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  اله اکبر

  حسین سرباز ره دین بود: به سبک

  بود نیسرباز ره د نیحس«

  بود نیا یطلب عاقبت حق

   مبریسبط پ ،گفت یز سر نا

کبر ،اله اکبر   »اله ا

***  

  دانیما به محضر شه سالم

  دانیمحضر تمام روسپ به

  سنگر میشده هرجا، شم پر

  اکبر، اله اکبر اله

  

  به فاطمه سالم ما را رسان

  ارادت تمام ما را عرض

  اطهر ی، زهراسالم ما بر

  اکبر، اله اکبر اله

  

  دل ما شکسته بتیمص نیاز ا

  مطهرت به خون نشسته تن

  اکبر هیارباً اربا، شب شد

  اکبر، اله اکبر اله

  

  یپرپر ۀتو الل یقاسم تو

کبر یآور داغ عل ادی   یا

  تو در خون، اذان آخر یگفت

  اکبر، اله اکبر اله

  

  

  

  

  است یمکن که خون او فان گمان

  است  یمانیما پر از سل هنیم

  همه لشکر نیا، به کف آمد جان

  اکبر، اله اکبر اله

  

  رانیحرف تمام ا منی حرف

  و عراق و لبنان نیو فلسط شام

  برینبرد است، با اهل خ وقت

  اکبر، اله اکبر اله

  

  به راه ما نگاه قدس است چشم

  جنگ سپاه قدس است نیا فاتح

  گرینمانده د ،یادیز راه

  اکبر، اله اکبر اله

  

  کند یدراز دست یکس اگر

  کند یحرمت خون تو باز با

  خوانم او را، دشمن کشور یم

  اکبر، اله اکبر اله

  

  کدخدا رفت یفقط در پ آنکه

  !کجا رفت؟ اش یوطن پرست عرق

  !اله اکبر ،ییدورو نیا از

  اکبر، اله اکبر اله
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  یاور حرم

  اباالفضل با وفا، علمدار لشکرم: به سبک

  حرم اوری ییتو ،یسر یسردارِ ب تو

  رهبرم ارِی ییقلب ما، تو دِیام تو

  

  غرِق خون که شد، تن تو هیفاطم نیا در

  ونیتو شدند، تمام فاطم عزادار

  

  جدا کرتیکه دست تو، شد از پ رمیبم

  تو به دامن، علمدار کربال سرِ

  

  اذن امام تو، به امامماناذن  به

  دشمنان، همه انتقام تو ز میریبگ

  

  یبه پاکن امتیتو با خون سرخ خود، ق

کنه را ب وطن   ینام خود، تو چون کربال 

  

  نیرور مجاهدرهبر و، س علمدارِ

  نیکاخ ظالمدگر نام تو،  هب بلرزد

  

  

  

  علمدار لشکرم اباالفضل با وفا،«

دالورم رینسب، ام یهاشم مه«  

  

  و؟ت یها قلم شده دست چرا برادر،

  برادرم یا تمام، یبرادر یتو کرد

  

  تو  یوفا یفدا رتت،یقربان غ به

  به خاطرم یتشنه از فرات گذشت لب که

  

  دیلب شه تشنه یکنار شط فرات شد

  خواهرم مهیخ رِانتظار تو د کشد

  

  در التهاب هیدر انتظار رق نهیسک

  به دخترم ینشد که آب رسان غایدر

  

  علمدار لشکرم وفا،اباالفضل با «

  »دالورم رینسب، ام یهاشم هم
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  اله اکبر

  ...زمان ای لشکر صاحب: به سبک

  ای سردار شهید ما، ای شهید راه امام

  بر خون سرخ تو درود، بر خون پاک تو سالم

  خونت هماره در خروش، داغت ندارد التیام

  تا آن دمی که سر رسد، صبح قیام و انتقام

  

