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پیشگفتار

نهضت  بالندگی  و  حیات  نشانه  اربعین،  ایام  در  عالیات  عتبات  به  زائران  میلیونی  سفر 
و  نهضت  این  معرفی  جهت   اهل بیت پیروان  برای  نظیر  بی  فرصتی  و  عاشورا  بزرگ 

حماسه بزرگ به جهانیان است.
پیاده روی زائران و عشاق ثاراهلل در ایام اربعین از نجف به سوی کربال و خدمت رسانی به 
که هر سال با شور و اشتیاق بیشتری انجام می شود، خالق صحنه های بسیار زیبایی  آنها 

که در هیچ نقطه از دنیا نمی توان مانند آن را یافت. است 
و  فاخر  محتوای  تهیه   اباعبداهلل حضرت  زائران  به  خدمت رسانی  جلوه های  جمله  از 
عاشورایی  و  حسینی  اشعار  ع  موضو در  فارسی  آیینی  ادبیات  وزین  گنجینه  از  ارزشمند 
را  وظیفه  این  سربلند«  »سروده¬های  مجموعه  که  آنهاست  گذاشتن  اختیار  در  البته  و 

برعهده دارد.
اربعین حسینی و  آموزشی ستاد مرکزی  کمیته فرهنگی و  که به سفارش  کتاب پیش رو 
به همت شاعر آیینی، جناب حجت االسالم والمسلمین جواد محمدزمانی تهیه شده، در 
اختیار عالقمندان این حوزه قرار می¬گیرد تا ان شاءاهلل استفاده مطلوب از این مجموعه 

گیرد. صورت 
که در  کسانی  کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی، ضمن تشکر از همه 
تدوین، تنظیم و  نشر این مجموعه تالش نمودند، این مجموعه را به پیشگاه حضرت 

که مقبول افتد. سیدالشهدا تقدیم می نماید. امید 

ستاد مرکزی اربعین حسینی
کمیته فرهنگی و آموزشی 
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مقدمه

و  سیدالشهدا  جان فشانی  با  که  است  ازلی  حقیقتی  عاشورا  و  عاشوراست  امتداد  اربعین 
یاران باوفایش و نیز مجاهدت پیروان صدیق او در طول قرن ها فراروی ماست. فرهنگ 
و تحسین  او،  بی کران  و ستایش جلوه های  پروردگار  به  فرهنگ عشق  اربعین  و  عاشورا 
کرامت آدمی و صحنه عظیم مبارزه سپاه حق  همه خوبی ها و فضایل اخالقی و نمایشگاه 
اربعین تمام ناشدنی است؛ اهداف آن نیز  آموزه های عاشورا و  و باطل است. مفاهیم و 
فراوان است؛ اما آنچه اهمیت دارد توجه به ُبعد معرفت آفرینی و خردورزی همراه با ایجاد 

گون است. گونا حماسه های ماندگار و عزت  طلبی های هزاران علمدار در عرصه های 
اسالمی  انقالب  پیروزی  تا   1342 خرداد  پانزدهم  در  )ره(  خمینی  شریف امام  نهضت 
اسالمی  انقالب  تداوم  نیز  و  حرم  از  دفاع  و  مقدس  دفاع  در  رزمندگان  حماسه ی  نیز  و 
درس آموزی  و  عاشورا  با  می گذرد،  آن  مبارک  عمر  از  دهه  چهار  به  نزدیک  که  کنون  تا 

از آن عجین شده است.
و  ادبیات  چیست؟  عرصه  این  در  ادب  و  هنر  نقش  که  است  این  مهم  پرسش  کنون  ا
عاشورا  اسرار  و  صفر  و  محرم  معارف  که  توانسته  حد  چه  تا  شعر  تاثیرگذار  مقوله  بویژه 
مؤثر  معنویت  رفیع  قله های  به  رسیدن  و  دل ها  هدایت  در  و  کند  بازگو  را  اربعین  و 
خود  توان  به  بنا  متمادی  قرون  طول  در  حسینی  شاعران  که  نداریم  تردید  باشد. 
عصر  در  کنون  ا و  برسانند  انجام  به  را  خود  تکالیف  و  وظایف  از  بخشی  توانسته اند 

انقالب اسالمی، وظیفه شاعران و ادیبان دوچندان و بلکه صدچندان خواهد بود.
نیز بنا به ظرفیت عظیم شعر و قدرت فراوان آن در حماسه آفرینی و عزت طلبی و ایجاد 
گاهان و خواص جامعه می بایست  شعور همراه با شور، و احساس همراه با خردورزی، آ
از آن، دل های مشتاق را به سوی روشنی و  از این هنر متعالی برخوردار شوند و با بهره 
گاه تأثیر  گاه تأثیر یک بیت شعر از ساعت ها سخنرانی بیشتر است.  گاهی هدایت سازند.  آ



12

ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

یک غزل از ساعت ها نمایش هنرمندانه افزون تر است؛ بویژه اینکه شعر با هنر آوای مذهبی 
و در محفلی،  با لحن دل انگیز همراه می شود  گاه غزلی  آن همراه شود؛  با  و عناصر مرتبط 
که در پرتو آن دل ها رّقت می یابد و جان ها مجذوب می شود و اندیشه ها  آتشی به پا می کند 

متعالی می گردد.
مجموعه حاضر تالشی برای آشنایی جامعه عزیز ما با اشعار عاشورایی و اربعینی است؛ از آنجا 
گزیده شعری المحاله با معیارها و سلیقه هایی همراه است، خالی از عیب نیست؛ اّما  که هر 
که اشعار انتخاب شده دارای موازین  گفت تالش چندماهه و طاقت فرسا برآن بوده  می توان 
با  همگام  و  السالم  علیهم  معصومان  احادیث  و  قرآنی  آیات  از  مشحوِن  و  هنری،  و  ادبی 
پروردگار  رضایت  اثر  این  آنکه  باشد. امید  عاطفه  و  شور  عقالنیت،  و  خرد  عزت،  حماسه، 

رحمان و دعای خیر امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه را در پی داشته باشد.

آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
جواد محمدزمانی - قم

12

ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

13

فصل اول:

عزت و عظمت 
امام حسینعلیه السالم

 و عاشورا





ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

15

کشته  شمشیر دوست کیست  زنده ی جاوید 
کآب حیات قلوب، در دم شـمشیر اوسـت
ک شـهیدان عشـــق گر بشـکافی هنـوز، خا
کشتگان زمزمه ، دوست دوست آید از آن 

کش نمود سـاعد سیمین یار که هال آن 
کشته شدن آرزوست باز به آن ساعدش 

بنده  یزدان شـناس موت و حیاتـش یکی ست
ز آنکه به نور خداش، پرورش طبع و خوست

غیر خدا باطل است در نظر اهل حق
کاشف توحید هوسـت دعوی اّنی انا ، 

که حق، بـهر ثمر، پرورید آن شجری را 
بانگ اناالحق زند ، تا ابد از مغز و پوست

دل چو زخود غافل است عارف با    هلل نیست
بر لب جو سال ها، تشنه  لب و آب جوست
گوش دل مـؤمن است، سـامع صـوت خـدا

گرچه ز آواز خلق ، ملک پر از های و هوست
کوی مجـاز پـا به حـقـیقت نهاد که ز  هر 
بر سرش از روزگار مخمصه  تو به توست

کار عـاشـق وارسته را، با سر وسـامان چــه 
قصه  ناموس و عشق صحبت سنگ و سبوست

که هم چون حسین عاشق دیدار دوست، اوست 
گـلوسـت خ ،  ز خون  زردی رخسار او، ســر

که چو، او پا نهاد ،  بـر سـر میدان عـشـق هر 
بی سرو سامان سرش ، در خم چوگان، چوگوست

کند پیکرش گر پاره  دوسـت به شمشـیر ا
منت شمشیر دوست، بر بدنش مو به موست

گر به اسـیری برند عتـرت او دشمنان
هر چه زدشمن بر او، دوست پسندد نکوست

کن گـریه  تا بتوانی فؤاد در غـم او 
 برتو ازاین آِب رو، نزد خدا آبروست

کرمانی فؤاد 
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که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند ای 
سوختگان غمت، با غم دل خرمند

که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت هر 
با خبران غمت بی خبر از عالمند

در شکن طّره ات بسته دل عالمی است
گشای همند و آن همه دلبستگان، عقده 

یوسف مصر بقا، در همه عالم تویی
در طلبت مرد و زن، آمده با درهمند

ک شهیدان توست تاج سر بوالبشر، خا
کاین شهدا تا ابد، فخر بنی آدمند

در طلب اشک ماست، رونق مرآت دل 
کاین ُدرر با فروغ، پرتو جام جمند

چون به جهان خّرمی، جز غم روی تو نیست
کشان غمت، مست شراب غمند باده 

عقد عزای تو بست، سنت اسالم و بس 
کائنات، حلقه این ماتمند سلسله 

کربال رایت عشقت بلند گشت چو در 
ع، پیش لوایت خمند خیل ملک در رکو

کند مرده را کوی تو زنده  ک سر  خا
که شهیدان او، جمله مسیحا دمند زان 

گر طلبی بذل جان کشتگان،  هردم از این 
در قدمت جان فشان، با قدمی محکمند

سّر خدای ازل، غیب در اسرار توست 
سّر تو با سّر حق، خود ز ازل توأمند

محرم سّر حبیب، نیست به غیر از حبیب 
پیک و رسل در میان، محرم و نامحرمند 
در غم جسمت »فؤاد«، اشک نبارد چرا ؟ 

کاین قطرات عیون، زخم تو را مرهمند

کرمانی فؤاد 
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کشته دوست زنده در هر دو جهان نیست به جز 
که جهان زنده به اوست کشته او را  کشته ام 

گه دوست ببین از در دوست در آ، جلوه 
خ دوست نبینی مگر از دیده ی دوست که ر
خضر ما تشنه ی دریا شد و ما تشنه ی وی

که ما را به سبوست ل از دل دریاست  وین زال
چشمه ها چشم مرا هر سر مو از غم توست

که در باغ تنت، چشمه خون هر سر موست ای 
پیش ما از همه سو قبله به جز روی تو نیست

وجه اللهی و روی تو عیان از همه سوست
گشت حسین تیر باران چو تنت از همه سو 

سوی حق روی دلت از همه و از همه سوست
کرب و بال دشت ختن گشت از خون تنت 
اینک از تربت او صورت من غالیه بوست
ک تو شایسته ُبود وقت نماز سجده بر خا

که از خون جبینت به جبین آب وضوست ای 
کشته بر آزادی خلق کریمی نشود  هر 

کرمت عادت و خوست که جود و  جز تو ای زنده 
بر لب خشک تو جیحون رود از چشم ترم
کجا رهگذرم بر لب بحر و لب جوست هر 

که بدوزند به تیر زخم شمشیر ندیدم 
گونه رفوست که این  جز جراحات عروق تو 

تشنه اطفال تو در بادیه مردند و هنوز
خضر بر چشمه خضرای لبت بادیه پوست

کسی که نگویم به  ناوکم بر دهن آید، 
گلوست کمان، تیر سه پهلو به  اصغرت را ز 

کجا؟ کجا، روی لطیف تو  تیغ فوالد 
گر از آهن و روست دل بر آن روی بگرید ا

کرمانی فؤاد 
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کشته شمشیر دوست کیست؟  زنده جاوید 
کآب حیات قلوب از دم شمشیر اوست
ک شهیدان عشق گر بشکافی هنوز خا

کشتگان زمزمه ی دوست دوست آید از آن 
کش نمود ساعد سیمین یار که هال آن 

کشته شدن آرزوست باز به آن ساعدش 
بنده یزدان شناس موت و حیاتش یکی است

زانکه به نور خداش، پرورش طبع و خوست
که حق بهر ثمر پرورید آن شجری را 

بانگ »أنا الحق« زند تا ابد از مغز و پوست
کار؟ عاشق وارسته را با سر و سامان چه 

قصه ناموس و عشق، صحبت سنگ و سبوست
که همچون حسین عاشق دیدار دوست، اوست 

گلوست خ ز خون  زردی رخسار او، سر
کند پیکرش گر پاره  دوست به شمشیر ا

منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست
گر به اسیری برند عترت او دشمنان

هر چه ز دشمن بر او، دوست پسندد نکوست
کن گریه  تا بتوانی »فؤاد« در غم او 
بر تو ازین آب رو، نزد خدا آبروست

کرمانی فؤاد 



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

19

گشته جای تو که دشت بال   ای خون حق! 
کس نُبَود خون بهای تو  جز خالق تو، 
  کّروبیان ز عرش، به صد شوق آمدند
ک پای تو کحل بصر، خا کنند   شاید 

کسب نمایند روز و شب  خورشید و ماه، 
 پیوسته نور خویش، ز نور لقای تو

که نزد طبیبان عالج نیست  هر درد را 
کنند خلق، به »دارالّشفا«ی تو  درمان 

 یک عمر آرزوی محّبانت این ُبَود
کربالی تو کنند، ره   کز سر قدم 

که بنگری  برپا نموده اند به هر جا 
کوی و دشت و خانه، لوای عزای تو  در 

کسی را جهانیان گر شوند،   بیگانه 
که ُبَود آشنای تو گر   او را چه غم؟ ا

گه سر تو به زانوی مصطفی  جا داشت 
گهی مّتکای تو ک تنور بود   خا

 نگذاشتی قدم به رهی بی رضای دوست
 حاصل نمود حق به دو عالم رضای تو

کند  بر دعبل خزاعی بس فخرها 
گر قبول تو افتد »رجا«ی تو شاها! ا

 رجا اصفهانی
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کعبه ی مقصود، روی ما باشد به سوی 
کآن جا برآید، آن چه ُبود آرزوی ما

ما را خیال یک سر مو نیست، غیر دوست
گواه ُبود موبه موی ما بر حال ما 

َهش، ثمر
َ

گ بذری فشانده ایم و خوریم آن 
گلوی ما کآبش دهد زمانه ز خون 

ما رو به جویبار بالیی نهاده ایم
کآبی به غیر اشک نباشد، به جوی ما
که ریخت کن در میخانه ای  ماییم سا

ساقی، بال به جای می  اندر سبوی ما
جز عشق نیست، پیشه ی ما و خود از ازل

کرده بر طبیعت عّشاق، خوی ما خو 
گویی در این سفر گشتیم ما مسافر و 

جز تیر و تیغ و ِنی نکند، جست و جوی ما
که هر قدم کردیم رو به سوی دیاری 

باشد بال مقابل، اجل روبروی ما
کز صفا کعبه ای مقام نماییم  در 

کوی ما ک  کائنات ُبود، خا مسجود 
بر قبله ای برای نماز آوریم روی

کآن جا ُبود ز خون سر ما، وضوی ما
که از عطش کردیم رو به سوی دیاری 

گلوی ما جای نفس برآید، دود از 
که دهر شستیم دست خویشتن از جان، چنان 

از خون حلق ما بدهد، شست و شوی ما
کوی عشق ح حال حال شهیدان  ماییم  شر

گوی ما گفت و  با غیر، »جودیا« نبود 

جودی خراسانی
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که ندارد هوای ما گروه هر  گفت: ای 
کربالی ما گیرد و برون رود از  سر 

کرده ترک سر ناداده تن به خواری و نا
نتوان نهاد پای به خلوتسرای ما

کس تا دست و رو نشست به خون می نیافت 
کبریای ما راه طواف بر حرم 

گراز گه روبه و  این عرصه نیست جلوه 
شیرافکن است بادیه ابتالی ما
هم راز بزم ما نبَود طالبان جاه

بیگانه باید از دو جهان آشنای ما
کشور آمده برگردد آنکه با هوس 

گدای ما سر ناورد به افسر شاهی 
ما را هوای سلطنت ُملک دیگر است

کاین عرصه نیست در خور فّر همای ما
یزدان ذوالجالل به خلوت سرای قدس

آراسته ست بزم ضیافت برای ما
که طاقت تیر و سنان نداشت برگشت هر 

کار به شمر و َسنان نداشت چون شاه تشنه 

نیر تبریزی
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کردگار من! گفت ای حبیب دادگر! ای 
امروز بود در همه عمر انتظار من

کشیده و این حنجر حسین این خنجر 
کار من کاو نه بهر توست، نیاید به  سر 

کبر به باد رو گو تارهای طره ا
تا یاد توست مونس شب های تار من

گو بر سر عروس شهادت نثار شو
کنار من که بود پرورشش در  دّری 

خضر ار ز جوی شیر چشید آب زندگی
خون است آب زندگی جویبار من
گر ز دار بال زنده برد جان عیسی ا

این نقد جان به دست، سر نیزه، دار من
گلشن جنان به خلیل، ای صبا! بگو در 

کربال و ببین الله زار من بگذر به 
ک و خون به جای ذبیح منای خویش در خا

گلعذار من بین نوجوان سرو قد و 
 

نیر تبریزی
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 ای ز داغ تو روان خون دل از دیده ی حور
کده تا نفخه ی صور  بی تو عالم همه ماتم 

کلیم  ز تماشای تجاّلی تو مدهوش 
 ای َسرت ِسّرِ انا اهلل و سنان نخله طور

گو همه دریا شو و دریا همه خون  دیده ها 
 که پس ازقتل تو منسوخ شد آیین سرور

گو اشک عزا باش و بریز  شمع انُجم همه 
کاشانه چه ظلمات و چه نور  بهر ماتم زده 

 دیِر ترسا و َسِر سبط رسول مدنی
گر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور  آه ا

که داده است نشان  تا جهان باشد و بوده است 
کاخ اندر و مهمان به تنور  میزبان خفته به 

کهف که شنیده است به لب آیه   سر بی تن 
که دیده است به مشکات تنور آیه ی نور  یا 
گریبان به حجاب ملکوت  قدسیان سر به 
گیسوی پریشان ز قصور  حوریان دست به 

