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 پیشگفتار ناشر: 

 

 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست
 

 محروم نشد هرگز دل من زعلم

 نگرماکنون که به چشم عقل در می
 

 کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 

 معلومم شد که هیچ معلوم نشد
 

 

ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را ، همتاای دانای بی

مگر اینکه ناالیق باشد و آن عنایت را به باژگونه از  ،نیاز گردانیبه عدالت بی

هنوز نیاز بر مطالعه  ،. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سومدست دهد

شود. از این کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می

دانش و فرهنگ کشور  ،توانیم در جهت اعتالی علمبابت خوشحالیم که می

 قدمی هر چند کوچک برداریم. 

 
 و من اهلل التوفیق

 یوسفیاندکتر شمس الدین 

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان

 

 





 

 

 شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگانبه پاس تعبیر عظیم و انسانی

به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین 

 روزگاران بهترین پشتیبان است

های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در به پاس قلب

 گرایدبه شجاعت می پناهشان

 کنددریغشان که هرگز فروکش نمیهای بیو به پاس محبت

 کنماین مجموعه را به خانواده عزیزم تقدیم می

 

 یمحمد پناه
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اول فصل



 دل از سمی نویم  ♦ 01

 

 عشق یامهج

 میریخت دامن به اشک سجود حال در شمع

 ..آه که نفهمید پروانه

 دارد حرارت عشق

 ولی کرد تن به عشق یجامه او

 کمی سوخت پرش اول چرخش در

 نیست که برآورد ناله او

 بحبی نوازش رسم این

 :بگفت نیاورد تاب چون شمع

 نیست که کن تَن ز جامه این

 ....پری زود هر الیق



 00  ♦ دل از سمی نویم 

 

 فراق

 شردم ترروانرهید ترو فرراقِ از لحظه هر
 شرردم در برره در الررتیخ یهرراکوچرره در
 اتنشرانه مجنرون مرن غیدر مَکُن یلیل

 شردم جگرر خرون جانرا تو انتظار چشم
 



 دل از سمی نویم  ♦ 01

 

 زییپا

 زییپا باز

 قطرهِ قطرهِ

 ابر آلودبُغض اشک

 تَن بر ندینشیم

 درخت قِطعه کی انیعُر

 زییپا باز

 خِشخِش

 زرد برگ کی دادن جان

 رهگذر کی یخسته یپا ریز

 زییپا باز

 تلخ تلخ

 سخت چه بُلبُل دامن در گُل مرگ

 زییپا باز

 سرد سرد

 درد و ییتنها احساس از یطَعم



 01  ♦ دل از سمی نویم 

 

 تو نقش

 ترررو ادیررر الیررردرخ را امشررربم
 تلرخ تلرخ دمیکشر سَر را امقهوه
 ینرراگه فررالم فنجرران تَرره در

 ..هروی دمیرد را ترو یبرایز نقش



 دل از سمی نویم  ♦ 01

 

 کن میرها

 دردم از پُرررر و آه از پُرررر
 انیررپا یبرر انرردوه از پُررر

 دارم نهررران درد هرررزار
 ارانیر یمهرریبر از من
 دانردیمر چره امرا یکس
 خنردان و شرادم ظاهر به
 نالرردیمرر نهیسرر در یولرر
 زنرردان در افسرررده دلررم
 سررتیابر یعاشررق یهرروا
 براران یا ترو گررید ببار

 گشرت گُرم چرا یوفادار
 دوران یعهرد بد نیا در

 کرررن میرهرررا خداونررردا
 رِنرردان یلررهیح از رهررا
 چشمانم به دمید بَس که

 نررااهالن زِ پُررر یجهرران
 



 01  ♦ دل از سمی نویم 

 

 ییرها

 مُردابم مَکر ریاس لوفرین چو

 افسوس یول شُوقم از پُر

 آبم و گِل گرفتار

 برزخ نیا از کُن میرها

 تاب عالم دیخورش یا تو

 محزون ینهِیس رد من که

 دارم نَهان درد هزار



 دل از سمی نویم  ♦ 01

 