  باش باش آماده لشکر صاحب زمان، آماده یا«

  »باش باش آماده آماده امان، یب ینبرد بهر

  

  هنگامۀ رزمی دگر، هنگام فتح خیبر است

  لبیک این دلدادگان، فریاد حیدر حیدر است

  خواهی تو ای شهید، آرزوی این لشکر است  خون

  لشکری که منتظِر یک اشارۀ رهبر است 

  

  ایم هآماد یما ه، آمادای رهبر آزادگان«

  »ایم هآماد ایم هآماد امان، یب ینبرد بهر

  

  

  

  

  

  روز شجاعت آماده ،کف جان به ای عاشقان

  شهامت آماده وقت ،لشکر روح خدا یا

  به کف ها رقیمردانه ب ،داران همه علم دیریگ

  شرف دانیم یرو سو ،دیآورعزم و غیرت  با

  

  باش باش آماده لشکر صاحب زمان، آماده یا«

  »باش باش آماده آماده امان، یب ینبرد بهر

  

  نیو انصار حس ارانی ،با هم متحد دیباش

  نیزوار حس دیارض کربال آر یسو رو

  ما یشافع فردا ایتشنگان،  سرور لب یا

  ما یکنون فرزند تو فرمانده و موال باشد

  

  ایم هآماد ایم ه، آمادای رهبر آزادگان«

  »ایم هآماد ایم هآماد امان، یب ینبرد بهر
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  سفر بخیر

  سنگره یمن هوا یروزا نیا یهوا: به سبک

  سنگره یمن هوا یروزا نیا یهوا«

  بره یم هینبیروحمو تا ز یحس هی

  و خداخدا کنم نمیبش دیبا یک تا

  »نگاه کنم دامونیهعکس صورت ش به

***  

  تو اوج عزته تندیدرسته پرکش

  غربته یهوا ،من یروزا نیا یهوا

  هیدلم هوائ گرفته از غمت، دلم

  ه؟یدوباره سهم من فقط جدائ چرا

  

  مسافر نجف تا کربال ریبخ سفر

  سامرا میمدافع حر ریبخ سفر

  اسم تو گره زده شده نژاد ما به

  ما ادیتو به  ادی شهیمونه تا هم یم

  

  عتهیب یتنم برا یمشک درسته

  رتهیغ یمن هوا یروزا نیا یهوا

  آب و خاک نیکنه برات ا یم هیگر درسته

  شه پاک یخون تو نم هیبه آب گر یول

  

  به خط میش یانتقام تو همه م یبرا

  خون سرخ تو به خون فقط شه یشسته م که

  از غم تو اشک و خون به جام ما نشسته

  به خون تو که سخته انتقام ما قسم
  

  »ریو نعم االم نیحس یریام«

 

  شهید سرفراز

  منم باید برم: به سبک

  شنوم یکه م ییباورم، خبرا شه ینم

  علم شده حرم یقبول کنم، که ب چطور

  رو، به نفسم گره زده یبغض هی غمش

  ومدهیحرم ن ریم د،یبه پا کن عزا
  

  دیتموم روضه رو شن د،ید یعکسو هرک اون

  دیرو کش مهیعمود خ ن،یباز حس یانگار

  دیبه دل رهبرم بد ،یسرسالمت هی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سعادتت نیخوشا به ا ،یشد دیرو سف تو

  سرفراز، مبارکه شهادتت دیشه

  دیکه اشکتو، نگاه فاطمه خر حاال

  :دیرس نیکه دست تو، به دامن حس حاال
  

  ابن سعد انیلشکر دونن،ینم نویا

  به بعد نیتره از ا زنده ن،یقاسم حس که

  انتقام، با نازعات و فجر و رعد میریگ یم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تو شعار ماست شهیاز شما، هم یزاریب

