بی جهاز نگر خواهرت نشست

 عکس قنوت ماه به سیل حرم فتاد

 وقتی میان شمس و قمر زائرت نشست...
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 56از کالم تو حیات نصیببنگر حسد 

 شیرین چو شهد، مرگ نمودست کام تو

 ای شَقَّه القمر، شب تاریک آمده

 باشد پناه، طلعت ماهِ تمام تو

 وفصلی میان خیر و میان شرور ت

 همچون قیامت است خدایا قیام تو

 ابن الکریم، حُسنِ حَسَن، ای گره گشا

 وا می شود به دست کریمان صیام تو

 گفتند این رمیم و حیات دوباره؟، نه

 باشد نشان صدق کالمت عظام تو

 تو خود قسیم جنت و ناری حبیب من

 یوم الفصال هست سراسر به نام تو...
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 ؛قمر سوره

 57ت کبری قمر شکافتنزدیک شد قیام

 چون سوی علقمه یل ام البنین شتافت

 اندر پناه اوست تمام خیام عشق

 شمشیر مانده مزدجر اندر نیام عشق

 امر حسین مستقر اندر وجود او

 زینب عَلَم کشد به خدا در نبود او

 سقا رجز بخوان و کالمی بلیغ بگو

 از دین و از امام و دو دستان و تیغ گو

 ر خورشید عالَمِینسِر  ادب به محض

 فریاد می زند انا العباس وا حسین

 قد قامتت قیامت کبری به پا کند

 اهل نجات را ز غریقان جدا کند

 ها و تخته که فُلک نجات شدآن میخ

 سائر به سیل اشک و به آب فرات شد

 سقا تویی و تشنه ترت می کند حسین

 بی دست و بی سر و سپرت می کند حسین

 ی آقا تو و امان!تو خود امان عالم

 مضطر زینبی که رسیده دوان دوان

 هر چیز در نگاه تو یادآور حسین

 تنها هویتت بُوَد آب آور حسین
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 ادرک اخا برای حرم الرَّحیل شد

 وقتی دلت به چادر خاکی دخیل شد

 چشمی نمانده تا که تو لَمحِ بصر کنی

 با تن نمی شود به سر آخر سفر کنی

 م آب می خورداین روضه آخر از سرای حر

 گهواره بی صغیر مگر تاب می خورد

 نام از علی اصغر و گهواره برده ام

 نان و نمک ز سفره شش ماهه خورده ام

 دستم ز دامن تو نباشد جدا شود

 گر هم جدا شود به ره تو فدا شود...

 

  



 58، گفتا غمت فزایددارم تو غم گفتم

 گفتم که شَق، قمر شد گفتا ز نِی برآید

 مؤمنم بر آیات بیناتت گفتم که

 گفتا ز خودپرستان این کار کمتر آید

 گفتم بخوان تو قرآن رحل تو می شوم من

 گفتا که صوت قرآن از نیزه خوشتر آید

 گفتم که امر حق را تسلیم گشته ای تو

 گفتا رضا پذیرد هر کس که مضطر آید

 پاره باب الحوائجت کو ؟گفتم که ماه

 آید گفتا گره گشودن از دست اصغر

 گفتم که شکوه دارم فَقدِ پیمبرم را

 گفتا که خوب بنگر از خیمه اکبر آید

 گفتم که ناقه پِی شد گفتا سرش سالمت

 ای کاش با سَرِ من آین قائله سر آید

 گفتم که مد نماید اشکم به سوی ماهت

 گفت به سوی ارباب اینگونه لشگر آید

 گفتم که دشمنانت صف بسته در کمین اند

 ر جوابت آیات کوثر آیدگفتا که د

 ماهی دگر برون شد از پرده الهی

 نفسی شبیه حیدر شبه پیمبر آید

 زینب تو بر برادر ذکر و دعا بفرما
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 از دستهای بسته این کار بهتر آید

  



