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پیشگفتار ناشر:
به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

هرگز دل من زعلم محروم نشد
اکنون که به چشم عقل در مینگرم

کم ماند زاسرار که مفهوم نشد
معلومم شد که هیچ معلوم نشد

ای دانای بیهمتا ،ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را
به عدالت بینیاز گردانی ،مگر اینکه ناالیق باشد و آن عنایت را به باژگونه از
دست دهد .در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم ،هنوز نیاز بر مطالعه
کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس میشود .از این
بابت خوشحالیم که میتوانیم در جهت اعتالی علم ،دانش و فرهنگ کشور
قدمی هر چند کوچک برداریم.
و من اهلل التوفیق
دکتر شمس الدین یوسفیان
مدیر مسئول انتشارات ارشدان

به پاس تعبیر عظیم و انسانیشان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین
روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلبهای بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در
پناهشان به شجاعت میگراید
و به پاس محبتهای بیدریغشان که هرگز فروکش نمیکند
این مجموعه را به خانواده عزیزم تقدیم میکنم

محمد پناهی
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فص
ل اول

یس
 ♦ 01مینو م از دل

جامهی عشق
شمع در حال سﺠود اشک به دامن میریخت
پروانه نفهمید که آه..
عشق حرارت دارد
او جامهی عشق به تن کرد ولی
در چرخش اول پرﺵ سوخت کمی
او ناله برآورد که نیست
این رسم نوازﺵ حبیب
شمع چون تاب نیاورد بگفت:
این جامه ز تَن کن که نیست
الیق هر زود پری....

یس
مینو م از دل ♦ 00

فراق
هر لحظه از فرراقِ ترو دیوانرهترر شردم
در کوچررههررای خیالررت در برره در شرردم
لیلی مَکُن دریغ مرن مﺠنرون نشرانهات
چشم انتظار تو جانرا خرون جگرر شردم

یس
 ♦ 01مینو م از دل

پاییز
باز پاییز
قطرهِ قطرهِ
اشک بُغضآلود ابر
مینشیند بر تَن
عُریان یک قِطعه درخت
باز پاییز
خِشخِش
جان دادن یک برگ زرد
زیر پای خستهی یک رهگذر
باز پاییز
تلخ تلخ
مرگ گُل در دامن بُلبُل چه سخت
باز پاییز
سرد سرد
طَعمی از احساس تنهایی و درد

یس
مینو م از دل ♦ 01

نقش تو
امشررربم را درخیرررال یررراد ترررو
قهوهام را سَر کشریدم تلرخ تلرخ
در تَرره فنﺠرران فررالم نرراگهی
نقش زیبرای ترو را دیردم یهرو..

یس
 ♦ 01مینو م از دل

رهایم کن
پُرررر از آه و پُرررر از دردم
پُررر از انرردوه برری پایرران
هرررزار درد نهررران دارم
من از بریمهرری یراران
کسی امرا چره مریدانرد
به ظاهر شرادم و خنردان
ول ری در س رینه م رینالررد
دلررم افسرررده در زنرردان
هرروای عاشررقی ابریسررت
ببار دیگرر ترو ای براران
وفاداری چرا گُرم گشرت
در این بد عهردی دوران
خداونررردا رهرررایم کرررن
رهررا از حیلررهی رِنرردان
که بَس دیدم به چشمانم
جهررانی پُررر زِ نررااهالن

یس
مینو م از دل ♦ 01

رهایی
چو نیلوفر اسیر مَکر مُردابم
پُر از شُوقم ولی افسوس
گرفتار گِل و آبم
رهایم کُن از این برزخ
تو ای خورشید عالم تاب
که من در سینهِی محزون
هزار درد نَهان دارم

یس
 ♦ 01مینو م از دل

دیدار
شرربی را تررا سررحر بیرردار بررودم
بررره دنبرررال نگررراه یرررار برررودم
نَبستم چشم خود را ترا سرحرگه
من آن شب تشنهی دیدار برودم

یس
مینو م از دل ♦ 01

اشک ماهی
ماهی بِرکهی تنهایی من
بیصدا میگرید
اشک بر چشم تَرَﺵ ناپیداست
آه او گشته حُبابی در آب
که محال است به باال برسد

یس
 ♦ 01مینو م از دل

لحظهها
بیچاره کبوتر شبی کُنج قفس
لحظهی جان دادن سخت
بال و پَر میزد و
اندیشهی پرواز به سَر
فرصتی اما ...
لحظهها کوتاست
آرزوها را تکه تکه باید کرد