ر ز لب خشک تو نوح  غرق دریای تحّیُ
 دست حسرت به دل از صبر تو ایوب صبور

ُکنان  مرتضی با دل افروخته الحول 
 مصطفی با جگر سوخته حیران و حصور

کرده دراز  کوفیان دست به تاراج حرم 
 آهوان حرم از واهمه در شیون و شور

 انبیا محو تماشا و مالیک مبهوت
گرم حضور شمر سرشار تمنا و تو سر 

نیر تبریزی
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که خونین بدن است کیست این خسرو مظلوم؟ 
وز دم نیزه و شمشیر، دو صد پاره تن است
 کیست این مظهر جان بازی و ایثار و وفا؟

که به آزادگی و عدل و شرف، ممتحن است
او ُبَود چشم و چراغ دل زهرای بتول

خ »ذو المنن« است روشنی بخش جهان، نور ر
 گبر و ترسا و یهودش، چو مسلمان خواهد

یار و محبوب ملل، شمع همه انجمن است
چه غم ار حسرت دیدار وطن داشت به دل؟

وطنش در دل یاران، شه دور از وطن است
گر چه به غسل او شهید است و نیازش نُبَود 

گلو و بدن است آب غسلش همه از خون 
کفنی داشت ز خون ک و  »کفنی داشت ز خا

کسان، جسم حسین بی کفن است« تا نگویند 
گر از سینه ی  او باقی ماند »استخوانی ا

آن هم از ضرب سم اسب، شکن در شکن است«
کردی چو پدر را پسر بیمارش دفن 

که یعقوب صفت، شهره ی »بیت  الحزن« است، آن  
ک با سر انگشِت مبارک بنوشتی بر خا

که عطشان دهن است این همان قبر شهیدی است 
این مکان قبله ی  عّشاق جهان خواهد شد

»خوشدل«! این تربِت معشوِق زمین و زمن است

خوشدل تهرانی
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 بزرگ فلسفه نهضت حسین این است 
خ به از زندگی ننگین است  که مرگ سر

 حسین مظهر آزادگی و آزادی ست 
که چنینش مرام و آیین است کسی   خوشا 

کسی، نی به زیر ظلم برو  کن به   نه ظلم 
 که این مرام حسین است و منطق دین است

کافی ست  گریه بر آن شاه تشنه لب   همین نه 
گریه بر آالم قلب، تسکین است گر چه   ا

که مقصد عالی نهضت او چیست   ببین 
 که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است

ک  گر رود نباشد با  فراز نی سر وی 
 که سرفرازی طاها و آل یاسین است

گفت:  کردش،  کام  گر چه داغ جوان تلخ   ا
 که مرگ در ره حفظ شرف، چه شیرین است

ک مردم آزاده، بوی خون آید   زخا
 نشان سروری و راه رهبری این است

کربال،»خوشدل« خ شهیدان   زخون سر
دهان غنچه و دامان الله، رنگین است

خوشدل تهرانی
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که چو در خون خود تپید  نازم حسین را  
شیواترین حماسه عالم بیافرید

 دیدی دقیق باید و فکری دقیق تر
تا پی برد به نهضت آن خسرو رشید

 قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد
در پیش عزم و هّمت وی آسمان خمید

کفر  تا ننگرد مذّلت و خواری و ظلم و 
داغ جوان و مرگ برادر به دیده دید

 بربسته بود باب فضیلت به روی خلق
کلید گر قتل او نمی شد این باب را 

کربال  برگی ُبَود ز دفتر خونین 
که به طرف چمن دمید گلی  هر الله و 

 از دامن سپید شریعت ز دود شست
کاری یزید خ خویش، سیه  با خون سر

گفت خ غالم و پسر بوسه داد و   یکسان ر
در دین ما سیه نکند فرق با سفید

 ُبد تشنه عدالت و آزادی بشر
که از دل پر سوز می کشید آن العطش 

گفت خواهر خود را اسیر باش که   چونان 
آزاد تا جهان شود از قید هر پلید

 بانوی بانوان جهان، آنکه روزگار
بعد از علی خطابه سرایی چو وی ندید

که ساخت کالمش از »َا ِمَن العدل« بین   لطف 
رسوا یزید و پرده اهل ستم درید

که ازین نهضت بزرگ  خوشبخت ملتی 
گردد ز روزی معرفت و عقل مستفید

کم بریم که ما بهره   »خوشدل« دریغ و درد 
زین نهضت مقدس و زین مکتب مفید

خوشدل تهرانی
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که بر داور خویش نازم آن زنده شهیدی 
گلو تاج و نهد بر سر خویش سازد از خون 

تا دهد صبح ازل، هدیه به سلطان ابد
کبر خویش به سر دست برد جسم علی ا

تا شود ُمهر نماز ملک اندر ملکوت
ریخت بر بام فلک خون علی اصغر خویش

می رود راه خدا با سر خود بر سر نی
چون به زیر ُسم اسبان نگرد پیکر خویش

از پی حفظ حریم حرم حرمت دوست
به اسارت سر بازار برد دختر خویش

کند که  با سر آید جلوی محمل زینب 
هدیه راه خدا خون سر خواهر خویش

گر خاتم از او خواهد دیو که ا آن سلیمان 
بند انگشت دهد، همره انگشتر خویش

در شگفتم چه جوابی به خدا خواهد داد
قاتل او چو در آید به صف محشر خویش

گوشه او آب مهریه زهرا و جگر 
باز، پیغام عطش می دهد از حنجر خویش

گهر از خون جگر چشمه چشم »ریاضی« 
گوهر خویش کند  ساخت تا هدیه آن شاه 

ریاضی یزدی
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کرد  الحق نماز آن به در بی نیاز 
کرد گرفت و به مقتل نماز   کز خون وضو 

 از عشق از شه شهید بیاموز هر چه داشت
کرد  از جان و دل به درگه جانان نیاز 

 ساقی هر آنچه داشت بال دادی اش به دست
کرد  دست از برای ساغر دیگر دراز 

گه بسنان شد سرش عجب  گه در تنور 
کرد  در راه عشق طی نشیب و فراز 

 پیوست با حسین و برید از یزید حر
کرد  باید چنین بدل به حقیقت مجاز 

کربال کند فخر  کعبه  گر به   زیبد ا
کرد  در وی مکان چو خسرو ملک حجاز 
کاین چنین  در دل صغیر را چه شرر بود 

کرد کباب از سخن جانگذار   جان ها 

صغیر اصفهانی
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گر در همه عالم دارد کعبه یک زمزم ا
که دو زمزم دارد چشم عّشاق تو نازم 

کجا ملک خدا هست حسّینیه تو است هر 
که را می نگرم شور محّرم دارد هر 

نه محّرم نه صفر بلکه همه دوره ی  سال
کعبه با یاد غمت جامه ی  ماتم دارد
کن تو آدم گریه  روضه خوان تو خدا 

که ذّریه ی آدم دارد اشک، ارثی است 
که تا صبح قیامت زنده است کشته  نازم آن 

سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد
که عزیز است حسین اشک در ماتم تو بس 

جای در چشم رسوالن مکّرم دارد
که زخم بدنش کشته  جگرم زخمی آن 

هر دم از زخم دگر دارو و مرهم دارد
می کند آتش دریای غضب را خاموش

که در دیده ی خود یک نم از این یم دارد هر 
روز محشر نفروشد به دو صد باغ بهشت
که یک میوه ز نخل تر »میثم« دارد هر 

غالمرضا سازگار
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فرود آیید یاران وعده گاه داور است اینجا
خ الله های پرپر است اینجا بهارستان سر

کردید گر از منی و وادی مشعر سفر  چه غم 
که بهتر از منا و مشعر است اینجا خدا داند 

کّل انبیا تا دامن محشر زیارتگاه 
مزار و قتلگاه عاشقان بی سر است اینجا

که می بینم فرو آیید ای یاران در این صحرا 
ز بانگ العطش غوغای روز محشر است اینجا

فرات از چار جانب موج زن  اّما خدا داند
جواب العطش شمشیر و تیر و خنجر است اینجا

کن رباب از اشک و خوِن دل دو چشم خویش دریا 
که آب تیر زهر آلوده شیر اصغر است اینجا

که می بینم گلباران چه حاجت دشت و صحرا را  به 
کبر است اینجا خ ا گون از خون سر زمینش الله 

مبادا نام آب آرید ای طفالن معصومم
که سّقای حرم خود از شما تشنه تر است اینجا

علم افتاده من تنها و اطرافم پر از دشمن
سر و دست علمدارم جدا از پیکر است اینجا

برادر با تن عریان به موج خون و می بینم
کعب نیزه عرض تسلیت بر خواهر است اینجا که 

کربال پیوسته »میثم« را کنم در  سزد دعوت 
که او را شور و حال و اشک و سوز دیگر است اینجا

غالمرضا سازگار
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کرد  ما در این وادی، قبول ابتال خواهیم 
کرد  کربال را عالم »قاُلوا بلی« خواهیم 

 ما برانگیزیم شور روز محشر در جهان
کرد  قامت شور قیامت، بس به پا خواهیم 
 وادی »َلم َیزَرعی« را از صفای جوی خون

کرد  گلشنی شاداب و دشتی باصفا خواهیم 
 بر سر عهدیم و پیمان الست خویشتن

کرد  مو به مو آن عهد و پیمان را وفا خواهیم 
کاالی غم کف، خریداریم بر   نقد جان در 
کرد  ما در این بازار، سودا با خدا خواهیم 

 ما ز ُیمن خون هفتاد و دو قربانّی دین
کرد  این منای عشق را رشک منا خواهیم 

گلوی خویشتن  از جالی خون شّفاف 
کرد  دشت را آیینه ی باطن نما خواهیم 

 با هزاران سرفرازی، سرفراز از نیزه ها
کرد کبریا خواهیم   رو به سوی بارگاه 

که پی بیعت ز ما خواهد یزید  دست هایی 
کرد  ما به دست ساربان از تن، جدا خواهیم 

کان به دست ک ما نگیرد، دست ناپا  دست پا
کرد کان، سوا خواهیم  ک و ناپا  ما حساب پا

 نوِح توفاِن بالیم، ناخدایی زخم دار
کرد کشتی نجات خود، فدا خواهیم   جان به 

 ناِز بالش در خوِر شأن سر شوریده نیست
کرد کستِر مطبخ سرا خواهیم   بالش از خا

گیسوی حور که تار و پودش هست از   خیمه ای 
کرد  طعمه غارت به دست شعله ها خواهیم 

کاخ یزید می پرست  با سر ببریده، در 
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کرد  یادی از یحیی و آن طشت طال خواهیم 
 ما ز دنیای شما و هر چه باشد اندر آن

کرد کفن از بوریا خواهیم   اختیاِر یک 
کند  کو سلیمان؟ تا تماشای سلیمانی 

کرد  دیو را انگشت و انگشتر، عطا خواهیم 
ک نیست کامم نگردد، با گر  امروز، بر  خ ا  چر
کرد گردون، زیر پا خواهیم  که   باش تا فردا 

 حالیا با َترک تاج و تخت و ُملک مستعار
کرد گدا خواهیم  شهر یاران را بر این درگه، 

 عبدالعظیم ذهنی زاده
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الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم
نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم

پی ابقاء َقد قاَمت به ظهر روز عاشورا
کبر آوردم کبر، ا گفتن اهلل ا برای 

کربال یا رب کشتن دونان به دشت  برای 
چو عباس همایون فر، امیر لشکر آوردم

پی آزادی نسل جوان از بند استعمار
خ فر آوردم برادرزاده ای چون قاسم فّر

علی را در غدیر خم، نبی بگرفت روی دست
ولی من روی دست خود، علی اصغر آوردم

کشتن من دین تو جاوید می گردد گر با  ا
برای خنجر شمر ستمگر حنجر آوردم

که قرآنت نگردد پایمال خصم برای آن 
برای ُسّم مرکب ها، خدایا پیکر آوردم

علی انگشتر خود را به سائل داد  اما من
برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم

به پاس حرمت بوسیدن لب های پیغمبر
لبانی تشنه یا رب بهر چوب خیزر آوردم

کنده شد طشتی که از لخت جگر آ گر  حسن را 
من اینک سر برای زینت طشت زر آوردم
کنم با مادرم زهرا که همدردی  برای آن 

برای خوردن سیلی، سه ساله دختر آوردم
گفتا: من ژولیده می گویم، حسین بن علی 

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

ژولیده نیشابوری
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گه اهل صفاست گر قبله  کعبه ا  از شرف 
کرب و بال مهبط انوار خداست  وادی 

گرزشرف نیست غریب کند  کعبه   فخر بر 
که در او نور خدا جلوه نماست  بارگاهی 

گر روی کعبه بود عالمیان را   بسوی 
کرب و بالست  کعبه را روی ارادت بسوی 

 خون خاصان خدا ریخته شد در این ملک
که آمیخته با خون خداست گفت   می توان 

 کرد در دشت بال حج خود آن شاه تمام
کعبه ی مقصود اینجاست گاه شوی   تا تو آ

که برون شد زحرم  بیم از قتل نبودش 
کعبه نخواست  لیک پیک حرم محترم 

 کعبه بیت ا    هلل و این مطلع انوار حق است
کجاست کجا تا به  که در این دو تفاوت ز   بین 

که از آب نمودند دریغ از شاهی  وه 
ک رهش آبروی آب بقاست  کز شرف خا

گر از ماتم او از چه هنوز  خون بگرید ا
خ قباست خ برین سر  از شفق صبح و مسا چر

 هر عزائی رود از یاد پس از روزی چند
که تا صبح قیامت برپاست  این عزائی است 
ک سپاری جان را که در آن خا کن   کوششی 

ک بهشتی مأوی است که خوابید در آن خا  هر 
 بهر هر درد دوائی است به عالم مخصوص

که به هر درد دواست  به جز از تربت این شه 
کسی از درگه او بی مقصود  برنگردد 

که از حق طلبد هر چه در این قبه رواست هر 

فایض اصفهانی



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

35

جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم
کربال منتظر ماست، بیا تا برویم

ایستاده است به تفسیر قیامت زینب
آن سوی واقعه پیداست، بیا تا برویم
ک در خون خدا می شکفد، می بالد خا

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

رقص شمشیر چه زیباست، بیا تا برویم
گر برگردیم از سراشیبی تردید ا

عرش زیر قدم ماست، بیا تا برویم
دست عباس به خونخواهی آب آمده است

آتش معرکه برپاست بیا تا برویم
زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان
راه ما از دل دریاست، بیا تا برویم

که دنیای عطش می فهمید: کاش!  کاش، ای 
آب، مهریه زهراست، بیا تا برویم

چیزی از راه نماندست، چرا برگردیم؟!
آخر راه همین جاست، بیا تا برویم

گر باز در این آمد و رفت فرصتی باشد ا
تا همین امشب و فرداست، بیا تا برویم

 
ابوالقاسم حسینجانی
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کرببالی حسین  منظر دل های ماست 
غ دل ما زند پر به هوای حسین  مر

کربال به بود از صد بهشت  یک نگه 
 جنت اهل دل است صحن و سرای حسین

 دیدن باغ بهشت مژده به زاهد دهید
 زاهد و حور و قصور ما و لقای حسین

کش بود داروی هر دردمند  تربت پا
کرببالی حسین  دار شفای خداست 
 ملک سلیمان بود در نظرش بی بها

گدای حسین کند پیش  گدایی   انکه 
کش زند کربال بوسه به خا که رود   هر 

 بشنود از قدسیان بانگ و نوای حسین
 چون به عزا خانه اش پا نهی آهسته نه

 بال مالئک بود فرش عزای حسین
کنان می رود روز جزا دربهشت  خنده 
گریه برای حسین کند  هرکه به دنیا 

هاشم شکوهی



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

37

که ز جان، در طلب جانانند رهروانی 
کوی شهادت، همه سرگردانند در سر 

که در راه وفا درمانند تو مپندار 
که بی  درمانند دردمندان غم عشق 
بر در شاه شهیدان، پی جان افشانی

همه را دیده به ره، منتظر فرمانند
کفنند گل گون  همه در بزم شهادت، شه 

کنعانند همه در مصر محّبت، چو مه 
اثر سرخوشی جام شهادت بنگر

گدا یک  سانند که در آن بزم بال، شاه و 
ز غمش پیر و جوان، بنده و آزاد همه

ز سر شوق، در آن دشت، به خون غلتانند
که جهان از غمشان می گریند کشتگانی 
گلزار ارم، غنچه صفت خندانند خود به 

کوثر، سیراب َکَرم ساقی  همه هست از 
که شهیدان ز چه ره عطشانند تو چه دانی 

همه در بزم جنان، ُسندس و دیبا پوشند
کرببال عریانند گر چه در معرکه ی  

صد ره ار در ره آن شاه بمیرند، همان
پایماالن ره او، به سر پیمانند

کرده به پیش آن شه هر یکی سینه سپر 
بْنگر آن تشنه لبان را چه عجب قربانند!

سوی این طایفه با چشم حقارت منگر
گدایند به چشم تو ولی سلطانند گر 

همه هفتاد و دو تن، یک دل و یک جان هستند
کوی وفا، دست به یک دامانند همه در 

گرمی هنگامه ی  حشر، آن جمع است سبب 
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باعث رونق بازار جهان، ایشانند
گردن بَنهادند به فرمان قضا چون  که 

گوی صفت، عاجز آن چوگانند زآن سبب، 
بر سر بزم محّبت، همه چون عّمارند

کوی سالمت، همه چون سلمانند بر در 
خبر از حالت اصحاب ندارند، »فنا«!