 دارید

 بررودم داریررب سررحر تررا را یشررب
 برررودم اریررر نگررراه دنبرررال بررره
 سرحرگه ترا را خود چشم نَبستم
 برودم دارید یتشنه شب آن من
 



 01  ♦ دل از سمی نویم 

 

 یماه اشک

 من ییتنها یبِرکه یماه

 دیگریم صدایب

 داستیناپ تَرَش چشم بر اشک

 آب در یحُباب گشته او آه

 برسد باال به است محال که



 دل از سمی نویم  ♦ 01

 

 هالحظه

 قفس کُنج یشب کبوتر چارهیب

 سخت دادن جان یلحظه

  و زدیم پَر و بال

 سَر به پرواز یشهیاند

 ... اما یفرصت

  کوتاست هالحظه

 کرد دیبا تکه تکه را آرزوها

 



 01  ♦ دل از سمی نویم 

 

 مرگ

 یعنی مرگ

 ما یِایدن یِپنهان یمهِین

 ما ذهنِ نهانِ مجهولِ فعلِ

 یعنی مرگ

 مِثال یب دانِجاو سِرّ و راز

 وِصال سحرگاه در ابدی جِلوه

 یعنی مرگ

 نِدا یب قِیعم نِیریش خوابِ

 خَفا اَندر خود آغوشِ کِشد یم

 یعنی مرگ

 وفا یب اریدِ نیز بَستن رَخت

 صفا و صُلح دنییجُو یِپ در

 یعنی مرگ

 دُور به ییایدُن یها تَعلق از

 گُور ازخاکِ طَمع چشمِ شَود پُر



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 یعنی مرگ

 اِنتها یب اَبد تا دنیکش پَر

 بها کم جهانِ از گشتن دُور

 یعنی مرگ

 نِگار عطر دنییبُو از یمَست

 پروردگار دنِید شوقِ و شُور

 



 10  ♦ دل از سمی نویم 

 

 قاصدک

 جان قاصدک

 کن پرواز وقفه یب

 باالتر و باال

 ستین یاَمن یجا نیزم

 اندنشسته نتیکم در خارها

 شکندیم ابرها بُغض

 را دشت سُکوت

 است باران یهیگر وقت

 رندیمیم غافالنه چه هالگُ

 تگرگ یلیس از

 جان قاصدک

 کن پرواز وقفه یب

 باالتر و باال

 آفتاب که آنجا

 را گرمش آغوش



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 است گشوده تو یبرا

 ابرها از باالتر

 توست انتظار در بهار آنجا ،یآر

 جان قاصدک

 کن پرواز وقفهیب

 



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 برانج

 آرامتر یاندک میهالحظه

 آسانتر ریبگ من بر اَجل یا

 یکن قبضه مرا جان یمدآ

 است کم خاک همه نیا

 !یکن خاکم

 خطاست پُر حسابم دارم قبول خود

 من اعمال دفتر

 گُناست مَشق

 کنم تا دِه یفرصت

 کار جبران

 گرنباشمید اهیس رو

 اری نَزد

 



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

  نهآی

 بود شفاف نهیآ

 دمید را خودم درونش از

 یشفاف آن به نه

 ...یآر

 زالل سنگ یسادگ نیا از من

 جِلمخِ در

 دیند.... دید من ز چه هر نهیآ

 ...قیرف یا

 منتظرند هانهیآ

 ...شد دیبا نهیآ



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 ..خبرندیب

 ..ندیگو

 میدار یمکان عارفان خلوت در

 میدار یمقام یاله درگاه به

 ..ندیگو

 است مهتاب یروشن ما دل

 میدار یباک چه رهیت شب ز

 خود خلوت در که حال

 ..خبرندیب خودشان از

 دندیلپ نفس یبنده

 ..خبرندیب یول

 دیخورش که یزمان تا

 گرست جلوه جهان به

 خطاست سپردند مهتاب به دل

 ..خبرندیب یول

 