یس
مینو م از دل ♦ 01

مرگ
مرگ یعنی
نیمهِی پنهانیِ دنیایِ ما
فعلِ مﺠهولِ نهانِ ذهنِ ما
مرگ یعنی
راز و سِرّ جاودانِ بی مِثال
جِلوه یابد در سحرگاه وِصال
مرگ یعنی
خوابِ شیرینِ عمیقِ بی نِدا
می کِشد آغوﺵِ خود اَندر خَفا
مرگ یعنی
رَخت بَستن زین دِیار بی وفا
در پیِ جُوییدن صُلح و صفا
مرگ یعنی
از تَعلق های دُنیایی به دُور
پُر شَود چشمِ طَمع ازخاکِ گُور

یس
 ♦ 11مینو م از دل

مرگ یعنی
پَر کشیدن تا اَبد بی اِنتها
دُور گشتن از جهانِ کم بها
مرگ یعنی
مَستی از بُوییدن عطر نِگار
شُور و شوقِ دیدنِ پروردگار

یس
مینو م از دل ♦ 10

قاصدک
قاصدک جان
بی وقفه پرواز کن
باال و باالتر
زمین جای اَمنی نیست
خارها در کمینت نشستهاند
بُغض ابرها میشکند
سُکوت دشت را
وقت گریهی باران است
گُلها چه غافالنه میمیرند
از سیلی تگرگ
قاصدک جان
بی وقفه پرواز کن
باال و باالتر
آنﺠا که آفتاب
آغوﺵ گرمش را

یس
 ♦ 11مینو م از دل

برای تو گشوده است
باالتر از ابرها
آری ،آنﺠا بهار در انتظار توست
قاصدک جان
بیوقفه پرواز کن

یس
مینو م از دل ♦ 11

جبران
لحظههایم اندکی آرامتر
ای اَجل بر من بگیر آسانتر
آمدی جان مرا قبضه کنی
این همه خاک کم است
خاکم کنی!
خود قبول دارم حسابم پُر خطاست
دفتر اعمال من
مَشق گُناست
فرصتی دِه تا کنم
جبران کار
رو سیاه دیگرنباشم
نَزد یار

یس
 ♦ 11مینو م از دل

آینه
آینه شفاف بود
از درونش خودم را دیدم
نه به آن شفافی
آری...
من از این سادگی سنگ زالل
در خِﺠِلم
آینه هر چه ز من دید ....ندید
ای رفیق...
آینهها منتظرند
آینه باید شد...

یس
مینو م از دل ♦ 11

بیخبرند..
گویند..
در خلوت عارفان مکانی داریم
به درگاه الهی مقامی داریم
گویند..
دل ما روشنی مهتاب است
ز شب تیره چه باکی داریم
حال که در خلوت خود
از خودشان بیخبرند..
بندهی نفس پلیدند
ولی بیخبرند..
تا زمانی که خورشید
به جهان جلوه گرست
دل به مهتاب سپردند خطاست
ولی بیخبرند..

یس
 ♦ 11مینو م از دل

حقیقت زیبایی
روزی از حُکرررم قضرررا آمرررد پدیرررد
دختررری زیبرررا رُخ و نرراز و سرررپید
چشررم او دریررا بررود و دل فریررب
سرراحلش آرام بررود و برری رقیررب
یررک نگرراه انررداختم و بَررد برراختم
ترررراس دل را اشررررتباه انررررداختم
کعبررهی دل منررزل معشرروق بررود
در طرروافش اشررتیاق و شرروق بررود
جررای نررامحرم نبررود ایررن خانرره را
شستشرررو بایرررد نمرررود آئینررره را
صررورت زیبررا خیررال باطررل اسررت
سرریرت زیبررا بﺠررویی قابررل اسررت
هر که دل بر چهرهی زیبرا فروخرت
همچو شمعی دامن خود را بسروخت

یس
مینو م از دل ♦ 11

شبی با ماه
همنشین با ماه
نشستم لب حوض
تا نیمهی شب
گفتم ای ماه سوالی دارم!
گفت بگو:
از پی چیست که سرگردانی؟
خواب را از چه حرام میدانی؟
گفت:
از خاصیت عشق یکی بیخوابیست
بعد از آن گرد جهان بیتابیست

