
 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر

 با ناله و زمزمه –لباس سیاه بپوشید 
  

 عزا برا فاطمه –رسیده باز موسِم 
  

 (2دل زارم پریشونه / داره باز روضه می خونه / دالمون شد عزا خونه / واسه مادر)
  

داره ، میاد دوباره / سوِز ، صدای زهرا / به پا ، شد خیمه ی غم / واسه ، عزای 
 ازهر
  

 (2زهرا / امید حیدر) –زهرا / عشق پیمبر 
  

 زهرا / اُم ِ أبیها
  

 همش سیاه و دوده –در و دیوار خونه 
  

 یاسِ علی کبوده –از ضربه های سیلی 
  

وقتی تو خونه راه می ره / در و دیوار و می گیره / علی از غص ه می میره / می 
 (2میره)
  

ب / می گه ، خدایا مادر / بشه ، بمونه فقط ، این یک کالمه / روی ، لبای زین
 امشب
  

 (2زهرا / امید حیدر) –زهرا / به همه مادر 
  

 زهرا / اُم ِ أبیها
  

 کار تو سوز و آهه –چند ماهه که فاطمه 
  

 علی فقط یه چاهه –اگه بری همدِم 
  

 (2تو)نگیر از همَسِرت ، رو تو / بوسیدم زخم بازو تو / اما ُمردَم تا که دیدم / پهلو
  

چرا ، جواب نمی دی / مگه ، تو قهری با من / بمون ، پناه حیدر / نباش ، به فکر 
 رفتن
  

 (2زهرا / امید حیدر) -زهرا / ای گل پرپر 
  

 زهرا / اُم ِ أبیها
 

 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر

 
 حی علی العزای زهرا

چشای ما یه کاسه خونه / یکی داره چاووش می خونه / خیمه ی غم  –( 2بارونه)
 تو آسمونه

  

اره باز روضه می خونه / شال عزا داره رو شونه / عزای مادری دوب –( 2دل خونه )
 جوونه
  

دوباره وقت غم هاست / وقت یتیمی  ماست / تکیه کنید باز برپا / عزای بی بی 
 زهراست

  

 حی علی العزای زهرا
  

از این زمونه دلگیرم / روضه ی زهرا کرده پیرم / از ماتمش می خوام  –( 2می میرم )
 بمیرم
  

کشته منو روضه ی مسمار / موندی تو بین در و دیوار / کشتن تو رو  –( 2دار )ای دل
 تو کوچه چندبار!!

  

یک شبه قد ت خم شد / عزادارت عالَم شد / از وقتی که تو رفتی / چشم علی 
 زمزم شد

  

 حی علی العزای زهرا
  

موج غم شده علی بی کس و تنها / علمداری نداره موال / غریبه بین  –( 2واویال )
 ها
  

اینه فقط ذکر یتیما / وقتی که نیست تو خونه بابا / روضه می گیرن  –( 2وا ام ا )
 واسه زهرا

  

 یکی میگه ای پرپر / یکی میگه ای مادر / یکی می خونه روضه / کنار دیوار و در
  

 حی علی العزای زهرا
  

 کربالش می خوابمیه شب بیا و دریابم / عمریه وقف اربابم / به یاد  –( 2بی تابم)
  

 منو بخر تو ثارهللا / می خوام بشم فدات آقا / منم ببر به کربال –( 2یا موال )
  

 ارباب دعا کن واَسم / که غرق التماسم / اگر چه پستم ام ا / من نوکر عب اسم
  

 حی علی العزای زهرا

 



 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر  

 باافتادی میون بستر ، رحمی کن به چشمای تَر، جان با –چند وقته که با اشک و آه 
 بلند شو ، یاس نیلِی حیدر

  

دست به پهلو می گیری ، دست رو بازو می گیری ، تو  –سه ماهه که ای مادرم 
 چرا بین بستر، از ماها رو

 
 میگیری 

 مگه گناه تو چی بوده –صورتِ تو همش کبوده 
  

 خدایی مادر،خیلی زوده –برای بچه هات یتیمی
  

دعای ِشفا رو  –ن / به جای َعج ِل َوفاتی نرو به پیش ما بمو –ای مادر قامت کمون 
 بخون
  

 ) مرو مرو یا فاطمه(
  

با دو چشم ابر و بارون ، دنیا شد برام یه زندون ، تا دیدم  –هر شب تا پیِشت اومدم 
 با ُسرفه ی تو، جاری

 
میشه ازلبات خون   

ب دخترت رو باز صدا کن، حاجت منو روا کن، تو نماز نیمه ش –مثل گذشته مادرم 
 هات، واسه ی خودت دعا کن

  

 با دستایی که شده لرزون –با ِدلی که شده پریشون 
  

 بیا و شونه کن موهامون –با همون شونه ی شکسته 
  

حسیِن تو شد  –اومد کنار تو حسن / زینب شده نوحه خون و  -ببین با قلِب ُپر َمَحن 
 سینه زن

  

 ) مرو مرو یا فاطمه(

اهل مدینه ، می گن که دنیا همینه ، با خنده می گن  زنای –قلبمو آتیش می زنن 
 رو َسرَم ، گرد یتیمی میشینه

  

با این که زهرا جوونه، اما خدا خوب می دونه ، که  –همش می گن، زینب بِدون 
 سایه ی ماَدِر تو ، رو َسِر تو

