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 سالم؛ نازعات مبارکه سوره

 

 تلویزیون قابکنم از توی نگاه می

 ه شورِ سفرهای اربعینت رادوبار

 ، چه شوق واالییچه حس و حال قشنگی

 ی زیبای اربعینت راگرفته جاده

 

 هوایی است دل من شبیه آنهایی

 پشتی و پرچم به دوش خود دارندکه کوله

 آیندقدم قدم همه جا را پیاده می

 که در حضور تو قول و قرار بگذارند

 

 اگرچه زائر تو نیستم ولی قلبم

 وای زیارت، پر از وفاداری ستپر از ه

 «د؟چه کار باید کر»کنم از خود، سوال می

 «؟ی من چیستوظیفه»کنم از خود، سوال می

 

 ،تر بودن، خوبی من از امروزوظیفه

 ام همه جا همدلی و همکاری استوظیفه

 خوشا به حال کسی که فقط به خاطر تو

 ت و یاری استهمیشه غرق نشاط و محبّ

 

 ، من هستماسته دل کندن اگر قرار ب

 مانماگر قرار به جاماندن است، می

 جز این نیست ،هدف برای من از هر تالش

 )ع( بنشانمای به لبانِ امامکه خنده

 

 ، قسمهای ناب، به این آیه«نازعات»به 

 که من همیشه به راهت قیام خواهم کرد

 ، ولی هر روزاگر چه توی حرم نیستم

 خواهم کرد به سوی کرب و بالیت سالم

 

 فائزه زرافشان
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 قیامی تا قیامت ؛نازعات مبارکه سوره

 

  ایستم در ابتدایمی

 یک جاده از این سوی دنیا

 مقصد برای جاده پیداست

 یک تکه از فردوس اعال

 

 _با هرچه در تاب و توانم

  گذارمباشد، به آن پا می

 ام راجز دل تمام هستی

 گذارمپشت سرم جا می

 

 ی خاکم که حاالهیک ذرّ

 با لطف او در آسمانم

 زیر نگاه گرم خورشید

 ه از رنگین کمانمیک تکّ

 

 باید در انجام وظیفه

 هرجا که باشد روی دوشم

 امیدوار و شادمانه

 ت یاری بکوشمبا نیّ

 

 ای دوستان مهربانم

 باید به پا خیزیم حاال

 دستان ما با یاری او

 کند هر مشکلی راحل می

 

 بر باشیمباید شبیه ا

 بر وسعت دنیا بباریم

 با مهربانی در دل غم

 بذر امیدی را بکاریم

 

  ما با قیامی تا قیامت

 با اربعین همراه هستیم

 تپد در سینه قلبیتا می

 هستیم بر عهدی که بستیم

 

 ندبه محمدی
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  ر؛ روز موعودتکوی مبارکه سوره

 

 پشت سر امامم

 من هم قیام کردم

 رایاریم  «عهد» در

 نذر امام کردم

 

 ام منخود را رسانده

 ! تا اربعینت آقا

 بر روی پرچم من

 ! نام شماست موال

 

 پایان اربعین را

 عصر ظهور دیدم

 زود است روز موعود

 ! آن را نه دور دیدم

 

 دستم به روی سینه

 آقا سالم دارم

 در دست کوچک خود

 : صدها پیام دارم

 

 «تکویر»های ما بچه

 در دشت کربالئیم

 ! لب تر کنید دریا

 ! قربانی شمائیم

 

 بتول محمدی
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 ر؛ قطره ای از دریاتکوی مبارکه سوره

 

  از کودکی رفتم به مسجد

 جایی که پر نور و صفا بود

 آنجا برایم تازگی داشت

 نجا پر از یاد خدا بودآ

 

  ه در آنجاهای پر غصّدل

 شد از غم و دردآزاد می

  هاذکر خدا و درد دل

 کردل مرا هم خوب میحا

 

 وحانی مسجد همیشهر

  زدمی )عج(حرف از امام عصر

  گفت دنیا چون بهشت استمی

 وقتی که او اینجا بیاید

 

 «؟شود تا او بیایدکی می»

  پرسیدم از مامان و بابا

 آنها به من گفتند وقتی

  اهای ما باشد مهیّلد

 