همه جا قّصه ی  شاه شهدا می خوانند

فنا زنوزی
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 روی پیشانی او باب تشهد وا بود
که او هم پسر زهرا بود  اشهد َاّنَ 

ک ترین صحرا را  آب می داد عطشنا
که به سمت افق اعال بود  چشم هایش 

گل طعنه زدند که به سجاده ی   دست هایی 
 بوسه گاه لب خشک پسر طاها بود

کدامین سقاست؟  یا رب این مشک طالیی 
کیفیت جلوه ی صد دریا بود  که در او 

که مجذوب نگاهت آمد  تیر چوبی است 
گیرا بود  جذبه ی چشم اهورایی تو 

 قسمت اعظم مشک تو پر از معرفت است
 ارتفاع علم دست تو دور از ما بود

 دست تو همهمه ی بال مالئک را دید
کبوترها بود کعبه ی تسبیح   بدنت 

که خود اقیانوسی  لب به دریا نزدی چون 
که باید بزند بر تو لبش دریا بود آن 

رضا جعفری
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که خوانند مه انجمنش آمد آن ماه 
خ پرتو فکنش گر نور خدا از ر جلوه 

آیت صولت و مردانگی و شرم و وقار
روشن از چهره تابنده و وجه حسنش

ز جوانمردى و سقائی و پرچم دارى
جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش

گر از هر نگهش آنکه آثار حیا جلوه 
وانکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش
گشود میوه باغ والیت به سخن لب چو 

که تا بوسه زند بر دهنش گشت  هم فلک 
کوکب صبح جوانیش نتابیده هنوز

گل پیرهنش ک چو  که شد از خار اجل چا
که فلک آنچنان تاخت به میدان شهادت 

گفت بر آن بازوى لشکر شکنش آفرین 
همچو پروانه دلباخته از شوق وصال

که شد بی خبر از خویشتنش آنچنان سوخت 
که رسد زود بدامان وصال خواست دستش 

شد جدا زودتر از سایر اعضا ز تنش
کوته از دامنت اى شاه مکن دست »رسا«

قاسم رسا
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بر لب آبم و از داغ لبت می میرم
هر دم از غصه ی جانسوز تو آتش گیرم

مادرم داد به من درس وفاداری را
عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم

گاهی سّقا گاه سردار علمدارم و 
گشت زنان، چون شیرم گه به پاس حرمت 
کرده ست مرا چون زرناب بوته ی عشق تو 

دیگر این آتش غم ها ندهد تغییرم
گر مرا شور و جوانی و بهار عمر است

گل زهرا پیرم از خزان تو دگر ای 
گاه نهیبم زند از جا برخیز غیرتم 
گیرم لیک فرمان مطاع تو شود پا

کنم که مأمور شدم علقمه را فتح  تا 
آیت قهر بیان شد، ز لب شمشیرم

کرد سرافراز مرا سایه ی پرچم تو 
کرد عطا دولت عالم گیرم عشق تو 

کعبه ی عشق است و من اندر احرام کربال 
شد در این قبله ی عشاق دوتا تقصیرم

که نصیب تو نشد دست من خورد به آبی 
چشم من داد از آن آب روان تصویرم

باید این دیده و این دست دهم قربانی
که تکمیل شود حّج من آنگه میرم تا 

ک زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خا
کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم تا 

ای قد و قامت تو معنی »قدقامِت« من
که الهام عبادت ز وجودت گیرم ای 

وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود
ع است نماز من و این تکبیرم بی رکو

جسدم را به سوی خیمه ی اصغر نبرید
که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم

حبیب اهلل چایچیان
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گـذارمان         کـه بـر فـراز نـی افـتد  فردا 
حیـرت فـزای طـور شود، جـلـوه زارمـان

کهکشان تجلی است، نـیـزه ها          که  فردا 
کنـد زمیـن و زمـان بر مـدارمان  گـردش 

خ عـروج من و شماست         که روز سـر فردا 
 بر روی نـیزه هاست، قرار و مـدارمان
که سـرفرازی مـا را  رقم زنند         فـردا 

خورشید و ماه می شود،اختر شمارمان
که روزعرضه عشـق وشهادت است       فـردا 

کارمان کـنـند، عـالـم و آدم  ز  حـیرت 
کـه از تبار تـبـر، زخم ماند و داغ         فردا 

َود از اللـه زارمـان غـیرت، شـقایقی بـُ
فرداست روز وعده ی  دیدار و دیـدنی است              

بر نیزه ها، تـجّلـّی پـروردگـارمـان
منـظومـه بـلنـد شهادت سـرودنی است 

کنارمان که عشـق خیمه زنـد در  فـردا 
وارونــه نـیسـت، طالـِع خون مـن و شما
قـد می کشد بـه عـرش خـدا، آبشارمان

گر شود                در ما عـیان، جمال خـدا جـلوه 
کجـاست تا شـود آییـنه دارمان؟ چشمی 

رنـگ پریده ای ست به چشم سپـهر، مهر             
وقـتـی سپـیده می دمد از شـام تارمان

 کـامل عیـار سنـگ محک خورده ایم ما              
کـسی نشنـاسـد، عـیارمان غیـر از خـدا 

 مـا هـرچـه داشتیـم بـه پای تو ریختیم              
ای عـشـق، ای تـمامـِی دار و نــدارمــان

 چـشـم امیـد مـاست بـه فـردای دور دست              
بر تک سـوار مانـده به جـا از تبـارمـان

 
محمد علی مجاهدی
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کاروان رفت و به جا ماند از او، خاطره ها
خیمه ها، نافله ها، دغدغه ها، دلهره ها

آه بر منبر نی نیز، ندیدند تو را
آفتابی تو و این تیره دالن شب پره ها

ای به نستوهی تان صخره فرستاده درود!
از شما می گسلد سلسله سیطره ها

کاخ ستم بر جا نیست کنگره  کوخی از 
باش تا مزبله سازند از این مقبره ها!

می رسد قافله صبح ز دروازه شام
می تراود سحر از روزنه پنجره ها
کرد عبور کاروان ظفر از مرز خطر 

دود اسپند به رقص آمده در مجمره ها
کردیم ما شب شعر تو را شام غریبان 

کنگره ها! می زند خیمه فقط سوگ تو در 
گریه و عجز گله و  خواهش و خواری و زاری، 

کربالی تو تهی باد از این منظره ها!
گذشت شرف و غیرت و مردانگی و عشق و 

ذهن تاریخ پر است از تو و این خاطره ها
که اسطوره از آن ساخته اند!  ای بسا اسوه 

که شناسد سره از ناسره ها؟! کو  محکی 

محمد علی مجاهدی
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گردد که خانه موال شود حرم   دلی 
گردد کعبه محترم   کز احترام علی 

کعبه دانستم  من از شکستن دیوار 
گردد که علی پا نهد حرم  کجا   که هر 

 هنوز روز خوش دشمن است تا آن روز
گردد  که ذوالفقار زبان علی دو دم 

کشیده تا خط جور که جام بال را   دلی 
گردد که دنبال جام جم   چه احتیاج 

 قبول خاطر خون خدا شدن شرط است
گردد که مرثیه ای ساخت محتشم   نه هر 

که هر سال می شود تکرار  عزای ماست 
گردد ج غم  که خر گرنه حیف محرم   و 

گفت کشته شود می توان شهیدش  که   نه هر 
گردد که به نی می رود علم   نه هر سری 

 حدیث عشق و وفا ناسروده می ماند
گردد که دست علمدار ما قلم   مگر 

 هنوز شعله ور از خیمه های عاشوراست
گردد کم  ز شور شیونی دل مباد 

محمد علی مجاهدی
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که الفت دیرینه با بال دارد  دلی 
همیشه دست در آغوِش ِابتال دارد

که طعم محبت چشیده می داند  دلی 
»بال« چه رابطه ای تنگ با »َوال« دارد
که طور تجّلی شده ست سینهٔ او  دلی 

چه التفات به جام جهان نما دارد
کوی اوست منزل او ک سر  که خا  کسی 

کیمیا دارد چه اعتنا به طال و به 
 به عجز و زاری و خواری سخن نیاالید

کربال دارد که درک درستی ز  کسی 
که ذلت پذیر نیست ولی گفت   حسین 

گفته ها ِابا دارد هنوز شاعر از این 
 حدیث واقعه را از شهید عشق بپرس

که جاودانه حضوری به نینوا دارد
گفت: که، با خود   به نیزه ها نظر انداخت هر 

خدا چه آینه هایی خدانما دارد
که از بدن پاره  پاره اش پیداست  بیا 
که شوق دیدن یاران جدا جدا دارد

کسی  به ناامیدی از این در نرفته است 
گره گشا دارد عزیز فاطمه دستی 

 به جز خرابه نشین خمار چشم شما
کجا دارد خبر ز حال خراباتیان 

گواه  جمیل دیدن سیر جاللی است 
کمال تو زینب چه بهره ها دارد که از 
 همیشه شمع مزار شماست »پروانه«

که هر چه شعله به دل دارد از شما دارد
محمدعلی مجاهدی
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که مانده بود  همره شدند قافله ای را  
که مانده بود کنند مرحله ای را   تا طی 

 از خویش رفته اند سبکبار تا خدا
که مانده بود  برداشتند فاصله ای را 

ح یک سوال به پاسخ رسیده اند  با طر
که مانده بود کرده اند مسأله ای را   حل 

 با رکعتی نگاه در آن آخرین پگاه
که مانده بود کرد نافله ای را   بدرود 
 در فصل آفتاب و عطش از زبان حر

که مانده بود  نوشید آخرین بله ای را 
 آمد برون ز خیمه غربت قفس به دست

که مانده بود کرد چلچله ای را   آزاد 
 بی تاب و بی قرار در آن آخرین وداع

که مانده بود گریست حوصله ای را   زینب 
کرد  از حلقه محاصره تنها عبور 

که مانده بود گسیخت سلسله ای را   از هم 
کوفی فریب ریخت  دربند بند شامی 

که مانده بود  پس لرزه های زلزله ای را 
 چون بحر پرخروش، به یک موج سهمگین

که مانده بود  در هم شکست اسکله ای را 
خ ها  از پیش پای قافله سینه سر

که مانده بود  برداشت آخرین تله ای را 
 دل های پرخروش و جرس جوش و ناله نوش

که مانده بود هی می زدند قافله ای را 

محمد علی مجاهدی
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کربالی من است  کلیم عشق منم، طور، 
 ذبیح عشق منم قتلگه منای من است

گرفتن نه در خورد جنگی است  عصا بدست 
که پیر شدم نیزه ام عصای من است  کنون 

 ز بهر سلطنت حق نموده ایم قیام
 شعار نصر من اهلل بر لوای من است
 نوا و نغمه ی ان لم یکن لکم دین

 بلند تا به قیامت ز نینوای من است
 بری ز ساحت من ننگ بیعت و ذلت

 حریر عّز و شرافت به تن قبای من است
 مرام من همه آزادگی و آزادیست

 علو همت و مردانگی ندای من است
 بیفکنند به دوشم قبای آزادی

ک و خون ردای من است که دمی خا  چه غم خورم 
 ز فیض عشق من آزاده مرد تاریخم

 نگاهدار من آن یار با وفای من است
 به زخم های دلم بوسه میزند پیکان

 طبیب دشمن و در تیر وی دوای من است
 به زندگان خدا ناشناس و بدبینم

 که مرگ زندگی و عزت آشنای من است
گوش جان شنوم نغمه های هادی را  به 

هر آنچه بشنوم آن وصف ماجرای من است

غالم رضا هادی
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گرچه باغ پر از الله تو پرپر شد ا
زمین برای همیشه شهید پرور شد

زمین برای همیشه به قصد یاری تو
تمام پاسخ آن پرسش معطرشد

زمین به یمن نفس های عاشقانه تو
محل رویش دل های دردباور شد

کیمیا به زمین ریخت حلق پاره تو چه 
ک با نفس آسمان برابر شد  که خا

تو ذوالفقار شدی با دو تیغ درد و نبرد
کبر شد جهاد اصغر تو هم رکاب ا

به اوج ،خواهری اش را رساند زینب باز
پس از شهادت عباس ها ، برادر شد

دوباره حضرت آدم به خویشتن بالید
گوشه چشم پیمبران تر شد گرچه  ا

مصطفی محدثی خراسانی
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کم پیکر خورشید را کم  دشت می بلعید 
برفراز نیزه می دیدم سر خورشید را

گالب اشک ها گو تا بشوید با  آسمان 
کستر خورشید را گیسوان خفته در خا

کنید چشمهای خفته در خون شفق را وا 
کهکشان پرپر خورشید را تا ببیند 

کند بوریایی نیست در این دشت تا پنهان 
پیکر از بوریا عریان تر خورشید را

نیمی از خورشید در سیالب خون  افتاده بود
کاروان می برد نیم دیگر خورشید را

گلوی زخمی زنگوله ها کاروان بود و 
ساربان دزدیده بود انگشتر خورشید را

آه اشترها چه غمگین وپریشان می روند
بر فراز نیزه می بینم سر خورشید را

سعید بیابانکی
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 برپا شده است در دل من خیمه غمی
 جانم چه نوحه و چه عزا و چه ماتمی

که در جهان  عمری است دلخوشم به همین غم 
 غیر از غمت نداشته ام یار و همدمی
کرده ام ولی  بر سیل اشک خانه بنا 

 این بیت ُسست را نفروشم به عالمی
خ نمی شود  گفتی شکار آتش دوز

کند نمی که در عزای تو لب تر   چشمی 
 دستی به زلف دسته ی زنجیرزن بکش

 آشفته ام میان صفوف منّظمی
 می خوانی ام به ُحکم روایات روشنی

 می خواهمت مطابق آیات محکمی
ذی الحّجه اش درست به پایان نمی رسد

گر نداشته باشد ُمحّرمی ... تقویم ا

سعید بیابانکی



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

51

ای شرف داده هر مسلمان را 
که نسل انسان را نه مسلمان 

تو حسینی و معجز خلقت
گرفته امکان را صیت عشقت 

هر یک از اولیا به نوبت خویش
کرده هدیه جانان را نقد جان 
به تو سوگند بهتر از تو حسین

کس جان را سوی جانان نبرده 
کیست؟ چون تو در بین سربداران 

که به سر برده است پیمان را
گردون سیر سر تو روی نیزه 

تن تو پایمال اسبان را
که سرت اوج قرآن شد آن زمان 

بر سر نیزه خواند قرآن را
بر دلت تیر آن چنان بنشست
کشیدی ز پشت پیکان را که 

با زبان نخورده آب پسر
کام عطشان را کرده سیراب 

کبر که با خون اصغر و ا ای 
ک میدان را کرده ای رنگ خا

خاندان معظم شهدا
کز تو دارند عشق و ایمان را

کنند با دلی از تو پر فروغ 
به تو تقدیم این شهیدان را

به  امید زیارتت بخرند
بر دل و جان بالی هجران را

ای خدایت ستوده در احسان
بگشا دست جود و احسان را

بر دل خونشان بنه مرهم
تسلیت بخش این عزیزان را

سید رضا مؤید
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ما پیرو راه حق شناسی هستیم
پابند به قانون اساسی هستیم

اشک است سالح ما و فرموده  امام
گریه سیاسی هستیم ما ملت 

سرسبزی ما از چمن عاشوراست
در نای شهیدان سخن عاشوراست

که دوام نهضت فرمود خمینی 
در زنده نگه داشتن عاشوراست

ما شیفته عدالت و تقواییم
گر امت مرحومه شنیدی ماییم
ک نباشد ما را کشته شدن با از 

چون ملت اربعین و عاشوراییم

که زاده خورشیدند این شب شکنان 
ل باده خورشیدند سرمست زال

خورشید بود شهید و یاران شهید
که خانواده خورشیدند نورند 

در مدرسه جبهه هنر باختن است
که بود نخست سرباختن است درسی 
تا جان ندهی، به وصل جانان نرسی

در بازی عشق، برد در باختن است

که شهادت نشود حاصل من ترسم 
زین حسرت جانگداز سوزد دل من
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خواهم ز خدا شود فدای ره دین
این جسم حقیر و جان ناقابل من

گلوله ها نویدی دگر است آوای 
قربانی هر شهید عیدی دگر است

کشور ما هر روز کرببالی  در 
تشییع جنازه شهیدی دگر است

سید رضا مؤید
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که از این دشت بال می گذرد کاروانی 
همرهش قافله ی لطف خدا می گذرد
اثر از قافله ی عشق به جا ماند و بس

گر چه زین بادیه بس قافله ها می گذرد
کشور ما غلغله انداخته است عشق در 

که چنین از سر و جان ملت ما می گذرد
سومین مرحله ی شوکت اسالم عزیز

که بر ما و شما می گذرد این زمان است 
که رزمنده ما در شهادت چه رموزی است 

تشنه جان می دهد، از آب بقا می گذرد
گل پیروزی می فشاند به فضا عطر 

ک شهدا می گذرد که ز خا هر نسیمی 
که مدام کسانی  کن به  ای مؤید تو دعا 

نامشان بر لب رهبر به دعا می گذرد

سید رضا مؤید
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غمت به سینه و نقشت به چشم تر باقی است
که به جانم زدی شرر باقی است ز آتشی 

گر ز چشم تو افتاده ام چو قطره ی اشک ا
مرا هنوز جمالت به چشم تر باقی است

ز عمر رفته به جا مانده حسرتی بر دل
کرده این اثر باقی است کاروان سفر  ز 
که ریخت ز باران ظلم حاصل باغ گر  ا
شکوفه زار شود باز تا شجر باقی است
قیام ما به قیام حسین پیوسته است

هنوز در رگ ما خون آن پدر باقی است
صالح نیست نشستن، سالح مگذارید

که فتنه گر باقی است دالوران به جهان تا 
پس از نثار سه فرزند مادری می گفت:

مرا به یاری دین باز یک پسر باقی است
گذار و ببین بیا به چشم مؤید قدم 

هنوز داغ فرق تو در جگر باقی است

سید رضا مؤید
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جهاد چیست؟ برای عقیده جان دادن
حیات عاریه بر عمر جاودان دادن

کار مردان است گذشتن از زن و فرزند 
رسیده موقع مردانگی نشان دادن

که در هر حال گر عقیده بر اینت بود  ا
رسد چو مرگ نداند دمی امان دادن
گریزی چرا ز جان ترسی چرا ز جبهه 

که جز به دست قضا ِنی سزد عنان دادن
شرار مرگ چو آخر به خرمنت افتد

چه بهتر آنکه به راه خدای جان دادن
که برآیی ز  امتحان پیروز گوش! تا  به 
گریز نیست تو را چون ز  امتحان دادن

ستمگر است هر آنکس ز انقالب جداست
مباد دست به دست ستمگران دادن

که آموزد شهید، شمع خدایی بود 
شرر به خویش زدن، نور بر جهان دادن
کجا توان سنجید به جز به مکتب قرن 

عیار یک پدر پیر و شش جوان دادن؟
کفرستیز درود باد به رزمندگان 

کسان دادن که نام مردی باید بر آن 

سید رضا مؤید
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اربعین آمد و خون شهدا می جوشد
ک بال اب بقا می جوشد باز از خا

اربعین آمد و شد داغ شهیدان تجدید
خون به دل ها ز عزای شهدا می جوشد

اربعین آمد و از داغ شهیدان خدا
که از دیده ما می جوشد خ است  اشک سر

اربعین شهدا تازه شود در هر سال
خون مظلومیشان در همه جا می جوشد

کمال یافت پیمان شهادت ز اسارت ا
خون آنان ز سرشک اسرا می جوشد
با دلی سوخته از داغ »مؤید« بسرود
اربعین آمد و خون شهدا می جوشد

سید رضا مؤید
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که عشق، زنده از اوست  سالم ما به شهیدی! 
که خون خدایش دویده در رگ و پوست  کسی 

 سالم ذات خدا وآن چه آفریده خدا
گلوست که آبروی عالمی ز خون   بر او! 