یس
 ♦ 11مینو م از دل

زمونه
رسررررم زمونررررره بررررا مرررررا
راه وفررررررررررا نرررررررررردارد
گرررویی کررره رنررردان فقررر
دنیرررا بررره کامشررران اسرررت
تررررا وقترررری زنررررده هسررررتم
لررررب بررررر سررررخن نیررررارم
بسرررررته زبررررران ولررررری دل
گویررررای حررررال مررررا اسررررت
در رسررررررم مررررررا نباشررررررد
جرررررز پررررراکی و صرررررداقت
برررا مرررا شررربی ترررو بنشرررین
یررررک بررررار ضرررررر نرررردارد

یس
مینو م از دل ♦ 11

مرگ شیرین
من به عشقی بِنازم
که فرهادﺵ مُرد
طعم تلخ نرسیدن
گاه چه شیرین بُوَد...

یس
 ♦ 11مینو م از دل

خورشید
خورشید چه دیدهای از ما
که هنگام غروب دل خونی داری...

یس
مینو م از دل ♦ 10

قطره
یک قطره بارانم
از ابر جوشیدم
پهنای آسمان زیر پایم
آرزوی پرواز دارم
گرچه لحظهای کوتاست
ولی برای من زیباست
سرنوشت چه خواهد شد نمیدانم
نسیم باد میزند بر رویم
جایی برای بودن میجویم
شاید برگُلی بنشینم
شاید بر کویری تشنه
تقدیر چه خواهد شد نمیدانم...

یس
 ♦ 11مینو م از دل

ابر
ابرهررررررای بهرررررراری
دل کرررروچکی دارنررررد
بررررا غُرررررﺵ رَعرررردی
کودکانررره مررریگِرینرررد..

یس
مینو م از دل ♦ 11

بنگر
انسان کمی به خود بنگر
به اولین لحظهی بیداری
همیشه در هیاهو و خیال
از کﺠا آمدهای
وجودت از آن کیست
مقصد اصلی کﺠاست
بنگرحقیقت مرگ را
لحظههای تاریکی
که نیست شمعی
آورد روشنایی
به سﺠادهی نماز
سپیدهدم که نباشی
بخوانی نماز
به خود بنگر
به روزگاری که گذشت

یس
 ♦ 11مینو م از دل

به سایهی غفلت
که بر قلبت نشست
آری چه ساده گذشت..
به چهرهی سیاه
که نمایان شود در روز سپید
که خلق تو را بینند...

یس
مینو م از دل ♦ 11

شب یلدا
شب یلدا
اگر شادی و سر مستی
ماللی نیست!
اگر بر سفرهی رنگین نشستی
زدی هندانهی شیرین شکستی
نوﺵ جانت ...ماللی نیست!
شب یلداست...آری!
شب پایان دنیا است...هرگز!
اگر باشد ماللی نیست!
برای کودکی غمگین
که از شادی نمیداند
دو چشمش جامی از خون است
سر سفره کباب دارد!...
شبی گرم است و طوالنی
شب یلدا را میگویم

یس
 ♦ 11مینو م از دل

ولی من کودکی دیدم
که از سرما گِله دارد
انار سرخ و شیرینی
که آبش رنگ خون دارد
اگر نوشی ماللی نیست
که کودک رنگ غم دارد
شب یلداست ماللی نیست!

یس
مینو م از دل ♦ 11

وصال
اختران منتظرند روز تمامی یابد
تا چراغ ره عُشاق شوند
حال تو ای ابر سیاه
باز نما راه وصال
تا بتابد به رُخت نور سفید
بهرهای هم تو از چهره معشوق ببری...

یس
 ♦ 11مینو م از دل

دلسوز
دلسوز دیگران باﺵ
تا وقتی زنده هستند
وقت عزا و فوتش
مرده یک مُشت خاک است
قلبش تپش ندارد
سنگ است نفس ندارد
گویا نداری باور
گریه اثر ندارد
بنشین تفکری کن
با خود حساب کتابی
خوبی بُکن تا دیر نیست
چون فرصتی نداری...

