
 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 
 

هللا اکبر / چه غوغایی به پاست / میون کوچه هاست / عزای مادرم 
 زهراست

  

 هللا اکبر / میون کوچه ها / دستای مرتضی / بسته شده واویال 
  

 فاطمه / زندگی بی تو دیگه سخته برام 
  

 فاطمه / حرومه بی تو نفس کشیدنام 
  

 رمق نمونده تو چشامفاطمه / از غمت  

  
 براتو / فاطمه / چندروزیه دلواپسم 

  
 توروجون حیدر / بی من نری هم نفسم 

  

 مرو زهرا / تموم هستی علی 
  

 آه و واویال / مادر پریشونی / دیگه نمی تونی / ایشاّلا که می مونی 
  

 آه و واویال / با درد بی شمار/ نرو از این دیار / مارو تو غم ها نگذار 
  

 مادرم / سوخته بال و پَرت از،شعله و دود 

  
 مادرم / بمیرم گوشه ی چشمته کبود 

  
 مادرم / آخه من نمی دونم گنات چی بود؟؟ 

  

 اگه پر / بگیری / ای مادرم تنها میشیم 
  

 نروکه / بعد تو / ما همدم غم ها می شیم 
  

 مرو زهرا / تموم هستی علی 

  
 مد / گرفته دل مدد/ دلم تا کربالش پر زدبازم دوباره / اسم حسین او 

  
 ایشاّلا روزی / بیاد که ما همه/باذکر فاطمه /یه شب بریم علقمه 

  
 یاحسین / دل من دوباره باز هوائیه 

  

 یاحسین / اسیر دو گنبد طالئیه 
  

 یاحسین / توی هیأت تو کربالئیه 
  

 ایشاّلا / بمیرم / حسین میون روضه هات 

  
 روزی / منم بیام به کربالتالهی / یه  

  
 ثارهللا / به من یه کربال بده 

 
 
 
 
 

 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ( 

 
 دامِن ُامُّ البَنینو بگیریم –امشب باید  

  
 بگیم که مادر به عشقت اسیریم –امشب باید  

  
 برای موّل ابالفضل بمیریم –امشب باید  

  
 یاور شدن مادری که تموم ّلله هاش / برای ارباب 

  
 (2میوِن کربال برا حسین / به عشق موّل بی َسر شدن) 

  
 اُمُّ البَنین / هستیاِ من فدای تو 

  
 اُمُّ البَنین / فدای بچه های تو 

  
 اُمُّ البَنین / منم ابالفضلی شدم 

  

 اُمُّ البَنین / از برکِت دعای تو 
  

 مادِر اربابم ابالفضل ( –) وای  
  

 روضه می خونه ِز داغِ جوونِش –هر شب داره  
  

 ُعمریه از َغم بریده امونِش –روضه ای که  
  

 نََفس نداره ، می گیره زبونِش –تا می خونه  
  

 می خونه از روضه ی کربال / از خنجر و از حنجِر حسین 
  

 می گه کی بود، ُبرید َسر از تَنِش / به پیش چشم ِ مادِر حسین 
  

 سوگواِر تو اُمُّ البَنین / عالَمی 
  

 اُمُّ البَنین / خزون شده بهاِر تو 

  
 اُمُّ البَنین / برای ماتَِم شما 

  
 اُمُّ البَنین / این چشا گریه داِر تو 

  
 مادِر اربابم ابالفضل ( –) وای  

  
 با ِدلی که نداره هیچ طاقت و صبر –هر شب بی بی  

  
 کنجِ بقیع ، گریه می باره پای چار صورتِ قبر 

  
 چشمای اُمُّ البَنین شده مثل ابر –از غصاه ها  

  
 می گه ابالفضِل عزیِز من / کی با َعمود فرقِ تو رو شکست 

  
 دشمن دیگه دسِت ماها رو بَست« / که بعِد رفَتنِت» زینب می گفت :  

  