 ،وقتی که در یاد یتیمان

 همسایگان، همواره باشیم

 های دیگران همقلبر د

  ت را بپاشیمبذر محبّ

 

 وقتی که همراهیم با هم

 ها با مهر و با صبرهدر غصّ

  وقتی ببارد مهربانی

 مانند باران از دل ابر

 

 ن وقت ما همراه اوییمآ

 م یار و هم سرباز فرداه

 هستیم چون قطره میان

 ریایی از یاران آقاد

 

 قرار استسرباز آقا بی

 عین استدر انتظار ارب

 در این همه چشم انتظاری
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 حال دل او بهترین است

 
 

 زهرا عراقی
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 ر؛ ملت امام حسین علیه السالمفج مبارکه سوره

 

 بیا تا بهترین اوالد باشیم

 بیا تا موجب ارشاد باشیم

 

 )ع( در هیاهوبیا مانند قاسم

 برای بانگ حق، فریاد باشیم

 

 علی اکبر)ع( که شد سرباز رهبر

 مانند آن شهزاد باشیمبیا 

 

 بیا از بند دنیا شبیه حرّ

 آزاد باشیم «)ع(یا حسین»به بانگ 

 

 بیا مانند زینب)س( با صبوری،

 طلوعِ فجرِ هر بیداد باشیم

 

 در هر نیایش هر عبادت ،همه

 )ع( باشیمادی سجّچو اشک سجده

 

 تِ پا در رکابِ بیا تا امّ

 ولی و رهبری دلشاد باشیم

 

 قربانِ رهبر )ص( شدهعلی اصغر

 مثل آن نوزاد باشیم ،فدایی

 

 الحسین)ع( است کلید هر قدم حُبّ

 بیا در هر قدم چون باد باشیم

 

  ت خوب حسینیمبدان ما ملّ

 بیا تا زنده و در یاد باشیم

 

 شیوا علیزاده
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 ر؛ شکوهِ بارانفج مبارکه سوره

 

 نوای زائرهاقدم دل من همقدم

 خواندمیاز اشتیاق و وفای حبیب 

 )ع(برای اذن زیارت در اربعین حسین

 خواندجیب مییُنمَّنشسته کنجی و أَ

 

 اگرچه حال زیارت کمال خوشبختی است

 بیا نگاه خودت را از این فراتر کن

 برای رفع نیاز نیازمندان هم

 همان حالوت و حال خوش است، باور کن

 

 برای امر خدا از خودت گذر کن و بعد

 سیر و مسکین باشپناهگاه یتیم و ا

 قدر وسع و توانت از او حمایت کنبه

 شیرین باش برای تلخی چایش تو قندِ 

 

 رسان به محروم استامام، ملجأ یاری

 تالش کن که شبیه امام خود باشی

 برای حفظ حریم و کرامت انسان

 تو هم بیا که به فکر قیام خود باشی

 

 ام که این جادههای خودم دیدهبه چشم

 خواندمی )ع(از حسین ،جهان از التیامِ

 در ازدحام و هیاهوی این مسیر قشنگ

 ماندمی )ع(فقط صدای همین یاحسین

 

 اگرچه بین نژاد و زبانشان فرق است

 در این مسیر، همه از تبار ایمانند

 شان سوگندبه ابرهای پر از همدلی

 بارانند ، شکوهِ)عج(برای لشکر مهدی

 

 زهرا مرتضایی
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 د؛ بچه های اربعینبل مبارکه سوره

 

 در کارهای دسته جمعی

 اندازه داریمما شوق بی

 تا با تالش و صبر و ایمان

 ها گل بکاریمدر باغ دل

 

 باید که با دستی پر از مهر

 ه باشیمهمراه هم در غصّ

 ای راتا بذر خوب خنده

 در قلب پر دردی بپاشیم

 

 شاید که کار ما نباشد

 حل کردن هر مشکل و غم

 اما کنار هم که باشیم

 هستیم یار خوب و همدم

 

 )عج(در انتظار صاحب عصر

 آن گوهر روی زمینیم

 زیر نگاه آسمانیش

 های اربعینیمهما بچّ

 

 زهرا عراقی
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 د؛ در مسیرِ توبل مبارکه سوره

 

 گیردلمش را به دوش میع

 افتدتو راه میدر مسیرِ 

 خواندی مشک و تیر، میروضه

 افتدمش به ماه، میتا که چش

 

