
 

 ماه مبارک 91شب  –زمینه سنتی 

 مردم همه بر سر زنید/یاد غم دلبر زنید

  عزای مرتضی شده/عزای مرتضی شده

 مسجد شده دریای خون/محراب و منبر الله گون

 بر رهبری جفا شده/عزای مرتضی شده

 مردم همه بر سر زنید...

 ای وای ازین درد و بال/شمشیر و فرق مرتضی

 هر دیده پر ُبکا شده/عزای مرتضی شده

 مردم همه بر سر زنید...

 هم خونجگر خیر البشر/هم میزند زهرا به سر

 که شاه دین فدا شده/عزای مرتضی شده

 مردم همه بر سر زنید...
 

************************ 
 ماه مبارک 91نوحه شب 

  

 موال غرقه به خون افتاده در محراب خون

 گویا غرقه به خون جان داده در محراب خون

 از غم دلخسته شد/فرقش شکسته شد

 واویال یا علی...

 ُفزُت َورّب ِ الکعبه ذکر او شد ای خدا

 دیدار روی زهرا فکر او شد او ای خدا

 با شور و زمزمه/ذکرش یا فاطمه

 واویال یا علی...

 گوید ببین زهرا قلبم به غم نشسته شد

 من فرقم شکست و تو پهلویت شکسته شد

 ای نور دیده ام/یار شهیده ام
 

 واویال یا علی...

 

 
 ماه مبارک 91زمینه شب 

  

 با چشم دالتون/با یک قلب بی تاب

 غرق خون ببینید/علی رو تو محراب

 فزُت َو رّب الکعبه/داره میخونه موال

 باره سفر می بنده/می ره دیدار زهرا

 حیدر حیدر یا حیدر...

  

 آسمون چشما/خون می باره امشب

 عزای باب/نوحه خونه زینبدر 

 صحابه ی با وفاش/با دلی زار و محزون

 میبرنش به خونه/با روی غرقه به خون

 حیدر حیدر یا حیدر...

  

 بین سجده ی عشق/با دلی خدایی

 کرده گل رو لبهاش/نغمه ی جدایی

 با یک دل پر غصه/با یک سر شکسته

 یادش میاد غمهای/کوچه و دست بسته

 حیدر حیدر یا حیدر...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ماه مبارک 91شب  –دم نوحه سنتی 

 دل اهل عالم به غم نشسته

 فرق اسدهللا،شده شکسته

 از داغ موال                       آه و واویال

 مرثیه میخواند حضرت زهرا

 واویال واویال آه و واویال...

 از فرق مرتضی،خون زد فوّاره

 قرآن ِ فاطمه شد پاره پاره

 با سوز و آوا                    بهر مرتضی

 مرثیه میخواند حضرت زهرا

 واویال واویال آه و واویال...

 اینجا غرقه به خون شد جسم موال

 آنجا جسم علی،شد ارباً ارباً 

 بر گل ِ لیال                 ِمن َ العاشورا

 مرثیه میخواند حضرت زهرا

 واویال واویال آه و واویال...

***************************** 

 

 واویال صد آه و واویالآه و 

 وا مصیبت از غربت موال        

 مسجد کوفه شد قتلگاه تو  

 یا ابا الزینب جان فدای تو         

 ای شب قدرم بزم غمت موال 

 کن مرا امشب، محرمت موال       

 حاجت عمرت امشب روا گردید     

 جان پاک تو چون فدا گردید     

 خورده ای ضربت از دست آن ملعون    

 قلب عالم از روضه هایت خون          

 نوای تو   فزت و رب الکعبه   

 کوفه گردیده کربالی تو  

  

 

 ماه مبارک 91شب  –واحد 
  

 موال موال یا ابالحسن...

 
 هستی ارباب یا علی مدد

 مارو دریاب یا علی مدد

 ابوتراب یا علی مدد

 ای عرش حق،خاک محضرت

 ضربت خورده بر فرق سرت

 دل عالم زار و مضطرت

 از جهل خلق خونجگر شدی

 از کینه ها پر شرر شدی

 در بین خون غوطه ور شدی

 یا موال ای،َسرَور همه

 غرق خون با شور و زمزمه

 تو می َروی نزد فاطمه

 کوفه شهر ماتم و غمه

 هر چی بگم از غمش کمه

 بی وفاییش ، قّد ِ عالمه

 امروز تو رو کشتن از جفا

 یه روزی هم میرسه آقا

 حدیث غمبار کربال

 تو کربال میشه محشری

 صاحب عزا میشه مادری

 ارباً ارباً میشه پیکری

 
 
 



 
 *حضرت زهرا)س( شده صاحب عزا

 ی مرتضی)ع(غرقه به خون شد عل

 حاجتش روا شد     جان او فدا شد

 افتاده یاد دست بسته      با سر خونین و شکسته

 یا زهرا یا زهرا یا زهرا)سالم هللا علیها(

 *مسجد کوفه شده دریای خون 

 چهره ی موال ز جفا الله گون

 روضه ی مدینه      زنده شد ز کینه

 دست بستهافتاده یاِد          با سر خونین و شکسته

 یا زهرا یا زهرا یا زهرا)س(
 

********************************* 

 

 دو دمه
 

 
 آه و صد واویلتا...           خورده ضربت بر سر شیر خدا

 آه و صد واویلتا...       حضرت زهرا)س(شده صاحب عزا

 

 

 

 

 

 

 
 

 ماه مبارک 91شب  –زمینه سنتی/واحد سنتی 

 واویال آه واویال واویال...

 لوای آرزو ها سرنگون شد/غم آل عبا از حد فزون شد

 میر المؤمنین غرقه به خون شدا

 شده رنگ شقایق کوکب او/دم ِ یا فاطمه ذکر لب او

 کند مرثیه خوانی زینب او

 دلم گشته ز داغش زار و خسته/به یاد تو به خاک غم نشسته

 پدر بر گو چرا فرقت شکسته

 غمت دل را به بزم خون نشانده/فلک بر غصه هایت،نوحه خوانده

 دگر جانی برای تو نمانده

 اال ای آنکه بر عالم امیری/همه عالم صغیر و تو کبیری

 پس از تو می شود رزقم اسیری

 درخت دلخوشی را ریشه کندند/پس از تو دست زینب را ببندند

 به اشک ما دراین کوفه بخندند

 