 یا ابالفضل / ای ُگِل یاِس مه جبین 
  

 یا ابالفضل / بیا و حالَمو ببین 
  

 َرم حالِل پَسَرمیاابالفضل / شی 
  

 یاابالفضل / ُگل پسِر اما بنین 
  

 مادِر اربابم ابالفضل ( –) وای  
 



 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 بی تو دلخونم / مست و مجنونم / باتو می مونم / ثارهللا

 ارباب مایی / ذکر دلهایی / عشق زهرایی /ثارهللا

 چی می شه مبتال بشم

 آقا حاجت روا بشم

 زائر کربال بشم / یاموّل

 در نمیاد دیگه صدام

 چی جوری پس بگم آقام

 از تو من کربال می خوام / یاموّل

 شاه بی همتا // یاحسین آقام

 من فقط از تو // کربال می خوام

 ) یاحسین موال (

 دل به نام تو / صید دام تو / مست جام تو / ثارهللا

 باز هواییم کن / نینواییم کن / کربالییم کن / ثارهللا

 تموم زندگیم فدات

 دوس دارم که بانوکرات

 بیام آقا به کربالت / یاموّل

 شهدل من مست و مدهو

 از غم تو سیاپوشه

 پرکشیده تا شش گوشه / یاموّل

 پرچم سرخت // دلمو خون کرد

 ذکر ثارهللا // منو مجنون کرد

 ) یاحسین موال (

 خواهری از تلا / می بینه اول / گوشه ی مقتل / غوغا شد

 پیکری پامال / هی می ره از حال / می بینه گودال / دریا شد

 از روی تل باتاب و تب

 می نسبزینب هاش

 هی می خونه به زیر لب / وای مادر

 دیگه سهمم اسارته

 کوفه قوم بی غیرته

 درد من درد غارته / وای مادر

 سِر َمحرم هام // به روی نیزه

 منو دق می ده // چشای هرزه

 ) یاحسین موال (

 حالل مشکل / قمر کامل / قبله ی هر دل / عباسه

 سید و سرور / ساقی لشکر / ثانی حیدر / عباسه

 آرزومه که با همه

 سینه زنهای فاطمه

 پربگیرم تا علقمه / ابالفضل

 یه نگاهت بسه برام

 سرور و شاه بامرام

 از جون و دل تورو می خوام / ابالفضل

 ) یاابوفاضل (

 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(
 

 ای عشق بی همتا / موّل یا ثارهللا

 ابی عبدهللا  چشماتم  مدیون

 آرزوی دلها / دیدن کربال

 حرمت موّل  پرمی گیره دل تا

 چشمای ، مِن مجنون // از گریه ، خیسِ بارون // ثارهللا ، بیا دریابم

 تاجایی ، که بتونم // عشقمه ، که بخونم // ثارهللا ، تویی اربابم

 یاحسین تویی دین و دنیای من

 پس چی شد آقا کرببالی من

 موال (یا  ) عشق من حسین ثارهللا

 تاوقتی جون دارم / افضل اّلذکارم

 لعن ِ علی آل ِ بنی امیاه س

 دلم خاک پاته / می گن که برات ِ 

 کربال تو دست ِ بی بی رقیاه س

 می دونم ، که می دونی // از چشمام ، تو می خونی // که حرفم اینه یک کالم

الممی خونم ، تا شهادت // تا محشر ، تا قیامت // می خوامت ، آقا   والسا

 ذکر یا حسینه  شور عاشقی

 بین الحرمینه  عشق آخرم

 یاموال (  ) عشق من حسین ثارهللا

 وقتی گرفتارم / یاوری ندارم

 دل ناقابل  من بااین  می خونم

 یاکاشف الکربه / فرمانده ی حربه

 حالل مشکالت یاابوفاضل

 لیای ذکر ، لب قائم // ای ماه ، بنی هاشم // آقاجان ، شه ُپر بذ

 آقای ، همه دنیا // سقای ، لب دریا // ساّلری ، تو ابالفضلی

 اماید خیمه ها  دستای تو بود

 بی دست کربال  دستمو بگیر

 یاموال (  ) عشق من حسین ثارهللا



 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 میون بستر –چند وقته مادر ما 