 هر کجا زائری عقب مانده

 هایِ پروازششود بالمی

 هاسپارد به دستِ خاطرهمی

 جاده را با تماِم اعجازش

 

 هاکشاند به پایِ موکبمی

 عطر لبخندِ مهربانش را

 هایِ منتظر در راهبانسایه

 زند آتش استخوانش رامی

 

 خارهای کنارِ جاده همه

 نندای پریشاراویِ قصّه

 ها با عبورشان انگارزخم

 خوانند، میاز غمی ماندگار

 

 رود تا هوایِ چشمانشمی

 در کنارِ تو دلپذیر شود

 رود تا شبیهِ حُرّ، شایدمی

 با نگاِه تو سر به زیر شود

 

 رود، ستون به ستونبا همه می

 استوار و صبور و پابرجا

 حل شده در میانِ جمعیّت

 مثلِ یک قطره در دلِ دریا

 

 بیندر که را در مسیر، میه

 اش عالیستحالِ قلبِ شکسته

 جاده از اشک و خنده، لبریز است

 جایِ هر کس نیامده، خالیست

 

 ی آهیبعد از این، هیچ شعله

 مانددر دلِ اربعین، نمی

 این قیامی که رنگِ خون دارد
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 ماندپرچمش بر زمین، نمی

 

 سیده اعظم جاللزاده میبدی
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 ت؛ نفسعادیا مبارکه سوره

 
 

 اربعین انگار»پدرم گفت: 

 هاستیک جهان غرق در شگفتی

 مثل آن در تمام دنیا نیست

 سفری فوق العاده و زیباست

 

 ،این همه جمعیت غذا و آب

 خواهدخانه یا جای خواب می

 «؟چیست رمز تداوم این راه

 خواهدپدر از من جواب می

 

 من ندانستم او جوابم داد

 اوان است: اسرار آن فرگفت

 ،انجام کارهای سخت :گفت

 توی یک جمع خوب آسان است

 

 : یک دست کی صدا دارد؟گفت

 صدائیم اگر جدا باشیمبی

 دست در دست هم اگر بدهیم

 شود لشکر خدا باشیممی

 

 خواهد، امام )عج( است، یار میاین

 پس بیا یکصدا به پا خیزیم

 ، سبز و تازه نفسما بهاریم

 ییزیمچه کسی گفته رنگِ پا

 

 گام ما محکم است در این راه

 کندی و سستی است از ما دور

 ما علمدار بیرقِ نوریم

 همه با هم به سوی صبح ظهور

 

 کشیم با قرآنما نفس می

 ی این راهاست نغمه «عادیات»

 ،یاوران حسین)ع( برخیزید

 ، بسم اهللعاشقان ظهور

 

 فائزه زرافشان
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 ت؛ مثل ابرهاعادیا مبارکه سوره

 

 ی رهاهقسم به گلّ

 میان دشت صبحدم

 قسم به هرچه هست در

 میان سینه بیش و کم

 

 نشسته است مهر تو

 ()عبه روح و جان ما حسین

 ایشویم لحظهنمی

 ()عز پرچمت جدا حسین

 

  کنیم تاتالش می

 کمی شبیه تو شویم

 و دسته دسته فوج فوج

 به سمت کربال رویم

 

 اگرچه بسته پایمان

 اگرچه راه بسته است

 برای اربعین تو

 شود ز پا نشستنمی

 

 برای هرچه خوب و خیر

 کنیم ماقیام می

  نفس نفس به سرعتِ

  عبور تند ابرها

 

 محمدیندبه 
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 ر؛ شوقِ لبّیک نص مبارکه رهوس

 

 

 امار پیوستهبه دریای زوّ

 ای بین دریای غممنم، قطره

 

 را« ثاراتیا لَ»کشم نفس می

 بیابان بیابان، به دوشم علم

 

 «انیتَیا لَ»، «یکبَّلَ»به دل شوق 

 به لب شعرهای ترِ محتشم

 

 رسیدیم از هر کجا؛ فوج فوج

 مانتهای کرَبه دریای بی

 

 سالم ای هوای بهشتی؛ سالم

 سالم ای هوای حرم تا حرم

 

 سالم ای شکوه شهادت؛ سالم

 سالم ای غمِ تا ابد محترم

 