که »سیدالّشهدا« ست  سالم ما به شهیدی! 
 خدا جالل و علی صولت و محّمد خوست

کنند تمجیدش  مالئک از سر هر مو 
 که حمد و شکر خدایش روان ز هر سر موست

 تمام هستی من »یا حسین« می گویند
 نه من، خدای هم از او نداشت، بهتر دوست

 ز زخم حنجره  خون چکان و عطشانش
 ُهو«ست

ّ
 بلند، زمزمه ی »الِالَه ِاال

کشتند کز قفا   عزیز فاطمه را آه! 
کشتند نه بس به تیغ، به انواع قتل ها 

سید رضا مؤید
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 مهر تو را به عالم  امکان نمی دهم
گنج پر بهاست من ارزان نمی دهم  این 

کویت به من دهند  گر انتخاب جنت و 
 کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم

 نام تو را به نزد اجانب نمی برم
 چون اسم اعظم است به دیوان نمی دهم

 جان می دهم بشوق وصال تو یا حسین
 تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم

کربالی تو مهر نماز من ک   ای خا
 آن مهر را به ملک سلیمان نمی دهم

 مارا غالمی تو بود تاج افتخار
 این تاج را به افسر شاهان نمی دهم
 دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو

 این خانه خداست به شیطان نمی دهم
 گرجرعه ای زآب فراتت شود نصیب

 آن جرعه را به چشمه حیوان نمی دهم
 تا سر نهاده ام چو مؤید بدرگهت

 تن زیر بار منت دونان نمی دهم

سیدرضا مؤید
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 ای محرمان محرم بار سفر ببندید
احرام حج خونین بار دگر ببندید

کربالیم  من خود  خلیل عشق و چاووش 
کربال را بار سفر ببندید چاووش 

 عشق خدای خواند ما را به حج برتر
کمر ببندید دامان عشقبازی نک بر 

ع  ما را رضای جانان اصل است و غیر از این نو
از آنچه او نخواهد باید نظر ببندید

 بر پرده های محمل آیات خون نویسید
گردن شترها زنگ خطر ببندید بر 

 در حجره های جنت مائیم و لعل حوران
از حجر دل بگیرید چشم از حجر ببندید

کس شهید ما شد جاوید زنده ماند  هر 
با پنجه شهادت بر مرگ در ببندید

کف بگیرید  در پیش تیغ و پیکان جان را به 
کامی زخم جگر ببندید وز سوز تشنه 

 ای دختران معصوم دل از پدر بگیرید
ای مادران مظلوم چشم از پسر ببندید
 تقدیر ما مؤید چون نیست جز شهادت

هرگز نمی توانید دست قدر ببندید

سید رضا مؤید
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تا ز آزادگی و عشق نشان خواهد بود
نام تو زیور تاریخ جهان خواهد بود

رسم بیدادستیزی و عدالت طلبی
نقش با خون تو بر لوح زمان خواهد بود

ک تو ای خون خدا تا به ابد تربت پا
زیب سجاده خونین جگران خواهد بود

ک الله از درد تو با داغ زند سر از خا
گل ز سودای غمت جامه دران خواهد بود

در تو ای آینه جلوه اسماء و صفات
که نهان است، عیان خواهد بود ذات مطلق 

که از دیده عقل راز عشق تو معّماست 
در پس پرده اسرار، نهان خواهد بود

که نگنجد در لفظ تویی آن نادره مضمون 
گمان خواهد ود وصف معنای تو برتر ز 

گل توحید شکفت که ز خونت  تو حسینی 
الجرم فدیه تو هر دو جهان خواهد بود

که در طّی قرون خون تو آب حیات است 
در دل بستر تاریخ روان خواهد بود

خالق عشق به میالد تو خواهد بالید
گفت با مهر من این ماه ِقران خواهد بود

سرورا این تن رنجور به دوش دل من
گران خواهد بود گر تو یاری نکنی بار 

گناه تو برست از آفات که آمد به  هر 
چون ز توقیع تو با خط  امان خواهد بود

گو برانند طبیبان طبیعت ز برم
ک توام جوهر جان خواهد بود تربت پا

نیست از مرگ مرا بیم چو در وقت رحیل
دم به دم نام توام ورد زبان خواهد بود

که به شوق تو نهم سر به لحد چشم آن دم 
تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

محمود شاهرخی
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کوی او کعبه دل هاست  که   آزاده ای 
 دارند چشم، اهل دو عالم به سوی او
کنند به شکرانه جان نثار   صاحبدالن 

کوی او  در مقدم صبا به نسیمی ز 
که بود  ای جان فدای همت آن عاشقی 

کشته شدن آرزوی او  در راه دوست 
که بود به محراب وصل دوست   دلداده ای 

 از جویبار خون همه غسل و وضوی او
 کردند جان نثار چو عقد نماز بست 

 زآزادگان عشق دو تن پیش روی او
که بود کسی   لب تشنه جان سپرد به جانان 

 سر چشمه حیات نمی  از سبوی او
 در خون تپید آنکه دو عالم حقیر بود
 در من یزید عشق به یک تار موی او

 در ساحل فرات چون لب تشنه شد شهید
ع دین ز آبروی او گشت مزر  سیراب 

 فری دوباره یافت حقیقت ز فیض وی 
 آبی دوباره جست شریعت ز جوی او

 هستی به جنبش آمد و عالم ز جای شد
گلوی او  هل من مغیث شد چو بلند از 

 خونین شفق به دامن این نیلگون سپهر
کرده در آن جلوه روی او  آیینه ای ست 

کیست خیره مانده درو چشم عالمین   این 
شمع حقیقت است و چراغ هدی حسین

محمود شاهرخی
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که دل روشن از محبت توست ای 
دیده حیران حسن مطلع توست

ای حسین ای سالله تاریخ
عشق مدیون استقامت توست

کسا تو را تشریف ای حدیث 
آفرینش طفیل خلقت توست

ای مدیحت »لیذهب عنکم«
گواه عصمت توست و »یطهر« 

در دو عالم به آفتاب قسم
گستر، همای رحمت توست سایه 

»خالصا مخلصا لوجه ا    هلل«
شمه ای از خلوص نیت توست

ای سراپات غرق نور و یقین
بری از شک و شبهه ساحت توست

کن به وادی عرفات تو دعا 
که خدا خود مجیب دعوت توست

گوهرّی وجود که  چه بگویم 
مات و مبهوت قدر و قیمت توست

دیده باطن اولی االبصار
محو بینایی و بصیرت توست

آیه های نبی و قول نبی
همه تقریر شأن و شوکت توست

گر طراوت یافت گلشن دین ا
ک عترت توست حاصل خون پا

رایت عدل و پرچم توحید
در دو عالم به دست قدرت توست

به خدا با شهادت تاریخ
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نهضت جاودانه، نهضت توست
کربال منتهای راه تو نیست

مبدا خط سیر و حرکت توست
کسی پنج روزه نوبت اوست« »هر 

به خدا تا خداست نوبت توست
اجر و مزد رسالت نبوی

دوستی با تو و مودت توست
که با مکتب تو بیگانه است هر 

بی نصیب از تو و شفاعت توست
اولیا رشک می برند همه

که شهادت نصیب و قسمت توست
ای به ترک حریم حق مجبور

احترام حرم ز حرمت توست
کرب و بال کاروان  همره 

مشی زینب همه مشّیت توست
خواهری داغ دیده است، ولی

کجا هست در معّیت توست هر 
همچو آیینه منعکس در وی

غم و شادی و رنج و راحت توست
در مقام برادری، عباس

دست پرورده اخوت توست
گرچه حاجت به مّدعا نبود

طفل شش ماهه نیز حجت توست
ای جگر سوخته ز تاب عطش
بر دل آب، داغ حسرت توست

آرزوی من و امید دلم
درک فیض حضورحضرت توست
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که در هر حال رو مگردان ز من 
»گردنم زیر بار مّنت توست«

کفم خادم خانه زادم و به 
سند افتخار خدمت توست
گرفت و می دانم دلم آتش 

که شفای من آب تربت توست
ساقی بزم عارفان چون دید

دل من تشنه ی محبت توست
در نهاد من این ودیعه نهاد

»الحیات عقیده و جهاد«

محمد جواد غفورزاده
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گردش چشمان تو سرچشمه هستی  ای 
که هستی؟  ما محو تو هستیم، تو حیران 
که سرچشمه زیبایی و نور است  خورشید 

 از میکده چشم تو آموخته مستی
 تا جرعه ای از عشق تو ریزند به جامش

کند دعوی پیمانه به دستی  هر الله 
 از چار طرف محو تماشای تو هستند

 هفتاد و دو آیینه توحیدپرستی
کرد در مسجداالقصای یقین را  وا 
که تو بستی  تکبیرة االحرام نمازی 
 تا وا شدن پنجره هرگز نزدی پلک

 تا خون شدن حنجره از پا ننشستی
ک نبینند گل های عطشنا که  کاش   ای 

که شکستی  در دیده خود خار غمی را 
گوشه چشم تو مرا از دو جهان بس  یک 
گردش چشمان تو سرچشمه هستی  ای 

محمد جواد غفورزاده
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کردی کن حجت تمام  با حاجیان سا
کردی کعبه دل بریدی عزم قیام  از 

گفت این حج آخر توست که جد من  گفتی 
کردی اتمام حجت آنجا با خاص و عام 

یک مشت خون خود را بر آسمان فشاندی
کردی ای آسمان دوباره شرب مدام 

گریه افتاد زمزم به جوش آمد اصغر به 
کردی گلوی خود را تا استالم  خون 

کعبه حاجیانی با رمی جمره سرگرم در 
کردی کربال تو اما حج را تمام  در 

احرام بستن تو آن سال حالتی داشت
کردی ماه محرمت را ذی الحجه نام 

لبیک بود آن سال ذکر تشهد تو
کردی خواندی نماز صبح و در دل سالم 

مرتضی امیری اسفندقه
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کوچه، رّد پایت را کوچه  گشتم،   ندیدم هر چه 
کاش می شد! بشنوم من هم صدایت را  چه می شد؟ 

گردان دیرینم  قتیل قبله! دردت را بال 
کاش می شد! تا سپر باشم بالیت را  چه می شد؟ 

کور گشتم، چشم هایم   ندیدم، با تمام چشم 
 تمام عمر هم هرگز نخواهم دید، جایت را

 تو را روشن نخواهم دید می دانم ولی یک شب
 بیا در خواب من، شاید ببینم خیمه هایت را
گاه گوشم بلرزد یک صدا نا کن پرده ی   دعا 

 خجالت می کشم، نشنیده ام بانگ رسایت را
کن قسمتم باشد، تماشایت شبی در خواب  دعا 

کن دعایت را  دعا تو، استجابت تو، اجابت 
 رقّیه؟ خیمه ی آتش؟ سکینه؟ قاسم مجروح؟

کدامین ماجرایت را؟  بگریم - وارث عصمت! - 
کرد گاه پنهان   خدا در سوگ تو خورشید را نا

 کَیم من؟ تا بگیرم، ای خدا را خون! عزایت را
کردی، آه کردی، لطف   زبانم را به مدحت باز 

کربالیت را کاش می شد! تا ببینم  ندیدم، 

مرتضی امیری اسفندقه
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 چشمه چشمه می جوشد خون اطهرت این جا 
کور می کند شب را، برق خنجرت این جا

 چشمه چشمه می جوشد، از دل زمین هر شب
کبرت اینجا خون اصغرت آن جا، خون ا

گرم، بانگ خطبه  ای پرشور گوشم   می رسد به 
که بعد از تو، خواند خواهرت این جا خطبه   ای 

 از فرات می جوشد، موج و می  زند بوسه
کرانه ی خشِک، حلق و حنجرت این جا بر 
 در فضا عجب حزنی، موج می زند  امشب!
شیهه می کشد اسبی، روی پیکرت این جا

 این فرشته ی وحی است، وحی تازه آیا چیست؟!
روی نیزه می خواند، آیه ای سرت این جا
که ناآرام، در خرابه می گرید؟  کیست این 

موج می زند در خون، چشم دخترت این جا
 کربال چه پیوندی، با فدک مگر دارد؟

غصب می شود از نو، سهم مادرت این جا
ک  یک نهال بارآور، َغرس می شود در خا

قطع می  شود دستی، از برادرت این جا
 حّج ناتمام تو، راز دیگری دارد

در غدیر خم جاری  است، حّج آخرت این جا
کبازان است گوشه، حّج پا  این ضریح شش 

آب می شوم از شرم، در برابرت این جا

مرتضی  امیری اسفندقه
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این چه خروشی است؟ این چه معماست؟
در صدف دل، محشر عظماست

کرد سوز چه عشقی است؟ شور به پا 
زخم چه داغی است؟ این همه زیباست!

محتشم از دور بانگ برآورد:
باز چه شوری است؟ باز چه غوغاست؟

گفت به آن قوم: عشق مکرر، 
تشنه خنجر، حنجره ماست

راس شهیدان بر سر نیزه ست
دست علم دار بر لب دریاست
گودال که پریشان بر لب  این 

مویه کنان است حضرت زهراست
زردتر از زرد، عقل زمین خورد

خ، عشق به پاخاست خ تر از سر سر

عبدالرحیم سعیدی راد
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کم است دستی بلند می شود، این نوحه ها 
که ماه محرم است ای عشق! شیعه باش 

سهم شما، شکسته و یک آسمان غم است
که از شانه شد رها زنجیر زن! بکوب 

که وفای مجسم است دستان عاشقی 
که زمان را تکان دهد افتاده بر زمین 

که این قدر محکم است دست برادری است 
که این نیز بگذرد عاشق شوید زود 

امشب بساط عشق، در اینجا فراهم است
خ می زنی؟ کجا چر ای روح بی قرار! 

کربال و قیامت همین دم است این جاست 
»قد قامت السکوت« به پایان رسید شعر

که ماه محرم است این عشق! شیعه باش 

هادی منوری



72

ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست
در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست

ره نجات حسین است و دوستی حسین
به سوی حق، به جز از این طریق، راهی نیست

گه تو یا حسین! در دو جهان به غیر در 
گاهی نیست مرا به درگه دیگر، حواله 

کشور عشق! گدای درگهت ای پادشاه 
کم ز پادشاهی نیست به چشم اهل نظر، 

غالم ترک سیاه تو، یا حسین! به حشر
ز روشنی رخش، چهر مهر و ماهی نیست

هر آنکه را تو پذیری، خداش بپذیرد
که قرب و بعد و سفیدی و نی سیاهی نیست

شهان به جاه و جالل غالم تو نرسند
که فوق آن به دو عالم، جالل و جاهی نیست

که روز قیامتش خوانند گه حساب، 
به جز حسین مرا یار و دادخواهی نیست

مپوش چشم ز »فانی« به وقت جان دادن
امیوار توأم، جز به تو پناهی نیست

سید ابوالقاسم حالت
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مرگ با عزت ز عمر جاودانی بهتر است
آبرو صد ره ز آب زندگانی بهتر است

غ خوش الحان در قفس تا نیفتی همچنان مر
کنار آب دنیا بی زبانی بهتر است در 

گل نشست خار، خوار افتاد و شبنم بر سریر 
کمتر بمانی بهتر است هر چه در باغ جهان 
تا نگردی فصل پیری از ندامت سر به زیر
بندگی و طاعت حق در جوانی بهتر است
قطره با نرمی شکافد قلب سنگ خاره را
کردن بر سالح مهربانی بهتر است تکیه 

که ایمن باشی از سیل حوادث در جهان تا 
رنج سرگردانی و بی خانمانی بهتر است

گفت: که وقت مرگ  نازم آن شاه شهیدی را 
مرگ با عزت ز عمر جاودانی بهتر است

چون غزل »شیدا« بود دارای مضمون های بکر
از ُدر یکدانه و لعل یمانی بهتر است

علیرضا نسایی
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گه حّق و حقیقت سِر توست   تا ابد جلوه 
کبر توست   معنی مکتب تفویض، علی ا
که تویی مظهر آیات خدایی اى حسینی 

این صفت از پدر و جّد تو در جوهر توست  
درس آزادگی عّباس به عالم آموخت

که در ساغر توست   که شد مست از آن باده  ز آن 
کند؟! طفل شش ماهه تبّسم نکند، پس چه 

که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست   آن 
گشتی کرب و بال بی کس و یاور  که در  اى 

چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور توست  
گفت: خواهر غمزده ات دیده سرت بر نی و 

که باید به اسیرى برود خواهر توست   آن 
کوى عزاى تو به پاست که به هر  اى حسینی 

عاشقان را نظرى در َدم جان پرور توست  
خواست »مهران« بزند بوسه سراپاى تو را

دید هرجا اثر تیر ز پا تا سر توست

احمد مهران
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گرفت که باغ حال و هوای دعا   آن شب 
گرفت هر شاخه ای قنوت برای خدا 