 حتی ِز حیدر –رو می گیره از همه 

 برای رفتن –دست به دعا می گیره 

 ربمونه ماد –اماا خداکنه که 

 خدایا مادر ما رو بیا شفا بده / به درد دل ما بیا دوا بده

 ما ؛ خدا / مادر ما رو دوباره بیا به ما بدهخیلی زوده بی مادری برای 

 خیلی زوده برای رفتن –مادر 

 دیگه نخون دعای رفتن –مادر 

 انقدر نگو خدا نگهدار –مادر 

 به خود نگیر هوای رفتن –مادر 

 ای مادر –) مرو 

 ای مادر / مرو مرو ای مادر / مرو مرو ای مادر ( –مرو مرو 

 ارونمی باره ب –چند روزه که چشامون 

 مادر ما جون –تا وقتی که نداره 

 کنار بستر –یه شب دیدیم همگی 

 از دهنش خون –با سرفه هاش می باره 

دیدیم با یه زحمتی مادر می کشه نفس / هنوز به یاد لحظه های روز حادثه 

 س

با هر نفس که می کشید به زیر لب می گفت : / خدا منو زودتر پرم بده از 

 این قفس

 شده براش یه زندون دنیا –ای وای 

 چشاش شده یه کاسه ی خون –مادر 

 نذر می کنیم نماز وروزه –با هم 

 بشه حال مریض دلخون –تا خوب 

 ای مادر –) مرو 

 ای مادر / مرو مرو ای مادر / مرو مرو ای مادر ( –مرو مرو 

 تموم زنها –وقتی میان عیادت 

 تو خونه ی ما –با طعنه پا میذارن 

 به هم می گفتن –با خنده خیلی آروم 

 می میره زهرا –مژده بدید که دیگه 

به زخم تازه ی ما ِهی نمک می پاشیدن / خوشحال بودن که مادرم رو نیمه 

 جون دیدن

 برای اینکه بزنن آتیش دل ما رو / به حال زار و بی قرار ما می خندیدن

 مادر ما مثل قدیم نیست –دیگه 

 بره صفا به زندگیم نیست –اگر 

 من فهمیدم میون عالَم –تازه 

 غریب تر از بچه یتیم نیست –هیچ کی 

 ای مادر –) مرو 

 ای مادر / مرو مرو ای مادر / مرو مرو ای مادر( –مرو مرو 

 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 

 عزای زهرا –رسیده باز فاطمیه 

 برای زهرا –دوباره مشکی می پوشم 

 فدای زهرا –الهی که جونَم بشه 

 ای مادر دوباره بیرق َغم به پاست / روضه خوِن فاطمه این شبا خوِد ُخداستبر

 با این که قبرِ مادر ما نامشخصه / ولی همینجوریش خدایی قبله گاه ماست

 داره نم نم می باره / از چشمای ما بارون

 از َغِم بی بی زهرا / یه چشمم اشک ، یکی خون

 مادر سادات –جونَم فدات 

 ) اُما أبیها(

 

 

 کوچه ی بنی هاِشم

 بادرد و غم هاش –برا پَسر، چه ُمشکله 

 به پیش چشماش  –مادر و سیلی بزنن 

 کاری ز دستاش –بدتَر از اونکه بر نیاد 

 چرا رو خاکا افتادی بهونه ی حسن / پاشو بریم ای مادِر نمونه ی حسن

 شونه ی حسنتا اینکه برگردیم ، بریم با هم به خونَمون/ بذار دو دستتو به روی 

 ای مادرم الهی / دوِر َسِرت بگردم

 شرمنده ام از اینکه / برات کاری نکردم

 به خون نشسته –دلم شکسته 

 

 ) اُما أبیها(

 شهادت حضرت زهرا)س(

 خونَمون امشب –پَر می گیری فاطمه از 

 رسیده بر لب –از َغِم تو جاِن علی 

 مادر زینب –بیا و رحمی کن نرو 

 ه به دستای تو دخترت/ تموم زندگیتو دادی پای حیدرتببین که چشم، دوخت

 تا صورت نیلی تو دیدم کمرم شکست / طاقتمو گرفت کبودی های پیکرت

 بی تو از دنیا سیَرم / بانوی خسته ی من

 پشِت منو شکستی / پهلو شکسته ی من

 مرو زهرا –جاِن موّل 

 ) اُما أبیها(

 تمناای کربال...  