 ؛فجر سوره

 59برگرد ای طلوع پر از خون کربال

 ای راضی رضا سر و پیکر جدا جدا

 ذی حجر میکنی و حَجَر قسمتت کنند

 انی و لبان تو و من جدا جداپیش

 های سوره اتتقسیم قاسم است قسم

 دستانِ وَتر گشته سقا جدا جدا

 تا دیگر از رسول نماند اثر ببین

 شمشیرها و پیکر اکبر جدا جدا

 برگرد ده شب تو سحر می شود ولی

 هر شب بخوان تو روضه یاران جدا جدا

 یک شب برای مسلم و یک شب برای حر

 عبه و مادر جدا جدااز اصغر و سه ش

 از کاروان نیزه به سوی بالی شام

 منزل به منزل و ز مغیالن جدا جدا

 رحل تو نیزه است برایم بخوان حسین

 آخر نمی شود تو و قرآن جدا جدا
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 قمر سوره از دمه دو چندین
 القمر شقچون قیامت جلوه کرده ماه شد 60

 آیه حق را چرا خوانند سِحر مُستمر

 (2) کل امر مستقر

 برق شمشیر و نگاهت دشمنان را مزدجر

 برکتی از ریشه باطل را چو نخل منقعر

 (2کل امر مستقر )

 بر جبینت جمله اهلل اکبر مستطر

 اهل خیمه، مشک، چشمان برادر منتظر

 (2کل امر مستقر )

 آب از مشک تو ریزد تیر، هذا قَد قُدِر

 رمنهمِ سیل مشک و اشک، فتحُ الباب ماء 

 (2ر )کل امر مستق

 

  

                                                           
 علی لسانی 60



 61می زند علمدار نقشبهر حسین   ش خدای واحد قهار می زندنق

 بر عالمین یک تنه زنهار می زند  نقشی شبیه حیدر کرار می زند

 دستان من فدای سر شاه عالَمِین

 عباسم و امام یقینم بود حسین

 بر قلبِ شط  آب دگر بار می زند بی خود ز خویش بر صف پیکار می زند

 خود را به آب و آتش دیدار می زند  ه علقمه انگار می زندمشکی عطش ب

 دستان من فدای سر شاه عالمین

 عباسم و امام یقینم بود حسین

 از ضربه غالف و زمسمار می زند  دستانِ قطع گشته، دم از یار می زند

 زانو نشسته تیر، کماندار می زند  آتش به جان میر و سپه دار می زند

 اه عالمیندستان من فدای سر ش

 عباسم و امام یقینم بود حسین

 مشکی که دم ز مخزن اسرار می زند  حالج خیمه را به سرِ دار می زند

 گویی گره به خاتمه کار می زند  ادرک اخا به حضرت دلدار می زند

 دستان من فدای سر شاه عالمین

 عباسم و امام یقینم بود حسین

 پای علمدار می زندپا جای رد   دخت علی نهیب به کفار می زند

 مرهم به خیمه گاه عزا دار می زند  تیری بلیغ حامل انذار می زند

 دستان من فدای سر شاه عالمین

 عباسم و امام یقینم بود حسین
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 المطمئنه النفس ایتها یا

 62شمسی به خون نشسته، گرفتار مطمئن

 دست از تنش جداست علمدار مطمئن

 عالم در اضطراب ولی گوشه خیام

 ر سجده مانده حضرت تبدار مطمئند

 تنها پناه غربت حیدر، گلِ رسول

 ی دیوار مطمئندر پشت در، میانه

 قاسم که قِسمت همه عالم به دست اوست

 در زیرِ سُم  اسب، به دیدار مطمئن

 در ابتالء همیشه تو اکرام میکنی

 قلب حسین سخت به دادار مطمئن

 یک زن علم به دوش، تجلّیِ اضطرار

 همه ز عاقبت کار مطمئنبی وا

 طفلی یتیم گم شده از کاروان شام

 در این میانه قافله ساالر مطمئن
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 ماههشش الحوائجباب و ذاریات سوره