یس
مینو م از دل ♦ 11

بی وفا
هررروای چشرررم مرررن ابریسرررت
ترررو از بررراران چررره مررریدانررری
سُررررکُوتم قهرررروهی تلخیسررررت
کررره فرررالش را نمررریخررروانی
فشرررده بُغررض تنهررایی گلررویم را
تو از کابوس شبهایم چه میدانی
غمی باالتر از نادیده بودن نیسرت
ولیکن نرازنین آن هرم نمریدانری
شُدم خاری به چشمان حسرودانت
چرا ای بریوفرا قَردرم نمریدانری

یس
 ♦ 11مینو م از دل

۲۷
مرا قلبیست برای تو
که کُنﺠش خانهای سازی
حضورت مرحمی باشد
به وقت اوج تنهایی
بیا از خود کمی بگذر
بیا ساده ز من نگذر
ببین خاکم به پای تو
مرا قلبیست برای تو...

یس
مینو م از دل ♦ 10

۲۲
گر طواف کعبه رفتری هفرت دور
در طواف عشق باید جران سرپرد

یس
 ♦ 11مینو م از دل

تظاهر
غررررررق گنررررراه و مَسرررررتیم
جُرررز یرررار ندانرررد مرررن کررریم
در چشرررم ظررراهر برررین خَلرررق
هرررم عرررارفُ و هرررم خررراکیم
در سرررﺠدههرررایم سرررﺠده برررر
افکرررار شررریطان مررری کرررنم
جُرررز یرررار ندانرررد مرررن کررریم
مررن مکررر رنرردان مرری کررنم
در لحظررررههررررای خلرررروتم
از یررررراد یرررررار در غفلرررررتم
جررررای خﺠالررررت از شررررهید
بررری پررررده تکررررار مررریکرررنم
جُرررز یرررار ندانرررد مرررن کررریم
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وصال
بر سر سنگ مزارم بنویسید
نقطه ،سر خ آمده است روز وصال
قبل از آن نقطه عدم بودم و
در حال زوال
بعد ازآن نقطه رسیدم
به فراسوی کمال...

فص
ل دوم
اشعار مذهبی

یس
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یاعلی حیدر
شبی غمگین
کوچهها شرمگین
خانهای خاموﺵ
مادری بیهوﺵ
لحظهای بیدار
ناتوان ،بیمار
قِصه ها داره
دَرب و این دیوار
ضربه ای سنگین
زد به قصد کِین
بر زمین افتاد
یاس سُرخ دین
دود و خاکستر
گُل به پُشت در
خود قِضاوت کن
هَمسر و یاور
دست به پهلو گفت
یا علی حیدر
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غریب مدینه
امام دومین من
بمیرم بی ضریح هستی
حسن نامت ،کرم کارت
غریبی تو بقیع هستی

***
نه شمعی که بتاباند
مزار سرد و خاموشت
نه زائر ،نه محبانی
غریب تر از رضا هستی

***
درسته قاتلت شد زهر
به دست حیلهی همسر
جگر می سوخت و می سوختی
بیاد کوچه و مادر

***
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بیاد چادر خاکی
بیاد دست ناپاکی
که بی شرمی نمایان کرد
به کوثر ضربهی سیلی

***
پس از آن حادثه دیگر
به چهره رنگ غم داری
به وقت رفتند موال
فق مادر به لب داری

یس
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یارحیدر(نوحه)
پُشرت درب دیردم گُررل یاسری شکسررته
عطر گُرل برر کوچرههرای غرم نشسرته
مررادری جرران مرریسررپارد بررین دیرروار
از فشررار درب گُررالب مِیگیررره مِسررمار

***
حیدر امشب از فرراقش نالره دارد
داغ ری از پژمررردن آن اللرره دارد
ای بقیع بنگر تو احروال علری را
در کفن یک یار هﺠده ساله دارد

***
عطر گُل پیچیده در انردوه خانره
یاس امشب میشود دفن شربانه
اشک میریزد علی برر غُربرت او
بر مزار گُل نباشرد چرون نِشرانه

***
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هَمدم تنهایی و غرمهرای حیردر
بعرد تررو حیردر نررداره یرارو یراور
ای کبوتر پَرر کشریدی از مدینره
جان فداییِ علی گَشتیِ ترو آخرر
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طفل عطشان
یارب این غُنچهی عطشان
که سِپُردی به مَنَش
میسپارم به تو از
تیر سه شُعبه بَدَنش
طِفل شش ماههی من
خُشکهِ لَبان و دَهَنش
از چه روی گشته روان
چِشمهی خونین بَدَنش
حرمله کرده نِشان
حَنﺠر شیرین سُخَنَش
جرعهای آب ندادند
لب تِشنه زَدَنش
روی دستم زده بال
همچو کبوتر قَفَسش
میرود عرﺵ خدا
نالهی عالم ز غَمَش
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غرق خون گشتِه عبایم
شده آن هم کَفَنش
کمرم گشته دو تا
خندهی دشمن به مَنَش
حرمله تیر خالصم
زد و رفت با هَدَفش
با چه رویی بِروم
نزد رباب تا حَرَمش