 اشکای مابه  –یا فاطمه کن نظری 

 ببین که از َغِمت شکست / این دّلی ما

 امشب بیا امضا بکن / کربالی ما

 دوباره این دل پریشونم نوا گرفت / دوباره باز بهونه ی کرببال گرفت

 هر کسی که می ره زیارتِ آقام حسین / کربالشو از مادر خون خدا گرفت

 از فکر من یه لحظه / کربال دور نمی شه

 / کربالم جور نمی شه هر َدری زدم اماا

 کربال می خوام –مادر ِ آقام 



 

 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 

 رسیده فاطمیه باز دوباره / سیاه بپوشید / با إذن مادر

 بگیریم مجلس عزا برای / مادر سادات / همراه حیدر

 بیاید با هم بریم مدینه –با کاروان غصاه و غم 

 برا ِشفای زخم سینه –دست دعا باّل بگیرید 

 خدا رو چه دیدی / شاید همین فاطمیه بمیریم

 خدا رو چه دیدی / شاید برات کربال بگیریم

 (3مادر ارباب / دلم رو دریاب )

 می رسه باز به گوش من صدای / ناله های / حضرت زهرا

 ردا خون تازه مونده هنوزم / تو کوچه های / غربت زهرا

 مبه پشت در آتیش و هیز –هنوز چشام داره می بینه 

صدای خنده های مردم –هنوز داره می یاد به گوشم   

 انگاری می بینم / که دستای بابای ما رو بستن

 انگاری می بینم / که پهلوی مادرمو شکستن

 (3مادر ارباب / دلم رو دریاب )

 صدای ناله و گریه ی یتیما / از بین خونه / بازم بلنده

 داره می خندهولی دیدم که یه بی حیا کنار / اون در سوخته / 

 کم مونده تا که جون ببازه –اماا یه مرد بی شکیبی 

 علی داره تابوت می سازه -کنار گهواره ی محسن

 مرد خیبر شکن / داره با گریه زیرلب می خونه

 این که رسمش نبود / غسل شبونه ، دفن مخفیونه

 (3مادر ارباب / دلم رو دریاب )

 

 

 واحد حماسی )برادر اسماعیل شبرنگ(

 

 سینه زن شاه عالمینم

 دیوونه ی اربابم حسینم

 خدامی دونه از روز اوال

 آواره ی بین الحرمینم

 تاب وتب من // خواب شب من

 دیدن ایوون طالته

 می دونی ارباب // با دل بی تاب

 آرزومون کرب و بالته

 آبروی عالمین –حسین 

 تویی نور نیارین –حسین 

 شه بین الحرمین –حسین 

 ) حسین // شه بین الحرمین (

 کرت اسیر چاووششده نو

 می خونه دوباره مست و مدهوش

 الهی یه روزی قسمتم شه

 جونمو بگیری پای شش گوش

 کشته ی مقتل // عشق تو اوال

 خدا گذاشته تو سرشتم

 بی هیچ بهونه // خدا می دونه

 شش گوشه ی توئه بهشتم

 به غم تو مبتالس –دلم 

 آرزوی نوکراس –حرم 

 محو عکس کربالس –چشام 

 شه بین الحرمین () حسین // 

 منوبه غم زمونه نسپار

 منو برای خودت نگهدار

 همیشه و هرجا گفتم اینو :

 غالم تو هستم ای علمدار

 ای شاه پربذل // آقام ابالفضل

 من نوکر فاطمه هستم

 ای صاحب مشک // مجواز اشک

 گریه کن علقمه هستم

 تکیه گاه عالمین –تویی 

 شه مقطوع الیدین –تویی 

مس حسین –تویی   شرف الشا

 ) حسین // شه بین الحرمین (

 

 

 



 

 (امیر عباسیواحد حماسی )برادر 
 

 یا فاطمه)س( یا ام ابیها)س(...

