یادی از مادران شهدا و ترویج فرهنگ شهادت

بچه ها یادتون نره حال و هوای شهدا/شما هارو قسم میدم به
مادرای شهدا

نوحه برای تشعیع شهدای گمنام

زائران آن شهید کربالیی

السالم ای عاشیان کبریایی

ای شهیدان ای شهیدان ای شهیدان...
آه/اونها که دادن/مهجور و گمنام/جووناشون و/در راه اسالم
السالم ای جان نثاران حسینی
آی بچه ها خوبه که ما/پیرو ِ اونها باشیم /فدایی ِ عشق حسین/مثل
شهیدا باشیم
آه...آه و واویال...
راه شهیدا راهیه که واقعا ً خداییه/صراط ِ مسقییمه و مسیر کربالییه

السالم بی قراران ِ خمینی
حق و دین ِ اسالم
یاوران راه
ّ

شهره های گشقه گمنام
السالم ای ُ

با شما دل ها سر و سامان بگیرد داده اید جان،تا که ایمان جان
بگیرد
واقعا ً که گرمی ِ دلها شمایید

شیعیان حضرت زهرا شمایید

آه/راه شهیدا/راه حسینی/موندن تا آخر/یار خمینی
بسقه ای م ما،با شما عهد سعادت
باید ما هم مثل اونا/یار ولی بمونیم/همیشه یار و یاور ِ/سید علی
بمونیم

با شماییم از والدت تا شهادت

ما که غرق جرم و عصیا و گناهیم
سیاهسم

پیشقان ای رو سپیدان ،رو

آه...آه و واویال...
پیچیده تو فضای دل عطر مزار شهدا/از کنار مزارشو ن دال میره کرببال

غرق دنیا و میام و ُپست و میزیم

اشک خجلت باید از دیده بریزیم
جدایید
زائران ِ آن شهید سر ُ

ای خوشا بر حالقان که با خدایید
آه/چه کربالیی/که خاک ِ درده/هنوز یه خواهر/داره میگرده
نمی بینه تو ققلگاه/پیکر نور عین و/پیدا نمیکنه تن ِ/بی کفن حسین و

آن حسینی که شده با کام ِ عطشان کشقه و در خاک و خون از
کینه غلطان

آه...غریب مادر...

وامصیبت وامصیبت وامصیبت...

آی شهدا بیاید به یاد کربال گریه کنیم/بیاید برای غربت خون ِ خدا گریه
کنیم
ح العطشان/به کربال شد
آه/برا غریبی/که سر جدا شد/ذب ی ُ
به یاد داغ کربال/جونها رسیده بر لب/فیط خدا میدونه که/چه ها
کشیده زینب
آه...مظلومه زینب...

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

آن حسینی که فدا شد جان ِ پاکش
به خاکش
خواهر او می زند بر سینه و سر
سرخ مادر
ای عزیز فاطمه آبت ندادند

ای فدای آن تن ِ بی سر

گشقه جاری اشک چشم

بر گلویت از جفا خنجر نهادند

سنان و شمر
قلب عالم شد ز داغ غربقت خون لعنت حق بر َ
ملعون

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

نوحه برای تشعیع شهدای گمنام

نوحه برای تشعیع شهدای گمنام
فداییان دین و مکقب ِ اسالم سالم خدا بر شهیدان گمنام

سرباز پیغمبر شهید گمنام سالم ِ خدا بر شهید گمنام
ذکر دل ما در سوگ آنها
واویال واویال آه و واویال...

الله های سرخ باغ حسینی یاران انیالبی ِ خمینی
یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...
خوش آمدید ای شهیدان خدایی
ای مهمانان حضرت ثا َرهللا

اینها فدایی ِ راه ِ والیند اصحاب شهید کرببالیند

ای زائران دشت کرببالیی
م علیکم یا انصا َرهللا
سال ٌ

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

آن نور دلها فرزند زهرا

ای اخقران نور افروز قیامت

واویال واویال آه و واویال...

ل دلها را
نموده اید عاشق ُک ّ

ما را شفاعت کنید،روز قیامت
یادتان نَ َر َود در محشر ما را

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...

او که شد کشقه ی امر ِ به معروف در خون آغشقه ی
امر ِ به معروف

شما را قسم به آن دسقان بسقه شما را قسم به پهلوی
شکسقه

بین دشمنها غریب و تنها

می گویم با سوز و چشمان ِ گریان ما را شفاعت کنید ای
شهیدان

واویال واویال آه و واویال...