***
برگرفته از سبک نوحه
(واویال آه و واویال زمین کربال)
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۵۳
سیب سُرخ بهشتی
نگین درخت عالم است
به ضربهای کَبُود
گشته تمام تَنش
به خاک فِتاده به زیر چکمهها
شرمی نمیکنند ز باغبان با صفا!!
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زیارت(نوحه)
زیارتِ عشق
ماندهِ در دلِ من
چشم بِراه حرم
دیدهی تَرِ من
نصیبم کُن
رِزق و رُوزیِ من
کربالی حُسین
ای خدای من

***

میان جمع رفیقانم
سَر گریبانم
من پریشانم
نِگر آقا اشک چشمانم
زار و گریانم
ای حسین جانم
حسین جانم ای حسین جانم()6

***
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***
سفید مُویم
در جوانی و من
حسرتِ دیدار
مانده در دل من
رفیقانم در
زیارتُ و من
مانده ام تنها
ای خدای من

***

میان جمع رفیقانم
سَر گریبانم
من پریشانم

***

نِگر آقا اشک چشمانم
زار و گریانم
ای حسین جانم
حسین جانم ای حسین جانم()6

***
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ز شوق حرم
بی قرارم من
کی رسد پایان
انتظار من
گِره بُگشا
حل مشکلِ من
کربالیم بَر
ای خدای من

***
میان جمع رفیقانم
سَر گریبانم
من پریشانم

***
نِگر آقا اشک چشمانم
زار و گریانم
ای حسین جانم
حسین جانم ای حسین جانم()6
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رسم مهمانی
رسررررریده ظُهرررررر عاشرررررورا
حسررررین برررری یرررراورُ تنهررررا
میررررران قتلگررررراه دیررررردم
بِیامرررررد مرررررادرﺵ زهررررررا

***
بخوانرررد روضرررهِی جانسرررروز
زِ دسرررت قُرررومِ کینرررهِ تررروز
بیرررا ای شِرررمر پشررریمان شرررو
زِ اعمرررررال بَررررردت امرررررروز

***
ولررررری ِشرررررمر سرررررتمکاره
بررره دسرررتش خَنﺠرررری داره
ز برررررق چشررررمِ او خوانرررردم
خیررررررررال برررررررراطلی داره

***
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کِشررریده تیرررغ و بَرررر حَنﺠرررر
بررره روی نِررری نشرررانده َسرررر
نبرررود ایرررن رسرررم مهمرررانی
کمررری شَررررم کُرررن ز پیغمبرررر

***
نِررردا آمرررد کررره ای مَلعُرررون
بیرررررا از قتلگررررراه بیررررررون
تررررو سرررروزاندی دل زهرررررا
دل اهررررل حَرررررم را خُررررون

***
ترررو کُشرررتی شررراه عرررالم را
حُسررررین هسررررتیه خرررراتم را
خریررردی عاقبرررت ای ِشرررمر
بررره دسرررت خرررود جهرررنم را
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آرزوی کربال(نوحه)
یاحسرررررررین آرزوم اینررررررره
زائررررر کررررربُ و بررررال شررررم
بعرررد عُمرررری غرررمِ هﺠرررران
راهیرررره دشررررتِ بررررال شررررم

***
کرررررربال کعبرررررهی عشرررررقه
قبلرررررهی اهرررررل بهشرررررته
دُور گنبرررررردت میچرررررررخن
زائررررررات مثرررررل فرشرررررته

***
یررا حسررین بگیررر تررو دسررتم
گرچررره قلررربِ ترررو شکسرررتم
بررررررا گناهرررررران زیررررررادم
دل بررره دیررردار ترررو بسرررتم

***
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اشررررکِ مرررراتم روی گررررونم
کربالیررررررررت آرزویررررررررم
یاحسرررررین عنرررررایتی کرررررن
آخرررررره رفترررررره آبرررررررویم