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 ییبایز قتیحق

 دیرررپد آمرررد قضرررا حُکرررم از یروز
 دیسرررپ و نرراز و رُخ برررایز یدختررر
 بیررفر دل و بررود ایرردر او چشررم

 بیرررق یبرر و بررود آرام سرراحلش
 برراختم بَررد و انررداختم نگرراه کیرر

 انررررداختم اشررررتباه را دل ترررراس
 بررود معشرروق منررزل دل یکعبرره
 بررود شرروق و اقیاشررت طرروافش در
 را خانرره نیررا نبررود نررامحرم یجررا

 را نرررهیآئ نمرررود دیررربا شستشرررو
 اسررت باطررل الیررخ بررایز صررورت

 اسررت قابررل ییبجررو بررایز رتیسرر
 فروخرت برایز یچهره بر دل که هر

 بسروخت را خود دامن یشمع همچو



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 ماه با یشب

 ماه با نیهمنش

 حوض لب منشست

 شب یمهین تا

 !دارم یسوال ماه یا گفتم

 :بگو گفت

 ؟یسرگردان که ستیچ یپ از

 ؟یدانیم حرام چه از را خواب

 :گفت

 ستیخوابیب یکی عشق تیخاص از

 ستیتابیب جهان گرد آن از بعد



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 زمونه

 مرررررا بررررا زمونررررره رسررررم
 نرررررررررردارد وفررررررررررا راه

 فقررر  رنررردان کررره ییگرررو
 اسرررت کامشررران بررره ایررردن

 هسررررتم زنررررده یوقترررر تررررا
 ارمیررررن سررررخن بررررر لررررب

 دل یولررررر زبررررران بسرررررته
 اسررررت مررررا حررررال یایررررگو
 نباشررررررد مررررررا رسررررررم در

 صرررررداقت و یپررررراک جرررررز
 نیبنشررر ترررو یشرررب مرررا برررا
 نرررردارد ضرررررر بررررار کیرررر



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 نیریش مرگ

 بِنازم یعشق به من

 مُرد فرهادش که

 دنینرس تلخ طعم

 ...بُوَد نیریش چه گاه

 



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 دیخورش

 ما از یادهید چه دیخورش

 ...یدار ینخو دل غروب هنگام که



 10  ♦ دل از سمی نویم 

 