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...
د خمیده شما را قسم به دسقان بریده
شما را قسم به آن ق ّ

ای جانفدایان ِ راه ِ سعادت ما را نزد خدا کنیدشفاعت
ق زهرا
قسم به طاهابه ح ّ

ق حسین،آن کشقه ی عطشان ما را شفاعت کنید ای
به ح ّ
شهیدان
یا حسین یا حسین ابا عبدهللا...

واویال واویال آه و واویال...
حق آن لحظه که جانش فدا شد سرش به گودال ِ
به
ّ
خون،از تن جدا شد

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

خورده بر او تیغ و نیزه ی ُعدوان ما را شفاعت کنید ای
شهیدان
یا حسین یا حسین ابا عبدهللا...
*********************************

نوحه تشعیع شهدای گمنام – به سبک نسیمی جانفزا می آید

نوحه برای تشعیع شهدای گمنام
سالم ای یاوران اسالم

سالم ای شهیدان گمنام

یا زهرا یا زهرا یا زهرا...
سالم ای الله های پرپر

جان نثاران عشق حیدر

بی پالکان ِ بی ا ّدعا

فدایی های عشق زهرا

فدای دین و باور هاتان

ا َمان از اشک مادر هاتان

قلبشان به غم شد آغشقه
به عرش حسینی مهمانید
با خمینی چو پیمان بسقید
همچو گل شدید ای مشقاقان
شما که عزیز دلهایید

اسقخوان هایقان برگشقه
به پیش خمینی مهمانید
عهد عاشیی را نشکسقید
پرپر ِ راه دین و قرآن
پیرو ِ حسین زهرایید

یا حسین یا ابا عبدهللا...
اوکه در راه دین سر داده
اربا َ اربا َ تن ِ دلبندش

قاسم و عون و جعفر داده

چون گل شدی پرپر در راه اسالم

یا زهرا یا زهرا یا فاطمه جان...
تابوت پاک تو نور هدایت

خوش آمدی ای یاور والیت

ای جانفدای مکتب خمینی

آالله ی سرخ عشق حسینی

خون تو می باشد تا روز محشر

گلواژه ی ناب نهی ِ ز منکر

تو امر ِ بر معروف کردی به جانت

این بی نشانی ها،باشد نشانت

ای زائر زهرا،ما را دعا کن

راهی ِ صحرای کرببال کن

ما با دعای تو عبد خداییم

سینه زن ِ داغ کرببالییم

مظلوم حسین جانم مظلوم حسین جان...
ای که شدی کشته با عشق دلبر

ناله زده از غصه مادر او

یا شد
خمیده قامت ِ س ّ

مادر در این گودال تابت ندادند
او که در کربال جان داده

غرق خون  ،بر زمین افقاده

او که در ققلگه ُمضطر شد

تشنه لب،از قفا،بی سر ش

مادرش با دو چشمان ِ تر

با عشق آن یار ِ عطشان ِ بی سر

تشنه لب داده جان فرزندش

آن که جدا شد لب تشنه سر ِ او
او که در علیمه تنها شد

سالم ما بر تو،شهید گمنام

ناله می زد،غریب مادر

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

سرت بریدند و آبت ندادند

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

زمینه/شور – شهدای گمنام

به یاد جبهه/دارد دل زارم/شور و نوایی
امید دلها/فرزند زهرا/کن ما را موال/کرببالیی
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...
خوشا آنکس که/همچون گل ِ الله/گردیده پرپر
شده در راه ِ/اسالم و قرآن/بی دست و بی سر/چون پور حیدر
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...
شهید گمنام/ای کشته ی اسالم/عبد حسینی
فدایی ِ دین/یار والیت/مطیع ِ محض ِ/اَمر ِ خمینی
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...
همه مدیونیم/ما بر شما ها ای/ع ّشاق زهرا
پیچیده آری/عطر و بوی این/استخوان ها در/هر دشت و صحرا
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...
همه می داریم/حاجات خود عرضه/در زیر پرچم
که ما میخواهیم/دلهامان گیرد/از عشق ارباب/بوی محرم
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...
فدای آن که/بر خاک آن گودال/جانش فدا شد
در راه قران/با کام عطشان/از قفا رأسش/از تن جدا شد
حسین/ابا عبدهللا/ساالر زینب...

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