***
قسررمت میرردم برره زهرررا(س)
حرررررراجتم رو بررررررده آقررررررا
ترررررا کُرررررنم عررررررض ارادت
خررررردمتِ حضررررررت سرررررقا

***
یررا حسررین بگیررر تررو دسررتم
گرچررره قلررربِ ترررو شکسرررتم
بررررررا گناهرررررران زیررررررادم
دل بررره دیررردار ترررو بسرررتم

***
ای حسررررین نگررررین خرررراتم
آبرررررروی هرررررر دو عرررررالم
بررررررا نگرررررراه کبریایررررررت
نظررررری نمررررا برررره حررررالم

***
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ذکررررررررر رو لبمحسررررررررینه
عشرررررقم برررررینالحرمینررررره
روی قبررررررررم بنویسرررررررید
زائررررررر امررررررام حسررررررینه

***
یررا حسررین بگیررر تررو دسررتم
گرچررره قلررربِ ترررو شکسرررتم
بررررررا گناهرررررران زیررررررادم
دل بررره دیررردار ترررو بسرررتم
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اَخا ابالفضل
سقای تشنه لب آخر نیامد
من از فراقش صبرم سر آمد
عباس برایم تنها امیده
آب آورد با دست بریده
عباس امیر لشکرم بودی برادر
تو غیرت روی زمین بودی دالور
اَخا ابالفضل()6
دیدی که اصغر خشکه زبانش
بُغض رقیه ،اشک روانش
آتش گرفتی ای کوه غیرت
داری زِ روی زینب خﺠالت
عباس امیر لشکرم بودی برادر
تو غیرت روی زمین بودی دالور
اَخا ابالفضل()6
مشک را گرفتی بر شانه ی خود
گفتی برادر آب آورم زود
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آماده ی رزم و جانفشانی
ماه مُنیرم تو در جنانی
عباس امیر لشکرم بودی برادر
تو غیرت روی زمین بودی دالور
اَخا ابالفضل()6
عباس تو تمثیلی از وفایی
اسطوره ی عشق ،مرد خدایی
گفتی برادر تنها نمانی
تا زنده هستم تو در امانی
عباس امیر لشکرم بودی برادر
تو غیرت روی زمین بودی دالور
اَخا ابالفضل()6
عباس بیا که چشم انتظارم
آبی نخواهم ای تو نگارم
رفتی فداییِ من بگردی
شرمنده از روی من نگردی
عباس امیر لشکرم بودی برادر
تو غیرت روی زمین بودی دالور
اَخا ابالفضل()6
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علمدار
ظُهر عطش کربال
شیون و غوغا شده
نوبت جانبازیِ
ساقی طفالن شده
نرو علمدار من ،قوت قلب حرم
امید لشکر تویی ،تکیهگه خواهرم
رفت قمر بو تراب
مشکُ و پُر کرده آب
آب رساند حرم
برای طفلِ رُباب
به روی لب زمزمه
یا فاطمه فاطمه
مدد ز مادر گرفت
پادشهِ علقمه
نرو علمدار من ،قوت قلب حرم
امید لشکر تویی ،تکیهگه خواهرم
اما میانهی راه
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کمین او یک سپاه
نشان گرفت حرمله
چشمای زیبای ماه
فتاده روی زمین
تک یَل امالبنین
دو دست سقا جدا
دشمنِ بی شَرم زِ کین
نرو علمدار من ،قوت قلب حرم
امید لشکر تویی ،تکیهگه خواهرم
ز علقمه چون شنید
نالهی ادرک اخاک
ز بهر یاری حسین
فتاده در خار و خاک
گفتا برادر ببین
قامت من تا شده
پای عدوی لعین
به خیمه ها وا شده
نرو علمدار من ،قوت قلب حرم
امید لشکر تویی ،تکیهگه خواهرم
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۱۴
ظهر روز دهم
یک طرف تمام عشق
و در مقابل هیچ
نه شیطان بود ،نه یارانش
نه شمشیرو نه زخم و نه ناله ای
میدان تنها ،میدان عشق بود
تمام عالم به تماشا نشسته بود
و در میان گرُود یکی آمد
هر چه تعلق داشت به معشوقش داد
آری ،چه تعلقات زیبایی
عباس ،رقیه
علی اکبر ،علی اصغر...
و در آخر
خود را نیز تقدیم معشوق کرد.
و چه زیبا گفت بانوی کربال
ما رایت اال جمیال…