 دل بی قرارت  *ای اهل عالم

 ای مداح تو پروردگارت                

 خرام جهان از روح بهارت

 محزون و زارت  قلب مدینه            

  

 نور حمیده   *ای عصمت ا...

 ن ماتم کشیدهاز دست دشم               

 ای در جوانی قامت خمیده

 در پشت آن در شدی شهیده            

  

 *مسیر حق را محور شدی تو

 فدای راه رهبر شدی تو               

 یگانه یار حیدر شدی تو

 بهر وّلیت پرپر شدی تو            

  

 *لعنت حق بر دشمن پستت

 هستی عالم بسته به هستت          

 در جنت حور و ملک پابستت

 خیر البشر زد بوسه به دستت     

  

 *ذکر شهیدان یا فاطمه)س( جان

 تمام قرآن یا فاطمه)س( جان        

 نوای عشق سید علی و

 پیر جماران یا فاطمه)س( جان    

 (امیر عباسیواحد حماسی )برادر 

 

 سالم خدا بر تو یا فاطمه)س(

 به یاد تو ای عبد ایزد مرا

 مدینه سالمکنم دم به دم بر     

 مدینه سالم ای حریم وّل

 ُبَود خاک تو فخر عرش خدا 

   مدینه سالم ای حریم رسول

 به خاکت نهان گشته قبر بتول

 مدینه سالم ای بهشت رفیع

 بود زینتت خاک پاک بقیع   

 مدینه بخوان روضه بر عاشقان

 ه سوز دل و آه و اشک روانب   

 بخوان روضه آتش شعله ور

 از آن بانوی مانده در پشت در 

 بخوان روضه غربت منجلی

 ز شرح غم محسن بن علی

 بخوان روضه درب افروخته

 ز میخ در و چادر سوخته

 بخوان روضه درد شام و سحر

 پشت در که مجروحه شد فاطمه)س(  

 بخوان روضه روی نیلی شده

 نصیب وی از کینه سیلی شده   

 بخوان روضه روح افالکی اش

 از آن کوچه و چادر خاکی اش        

 بخوان روضه شبنم یاسمن

 غم سیلی و گریه های حسن       

 بخوان روضه روی گشته کبود

 گناه گل حیدر آخر چه بود            

 بخوان روضه چشم گریان او

 ز ضعف تن و دست لرزان او       

 بخوان روضه طاقت کم شده

 ز بار ستم قامت خم شده  

 بخوان روضه غربت حیدری

 که خانه نشین گشته یک رهبری   

 بخوان از غم غصب باغ فدک

 ز زخم دل اهل بیت و نمک    

 الهی که ما یار موّل شویم

 فدای علی مثل زهرا)س( شویم    

 ز بیداری مسلمین شد عیان

 شده موقع مرگ مستکبران        

 به جنات رهی غیر ازین جاده نیست

 تبراای ما لعن بر صهیونیست             

 الهی که با عزاتی منجلی

 بمانیم همه یار سید علی              

 مؤمنین  د نام تو نغمهبوَ 

 پریشان ببین حال مستضعفین        

 عطایی نما مؤمنین را همه

 رسان از کرم ، مهدی فاطمه)س(      



 (امیر عباسیواحد حماسی )برادر 
 

 أغیثینی أغیثینی یا زهرا)س(

 به یا زهرا)س( شود هر دل خدایی

 که باید شد به راه دین فدایی                 

 گل حیدر عزیز مصطفایی

 به قربانت که تو خیر النسایی)س(            

 تویی آن کس که مدااحت خدا شد

 پس از بابا بگو با تو چه ها شد               

 تویی کوثر ، تویی طاها ، تو نوری

 تو قرآن و تو انجیل و زبوری           

 فدای آن وجود حق پرستت

 پیمبر خم شده بوسیده دستت           

 جمال حق ز روی تو هویدا

 تو زهرایی)س( تو زهرایی)س( تو زهرا)س(    

 تو معنایی به پاکی و به عصمت

 فدا گشتی به اثبات وّلیت             

 بگو از چه شدی قامت خمیده

 چرا گشتی به قدا خم شهیده             

 

 



 