 شعر علیل و واژه ی بی اشتهای آن
گرفت با اشک های شوق تشرف شفا 

گرگ و میش صبح، در انبوه خیر و شر  در 
گرفت دل بیدالنه حالت خوف و رجا 

گیر آفتاب ع فرا  اّما پس از طلو
گرفت! بی اختیار دامن مهر تو را 

ح روشن اشراق ناب بود  مهر تو شر
گرفت خورشید با تبّسم تو روشنا 

 عالم قرار بود پس از تو شود خراب
گرفت که عالم بقا  مهرت قدم نهاد 
 با فطرت اویس دل آمد به سوی تو

گرفت از عطر مصطفای وجودت صفا 
 باغ از شکوفه هر سحر احرام شوق بست

گرفت کربال  اذن طواف در حرم 
گیسوی تو را  بی شک سراغ رایحه 

گرفت! حافظ هزار بار ز باد صبا 
کرد  با شوق تو مشارق الهام جلوه 

گرفت با عطر تو عوالم ایجاد پا 
 دیدم چگونه شاهد بزم شهود شد

گرفت! که رخصت »یا لیتنا«   آن عاشقی 
:: 

گرفت ک جا  که در دل افال  از داغ تو 
گرفت آدم به ناله آمد و خاتم عزا 

 فیض عظیم با »َوَفَدیناُه« موج زد
گرفت این جام را خلیل به لطف شما 
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 حتی پیامبر به پیامت  امید داشت
گرفت که تو را به سر شانه ها  آن روز 

گفت: خدا در دم نخست  عّمان درست 
گرفت که امتحان ز همه اولیا  وقتی 

 قلب تو بیشتر ز همه درد و داغ خواست
گرفت جاِن تو بهتر از همه جام بال 

که شعر من  ای دم به دم حماسه! ببخشا 
گرفت گذشت و حال و هوای رثا  از حد 

 در حیرتم »کمیت« چگونه میان شعر
گرفت؟! از دشمنان خون خدا خونبها 

که در مقام رضا آرمیده اند«  »آنان 
گرفت دیدند دعبل از چه  امامی قبا 
 من در خور عطای شما نیستم ولی

گرفت باید دهان شاعرتان را طال 
که »باز این چه شورش است« کرد   وقتی خروش 

گرفت... که جهان را فرا  آری، چه شورشی 

جواد محمد زمانی
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کاروان شور آور  کاروان، 
کاروان، اشتیاق، سرتاسر

 همه در حالت سفر از خود
همه بی تاب چون نسیم سحر

 همه دلباخته چو پروانه
کستر همه بر پای شمع، خا

 پدران از تبار ابراهیم
مادران از قبیله ی هاجر
 عارفان قبیله ی عرفات
شاعران عشیره ی مشعر

 هر یکی در مقام خود ساقی
هر یکی در مرام خود ساغر
 سروهایی به قامت طوبی
کوثر کی  چشمه هایی به پا

 هم رکاب حماسه های عظیم
گذر از هزار و یک معبر در 

کنون کاروان ا  در دل و جان 
می تپد این نهیب، این باور:

 نکند شوکران شود معروف!
نکند نردبان شود منکر!

 َمرحبا بر سالله ی زهرا
 هان! َفَصّلِ لرّبک َوانَحر

:: 
 می سزد ُحسِن مطلعی دیگر

وقت وصف عقیله شد آخر
 در نزولش ز منبر ناقه

خطبه خواِن حماسه، آن خواهر
کبر  شد عصا شانه علی ا

پای عباس، پله منبر
گل ها بود  سرزمین، سرزمین 

 پهنه ی عشق! وه چه پهناور!
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 شد پدیدار صحنه ای دیگر
کشتی نوح بود و موج خطر
گهان در هجوم باد خزان  نا

کنده شد برگه هایی از دفتر!
 کاش دستان باد می شد خشک

گل ها تر! گلوی  کاش می شد 
که می رود میدان  کیست مردی 
که ندارد به جز خودش لشکر؟!

گردد  ترسم این داغ شعله ور 
کستر... که زیر خا مثل آتش 

 آه! از زین روی زمین افتاد
پاره ی جان احمد و حیدر
 َو َزنی روی تّل برای نبی

گر گزارش  صحنه را می شود 
 که بیا جای بوسه های شما
شده سرشار بوسه ی خنجر!

 می َبَرند از تن عزیز تو جان
می ُبرند از تن حسین تو سر

 آن طرف صحنه ی شگفتی هست
نه! بسی صحنه هست شرم آور

 رفته از پای دختران خلخال
 رفته از دست مادران زیور!

:: 
کوفه و شام  کاروان می رود به 

کاروان می رود به مرز خطر
 کاروان می رود ولی خالی است

کبر جای عباس و قاسم و ا
 کاروان جاری است در تاریخ

کاروان باقی است تا محشر...

جواد محمد زمانی
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دنیا  شنید آه نیستانی تو  را
گردانی تو را بر نیزه دید آینه 

کرد -مو به مو- موج نسیم غمزده حس 
بر اوج نیزه عمق پریشانی تو را

که قلب دخت علی را نشانه رفت سنگی 
آمد شکست حرمت پیشانی تو را

که سجده بر بت ابلیس برده اند قومی 
کرده اند مسلمانی تو را انکار 

گوششان پر از آواز سکه بود که  آنان 
نشنیده اند لهجه قرآنی تورا

کند کم  کسی نتوانست  با این همه 
یک ذره از تجلی عرفانی تورا

خ تو ای آفتاب سبز ع سر بعد از طلو
 چشمی ندید مغرب  پایانی تو را

 سید محمد جواد شرافت
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من الغریب نوشتی إلی الحبیب سالمی
حبیب رفت به میدان، چه رفتنی! چه قیامی!

گذشت از سر مزار شهیدان سحر نسیم 
که می رسد به مشامی هنوز در پی بویی 

و جبرئیل هم آنجا مجال پر زدنش نیست
کربال به مقامی رسیده اند شهیدان 

یکی حسین  امیرش شد و چه خوب  امیری
یکی حسین  امامش شد و چه خوب  امامی

گرفت در آغوش یکی بدون زره مرگ را 
کالمی یکی نماز تو را شد سپر بدون 

گرفتی یکی سیاه ولی روسپید؛ چون تو 
سر غالم به دامان خود چه حسن ختامی
کبر شد و چه ماه منیری یکی علی شد و ا
یکی عمو شد و سّقا شد و چه ماه تمامی
گیسوان پریشان به روی نیزه و در باد، 

کوفه و شامی که باقی نماند  چنان شدند 
دلم به حسرت یا لیتنا رسید و نگاهم

به سردر حرم افتاد، ادخلوا بسالمی

مهدی جهاندار
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 سرت بر نیزه خواهد رفت در اوج پریشانی
گواهی می دهد این سیر عرفانی عروجت را 

 طلوعی چون تو چشم صبح را روشن نکرد اینجا
خ می مانی گرچه روی نی همچون غروبی سر ا

 در اوج غربت خود جرعه نوش قرب حق بودی
قیامت بر سر نیزه سجودی بود طوالنی

که تو را می برد تا » قوسین أو أدنی «  سجودی 
سجودی در چهل منزل چهل معراج روحانی

کرد  تو را آیه به آیه خواهرت زینب تالوت 
کربال تا دیر نصرانی به روی رحل نی از 

 عجب حجی به جا آورده ای با حلق خونینت
کدامین حج به خود دیده است هفتاد و دو قربانی

گویا  تو دین تازه ای آورده بودی با خودت 
دوباره تازه می شد خاطرات سنگ و پیشانی

حسین عالء الدین
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زلفش رها بر شانه لرزان باد است
بر نیزه ی تنهایی خود تکیه داده ست 

هر چند پیچیده ست در عالم شکوهش
ک آنقدر ساده ست معراج او بر روی خا

آنقدر آزاد است از هر قید و بندی...
کهنه پیرهن هم تن نداده ست حتی به 

کنون یک روز روی شانه ی پیغمبر... ا
باالی نیزه باز در اوج ایستاده ست

که سایه اش را از سر نی دارد همین 
کن این هم از سر عالم زیاد است! باور 

رضا یزدانی
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 سالم، ای بادها سرگشته ی زلف پریشانت
 درود، ای رودها در حسرت لب های عطشانت
کستر ک و خا  سالم، ای ریخته بر خیزران و خا

ک خون ز مروارید دندانت  عقیق تابنا
گلگون گلوی روشن   سالم، ای حلق محزون، ای 

 که عالم شعله ور شد از طنین صوت قرآنت
کهنه پرسیدم  تو را از سنگ و چوب، از بوریای 

 تو را از ریگ های داغ و تبدار بیابانت
 هنوز  اما چه عطری می وزد از سمت این صحرا

گل افشانت  چه رازی بود آیا در سر انگشت 
 تو بی شک بر لب خونین نی، خورشید من! دیدی

 که صبح روشنی برخاست از شام غریبانت

فاطمه ساالروند
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سرا پا شوق محضیم و تقالیی نمی جوییم
کرده و پایی نمی جوییم که سر را سوی او پی 

ل روح آیینه به خود رنگی نمی گیرد زال
همه اوییم اینجا و من و مایی نمی جوییم
سبوی ماست لبریز از بیابان عطش ساقی

گوارایی نمی جوییم که ما چون خون دل آب 
خریداریم ناز اشک را، ما را عزایی نیست
به جز از آستین خود تسالیی نمی جوییم

که آیا می زند فریاد! نوای بینوایان را 
به جز حلق بریده روی نی نایی نمی جوییم
غالف آزرده ست از ما دمادم برق شمشیریم

چنان مختارها روز مبادایی نمی جوییم
خ ست و هنگام رجز خواندن زبان ما سر سر

به جز با تیغ از دشمن تبرایی نمی جوییم
کهنه پیرهن شرم تعلق را به ما آموخت 

کردیم و دیبایی نمی جوییم کفن از بوریا 
غ بسمل را جمیال! لحظه در خون تپیدن مر

که ما زیباتر از این لحظه زیبایی نمی جوییم...

سید جواد میرصفی
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به خون غلتید جانی تشنه تا جانان ما باشد
که داغش تا قیامت آتشی در جان ما باشد

کشید از مرگ، قدر نیزه ای روزی گردن  سری 
که یادش آفتاب جان سرگردان ما باشد

سری بر نیزه قرآن خواند، ثقلین مجسم شد
سری بر نیزه قرآن خواند تا قرآن ما باشد

چراغ چشم هایش زیر نعل اسب ها می سوخت
که مصباح الهدای دیده حیران ما باشد

لب و دندان او را چوب زد دست ستم باری
که طعم خیزران همواره با دندان ما باشد

کنون ننگ است ما را تا قیامت، مرگ در بستر
کوفه تا مهمان ما باشد حسین آمد به سوی 

علی محمد مودب
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گر برود دگر چه باغ و درختی بهار ا
گر برود چه بهره از دل دیوانه یار ا

کرد که تکیه خواهد  حجاز، بر قِد سرِو 
گر برود کوهسار ا به سوی دشت طف آن 

گریه مگر به معجزه زمزم نخشکد از 
گر برود ُمراد این همه چشم انتظار ا
کند ِگرد زمین طواف  چگونه ماه به 

گر برود گردش لیل و نهار ا دلیل 
بعید نیست شغاالن به شهر پای نهند

گر برود امیر و شیر عرب زین حصار ا
کاهالن زار است کار  به زیر تیغ ستم 

گر برود کارزار ا حسین یکه به آن 
ز غم دو چشم پیمبر به خون شود غرقه

گر برود به پای طفلی از این زمره خار ا
کوفی سحر نخواهد شد شب جماعت 
گر برود سرش به نیزه، سوی شام تار ا

کرد پس از حسین، به خون، شیعه مشق خواهد 
گر برود به ظلم سر نسپارد به دار ا

 
علی محمد مؤدب
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کربال بشود به انتظار نشستیم 
که پیش مرگی موال نصیب ما بشود
کرببال عطر عید قربان است به جان 

که چنین در منا فدا بشود کسی  خوشا 
سر تعارفمان نیست با حسین ولی
کجا به دادن سر دین ما ادا بشود

بدا به نامه اعمال ما به روز حساب
گر قضا بشود نماز صبح شهادت ا

که جان داریم گر دمی  خدا نبخشدمان 
گذرگاه اشقیا بشود خیام دوست 

که ما هستیم گر دمی  خدا نبخشدمان 
گلوی شیرخواره جا بشود سه شعبه در 

که جان بدهیم و به لحظه ای نرسیم خوشا 
کبر او جمع در عبا بشود که جسم ا

به قطعه قطعه شدن در هوای عشق حسین
گر رضا بشود رضا دهیم، خداوند ا

میالد عرفان پور
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گفته اند دل های سوگوار فقط از تو 
گفته اند جان های بی قرار فقط از تو 

جمع ستارگان همگی هم صدای ماه
گفته اند هرشب هزار بار فقط از تو 

که دنیاست تشنه ات ای تشنه غریب 
گفته اند لب های روزه دار فقط از تو 

ای بهترین شکوه شکفتن! درخت ها
گفته اند در حسرت بهار فقط از تو 
که عاشقان آه  ای قرار آخر دل ها 
گفته اند در ساعت قرار فقط از تو 

کارزار، شهیدان روزگار هنگام 
گفته اند در خون و در غبار فقط از تو 
کشته فتاده به هامون، شهیدها ای 

گفته اند گمنام و بی مزار فقط از تو 
کهف و از رقیم بر نی خوشا تالوتی از 
گفته اند نی های اشک بار فقط از تو 

که اهالی صحرا به دیدن دیرست 
گفته اند هر اسب بی سوار فقط از تو 
که پیر غالمان عاشقت ای سروری 

گفته اند از مهد تا مزار فقط از تو 
ح تو خوانده ایم در سطر سطر ناحیه شر

گفته اند چشمان انتظار فقط از تو 

میالد عرفان پور
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بر فرض از دلیل و از اثبات بگذریم
قرآن تویی چگونه از آیات بگذریم؟

روشن ترین دلیل همین اشک جاری است
که از متون و عبارات بگذریم گیرم 

ما را نبود تاب تماشا، عجیب نیست
گر مات بگذریم از صفحه های مقتل ا

تفصیل بند بند مصیبت نمیکنیم
ح اشارات بگذریم انگشترت... ز شر

کافی است: گودال  یک خط برای روضه 
زینب چه دید وقت مالقات؟ بگذریم

که از هرچه بگذریم ما تیغ غیرتیم 
از انتقام خون تو هیهات بگذریم

سید محمد مهدی شفیعی
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حمله های موج دیدم، لشکرت آمد به یادم
کشتی صدپاره دیدم، پیکرت آمد به یادم
باد تنها بود،  اما خار و خس ها را عقب زد

کبرت آمد به یادم تاختن های علی ا
کس بیانی، داستانی بحث عقل و عشق شد، هر 

من ترک های لب آب آورت آمد به یادم
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون

خ بعد از اصغرت آمد به یادم لحظه های سر
کوه مستحکم می افزود جویباری بر شکوه 
اشک های از رجز محکم ترت آمد به یادم

گفت سعدی دیده با چشم خودش میرفت جانش
من وداع آخرت با خواهرت آمد به یادم

گفت » این سیب! دیگر شاخه نشکن!« باغبان با طفل 
قصه انگشتت و انگشترت آمد به یادم

روضه خوان می گفت »یا مهدی! محبان تو هستیم«
از محبان آنچه آمد بر سرت آمد به یادم...

کریمان  علی 
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تاریخ عاشورا به خون تحریر خواهد شد
فردا قلم ها تیغه شمشیر خواهد شد

هر چند فردا با غروبش می رود  اّما
این داستان یک روز عالم گیر خواهد شد

این ماجرا تا روز محشر تازه می ماند
هر لحظه اش با اشک ها تکثیر خواهد شد

سقای تو فردا بدون دست هم باشد
کربال تسخیر خواهد شد با یک نگاهش 

از دیدن حال علی اصغر در آغوشت
که دارد سیر خواهد شد دریا هم از نامی 
کنج قفس در بند می خواهند آن ها تو را 

اما مگر این شیر، در زنجیر خواهد شد
هر بوسه جّدت محّمد روز عاشورا

بر زخم های پیکرت تفسیر خواهد شد
این صحنه ها تکرار یک تاریخ ننگین است

قرآن به روی نیزه ها تکفیر خواهد شد
کربال هفتاد و دو دریا جایی به نام 

در ذهن عاشورائیان تصویر خواهد شد
گفتن از آن روز آسان نیست شاعر برایش 
در هر هجا همراه شعرش پیر خواهد شد

گوشه غزل خواندم کنار قبر شش  دیشب 
من حتم دارم خواب من تعبیر خواهد شد

محمد رفیعی
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روز و شب در دل دریایی خود غم داریم
که از حضرت آدم داریم اشک، ارثی ست 

شادى هر دو جهان در دل ما پنهان است
تا غمت در دل ما هست، مگر غم داریم؟

گاه در هیأت رعدیم و پر از طوفانیم
گاه در خلوت خود بارش نم نم داریم

تازه آغاز حیات است شهید تو شدن
کم داریم ما فقط غمزه ى چشمان تو را 

عقل در دایره ى عشق تو سرگردان است
که در ذکر تو باهم داریم عقل و عشق است 

در قیامت دل ما در پی قد قامت توست
کارى به بهشت و به جهنم داریم؟! ما چه 

خنده ات جنت و اخم تو عذابی ست الیم
گر از تو، رجا هم داریم خوف داریم ا

از ازل شور حسین بن علی در سر ماست
تا ابد در دل خود داغ محرم داریم

محمد میرزایی بازرگانی
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که خزان است یا بهار فرقی نمی کند 
ما ایستاده ایم چنان سرو، استوار

که مرگ از نشستن است ما ایستاده ایم، 
کینه هست، هراِس شکستن است تا سنگ 

که خشک تر شود اینجا سراب شان باید 
آشفته تر شوند، ز تعبیر خواب شان

که از خویش بگذریم کشیده ایم،  ما صف 
ما  از تبار حضرت سلمان، ابوذریم!

