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خیمهگاه
(روشن سلیمانی )

این خیمهگاه ماست که آتش گرفته است
یا خانة خداست که آتش گرفته است
چشمان جبرئیل به خشکی نشستهاند
این چشمة بقاست که آتش گرفته است
قرآن شنیدنی است ،ز سر بر فراز نی
تفسیر «هل أتی» است که آتش گرفته است
این نالههای کیست که از عرش میرسد؟
بال فرشتههاست که آتش گرفته است
خون خداست این که به خون آرمیده است
یا عرش کبریاست که آتش گرفته است
این ،خیمهگاه نیست ،که این قبلهگاه ماست
این خانة خداست که آتش گرفته است

جان ما بادا فدایت
(عبدالجواد شریفی)

طایر جان میپرد اندر هوایت یاحسین
صدهزاران جان ما بادا فدایت یاحسین
کن به پابوست طلب ما را ،به حق مادرت
تا کنیم اندر حرم برپا عزایت یاحسین
دست عباس علمدارت چو شد از تن جدا
شد کمان از داغ او قد رسایت یا حسین
سر نوخیزی اگر از بوستان بینم جدا
یادم آید اکبر گلگون قبایت یاحسین
غنچة نشکفتهای بینم اگر در بوستان
یادم آید اصغر شیرین لقایت یاحسین

آن امام عاشقان پور بتول

سرو آزادی ز بستان رسول

سرخ رو عشق غیور از خون او

شوخی این مصرع از مضمون او

خاست آن سرجلوة خیراالمم

چون سحاب قبلهباران در قدم
بر زمین کربال بارید و رفت

الله در ویرانهها کارید و رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد

موج خون او چمن ایجاد کرد

خون او تفسیر این اسرار کرد
ملّت خوابیده را بیدار کرد

«ال» چون از میان بیرون کشید

از رگ ارباب باطل خون کشید

نقش «االاهلل» بر صحرا نوشت

سطر عنوان نجات ما نوشت

رمز قرآن از حسین آموختیم

زآتش او شعلهها افروختیم

ای صبا ،ای پیک دورافتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رسان
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(اقبال الهوری)
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کاروان داغ
(سیدعلیاصغر موسوی)

ای مسیر کاروانت تا ابد آیینهپوش

ارغوان داغ تو زد در بهار سینه جوش

اشک و مژگان ،هردو باهم در تماشا سوختند

عشق و عقل ،آیینهسان ،فانوس دل افروختند
وسعت انبوه تو در داغ تو اندازه نیست

این ارادت از ازل مانده ،که رسمی تازه نیست

اربعین تا اربعین ،صد پیر با جابر قرین

باتو میگیرد به یاد اربعینت ،اربعین

خیمه برپا کرده با یادت ،غمین بانو ،رباب
میکند همراه زینب ،هم دل عالم کباب

در شهودی آشکارا ،جلوهگر از مشرقین

آسمان پر میشود از بانگ ذکر «یا حسین»

یا حسین و یا حسین ،آهنگ دلها میشود
سینهسینه ،این نوا تا ناکجاها میرود

جرعهای از جام صبر حضرت زینب چشید

لحظهای حتی از او درماندگی ،دشمن ندید
غیرت مردان حق ،از حقّ آیین تو بود

هرچه بود آنجا ،فقط آیین تو بود

آنکه در میدان به نام نامیات تعظیم کرد
از شهادت در ره اندیشهاتِ ،ک ْی بیم کرد؟
هفت ایوان فلک ،همقافیه با پلهات

منالذله»ات
تا ردیف شعر من «هیهات ّ

(قنبرعلی تابش)

تا در گلوی تشنة خنجر ،صدا جاری است
خون گلویت کربال در کربال جاری است
یا چون نسیم صبح تابستان گندمزار

نرم و مالیم ،روستا در روستا جاری است
تا آسمان کوفه پابرجاست ،میدانم

خون تو در این خاک ،چون آب و هوا جاریاست

تا قطره آبی از فرات و دجله میلغزد

باران بغضت در گلوی ابرها جاریاست
خون تو را تا آسمان شعر پاشیدم

نامت از این پس ،تا فراسوی صدا جاریاست

زائر
(سیدابوالقاسم حسینی)