  و، شهادت افتخار ماست میهست ینیحس

  از جون دادن برا خدا د،ینترسون رو ما

  ایما پره، از خون آسمون نیزم
  

  نیمنؤمریام به پرچم، فتح  قسم

  نیم البنبه کربال، به پسر اُ قسم

  نیرو زم گهیعلم، بمونه د میذار ینم
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  رجعتت نزدیک است جمعۀ

  آید فزا می نسیمی جان: به سبک

   دیآ یجان فزا م یمینس«

   دیآ یکرب و بال م یبو

  علقمه شد غوغا  کنار

  »ندارد سقا گرید حرم

  »اباعبداله ای نیحس ای«

***  

  آخر بتیبه حب یدیرس

  آخر بتیشد نص شهادت

  تر شد ییکربال رفتنت

  قاسم تنت پرپر شد مثل

  »اباعبداله ای نیحس ای«

  

  سنگر به حال تو هم خوشا

  کنار مادر  هیفاطم

  یموال رفت یخوان سو ندبه

  یبه دامان زهرا رفت سر

  »یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا«

  

  ست  یباق امتیخون تو تا ق

  ست  یانتقامت باق ۀوعد

  است کیرفتنت تار ۀجمع

  است کیرجعتت نزد ۀجمع

  »العجل العجل یا موال«

  

  شهیدان خدایی

  کجایید ای شهیدان خدایی: به سبک

 کجایید ای شهیدان خدایی«

 بالجویان دشت کربالیی

 باالن عاشق کجایید ای سبک

  »مرغان هوایی تر ز پرنده

***  

  نمیقهرمان سرزم یسالم ا

  نمیعاشقان سرزم دیام

  بر دلم افتاده سردار یزخم چه

  بردار نهیدرد را از س نیا ایب

  تیبرا زمیر یاشک م برادر،

  تیها خنده یدلتنگم برا که

  ام من عاشقم، آزاده بم،یغر

  ام من فرمانده جان آماده نیبب

  قلب مجنون را دوباره بسوزان

  را دوباره ونیخط کن فاطم به

  »برادر یدان یتنگ است م دلم«

  برادر؟ یخوان یسرباز م مرا

  آن غربت به دور از خاک و خانه در

  را کشتند نامردان شبانه تو

  تا آلوده باشندرا کشتند  تو

  زادگان آسوده باشند جهنم

  مرگ یدانند ا یها چه م ینیزم

  مرگ یمانند ا یزنده م دانیشه
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  بوی بهشت آمد

  باید گذشت از این دنیا به آسانی: به سبک

  یچشم باران یکن ا امتیق امشب

  »سلیمانی«از بین ما رفته دیگر 

  او پر کشید و رفت، تا یادمان باشد

  »دنیا به آسانی باید گذشت از این«

  

  است ریشهر دلتنگ و دلگ یحال و هوا

  است ریدلم س گریشهر د یها کوچه از

  ؟یچشمان باران نیببارد ا یک تا 

  ؟یشانیپر یتا ک ؟یشانیپر یک تا

   

  بهشت آمد شد موسم پرواز یبو 

  ها باز تا آسمان ارانمی رفتند

  در مانده  به یسهم من اما چشم شد 

  و پر مانده بال یب ییپرستو نجایا

    

  

  

  ؟یگرفتارِ نَفْس و هوس تا ک باشم

  ؟یو پر ماندن کنج قفس تا ک بال یب

  باران یماه و ب یرنج است، ب ارۀیس 

  و چمران ینیما بعد از آو یایدن

    

  است نیچه رنگ هنیخونشان خاکِ م از

  است نیبارِ سنگ نیدوش ما اما ا بر

  گذشت از جان دیگذشت از تن، با دیبا 

  در ره مکتب، هم در ره قرآن هم

    

  ایدن نیا یقفس دارد هر جا یبو

  ما یبرا ایدن ستیماندن ن یجا نه

  یچشم باران یکن ا امتیق امشب 

   »باید گذشت از این دنیا به آسانی«

   