که ظلمت است، چنان شمع روشنیم هر جا 
با دشمنان آینه ها سخت دشمنیم

با ظلم دشمنیم، و این افتخار ماست
تا پای جان عقب ننشستن، شعار ماست
که بگوییم خسته ایم هیهات از آن زمان 

که بسته ایم کنیم به عهدی  باید وفا 
که نور نیست هشدار می دهیم به آن جا 

که دور نیست- آینده روشن است، زمانی 
می آید آن که وارث خون خداست او

کربالست او قول خدا و منتقم 

محمد غفاری
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می بینمت به روشنی آفتاب ها
قرآن شرحه شرحه هر شام خواب ها!

گیجند از تالطم خون تو رودها
مستند از تلّفظ نامت شراب ها

گسترده تا ابد هر شب، بر این صحیفه 
سرگرم مشق نام بلندت شهاب ها

که ظهر عطش بر لبت شکفت آن پرسشی 
همواره می خروشد و دارد جواب ها

ک تب زده از شرم جاری اند بر روی خا
که ندارند آب ها بعد از تو، آبرو 

گشتن است کام عطش آب  رؤیای شان به 
برهم زده ست حلق تو خواب سراب ها

کتیبه های عطش نامه تواند دل ها 
کتاب ها ناممکن است شعله خون در 

ح توست تنها دو واژه، »خون خداوند«، شر
مستغنی است وصف تو از پیچ و تاب ها

قربان ولیئی
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باز باران است،  باران حسین بن علی
عاشقان جان شما، جان حسین بن علی 
خواه بر باالی زین و خواه در میدان مین

گر جان است قربان حسین بن علی جان ا
ک نیست کردند،  اما با شمرها آغوش وا 

وعده ی ما دور میدان حسین بن علی
کربال در همین عصر بال پیچیده عطر 

عطر باران، عطر قرآن حسین بن علی
ک من بوی شهادت می دهد کجای خا هر 
عشقم ایران است، ایران حسین بن علی 

کن بگو این بار با صوتی جلی دست باال 
دست های ما به دامان حسین بن علی

ناصر حامدی
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به حکم عشق نوشیدیم بس الجرعه غم ها را
کردیم با مستی تمام پیچ و خم ها را که رد 

و بخشیدیم ما جان نه جوانانی ز جان بهتر
کرم ها را که عاشورا به ما آموخت اینگونه 
ز بس آورده اند از جبهه بر شانه پسرها را

پدرها یادشان رفته است تعداد و رقم ها را
گریه می گویند پدرها بر سر نعش پسربا 

کم ها را کاش  خدا این بار هم از ما پذیرد 
کاغذ گر آسوده می چرخند بر  قلم هامان ا
که نوشیدند غم ها را شده مدیون آنانی 
گر روزی قلم بی نامشان چرخید برکاغذ ا

کاش نان آن قلم ها را کند ای  خدا آجر 
مصیبت داغ و غم بر لب عسل شدتا مبادا باز

کسی آزرده سازد خاطر اهل حرم ها را
گر از دست سقای حرم روزی علم افتاد ا

جوانان حرم برداشتند از نو علم ها را
کربال رفتند و پرپر باز می گردند به عشق 

گیرید دم ها را کربال  به استقبال شان از 
جوانان بنی هاشم بیایید از حرم بیرون
خدا داند پدر طاقت ندارد این قدم ها را

مهدی چراغ زاده
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گرد و غبار سپاهیان سحر دمید 
گرفت قلعه شب را تمامی لشکر

در ازدحام فلک، برق فجر پیدا شد
رها شدند از آن تیرگی هزار اختر

سپیده سر زد و با لطف و مهربانی خویش
کشید پرده ای از نور روی قرص قمر

کوه بر آمد ملیکه مشرق به دوش 
گرفت سرتا سر  کرد و جهان را  ع  طلو

به شکر فتح خودش بر سر زمین پاشید
بدون هیچ دریغی هزار  سکه زر

چه خلقتی است شگفتا! چه آیه ای، عظمی 
کبر به فتح صبح قسم خورده خالق ا

که خورشید شام زینب بود قسم به صبح 
بزرگوار، شکوه آفرین، بلند نظر

که برخاست محکمات علی به هوش باش 
کند محشر که قیامش به پا  بلند شد 
کرسی بلند شد، سخنش را نشاند بر 
که باشد خطیب بر منبر نیاز نیست 
بلند شد همه بت ها به لرزه افتادند

که رفت علی روی دوش پیغمبر؟ مگر 
کالم موجز او واژه واژه پر اعجاز

کوثر گوش می رسد آیات سوره  به 
شبیه بود به تسبیح، رشته سخنش

گهر کرده در و  به جای لفظ بهم وصل 
که روح االمین سوره قیامت خواند مگر 

کالم زیر و زبر کاخ ظلم شد از این  که 
کرد: »انا بنت قامع الکفرة خطاب 

ورثت حجب الکوثر و منطق الحیدر
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گوشه نبی خداست که جگر  منم همان 
که می درید جگر تویی نواده آن زن 

کالم تو ام  که هم  کار به جایی  رسیده 
کمتر که هم سخنم نیست از ملک  منی 
کاخ ها نشسته به تخت کنیز های تو در 

کمر کوه و  عزیز های پیمبر اسیر 
کودکان یتیم؟ اسیر در غل و زنجیر 
ندای روح االمین میرسد: فال تقهر«

به پای خطبه غراء ذوالفقاری او
سپاه شب زده انداخت بی اراده سپر

هنوز می رسد از شام برق خورشیدش
گر مسافر صبحی ببند بار سفر ا

خ کاغذ و مضامین، سر  مرکب و قلم و 
کبوتری بی سر   رسیده نامه خون از 

من الغریب می آید نمانده وقت خضاب
کنید خبر حبیب های حرم را خبر 

مدافعان حرم بوده ایم نسل به نسل
رسیده  قبضه شمشیر از پدر به پسر

گر چه سر بدهد قصه اش به سر نرسد ا
گرفته از مادر که شیعه حب علی را 

که علی جان به ما سری بزنی چه می شود 
شهید چشم تو باشیم لحظه آخر

حکایت من و عشق تو هم چنان باقی ست 
گر چه باز به پایان رسید این دفتر ا

محمد مهدی خانمحمدی
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کلماتم به تپش آمده با یاد تو از نو 
باز نام تو شده باعث تجدید حیاتم

گرداب به دل داشتم  اما تو رسیدی بیم 
کشتی نجاتم که شدی ساحل امن من و 

کام من، آری باز از فرط عطش خشک شده 
ک فراتم تشنه ام؛ تشنه لب های عطشنا

باید احرام ببندم به طواف حرم تو
که در صحن تو در موقف دشت عرفاتم من 

کاش بگیری با دعای عرفه دست مرا 
مات و مبهوت نمایان شدن جلوه ذاتم

با تو هر لحظه مجسم شده یک روضه به چشمم
گریان تماشای قتیل العبراتم باز 

علیرضا شفیعی
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اشکم چهل شبانه نشست و شراب شد
وقتی چکید، خانه غم ها خراب شد

یک قطره روی شاخه خشک شبم چکید
روز از شبم جوانه زد و آفتاب شد!

کشید خ  هر چیز رنگ واقعی اش را به ر
»خوب« از خودش برآمد و »بد« بی نقاب شد

که لنگ بود، به شوقت به سر دوید پایم 
که سنگ بود، ز سوزت مذاب شد قلبم 

دریای رحمتی و لبت خشک مانده است
بعد از تو بوسه بر لب خشکیده باب شد

آتش ز سوز ناله دردانه تو سوخت
آب از خجالت لب خشک تو آب شد!
از خون خویش در رگ تاریخ ریختی
سیر حوادث از پس آن در شتاب شد

کهنه ای گریخت، همان ترس  ترس از دلم 
کز ابتدا میان من و حق حجاب شد

که در سینه ام به پاست؟ باز این چه شورش است 
در سرزمین مرده دل انقالب شد

محمد رضا طاهری
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بی صدا، آهسته، پنهانیم ما
اشک های زیر بارانیم ما

فاش می سوزیم  اّما درسکوت
شمعی از شام غریبانیم ما

اشک از قبل والدت ریختیم
گریانیم ما... چارده قرن است 
کسی زلف می افشاند روی نی 

باد می آمد... پریشانیم ما
غیر نام او ز ما چیزی مپرس

غیر نام او نمی دانیم ما
سعدی طالع ببین، این تاج را

بندگان خیل سلطانیم ما...

سید علی رکن الدین





بخش  دوم:

صالبت و شوکت اربعین
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من راه قیام تو به اتمام رساندم
برنامه  خود را به سرانجام رساندم

که بر عهده من بود، برادر! آن عهد 
کوشیدم و با صبر به انجام رساندم

که تو آغاز نمودی به شهادت راهی 
رفتم ز اسارت به سرانجام رساندم

با رهبرى و قافله ساالرى سّجاد
این قافله را بردم و تا شام رساندم

کشتی توفان زده در لّجه ی خون را این 
بردم من و بر ساحل آرام رساندم

رفتم به اسارت پی تکمیل شهادت
پیغام تو بر مّلت اسالم رساندم

که ُبَود مرگ ِبه از عمِر به ذّلت گفتی 
که رسیدم ز تو پیغام رساندم هر جا 
داغ دلم از الله ی پرپر شده  توست

کز سوز غمش ناله به اجرام رساندم
که برادر! به حضورت شرمنده از اینم 

کام رساندم ح غم آن دختر نا شر
کرد یک تن ز عزیزان تو در شام وطن 

جز او به برت دیگر ایتام رساندم

سید رضا مؤید
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از فرش تا به عرش خدا می رویم ما
کجا می رویم ما کجا به  که از  بنگر 

برآستان صبر و رضا سر نهاده ایم
کز آستان قدس رضا می رویم ما

کعبه ی عشق و شهادتیم ما راهیان 
کرببال می رویم ما یعنی به سوی 

دارالشفای خلق بود درگه حسین
آنجا به آرزوی شفا می رویم ما

کشیده ایم ما تشنگان دست ز هستی 
در جست و جوی آب بقا می رویم ما

بر دوش ما لوای پیام بسی شهید
بهر زیارت شهدا می رویم ما

بهر دعا به رهبر و ملت مؤیدا
گاه اهل دعا می رویم ما در خیمه 

سید رضا مؤید
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 برگشتم از رسالت انجام داده ام 
 زخمی ترین پیمبر غمگین جاده ام 

 نا باورانه از سفرم خیل خارها 
گفته اند به پای پیاده ام   تبریک 

ک خفته ای  که در این خا  یا نیست باورم 
 یا بر مزار باور خود ایستاده ام 

 بارانم و ز بام خرابه چکیده ام 
 شرمنده سه ساله ی از دست داده ام 

 زیر چراغ ماه سرت خواب رفته ام 
کجاوه تو سر نهاده ام   بر شانه 

 دل می زدم به آب و به آتش برای تو 
که پروانه زاده ام   از خیمه ها بپرس 
 چون ابر آب می شدم از آفتاب شام 

تا ذره ای خلل نرسد بر اراده ام

رضا جعفری



108

ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

 مگیر از زائرانت لحظه ای فیض زیارت را
مبند این گونه بر یاران خود راه سعادت را

 گدایانت به شوق وصل می آیند و می گویند
مگیر ای شاه از ما پاپتی ها این محبت را

کربال عشق است، موکب موکبش رحمت  نجف تا 
خدا بخشیده انگاری به ُخدامت سخاوت را

ِگرد تو می آیند َخلُق ا    هلل از هر سو  چنان 
تداعی می کند هر اربعین روز قیامت را

 تو با هفتاد و دو یارت به روی نیزه ها رفتی
کنار خویش هفتاد و دو ملت را و آوردی 

گر داغی به پا دارند تاول نیست می دانم  ا
گام، پای زائرانت را زمین بوسیده در هر 

سید محمد حسین حسینی
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که نامت مسافر است ای شوق پابرهنه 
کف پا یا جواهر است این تاول است بر 

راهی شدی به سمت رسیدن به اصل خویش
که فکر ظواهر است دور از نگاه شهر 

ک، بی شمار دل های شستشو شده و پا
که تر نگشته در این جاده نادر است چشمی 

کرامتش گرچه چشم و دلت از  سیر است 
در این مسیر، سفره اطعام حاضر است

که در نگاه تو مقصد حرم شود وقتی 
که عابر است گیر جاده می شود آن دل  پا

گرم قل قل ست با آب و تاب، سینه زنان، 
که در اصل شاعر است کتری آب جوش 

که می شود فنجان لب طال پر و خالی 
گفته ای نکند چای آخر است هر بار 

میثم داودی
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که دیده ای کرب وبال بگو؛ نفسی از آنچه  سخنی ز 
که چه دیده ای؟ چه شنیده ای؟ دو سه بیت تازه و تر بخوان؛ 

که موسم اربعین، برسد به موکب واپسین چه خوش آن 
که رسیده ای به زیارت شه ملک دین، تو رسیده ای، 

چه خبر ز خیل پیاده ها، ز دعای هر شب جاده ها؟
کند شب عمر ما، برسد به وصِل سپیده ای که؛ خدا 

گر به محک خوشی، به دعای »کنُت معک« خوشی؟ دل من! ا
گر سوی نینوا، ز سبوی حق نچشیده ای نروی ا

دو قدم به تاول پا برو، دو قدم به قّد  دوتا برو
که خمیده ای که از آن به سجده تو سربلند و سبک پری 

که شوم شهید ره وال همه خواهشم بَود از خدا، 
ولی آه از این دل مبتال؛ دل از قفس نرهیده ای

که نمی رسم به لبان تشنه  سّیدالشهدا قسم، 
به چنان مقام رفیعی و به چنان صفات حمیده ای

کجا؟ کجا ُو دل شکسته  ما  پرش بلند هما 
کنم غزلی به مدح قصیده ای که ادا  به همین خوشم 

محّمد جواد شاهمرادی
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ما چو عاشوراییان تا پای پیمان زنده ایم
چارده قرن است در شام غریبان زنده ایم

اربعین، ذی الحّجه ی عظمی ست؛ ما حّجاج عشق
بعد حّج ناتمام و عید قربان زنده ایم

کربالست چشمه ی آب حیات ما تنور 
تشنه ی عدلیم ما، با نان ایمان زنده ایم

آبشاریم و تبار ما به باران می رسد
که می افتد به دامان زنده ایم با همین اشکی 

ریم
َ

چون چراغ الله های واژگون، روشن گ
گریبان زنده ایم گلو، سر در  داغ بغضی در 

غنچه  شوقیم و در راِه بهاری منتظر
آرزویی در بغل داریم و با آن زنده ایم

تاول پا، شاهد عشق است و هر موکب، صراط
کربال با بخشش جان زنده ایم تا بهشت 
تا طنین روح بخش »یالثارات الحسین«

غیرت موجیم و با فتوای توفان زنده ایم
کربال بیرقی در اهتزازیم از نجف تا 

ک و درخشان زنده ایم گنبد پا از غم آن 

محّمد جواد شاهمرادی
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کشانده خواص و عوام را ای سمت خود 
دریاب این سپاه پیاده نظام را!

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

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

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

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

السالُم َعلی َمن َبَکتُه... « برد که » گفتم 
کالم را اشک علی الدوام، قوام 

»ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش«
ما قابلیم نوکری این امام را

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

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

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

محمد حسین ملکیان
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کیست؟ چهل سالم و چهل صبح، این ترانه ی  
کیست؟ چهل مقام و چهل منزل آستانه ی  

کیست؟ چهل َنهار و چهل َلیل، دام و دانه ی  
کیست؟ چهل سوار و چهل اسب این فسانه ی  
کیست؟ چهل حدیث و چهل قصه عاشقانه ی  

گیر نبود این دل، این بهانه ی توست بهانه 
که نظر می کنم نشانه ی توست به هر طرف 

»رواق منظر چشم من آشیانه ی توست
که خانه خانه ی توست« کرم نما و فرود آ  

کیست؟ نگاه می کنم از دور، خانه خانه ی 

پیاله نوِش َولی از وال نپرهیزد
که مست از می قالوا بلی نپرهیزد

کربال نپرهیزد فدایی نجف از 
کز بال نپرهیزد« »کجاست شیر دلی 

کیست؟ دوباره قصه ی شمشیر و تازیانه ی 

گریسته بود که چهل روز خون  و آسمان 
گریسته بود که چهل شب جنون  و آن زمین 

گریسته بود و مشک تشنه تو را سرنگون 
گریسته بود که ندیدند چون  کودکی  و 

کیست؟ پس از تو بار امانت به روی شانه ی 

گوش گلوی چاه می رسد بر  زمانی از 
گوش زمانی از نفس راه می رسد بر 

گوش نوید نصُر من ا    هلل می رسد بر 
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گوش گهگاه می رسد بر  که  کیست  صدای 
کیست؟ گر زمانه ی او نیست پس زمانه ی  ا

حسین غرقه به خون خدا، غسیل اهلل
کشتی راه خدا، سبیل اهلل حسین 

کشته ی  ذات خدا، قتیل اهلل حسین 
حسین جاه و جالل خدا، جلیل اهلل

که آن یگانه دو تا نیست، آن یگانه یکی است

مهدی جهاندار
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با پای سر به سیر سماوات می رویم
احرام بسته ایم و به میقات می رویم

تا بارگاه قبله حاجات می رویم
گر شود به مالقات می رویم قسمت ا
میقات ما حسین، مالقات ما حسین

زانو زدیم پیر و جوان بر زمین تو
ما حلقه بسته ایم به دور نگین تو

کجاها طنین تو کشانده است  ما را 
گذر اربعین تو افتاده ایم در 

ای واژه واژه نام تو صد ماجرا حسین

کبوتران حرم پر شکسته ایم ما چون 
گسسته ایم گذشته و از خود  از آشیان 

چون صیدهای زخمی در خون نشسته ایم
که دل به لذت دیدار بسته ایم یعنی 

مرهم حسین، صبر حسین و شفا حسین

ای جان شرحه شرحه بگو ماجرا چه بود!
راز به خون تپیدن خون خدا چه بود!