  قطره

 بارانم قطره کی

 دمیجوش ابر از

 میپا ریز آسمان یپهنا

 دارم پرواز یآرزو

 کوتاست یالحظه گرچه

 باستیز من یبرا یول

 دانمینم شد خواهد چه سرنوشت

 میرو بر زندیم باد مینس

 میجویم بودن یبرا ییجا

 نمیبنش یبرگُل دیشا

 تشنه یریکو بر دیشا

 ...دانمیمن شد خواهد چه ریتقد



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 ابر

 یبهررررررار یابرهررررررا
 دارنررررد یکرررروچک دل
 یرَعررررد غُرررررش بررررا

 ..نررردیگِریمررر کودکانررره
 



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 نگرب

 بنگر خود به یکم انسان

 یداریب یلحظه نیاول به

 الیخ و اهویه در شهیهم

 یاآمده کجا از

 ستیک آن از وجودت

 کجاست یاصل مقصد

 را مرگ قتیبنگرحق

 یکیتار یهالحظه

 یشمع ستین که

 ییروشنا آورد

 نماز یسجاده به

 ینباش که دمدهیسپ

 نماز یبخوان

 بنگر خود به

 گذشت که یروزگار به



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 غفلت یهیسا به

 نشست قلبت بر که

 ..گذشت ساده چه یآر

 اهیس یچهره به

 دیسپ روز در شود انینما که

 ...نندیب را تو خلق که



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 لدای شب

 لدای شب

 یمست سر و یشاد اگر

 !ستین یمالل

 ینشست نینگر یسفره بر اگر

 یشکست نیریش یهندانه یزد

 !ستین یمالل ...جانت نوش

 !یآر...لداستی شب

 !هرگز...است ایدن انیپا شب

 !ستین یمالل باشد اگر

 نیغمگ یکودک یبرا

 داندینم یشاد از که

 است خون از یجام چشمش دو

 ...!دارد کباب سفره سر

 یطوالن و است گرم یشب

 میگویم را لدای شب



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 دمید یدککو من یول

 دارد لهگِ سرما از که

 ینیریش و سرخ انار

 دارد خون رنگ آبش که

 ستین یمالل ینوش اگر

 دارد غم رنگ کودک که

 !ستین یمالل لداستی شب



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 وصال

 ابدی یتمام روز منتظرند اختران

 شوند عُشاق ره چراغ تا

 اهیس ابر یا تو حال

 وصال راه نما باز

 دیسف نور رُخت به بتابد تا

 ...یببر معشوق چهره از تو هم یابهره



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

 دلسوز

 باش گرانید دلسوز

 هستند زنده یوقت تا

 فوتش و عزا وقت

 است خاک مُشت کی مرده

 ندارد تپش قلبش

 ندارد نفس است سنگ

 باور یندار ایگو

 ندارد اثر هیگر

 کن یتفکر نیبنش

 یکتاب حساب خود با

 ستین رید تا بُکن یخوب

 ...یندار یفرصت چون



 11  ♦ دل از سمی نویم 

 

 وفا یب

 سرررتیابر مرررن چشرررم یواهررر
 یدانررریمررر چررره بررراران از ترررو

کُوتم  سررررتیتلخ یقهرررروه سررررُ
 یخررروانینمررر را فرررالش کررره
 را میگلررو ییتنهررا بُغررض فشرررده

 یدانیم چه میهاشب کابوس از تو
 سرتین بودن دهیناد از باالتر یغم
 یدانرینمر هرم آن نینرازن کنیول

 حسرودانت چشمان به یخار شُدم
 یدانرینمر قَردرم وفرایبر یا چرا



 دل از سمی نویم  ♦ 11

 

۲۷ 

 تو یبرا ستیقلب مرا

 یساز یاخانه کُنجش که

 باشد یمرحم حضورت

 ییتنها اوج وقت به

 بگذر یکم خود از ایب

 نگذر من ز ساده ایب

 تو یپا به خاکم نیبب

 ...تو یبرا ستیقلب مرا
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۲۲ 

 دور هفرت یرفتر کعبه طواف گر
 سرپرد جران دیبا عشق طواف در
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 اهرتظ

 میمَسرررررت و گنررررراه غررررررق
 میکررر مرررن دندانررر اریررر جُرررز
 خَلرررق نیبررر ظررراهر چشرررم در

 میخررراک هرررم و عرررارفُ هرررم
 برررر سرررجده میهررراسرررجده در

 کرررنم یمررر طانیشررر افکرررار
 میکررر مرررن ندانرررد اریررر جُرررز
 کررنم یمرر رنرردان مکررر مررن
 خلرررروتم یهررررالحظرررره در
 غفلرررررتم در اریررررر ادیررررر از

 دیشرررره از خجالررررت یجررررا
 کرررنمیمررر تکررررار پررررده یبررر

 میکررر مرررن ندانرررد اریررر جُرررز
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 وصال

 دیسیبنو مزارم سنگ سر بر

 وصال روز است آمده خ  سر ،نقطه

 و بودم عدم نقطه آن از قبل

 زوال حال در

 دمیرس نقطه ازآن بعد

 ...کمال یفراسو به





 دوم فصل
 یمذهب اشعار
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 دریح یاعلی

 نیغمگ یشب
 نیشرمگ هاکوچه
 خاموش یاخانه
 هوشیب یمادر
 داریب یالحظه
 ماریب ،ناتوان
 داره ها قِصه
 وارید نیا و دَرب
 نیسنگ یا ضربه
 نیکِ قصد به زد
 افتاد نیزم بر
 نید سُرخ اسی