از هزاران زائر دردآشنا ،من هم یکی

زین همه مسکین سرتاپا گدا من هم یکی
هر طرف بسته دلی ،قفل ضریح مِهر تو

مُهر شد با خون دل ،این قفل را ،من هم یکی

هر یکی را کاسهای از بیکسی پیشت فراز
ِ
دست کاسهها ،من هم یکی
پُر شده از اشک،

پایبوست را مالئک صف به صف پر ریخته
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آسمان کوفه
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خوش که ریزم در جوارت دست و پا ،من هم یکی

کیمیاگرتر ز مهرت هیچ اکسیری مباد
مِسدالن ،مسکین ایوان طال ،من هم یکی

راه دوری پشت سر دارم ،فزونتر پیش رو

رهزنان ،بدکین و لطفت رهنما ،من هم یکی
هر غبار مرقدت ،خاکستر پروانه ای است

سوخته ،لب دوخته ،بیا ّدعا ،من هم یکی

آب و عطش
(جواد محدثی)

گفتم که آب ،دیدة هفتآسمان گریست
شط فرات و ساقی لبتشنگان گریست
گفتم که آب ،آب شد از شرم علقمه
در نینوا ،لب عطش از نای جان گریست
گفتم که آب ،رود فرات آمدم به یاد
امواج داد ،زلف پریشان به باد
گفتم که آب ،علقمه بیتابتر گذشت
آن لحظهای که دست ادب بر زمین فتاد
گفتم که آب ،اشک ز چشمان مشک ریخت
از دیدگان علقمه ،خون جای اشک ریخت
گفتم که آب ،چهرة رنگینکمان گرفت
از آسمان غمزده ،باران اشک ریخت
گفتم که آب ،هرچه که دریا سراب شد
امواج ،شعله شد ،دل دریا کباب شد
گفتم که آب ،خیمة بیآبی گر گرفت
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افالک گوئیا سر دنیا خراب شد
گفتم که آب ،قطره به دریا پناه برد
از پشت نخل ،بر سر عباس عمود خورد
گفتم که آب ،سوخت لب تشنة حسین
گلخنده بر لبان علی اصغرش فسرد
گفتم که آب ،یکشبه خوابید هرچه موج
گفتم که آب ،یکسره خشکید هرچه رود
گفتم که آب ،دست ابالفضل شد جدا
بر ساحل فرات ،سرود وفا سرود
گفتم که آب ،مشک تهی شور و حال یافت
از خیمه تا علقمه چون انتقال یافت
گفتم که آب ،اصغر بیشیر ،تیر خورد
تبسم مجال یافت
بار دگر برای ّ
گفتم که آب ،حنجر اصغر دریده شد
زین داغ سرخ ،قامت مادر خمیده شد
گفتم که آب ،العطش کودکان شکفت
از باغ عشق ،غنچة نشکفته چیده شد
گفتم که آب ،پرسش من بیجواب شد
در خیمهها ز سوز عطش انقالب شد
گفتم که آب ،کودک عطشان ز تاب رفت
آشوب و اشک ،در دل و چشم رباب شد
گفتم که آب ،از لب خشکیده خون چکید
هنگام چیدن گل ششماههای رسید
گفتم که آب ،کودک و گهواره بال زد
وقتی که تیر حرمله تا خیمه پر کشید
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سوز شفق
محمدحسین بهجتی(شفق)

سوز عشق گر نبود در دل و در جان شفق
پس چرا سر کشد آتش ز گریبان شفق؟

خون توحید چو شد نقش زمین ،عاشورا

عکس آن جلوهگر افتاد به ایوان شفق

کربال گشت چو از خون فضیلت ،گلرنگ

غرقه در خون جگر شد دل بریان شفق
زآتش جلوة گلگون کفنان میسوزد
تا ابد سینة کانون فروزان شفق

آفرینش همه شد از شرف خون حسین

سرخ رخساره و افروخته ،بر سان شفق

هر شب از یاد همان خون مقدّس که بریخت

خون تراوش کند از چشمة جوشان شفق

نشود نور حقیقت ز د ِم جور ،خموش
باد ،سرخی بزد از رخ تابان شفق

شور آن نهضت مردانه بهجا خواهد ماند
تا کشد شعله سر از مشعل سوزان شفق

ای حسین ،ای شفق عشق ،فداکاری تو

تا جهان است ،بود ثبت به دیوان «شفق»