کربال چه بود! آن جوشش صدای تو بر 
دادی بها به خون خودت، خون بها چه بود!
ک تو، همه تن، خون بها حسین ای خون پا

که هوایم هوای توست با بادها بگو 
که نوایم نوای توست با نای ها بگو 

که در تالوت در خون رهای توست بغضی 
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که بر خیمه های توست سودای آتشیست 
ای تا ابد، نوای من بینوا حسین

گل زخم ها شکفته شده روی پیکرت
گرفته ست دربرت کعبه فوج تیغ  چون 

َرت« ُکّوِ ْمُس 
َ

بعد از تو دشت، یکسر»ِإَذا الّش
باال سرت، بلند سرت، تا خدا، سرت

بر ما چه رفته است به شوق تو »یا حسین«

ابراهیم قبله آرباطان
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بسم رب الحسین می گویم
باز با شور و شین می گویم

بسم رب الحسین ما اعاله
وحده ال اله اال ا    هلل

بسم رب الحسین یا زینب
کبریا زینب ای تو ناموس 

یا حسین انت جوهر القلمی
حبک نور قد جری بدمی
قلم از تو اجازه می خواهد

گدازه می خواهد جوهری از 
زینب سوره من االحزان

اصبحت آیه من الرحمان
مشکل عشق حل شده با تو
داغ، ضرب المثل شده با تو

کالزلزال حره بالکالم 
انت فی الصبر دایما تمثال
که زهرایی نه فقط زینبی 
که پشت و پناه موالیی تو 

زینب بنت حیدر الکرار
امک فاطمه من االحرار

ایستادی و آسمان خم شد
حیدر نهروان مجسم شد
صوتک ثوره من البرهان

سوره النصر یا سنی االیمان
خطبه هایت شروع بیداریست

رود فریاد و شیونت جاریست
ها! رایت الجمیل یا زینب
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بک روحی دخیل یا زینب
به نماز نشسته ات سوگند

به نفس های خسته ات سوگند
انت زینب لک السماء تقوم
اسمک فی ضمیرنا مرسوم

کربال معنی شکیباییست
به خدا جلوه جلوه زیباییست

کلنا تحت  امرک یا نور
قلبنا من وجودک مسرور
کربال در نگاه تو زیباست

لب خشک برادرت دریاست
لیله القدر لیله عاشر

قدرت زینب من القادر
زینب فی الطفوف یا عباس

قل اعوذ برب هذا الناس
کن با سپاه ستم مقابله 

کن کربال مباهله  باز در 
کهف زینب یاسین زینب 

کل آمین زینب للدعا 

سمانه خلف زاده
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که بین الحرمین عتبات است این صحن 
کشتی نجات است در اصل، همان عرشه 

گنبد! دریاب مرا نور چراغ سر 
تو نور علی نوری و عالم ظلمات است

که جان سوز که جان بخشی و آن قدر  آن قدر 
پابوسی هر سال تو محیا و ممات است

هر نوحه زوار، مضامین لهوف است
هر ناله زوار، دعای عرفات است

هر آبله در راه تو یک پله عرش است
هر قطره پر شور عرق، آب حیات است

در راه حرم، خوردن و خوابیدن زوار
در مسلک صاحبنظران، صوم و صالت است

سوغات من اشک است برای تو و افسوس
نام تو در این شهر قتیل العبرات است
گفتم غزلی تازه بخوانم، چه بخوانم

دلچسب ترین زمزمه این جا صلوات است

محمدحسین ملکیان





فصل سوم:

غیــرت و شــرافت یــاران 
وهمراهان امــام
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گفتار دل کش شه و رفتار دل فریب
َکند پای دل »مسلم« و »حبیب« کوفه  از 

گرم شوق شود، راه عشق را عاشق چو 
پوید به پای جان و نیندیشد از رقیب

خارش به زیر پای نماید چو پرنیان
کشش عشق، بس عجیب وین خود نباشد از 

کند خسته، درد هجر بیمار عشق را چو 
خود را به هر وسیله رساَند بِر طبیب

کوکب سعادت و دو پیر نیک بخت دو 
دو شیخ نام دار و دو باهّمت نجیب
کردند رو به معرکه ی عشق و شاه را
گاه بر رکیب گاه به پا،  دادند بوسه ، 

گرفت پس پور عوسجه، سر جان باختن 
کف، صبر و هم شکیب در پای دوست داده ز 

»مسلم« ز تیغ خصم، چو افتاد بر زمین
شاهش به پرسش آمد و همراه وی، »حبیب«

شه، آیه ی  »َفِمنُهم َمن َینَتِظر« بخواْند
یعنی پس از نصیب تو، ما را رسد نصیب

پس چون »حبیب« خواست ز »مسلم«، وصّیتی
که »ُاوصیَک ِبالَغریب« گفت  شاد چشم و 

ْ
بگ

گفت و جان به حضرت جانان سُپرد و رفت این 
گر ُمشک درگذشت، به جا ماْند، بوی طیب

گیالنی دانش 
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داد اندر آن میان، شه لب تشنه را سالم
که بود سّید سّجاد را »غالم« »ترکی« 

کارزار از شاه خواست، رخصت میدان 
تا داِد ترک تازی و مردی دهد تمام
گفت: سرور تو ُبَود زین عابدین شه 
بی رخصتش، مجاهده تو ُبَود حرام

گرفت و رفت شد سوی شاه زاده و رخصت 
کام بار دگر به خدمت سلطان تشنه 

بگرفت از او اجازت میدان و بازگشت
بهر وداع پردگیان بر دِر خیام

عذر قصور بندگی بانوان بگفت
آمد به دشت و تیغ برآورد از نیام

می تافت سوی دشمن و از ترک تازی اش
گوی نیل فام مریخ مانده خیره بر این 

دامان خیمه، خیمگیان برفراشتند
تا بنگرد مبارزتش، چارمین  امام

کرد تنگ تر میدان ز چشم تُرک ختا، 
کشان شام گردن  کوفه و  کافران  بر 

که زخم نیزه و خنجر بدو زدند از بس 
کَفش، حسام کار ماند و فتاد از  دستش ز 

کشید کام تشنه، جام شهادت به سر  با 
گرفت جام وز دست ساقیان بهشتی 

شد نیک نام هردو جهان، َترک جان بگفت
ای من غالم همِت آن ترک نیک نام!

سروش اصفهانی
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گاهواره ی عشق نسیم عشق وزان شد به 
رسید نوبت یاری به شیر خواره ی عشق

ز شیر خواره شد، آوای عاشقانه بلند
گاهواره ی عشق کن به  که ای پدر! نظری 

گوشواره ی  عرشّی و زیب دوش نبی تو 
گوشواره ی عشق منم به رتبه عزیز تو، 

چرا مرا نَبری همرهت به قربان گاه؟
که نام من افتاده از شماره ی عشق؟ مگر 

مرا ببر پی امضای حکم عزل یزید
کاخ ظلم شکست افکَند، عصاره ی عشق به 

که دلم سوخت بر غریبی تو بیا بیا 
بهشت سینه ی  من شد، ُپر از شراره ی عشق

که تا همه بینند بگیر بر سر دستم 
گشته ماه پاره ی عشق ج خیمه عیان  ز بر

که تا همه دانند بگیر بر سر دستم 
به آسمان امامت، منم ستاره ی عشق

بگیر بر سر دستم، مقابل دشمن
کنند، چاره ی عشق که تا ز ناوک پّران 

گلزار عشق ،ای »خّباز«! به وصف غنچه ی  
حدیث عشق سرودم ز یک اشاره ی عشق

کاشانی خّباز 
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که منت یار و یاورم لّبیک ای پدر 
کبرم در یاری تو نایب عّباس و ا
مدهوش باده خم میخانه غمم

خ عّم و برادرم مشتاق دیدن ر
آب ار نمی رسد به لِب لعِل نازکم

شیر ار نمانده در رگ پستان مادرم
در آرزوی ناوک تیر سه شعبه ام

کوثرم ل روان بخش  در حسرت زال
که صّیاد روزگار در شوق آن دقیقه 

کماِن قضا بشکند پرم با ناوِک 
خواهم به شاخ سدره نهم آشیان فراز

کبوترم که عرش خدا را  تا بنگری 
کوچک و تن الغر است لیک هر چند جثه 

از دولتت هوای بزرگی است در سرم
که سالک دریای قلمزمم آن قطره ام 

که عاشق خورشید انورم آن ذّره ام 
کوچک خود جان خسته را با دست های 

که به پای تو بسپرم گرفته ام  کف  در 
گیر در بغل آغوش برگشای و مرا 

گوی استباق ز میدان به در برم تا 
شاه شهید در طرب از این ترانه شد

گرفت و به میدان، روانه شد او را به بر 
 

ادیب عبدالممالک فراهانی
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گرفتی به دوش، بار غم و بار عشق که   ای 
گلزار عشق کنیم، قصه   باز بیا سر 

گل فروش که دوش، تشنه لب   قصه شنیدم 
گلی سبز پوش، هدیه به بازار عشق  برد 

گفته داشت، خاطر آشفته داشت  گل غم نا
 چشم به خون خفته داشت، از غم ساالر عشق

کرد کرد، وا شدن آغاز  کنان ناز   عشوه 
کرد، دیده به دیدار عشق  خنده زد و باز 
 گر چه زمان دیر بود، تشنه لب شیر بود

 منتظر تیر بود، یار وفادار عشق
گل طلب آب داشت  باغ تب و تاب داشت، 
 کی خبر از خواب داشت، دیده بیدار عشق

گیر شد، عرش سرازیر شد  عشق زمین 
کار عشق  گل هدف تیر شد، ای عجب از 

گل مینو سرشت، بر ورق سرنوشت  آن 
 با خطی از خون نوشت، معنی ایثار عشق

کربالست گل باغ خداست، از چمن   این 
کجاست، سینه اسرار عشق گه او   خواب 

که با پشت خم، پشت خیامت برم  آه 
 نغمه سراید به غم، قافله ساالر عشق

گل پرپرم، من ز تو عاشق ترم  تازه 
گلزار عشق! گل   اصغرم ای اصغرم، ای 

 غنچه ی آغوش من، زینت خاموش من
کفن پوش من، یار من و یار عشق  یار 

 دشت پر از های و هوست، مشتری عشق اوست
 ای شده قربان دوست، اوست خریدار عشق

کویم زدی، خنده به رویم زدی  خیمه به 
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 می ز سبویم زدی، بر سر بازار عشق
 کودک من الی الی، از غم تو وای وای

کند  های های، چشم عزادار عشق  گریه 
گرفت گرفت، عشق در او در   با تو »شفق« پر 

گرفت، پرده ز اسرار عشق  تا نفسی بر 

محمد جواد غفورزاده
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گریز نیست ای عشق از تو پیر و جوان را 
کسی سر به زیر نیست ای سربلند با تو 
که تا به ُملک دلی خانه ساختی چونی 

کسی به جز تو در آن دل امیر نیست دیگر 
کنی کس اشاره به جان باختن  گر سوی 

فرقی میان عاشق ُبرنا و پیر نیست
کربال والیِت دل با حبیب بود در 

که آن را نظیر نیست عشقی حبیب یافت 
از زیِر برِف پیرِی او الله بردمید

هرگه ز باغ دل بدمد الله، دیر نیست
گفت جان را به راه دیدن محبوب داد و 

کس نه پیش چشم تو میرد بصیر نیست هر 
خ بود در بیشه های سبِز وفا شیِر سر

گر حبیب نباشد دلیر نیست رهرو ا
که در نگه آن دلیر بود از صولتی 
در لرزه می فتاد وگر جاِن شیر بود

گرمارودی سید علی موسوی 



130

ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

که می لرزد ز بیمش، دشمنش »عابس«: آن شیری 
در هزیمت، دشمن از آن بازوی مرد افکنش

آن چنان سرمست و شیدا شد ز عشق شاه دین
کز سر خود، ُخود را افکند و از تن، جوشنش
ک دل حمله بر هرکس نمود، آن شیرمرد پا

برق شمشیرش همی آتش زدی بر خرمنش
کران زد چنان خود را به قلب آن سپاه بی 
هم چو شیری، روبهان را راند از پیرامنش

گهان فرمان آتش بار، بن سعد لعین نا
داد بر آن مردم غافل ز حّی »ذوالمنش«

آن َقَدر بارید تیر و نیزه بر اندام او
گلزاری ز خون، پیراهنش گلگون چو  که شد  تا 

گشت آن مرد شجاع بی قرین تیرباران 
گشت آماج سنان و تیر، سر تا پا، تنش

گردید آن مرد دالور عاقبت خ رو  سر
ک او، جاری شد اندر دامنش که خون پا تا 

گهان باد خزان بر خرمن عمرش وزید نا
گلشنش شد خزان، آخر از آن باد خزانی، 

کربال ک  چون نگون شد از سر زین، روی خا
شاه دین آمد به بالینش، دم جان دادنش

کرد غ روحش تا ز تن پرواز  ای »رضایی«! مر
حق تعالی در بهشتش داد جا و مسکنش

سید عبدالحسین رضایی
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کند دریا را که سیراب   مـشک بـرداشت 
کند دریا را  رفـت تـا تـشنـگی اش آب 

 آب روشن شد و عکس قـمر افتاد در آب
کند دریا را که مهتاب   مـاه می خواست 
 تـشنه می خواست ببیند لـب او را دریا

کند دریا را که سیراب   پس ننوشید 
 کوفه شد، علقمه شق القمری دیگر دید

کند دریا را که محراب   ماه افتاد 
خ شود چهره آب  تـا خجالت بکشد، سر

کند دریا را که خوناب   زخم می خورد 
که رسید اقیانوس گهان موج برآمد   نـا

کند دریا را  تـا در آغوش خودش خواب 
ل بـود و ِااّل خـورشید

ُ
گ  آب مهـریه 

کند دریا را که مرداب   در توان داشت 
کسی دریادل  روی دست تو ندیده است 
کند دریا را که نایاب  چون خدا خواست 

سید حمید رضا برقعی
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که چارچوب غزل در غزل شکست آن شب 
مست مدام شیشه می  در بغل شکست

خ عسل شکست که نر یک بیت ناب خواند 
که پشت جمل شکست فرزند آن بزرگ 
پروانه ی رها شده از پیرهن شده است

او بی قرار لحظه ی فردا شدن شده است

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

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

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

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

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

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

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

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

برگشت چند صفحه به ماقبل داستان
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که داشت کریمانه ای  یادش به خیر، دست 
که داشت سر می گذاشتیم به آن شانه ای 

که داشت یک شهر بود در صف پیمانه ای 
که داشت همواره باز بود دِر خانه ای 
هرچند خانه بود برایش صف مصاف

کدام  امام زره بسته در طواف جز او 

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

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

کرد« و آن تشت را ز خون جگر باغ الله 

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

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

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

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

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

گریه می گذاشت... گر  این شعر ادامه داشت ا
سید حمید رضا برقعی
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که می داند بگوید، من نمی دانم چه شد هر 
مست بودم مست، پیراهن نمی دانم چه شد
گفت: وقت رفتن است من فقط یادم می آید 

دیگر از آنجا به بعد اصاًل نمی دانم چه شد
رو به روی خود نمی دیدم به جز آغوش دوست

در میان دشمنان، دشمن نمی دانم چه شد
سنگ باران بود و من یکسر رجز بودم رجز

ناله از من دور شد، شیون نمی دانم چه شد
من نمی دانم چه می گویید، شاید بر تنم

از خجالت آب شد جوشن، نمی دانم چه شد
کرد مرده بودم، بانگ هل من ناصرش اعجاز 

گهان برخواستم، مردن نمی دانم چه شد نا
پا به پای او سرم بر نیزه شد از اشتیاق

کرده بودم، تن نمی دانم چه شد گم  دست و پا 
کستری شد روزگار آسمان گهان خا نا

در تنور آن چهره ی  روشن نمی دانم چه شد
***

کار شاعر نیست، نیست وصف معراج جنونش 
از خودش باید بپرسی، من نمی دانم چه شد

سید حمید رضا برقعی
 



ند
رسبل

ی 
ها

ه 
ود

رس

135

که یک شبه مردی شدی برای خودت  بگو 
 و ایستاده ای  امروز روی پای خودت

 نشان بده به همه چه قیامتی هستی
 و باز در پی اثبات ادعای خودت

ک بیفت گهواره روی خا  از آسمانِی 
 بیفت مثل همه مردها به پای خودت

گرفته تو را برای خدا  پدر قنوت 
 ولی هنوز تو مشغول رّبنای خودت

 که شاید آخر سیر تکامل َحلقت
 سه جرعه تیر بریزی درون نای خودت

که از تو تشنه تر است  یکی به جای عمویت 
 یکی به جای رباب و یکی به جای خودت

 بده تمام خودت را به نیزه ها و بگیر
کمی سایه در ازای خودت  برای عمه 

کاروان برو باال  و بعد، همسفر 
 برو به قصد رسیدن، به انتهای خودت

 و در نهایت معراج خویش می بینی
 که تازه آخر عرش است، ابتدای خودت
ک دفن خواهی  شد  سه روِز بعد، در افال

کربالی خودت ک  کنار قلب پدر، خا

هادی جانفدا
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گر چه مادر تو، دختر پیمبر نیست  ا
 کسی حسیِن علی را چنین برادر نیست

کنار علی ست  حسین، پیش تو انگار در 
که تو، هرگز شبیه حیدر نیست  کسی چنان 

ل علقمه، در حسرت تو می سوزد  زال
 کنار آبی و لب های تفته  ات، تر نیست

 به زیر سایه ی دست تو می نشست، حسین
 چه سایه  ای و چه دستی! شگفت آور نیست؟

 حدیث غیرتت آری شگفت آور بود
که دست تو، آب آور نیست؟ گفته  است   که 

 شکست، بعد تو پشت حسین فاطمه، آه!
کبر نیست  حسین مانده و مقتل، علی ا

 حسین مانده و قنداقه  علی اصغر
که دیگر نیست  حسین مانده و شش ماهه ای 

گل ها  نمانده است به دست حسین از 
که پرپر نیست گلی   گلی پس از تو، دریغا! 