 63رجزهای علی اصغر چه غوغایی به پا کرده

 که برگ جنگ برگشته و گویا نی، نوا کرده

 لبش را می گشاید باز می بندد که پیوسته

 گویان لیتنا کردهبه هل من ناصرت لبیک 

 سواری که به سر دارد علمداریمنم عطشان

 بگو ماء معین را کیست از عطشان جدا کرده

 اگر تیر و کمانی هست بردارید بشتابید

 که جوشن هستم اَر صغری، پدر من را سوا کرده

 چه اندیشید در سر، ما ز تیره و نیزه می ترسیم؟

 همین بس دیده سقا و تیری توتیا کرده

 

 در عرصه میدان صالت عصر می خواند پدر

 قنوت دست او با من وَ مضطر ربنا کرده

 میان ضالین و خیل مغضوبان پدر یکسر

 جو هوای اهدنا کردهچنان عبدی اعانت

 و این تکبیر بابا در نماز آخرش طوریست

 زمینِ زیر پایش هم تمنای سما کرده

 قسم بر مرسالت و عاصفات و ناشراتی که

 طل را به ذکری بر مال کردهفراق حق و با

 شدند از هم پراکندهو لشکر از همه سو می
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 که آیا جنگ باید یا که عهدی را وفا کرده؟

 گلویش ذوالفقار و خطبه اش کوبنده چون طارق

 همین او را علی بن الحسین مرتضا کرده

 شما را نیست چشم و گوش تا بینید بابایم

 همه ذرات عالم را به عشقش مبتال کرده

 مبادا تا که من هستم امامم بر زمین افتد

 و یا او را کفن دشمن مرمل بالدما کرده

 و او انذار می کرد این سواران مکذب را

 کسی آیا شما را با هالکت آشنا کرده؟

 ها و سایه ساران را نمی بیندکسی این چشمه

 برای متقین آیا جز این موال جزا کرده

 از میداندر این احوال اصغر بود تیری آمد 

 ها کردهسه شعبه با گلویش من نمی دانم چه

 های فصل سر حدیثی خواند اصغر از حکایت

 ها یک جور دیگر خود نما کردهکه روی نیزه

 همه حاجات مصروفند در نزدت وَ می دانیم

 علی اصغر، بخوان اکبر گره با دست وا کرده

 اگر مرگ است حائل من به سر شوق رَای دارم

 پر درد عالم را شفا کرده...ظهورت سینه 

  



 کرده اعجاز بارها هیّرق
 64ناز کرده کیکه با  یاعجاز چه

 شیساله باشد اما دستها سه

 باز کرده یبزرگ یها گره

 

 که غرق در اخالص باشد یکس

 دامانش توسّل ، خاص باشد  به

 هر چه فرشته دارد و حور خدا

 مادر عباس باشد زیکن

 

 ست ییزنت منتظرِ امضا نهیس نیا

 ست ییکار مگر توقعِ باال نیا

 سمت حرم دهمیصبح سالم م هر

 ست ییعاشورا شهیدلم هم میتقو

 

 دلِ سجاد که بر منبر بود حرفِ

 بود غمبریپ یکه خطبه ها انگار

 و عاشورا را ریفاش کند غد تا

 بود  دریشام ، تمام خطبه اش ح در

 

  ستین عالم کم یپدرت برا داغِ
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 ستیغم کم ن نیطاقتِ ا نیدوش زم بر

 ایکوفه ن یابنِ عل نیحس برگرد

 ستیابنِ ملجم ، کم ن هیکوفه شب در

  



  نیبعار ظهر

 65ها برپا شد  مهیخ

 کرد  امیق سردار

  نبیپدر؛ ز نتیز

  شاهد

  نباریبر تل، ا ستادهیا

 نگرد یرا م نیحس نیاربع

 

 نگاهش؛ انعکاس ظهر عاشورا  موج

 شکافد  یرا م تیجمع خروش

 

 و استغفار بر لب  حیتسب نیحس و

 خیتار دانیم فاتح

 کند یم یچشمانش را ابد فروغ
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