 م گنبدتنوشتند بر پرچ

 قیامی به راه است تا صبحدم

 

  ،«عینن مُل مِهَ»به جز شوقِ پاسخ به 

  کشم؟برای چه کاری نفس می

 

 مهبودیمعصومه 
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 م در کربالستلر؛ دنص مبارکه سوره

 
 

 روممیشه میاهل قرآنم ، ه

 سمت یاری کردن یاران دین

 سمت عاشوراییانی که شدند

 بعینها و اررهسپار خیمه

 

 من به عشق کربال هر روز و شب

 دهمهایم را به یاران میلحظه

 با وجود لشکر رنگین کمان

 دهمدست بیعت را به باران می

 

 نشینم زیر چتر اولیاءمی

 ، رفتن استی منباز هم برنامه

 در مسیر استوار اربعین

 گفتن است «رکبَاَ اهللُ»فکر من 

 

 امافتخار است اینکه عاشورایی

 من هم، یاری دین خداستکار 

  ، همیشه زائرمهر کجا باشم

 چون که هر لحظه، دلم در کربالست

 

 پس تو هم با من بیا تا باز هم

 حرف عاشورا بماند جاودان

  ، یاری ما، باز همیاری من

 جهان غنچه خواهد داد در کلّ

 

 ملکیانمرضیه 
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 د؛ پیغام سبزمس مبارکه سوره

 

 رد دل منشوق حرم دا

 آید از دورعطر خوشی می

 ر صبحدم با یادت آقاه

 سرشارم از زیبایی و نور

 

 بر روی لب دارم سالمی

 نشانمدستی به سینه می

  زنم توی خیالمپر می

 رسانمخود را به صحنت می

 

 ایستم یک گوشه تنهایم

 در ابتدای آستانت

 در گفتگو غرق است دیگر

 :دنیای فکرم با جهانت

 

 راه پایداری ستراه تو 

 راهی که از یک نور آمد

 وقتی که دنیا گشت روشن

 ()صداز نور خورشید محمّ

 

 آمد که در همراهی او

 آزاد گردد جان مردم

 آمد حریر مهربانی

 پیچاند بر ایمان مردم

 

 ی عشقز سرچشمهدر دوری ا

 گمراهی و آسیب پیداست

 نام محبین پیمبر

 هر جا که خیری هست، آنجاست

 

 ذارم توی راهتگپا می

 در امتداد نور خورشید

 باید شبیه آب دریا

 از شربت این نور نوشید

 

 باید که دنیامان بفهمد

 روزی حماسه آفریدی

 تصویری از زیبایی عشق
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 ی دنیا کشیدییک گوشه

 

 باید جهان یادش بماند

 باورت را ،ات رااندیشه

 ای توباید بداند داده

 در راه ایمانت سرت را

 

 ها راموج وقتی شکوه

 هر ابر در هر جا بداند

  هایشبارد و با قطرهمی

 رساندخود را به دریا می

 

 پیغام سبز اربعینت

 دست یاری ست ،موالی خوبم

 های آرامدر گوش ساحل

  های موج جاری ستیکلبّ

 

 نیغمگ یهاآرامش دل

 است نینام حس ییبایز

 نجات از دست طوفان راه

 است نیآرام حس یکشت
 

 محمدیندبه 
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 د؛ ای کاش من در کربال بودممس مبارکه سوره

 
 

 دست مرا بگذار

 هادر دست خوبی

  )ص(در دست پیغمبر

  آن مهربان بابا

 

 دستی که شد دور از

 )ص(دامان پیغمبر

 بیندآسیب می

 در زندگی آخر

 

 دارممن دوست می

 فرزند ایشان را

 ای کاش من بودم

 در روز عاشورا

 

  با دشمنان او

 همواره در جنگم

  با دوستانش هم

 همراه و یکرنگم

 

 فریاد خواهم کرد

  لعنت به آمریکا

  امروزی بر شمرِ

  فردا بر خولیِ

 

 دست رفاقت با

 دشمن نخواهم داد

 اینگونه خواهد شد

 شاد )ص(قلب پیمبر

 

 هر چند دورم از

 ... اکرب و بال امّ

 هستم« مسد»من با 

 !اهل قیام آقا

 

 محمدیبتول 