 هزار سال از آن ظهر داغ می گذرد
 هنوز روضه ی جانبازَیت، مکّرر نیست

 قسم به مادرت اّم  البنین!  امامی تو
گر چه مادر تو، دختر پیمبر نیست  ا

مرتضی امیری اسفندقه
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کردی   حسین بود و تو بودی، تو خواهری 
کردی گرم، یاوری  حسین فاطمه را 

که نماَند حسین بی عباس   غریب تا 
کردی به جای خواهری آن جا، برادری 

 گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین 
کردی  که مادری  چه خواهری تو برادر، 

 تو خواهری و برادر، تو مادری و پدر 
کردی  تو راه بودی و رهرو، تو رهبری 

گذشت وارث درد   پس از حسین، چه بر تو 
کردی  به خون نشستی و در خون، شناوری 
ح عصمت را  که شر  پس از حسین، تو بودی 

کردی  که روز واقعه، را یاد آوری 
 به روی نیزه، سر آفتاب را دیدی 

کردی  ولی شکست نخوردی و سروری 
 حسیِن دیگری آن جا پس از حسین شکفت 

کردی  تو با حسین پس از او، برابری 
که نزد خطبه ات به خفاشان   چه زخم  ها 
کردی گشودی و روشن، سخنوری  زبان 

 زبان نبود، خوِد ذوالفقار موال بود 
کردی  سخن درست بگویم، تو حیدری 

گاهان   تویی مفسر آن رستخیز نا
کردی  یگانه قاصد  امت پیمبری 
کربال با تو  ک   بدل به آینه شد، خا
کردی گری  کیمیا گری و  کیمیا تو 

کردی   حسین بود و تو بودی، تو خواهری 
کردی  گرم، یاوری  حسین فاطمه را 

مرتضی امیری اسفندقه
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گیسویی مرتب داشت درون رود تصویرش چه 
به صورت -از شکست نور- ابرویی مورب داشت

شبیه ماه بود و آب ها را جذب خود می کرد
که هر شب داشت فرات از او به وجد آمد، نه از مدی 

که دست هایش پر شد و می خواست مشتی آب... همین 
که از هرم عطش تب داشت ولی دید آسمانی را 

و تصویرش به هم می خورد وقتی آب را می ریخت
که بر لب داشت به خنده باز می شد آن ترک هایی 

که بنویسد غزل های رهایی را برای آن 
قلم در دست هایش بود و از خون هم مرکب داشت

حماسه می سرود و قصه ی آزادگی می گفت
به تعداد تمام تیرها شعرش مخاطب داشت

محمد غفاری
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 بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد 
 تا سینه را نشانه ی تیر بال نکرد

 تا دست رد به سینه بیگانگان نزد 
 خود را مقیم درگه آن آشنا نکرد

کف نداد   تا هر دو دست را بره حق ز 
کوی عشق خیمه دولت بپا نکرد  در 

 تا از صفای دل نگذشت از صفای آب 
 خود را مدام قبله ی اهل صفا نکرد

ح غم شهادت او را به نینوا   شر
که چون نی محزون نوا نکرد کس   نشنید 

کارزار عشق چو عباس نامدار   در 
کربال نکرد کسی فدای شه   جان را 

خ   تا داشت جان ز جانب مقصد نتافت ر
 تا دست داشت دامن همت رها نکرد

گذشت  کون و مکان   در راه دوست از سر 
 وز بذل جان خویش در این ره ابا نکرد

کفر  کشوِر اال ز خیل   خالی نگشت 
 تا دفع خصم دوست به شمشیر ال نکرد

 از پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد
 از روی غم برادر خود را صدا نکرد

 ره را به خصم با تن بی دست بست، لیک 
 لب را به آه و ناله و افسوس وا نکرد

کارزار  که به میدان   دل سوخت زین الم 
 دشمن هر آنچه تیر به او زد خطا نکرد
که مظهر صبر و شکیب بود   ام البنین 

 غیر از فراق، قامت او را دوتا نکرد
که دوست خ دوست زان  رد ر

َ
گ  پروانه ام به 

کیمیا نکرد کرد به من  که دوست  لطفی 
محمد علی مجاهدی
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کنند  عشاق چون به درگه معشوق رو 
کنند  با آب دیدگان، تن خود شستشو 
 اول قدم ز جان و سر خویش بگذرند
کنند  در خون دل تهیه غسل و وضو 

 از تیغ دوست بر تنشان زخمی ار رسد
کنند  آن زخم را ز سوزن مژگان رفو 

کوی عشق که شهیدان   قربان عاشقی 
کنند  در روز حشر رتبه ی او آرزو 
که شاهان روزگار  عباِس نامدار 

کنند کوی او طلب آبرو  ک   از خا
 سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد

کنند گلو  کوثرش اندر   می خواست آب 
 بی دست ماند و داد خدا دست خود به او

کنند که منکرند بگو روبرو   آنان 
 گر دست او نه دست خدایی است پس چرا

کنند گدا همه رو سوی به او   از شاه تا 
 درگاه او چو قبله ارباب حاجت است

کنند گفتگو    باب الحوائجش همه جا 
که مسّمی به اسم اوست کر برای آن   ذا

کنند که عاقبتش را نکو  اّمید آن 

کری سید عباس ذا
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 روی پیشانی او باب تشهد وا بود
که او هم پسر زهرا بود  اشهد َاّنَ 

ک ترین صحرا را  آب می داد عطشنا
که به سمت افق اعال بود  چشم هایش 

گل طعنه زدند که به سجاده   دست هایی 
گاه لب خشک پسر طاها بود  بوسه 

کدامین سقاست؟  یا رب این مشک طالیی 
کیفیت جلوه صد دریا بود  که در او 

که مجذوب نگاهت آمد  تیر چوبی است 
گیرا بود  جذبه ی چشم اهورایی تو 

 قسمت اعظم مشک تو پر از معرفت است
 ارتفاع علم دست تو دور از ما بود

 دست تو همهمه بال مالئک را دید
کبوترها بود کعبه تسبیح   بدنت 

که خود اقیانوسی  لب به دریا نزدی چون 
که باید بزند بر تو لبش دریا بود آن 

رضا جعفری
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که خوانند مه انجمنش آمد آن ماه 
خ پرتو فکنش جلوه گر نور خدا از ر

آیت صولت و مردانگی و شرم و وقار
روشن از چهره تابنده و وجه حسنش

ز جوانمردى و سقایی و پرچمداری
جامه اى دوخته خیاط ازل بر بدنش

آنکه آثار حیا جلوه گر از هر نگهش
وانکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش
گشود میوه باغ والیت به سخن لب چو 

که تا بوسه زند بر دهنش گشت  هم فلک 
کوکب صبح جوانیش نتابیده هنوز

گل پیرهنش ک چو  که شد از خار اجل چا
که فلک آنچنان تاخت به میدان شهادت 

گفت بر آن بازوى لشکر شکنش آفرین 
همچو پروانه دلباخته از شوق وصال

که شد بی خبر از خویشتنش آنچنان سوخت 
که رسد زود بدامان وصال خواست دستش 

شد جدا زودتر از سایر اعضا ز تنش
کوته از دامنت اى شاه مکن دست »رسا«

که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش

قاسم رسا
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بر لب آبم و از داغ لبت می میرم
هر دم از غصه جانسوز تو آتش گیرم

مادرم داد به من درس وفاداری را
عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم

گاهی سّقا گاه سردار علمدارم و 
گشت زنان، چون شیرم گه به پاس حرمت 

کرده ست مرا چون زرناب بوته عشق تو 
دیگر این آتش غم ها ندهد تغییرم

گر مرا شور و جوانی و بهار عمر است
گل زهرا پیرم از خزان تو دگر ای 
گاه نهیبم زند از جا برخیز غیرتم 
گیرم لیک فرمان مطاع تو شود پا

کنم که مأمور شدم علقمه را فتح  تا 
آیت قهر بیان شد، ز لب شمشیرم

کرد سرافراز مرا سایه پرچم تو 
کرد عطا دولت عالمگیرم عشق تو 

کعبه عشق است و من اندر احرام کربال 
شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم

که نصیب تو نشد دست من خورد به آبی 
چشم من داد از آن آب روان تصویرم

باید این دیده و این دست دهم قربانی
که تکمیل شود حّج من آنگه میرم تا 

ک زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خا
کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم تا 

ای قد و قامت تو معنی »قدقامِت« من
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که الهام عبادت ز وجودت گیرم ای 
وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود

ع است نماز من و این تکبیرم بی رکو
جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید

که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم

حبیب اهلل چایچیان
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کربال برسی زهیر باش دلم! تا به 
کاروان شهیدان نینوا برسی به 

امام پیک فرستاده در پی ات... برخیز!
در انتظار جوابت نشسته... تا برسی

کربال ای دل! کوفه... چه  چه شام باشی و 
که باشی... به مقتدا برسی مقیم عشق 

زهیر باش! بزن خیمه در جوار  امام
که عاشقانه به آن متن ماجرا برسی

مرید حضرت ارباب باش و عاشق باش!
که در مقام ارادت به مدعا برسی

کربالست... پس بشتاب ک جهان  تمام خا
درست در وسط آتش بال برسی...

زهیر باش دلم! با یزید نفس بجنگ!
که تا به اجر شهیدان نی نوا برسی...

مریم سقالطونی
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گشود جانب دریا، نگاه شعله  ورش را
که می سوخت از درون، جگرش را همان نگاه 

کرد، چگونه به دور دست بیابان نگاه 
گرفته بود عطش، خیمه  خیمه، دور و برش را
که ارث برده به دوران ـ کوه، یعنی این ـ آن   و 

غرور مادری  اش را، صالبت پدرش را
گران راست، تاب بستن راهش؟ کوه   کدام 
گذرش را ؟ کند  کدام جرأت یاغی ست، سد 
گرفت و فرو ریخت کفی ز آب، فراروی خود 

کسی ندید در آن لحظه، چشم  های ترش را
که هنوز، آب، َمهر حضرت زهرا هنوز هم 

به صخره می زند از داغ دوری تو، سرش را
گویی که  کرده ای تو در این پهنه فرات ؟  چه 

هنوز فاطمه فریاد می زند، پسرش را
که گریست مشک به حاِل هماِی عشق، دمی 

عمودها به زمین ریختند، بال و پرش را
که با قامتی خمیده می آمد حسین بود، 

کمرش را شکسته بود غِم بی برادری، 
که یعنی: کشید،  عمود خیمه ی عباس را 

ز دست داده دگر آن امیِر نامورش را

عباس شاهزیدی
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کرده ای تماشا را که به تن   به غیر تو 
کسی ایستاده دریا را  ندید چشم 

که نور چهره  تو  بگو فضایل خود را 
 گرفته است ز ما فرصت تماشا را
 به احترام تو باید فرات برخیزد

 بزن بر آب دوباره عصای موسی را
گیرد از تو موج علیل  برای آنکه شفا 
 بخوان بر آب حدیث لب مسیحا را

 چه آب را برسانی، چه تشنه برگردی
 تو فتح می کنی آخر تمام دل ها را

 و آب مهریه  فاطمه ست می دانیم
 چه ظالمانه ربودند حق زهرا را

کند که پرشکوفه   بکار دست خودت را 
گلدسته های فردا را اذان روشن 

جواد محمد زمانی
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کمتر بزنید از پی صید بالش  تیر 
چشم مرغان حرم می دود از دنبالش
که فرزند علی کوفه است  کم   کرم حا

تیر، باید ببرد سهم ز بیت المالش!
 عطش و آتش از آن لب به هم آمیخته است؟!

که خورشید دمیده است روی تبخالش؟! یا 
که در دشت حضور  کیست این شوکت پر شور 
یک چمن یاس شکفته است به استقبالش؟!

کرده زمین تا شنود تکبیرش  گوش وا 
کرده سماوات به استهاللش چشم وا 

 و شنیدیم به تفصیل ز مردان خدا
که چنین است چنین اجمالش: ماجرایی 

ب ننوشید علمدار حسین
ّ
 هرگز از آ

کرد از لب او، از جگر اطفالش یاد 
 گفت واهلل احامی ابدًا عن دینی

با لب از عطش و عاطفه ماالمالش
 به براهین شهودی سخنش منتج شد

هرکه شد منطق او پایه استداللش

جواد محمد زمانی
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 سبز است باغ نافله از باغبانی ات
کرد عطر عاطفه با مهربانی ات  گل 
 در سایه سار همدلی ات بود آفتاب

 روشن شد آب و آینه با همزبانی ات
 ای انتشار صبح از آفاق جان تو

 ای چشمه سار نور، دِل آسمانی ات
گل به باغ، دفتر تقریر فقه توست  هر 

 هر بلبلی مفّسر نهج المعانی ات
که نشسته بود  حتی در آن نماز شبی 

 پیدا نشد تشهدی از ناتوانی ات
کوفه ز رزم تو شام شد  ای آنکه صبح 

 ای افتخار، آینه خطبه خوانی ات
 آیا شکست خطبه پوالدی تو را

گهانی ات؟ گِل نا  بر نیزه آیه های 
 از بس به خار زار غم آواره بوده ای
گل شادمانی ات کسی ندید   چشم 

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

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

جواد محمد زمانی
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کنی که به خورشید رو   تو صبح روشنی 
کنی که شام را خبر از تار مو   حاشا 

گر سر برآوری  طوفانی و تمّوج ا
کنی گر سر فرو   آتشفشان دردی ا

گیر صبح را ع فرا  می خواستی طلو
کنی  با ابتهاِج خطبه خود بازگو 

 می خواستی جماعت مست از غرور را
کنی  با اشک های نافله بی آبرو 

کنی  عطر حسین را همه جا می پرا
کنی کو  کو به   همچون نسیم تا سفر 

گل پس باران برگ ها  پنهان شده است 
کنی! که باغ را به تمناش بو   باید 

 وقِت وداع آمده با پاره های دل
کنی گلو  که نذر  یک بوسه وقت مانده 

جواد محمد زمانی
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کنی مشت آب را  تا دست بسته باز 
کمر پشت آب را  داغت شکست هفت 

 نقش هزار زلزله بر شط پدید شد
 تا ریختی به روی زمین مشت آب را

 دستت به آب لب نزد و لب به آب، دست
 حیران نهاده ای به لب انگشت آب را

ک می رود  از ساحل تو آب عطشنا
کشت آب را  در حسرت لب تو طمع 

کرده، سخت کمی نرم   با آب دست و پنجه 
ِک ادب پشت آب را  مالیده ای به خا

سید شهاب الدین موسوی
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کشیده ابرو به قبله مایل ابوالفضائل سیاه چشم و 
کامل ابوالفضائل درخت طوبی و سرو موزون و ماه 

کلیم غیرت، مسیح سیما، ذبیح سیرت خلیل عصمت، 
کرامت، حسین قامت، علی شمایل ابوالفضائل حسن 

که باب فضل پدر تو بودی کتاب فضل پدر تو بودی 
کسی نگفته تو را ز فضل پدر چه حاصل ابوالفضائل!

لبان عطشان شنیده بودم ولی به دریا ندیده بودم
رسول باران،  امیر طوفان،  امام ساحل ابوالفضائل

کوبان و اشک ریزان و مشک خیزان چه دست افشان و پای 
ابوالعجائب، ابوالغرائب، ابوالخصائل، ابوالفضائل...

کجایند تا علمدارشان تو باشی مدافعان حرم 
که سر نکوبد دوباره زینب به چوب محمل ابوالفضائل...!

همینکه ماه من از در آید، خروش از هر طرف برآید
ابوالفضائل  ابوالفضائل  ابوالفضائل  ابوالفضائل

مهدی جهادار
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کی در این زندانِ  آب و نان اسیری؟  تا 
ای دل تو باید راه را از سر بگیری

کن موسی شو و پای پیاده عزم او 
طور است آنجا...  وه چه نورِ  چشمگیری!

گویان زائرِ  ذبح عظیم اند لبیک 
کو چشم بصیری؟  حجاج بسیارند...  

مانند حر روز قیامت سربلند است
هرکس بیاید سوی تو با سر به زیری 

ابن مظاهر یا زهیر، اهل سنت
که آید می پذیری فرقی ندارد هر 

با هر نژاد و رنگ یا هر دین و مذهب
ما بنده هستیم و شما نعم االمیری

کاروان ِحّله تا دریا رسیدند با 
این رودها وقتی تو پایان مسیری

حسین مودب
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که شمشیر بگیرد کوچک تر از آن است 
که سپاهی طرفش تیر بگیرد یا این 

بی تیغ و زره آمده تا حرمله ها را
با بستن قنداقه به تحقیر بگیرد

کار همه را ساخته با برق نگاهش
که شمشیر بگیرد دیگر چه نیازی است 
گلویت که به خون وا شده  امروز  از بس 

خوب است تو را مادرت از شیر بگیرد
»ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...«

این طفل، علم را مگر از میر بگیرد

سید محمد علی رضایی
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کون و مکان را به هم بزن برخیز، نظم 
مشک و علم به دوش، جهان را به هم بزن 

کفتارها بگیر کف  برخیز عرصه از 
با غرشی زمین و زمان را به هم بزن 

که سراپا جنون شود خود را به شط بزن 
آرامش فرات روان را به هم بزن

کن! به دست چه حاجت در این سفر پر باز 
کران را به هم بزن  کران به  کن  پرواز 

بی مشک و دست هم شده باشد، بیا عمو!
تشویش این دل نگران را به هم بزن

آخر عمو بلند شو ما با تو آمدیم
کابوس بی  تو  رفتنمان را به هم بزن

لیال حسین نیا