 خاکستر و دود
 در پُشت به گُل
 کن قِضاوت خود
 اوری و هَمسر
 گفت پهلو به دست

 دریح یعل ای
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 نهیمد بیغر

 من نیدوم امام

 یهست حیضر یب رمیبم

 کارت کرم ،نامت حسن

 یهست عیبق تو یبیغر

*** 
 بتاباند که یشمع نه

 تخاموش و سرد مزار

 یمحبان نه ،زائر نه

 یهست رضا از تر بیغر

*** 
 زهر شد قاتلت درسته

 همسر یلهیح دست به

 یسوخت یم و سوخت یم جگر

 مادر و کوچه ادیب

*** 
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 یخاک چادر ادیب

 یناپاک دست ادیب

 کرد انینما یشرم یب که

 یلیس یضربه کوثر به

*** 
 گرید حادثه آن از پس

 یدار غم رنگ چهره به

 موال رفتند وقت به

 یدار لب به مادر فق 
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 (نوحه)دریارحی

 شکسررته یاسرری گُررل دمیررد درب پُشرت
 نشسرته غرم یهراکوچره برر گُرل عطر
 واریررد نیبرر سررپاردیمرر جرران یمررادر
 مِسررمار رهیررگیمِ گُررالب درب فشررار از
 

*** 
 دارد نالره فرراقش از امشب دریح

 دارد اللرره آن پژمررردن از یداغرر
 را یعلر احروال تو بنگر عیبق یا
 دارد ساله هجده اری کی فنک در
 

*** 
 خانره انردوه در دهیچیپ گُل عطر
 شربانه دفن شودیم امشب اسی

 او غُربرت برر یعل زدیریم اشک
 نِشرانه چرون نباشرد گُل مزار بر
 

*** 
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 دریرح یهراغرم و ییتنها هَمدم
 اوریرر ارویرر نررداره دریررح تررو بعرد
 نرهیمد از یدیکشر پَرر کبوتر یا

 خررآ ترو یِگَشت یعل ییِفدا جان
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 عطشان طفل

 عطشان یغُنچه نیا اربی

 مَنَش به یسِپُرد که

 از تو به سپارمیم

 بَدَنش شُعبه سه ریت

 من یماهه شش طِفل

 دَهَنش و لَبان خُشکهِ

 روان گشته یرو چه از

 بَدَنش نیخون یچِشمه

 نِشان کرده حرمله

 سُخَنَش نیریش حَنجر

 ندادند آب یاجرعه

 زَدَنش تِشنه لب

 بال زده مدست یرو

 قَفَسش کبوتر همچو

 خدا عرش رودیم

 غَمَش ز عالم یناله
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 میعبا گشتِه خون غرق

 کَفَنش هم آن شده

 تا دو گشته کمرم

 مَنَش به دشمن یخنده

 خالصم ریت حرمله

 هَدَفش با رفت و زد

 بِروم ییرو چه با

 حَرَمش تا رباب نزد

*** 
 نوحه سبک از برگرفته

 (کربال نیزم الیواو و آه الیواو)
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۵۳ 

 یبهشت سُرخ بیس

 است عالم درخت نینگ

 کَبُود یاضربه به

 تَنش تمام گشته

 هاچکمه ریز به فِتاده خاک به

 !!صفا با باغبان ز کنندینم یشرم
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 (نوحه)ارتیز

 عشق ارتِیز

 من دلِ در ماندهِ

 حرم بِراه چشم

 من تَرِ یدهید

 کُن بمینص

 من یِرُوز و رِزق

 نیحُس یکربال

 من یخدا یا

*** 
 قانمیرف جمع انیم

 بانمیگر سَر

 شانمیپر من

*** 
 چشمانم اشک آقا نِگر

 انمیگر و زار

 جانم نیحس یا

 (6)جانم نیحس یا جانم نیحس
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*** 
 میمُو دیسف

 من و یجوان در

 دارید حسرتِ

 من دل در مانده

 در قانمیرف

 من و ارتُیز

 تنها ام مانده

 من یخدا یا

*** 
 قانمیرف جمع انیم

 بانمیگر سَر

 شانمیپر من

*** 
 چشمانم اشک آقا نِگر

 انمیگر و زار

 جانم نیحس یا

 (6)جانم نیحس یا جانم نیحس

*** 
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 حرم شوق ز

 من قرارم یب

 انیپا رسد یک

 من انتظار

 بُگشا گِره

 من مشکلِ حل

 بَر میکربال

 من یخدا یا

*** 
 قانمیرف جمع انیم

 بانمیگر سَر

 شانمیپر من

*** 
 چشمانم اشک آقا نِگر

 انمیگر و زار

 جانم نیحس یا

 (6)جانم نیحس یا جانم نیحس
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 یمهمان رسم

 عاشرررررورا ظُهرررررر دهیرسررررر
 تنهررررا اورُیرررر یبرررر نیحسرررر

 دمیرررررد قتلگررررراه انیرررررم
 زهررررررا مرررررادرش امررررردیبِ
 

*** 
 جانسرررروز یروضرررهِ بخوانرررد

 تررروز نرررهِیک قُرررومِ دسرررت زِ
مر یا ایرررب  شرررو مانیپشررر شرررِ
 امرررررروز بَررررردت اعمرررررال زِ
 

*** 
مر یولررررر  سرررررتمکاره شرررررِ
 داره یخَنجرررر شدسرررت بررره
 خوانرررردم او چشررررمِ برررررق ز
 داره یبرررررررراطل الیررررررررخ
 

*** 
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 حَنجرررر بَرررر و غیرررت دهیکِشررر
ر نشرررانده ینِررر یرو بررره  سرررَ
 یمهمررران رسرررم نیرررا نبرررود
رم یکمررر  غمبرررریپ ز کُرررن شرررَ
 

*** 
 مَلعُرررون یا کررره آمرررد نِررردا

 رونیرررررب قتلگررررراه از ایرررررب
 زهرررررا دل یسرررروزاند تررررو
 خُررررون را حَرررررم اهررررل دل
 

*** 
 را عرررالم شررراه یکُشرررت ترررو

 را خرررراتم هیهسررررت نیحُسرررر
مر یا عاقبرررت یدیرررخر  شرررِ
 را جهرررنم خرررود دسرررت بررره
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 (نوحه)کربال یآرزو

 نرررررررهیا آرزوم نیاحسررررررری
 شررررم بررررال و کررررربُ زائررررر
 هجرررران غرررمِ یعُمرررر بعرررد
 شررررم بررررال دشررررتِ هیررررراه
 

*** 
 عشرررررقه یکعبررررره کرررررربال
 بهشرررررته اهرررررل یقبلررررره

 چرررررررخنیم گنبرررررردت دُور
 فرشرررررته مثرررررل زائررررررات

 

*** 
 دسررتم تررو ریرربگ نیحسرر ایرر
 شکسرررتم ترررو قلررربِ رچرررهگ

 ادمیررررررز گناهرررررران بررررررا
 بسرررتم ترررو داریرررد بررره دل
 

*** 
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 گررررونم یرو مرررراتم اشررررکِ
 میررررررررآرزو تیررررررررکربال

 کرررررن یتیعنرررررا نیاحسررررری
 میآبرررررررو رفترررررره آخرررررره

 

*** 
 (س)زهرررا برره دمیررم قسررمت

 آقررررررا بررررررده رو حرررررراجتم
 ارادت عررررررض کُرررررنم ترررررا

 سرررررقا حضررررررت خررررردمتِ
 

*** 
 دسررتم تررو ریرربگ نیحسرر ایرر

 شکسرررتم ترررو قلررربِ گرچررره
 ادمیررررررز گناهرررررران بررررررا
 بسرررتم ترررو داریرررد بررره دل
 

*** 
 خرررراتم نینگرررر نیحسرررر یا

 عرررررالم دو هرررررر یآبررررررو
 تیررررررایکبر نگرررررراه بررررررا
 حررررالم برررره نمررررا ینظررررر

 

*** 
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 نهیحسررررررررلبم رو ذکررررررررر
 نرررررهیالحرمنیبررررر عشرررررقم

 دیسررررررریبنو قبررررررررم یرو
 نهیحسرررررر امررررررام زائررررررر

 

*** 
 دسررتم تررو ریرربگ نیحسرر ایرر

 شکسرررتم ترررو قلررربِ گرچررره
 ادمیررررررز گناهرررررران بررررررا
 بسرررتم ترررو داریرررد بررره دل
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 ابالفضل اَخا

 امدین آخر لب تشنه یسقا

 آمد سر صبرم فراقش از من

 دهیام تنها میبرا عباس

 دهیبر دست با آورد آب

 برادر یبود لشکرم ریام عباس

 دالور یبود نیزم یرو رتیغ تو

 (6)ابالفضل اَخا

 زبانش خشکه اصغر که یدید

 روانش اشک، هیرق بُغض

 رتیغ کوه یا یگرفت آتش

 خجالت نبیز یرو زِ یدار

 برادر یبود لشکرم ریام عباس

 دالور یبود نیزم یرو رتیغ تو

 (6)ابالفضل اَخا

 خود ی شانه بر یگرفت را مشک

 زود آورم آب برادر یگفت
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 یجانفشان و رزم ی آماده

 یجنان در تو رمیمُن ماه

 برادر یبود لشکرم ریام عباس

 دالور یبود نیزم یرو رتیغ تو

 (6)ابالفضل اَخا

 ییوفا از یلیتمث تو عباس

 ییخدا مرد ،عشق ی اسطوره

 ینمان تنها برادر یگفت

 یامان در تو هستم زنده تا

 برادر یبود لشکرم ریام عباس

 دالور یبود نیزم یرو رتیغ تو

 (6)ابالفضل اَخا

 انتظارم چشم که ایب عباس

 نگارم تو یا نخواهم یآب

 یبگرد من ییِفدا یرفت

 ینگرد من یرو از شرمنده

 برادر یبود لشکرم ریام عباس

 دالور یبود نیزم یرو رتیغ تو

 (6)ابالفضل اَخا
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 علمدار

 کربال عطش ظُهر

 شده غوغا و ونیش

 یِجانباز نوبت

 شده طفالن یساق

 حرم قلب قوت، من علمدار نرو

 خواهرم گههیتک ،ییتو لشکر دیام

 تراب بو قمر رفت

 آب کرده پُر و مشکُ

 حرم رساند آب

 رُباب طفلِ یبرا

 زمزمه لب یرو به

 فاطمه فاطمه ای

 گرفت مادر ز مدد

 علقمه پادشهِ

 حرم قلب قوت، من علمدار نرو

 خواهرم گههیتک، ییتو لشکر دیام

 راه یانهیم اما
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 سپاه کی او نیکم

 حرمله گرفت نشان

 ماه یبایز یچشما

 نیزم یرو فتاده

 نیالبنام لیَ تک

 جدا سقا دست دو

 نیک زِ شَرم یب دشمنِ

 حرم قلب قوت ،من علمدار نرو

 خواهرم گههیتک، ییتو لشکر دیام

 دیشن چون علقمه ز

 اخاک ادرک یناله

 نیحس یاری بهر ز

 خاک و خار در فتاده

 نیبب برادر گفتا

 شده تا من قامت

 نیلع یعدو یپا

 شده وا ها مهیخ به

 حرم قلب قوت، من علمدار نرو

 خواهرم گههیتک ،ییتو لشکر دیام
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۱۴ 

 دهم روز ظهر

 عشق مامت طرف کی

 چیه مقابل در و

 ارانشی نه ،بود طانیش نه

 یا ناله نه و زخم نه رویشمش نه

 بود عشق دانیم ،تنها دانیم

 بود نشسته تماشا به عالم تمام

 آمد یکی گرُود انیم در و

 داد معشوقش به داشت تعلق چه هر

 ییبایز تعلقات چه ،یآر

 هیرق، عباس

 ...اصغر یعل ،اکبر یعل

 آخر در و

 .کرد معشوق میتقد زین را خود

 کربال یبانو گفت بایز چه و

 …الیجم اال تیرا ما