 
 نمی مونه 

نشه بخوای ازم رها شی –نشه مادر ازم جدا شی   
  

 جواب ندی و بی صدا شی –من نم ، نشه وقتی صدات ک

یه بار  –درِدتو به جون می َخرَم / تا که بگیرم من توون  –رحمی به حال مضطرم 
 ِصدام کن مادرم

 ) مرو مرو یا فاطمه( 

 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر  

 
 شام غریبون

 ، دستِت رو شد واسه منتو شام غریبونِت ، فاطمه 
  

 ُمرَدم پیش پیکرِت ، تادیدم، کبودیتو ای یاسِ من
  

 بدون ِ تو علی یاری نداره –اُم  الحسن 
  

 تو شاِم تیره غمخواری نداره –ای عشق من 
  

 بدوِن تو علمداری نداره –حیدر دیگه 
  

 دیدم نداری تو / جای سالِم رو بدنِت 
  

 کفنِت بگو به من زهرا / چه جور کنم
  

 به پیش چشمای / بارونی حَسنِت
  

 ( یاسِ نیلِی حیدر(2) وای فاطمه)
  

 با حال بی قرارم ، غسل میَدم ، تِن نحیف و خسَته تو
  

 ندیده بودم تا حاال، بازو و ، این پهلوی بشکسَته تو
  

 دلت اومد منو تنها بذاری  -آخه چطور 
  

 یافاطمه ، منو تو موج غص ه جا بذاری
  

 علی غم همه دنیا بذاری –ونه یروش
  

 دو چشماشو زینب / به پیکِرت دوخته
  

 مثل در و دیوار / دِل من افروخته
  

 آخه دیدم زهرا / صورتِ تو سوخته
  

 ( یاسِ نیلِی حیدر(2) وای فاطمه)
  

 هنوز نمیشه باورم ، فاطمه ، رو دوش تنت رو می بَرَم
  

 به خاک ، من بِسُپرَمچه جوری ای عشق علی ، نیمه شب ، تو رو 
  

 تا پهلوتو شکستن همَسرَم –ُپشتَم شکست 
  

 ببین که بی کس و بی یاوَرم –بعد تو من 
  

 به اشک و ناله های دخترم –رحمی بکن 
  

 حاال که رفتی تو / ای نور عیَنم زهرا
  

 ببین که از ِهجرِت / به شور و شیَنم زهرا
  

 می بینَِمت عاشورا / پیش حسینم زهرا
  

 ( یاسِ نیلِی حیدر(2) وای فاطمه)
  

 

 
 
 



 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر  

 

 کوچه های باران خورده ...

 تویی بال و پرم / مکش پر دلبرم / مرو ای مادرم / مرو

  

 رم / تموم باورم / مرو ای مادرم / مروتوهستی یاو
  

 بری توی جوونی –اگه مادر نمونی 
  

 دیگه شادی برای ما حرومه
  

 زبونم الل بمیری –اگر که پر بگیری 

  

 خدایی کار ما دیگه تمومه

  

همه همسایه ها // می گن مادر ما // می ره پیش خدا  

 // وای

  

 مرو –مرو یافاطمه 

  

 ای تاج سرم / مرو ای مادرم / مروببین چشم ترم / تو 

  

 امید آخرم / به جون خواهرم / مرو ای مادرم / مرو
  

 زِ پا تا به سر تو –داره از پیکر تو 
  

 می باره خون با هر سرفه ت بمیرم
  

 بگیری از پیشم پَر –نیاد روزی که مادر 

  

 که وهللِا بدون تو می میرم

  

 ل ما خون شده // وایدلم محزون شده // دم هجرون شده // د

  

 مرو –مرو یافاطمه 
  

 ببین که نوکرم / با دست ُپر کرم / فدات شم مادرم / وای
  

 نذار غمگین برم / برام بنویس حرم / فدات شم مادرم / وای
  

 منم یک شب جمعه –بذار با اشک و گریه 

  

 با قلبی که شده مجنون و مدهوش

  

 بشم کرببالیی –بشم مست و هوایی 

  

 ذارم سر به یک گوشه زِ شش گوشب
  

خونَم تو هیئتاست//امیدم روضه هاست // دلم تو کربالست // 
 حسین 

  

 حسین –حسین موال حسین 
  

 

 
 اسماعیل شبرنگ( زمینه )برادر  

 وداع با فاطمیه

 چه شب هایی که با اشک // شب و به صبح رسوندم
  

 شال عزا رو شونه // روضه ی زهرا خوندم
  

 عمریه که خودم رو // به دست غم سپردم
  

 نمی شه باورم که // فاطمیه نُمردم
  

 دوباره / بشه بازم بباره / چشام برای زهرا الهی ، قسمت من
  

 ایشاال  ، حاجتمو بگیرم / منم یه روز بمیرم / تو روضه های زهرا
  

 دردت رو می َخَرم // ای یاس پرپرم // هستی تو مادرم // بی بی بی حرم

  

 بی بی بی حرم
  

 منو به غم نشونده // گریه و آه زهرا
  

 اه زهراچه جور بشم جدا از // پیرهن سی
  

 از ماتم تو مادر // عزاداره دو عالَم
  

 غمت شکونده دل رو // ای مادر محر م
  

 تموم ، افتخارم همینه / صاحب زخم سینه / مادر قد کمونم
  

 یه عمره ، که بین نوکراتون / میون هیئتاتون / روضه تونو می خونم
  

 بی حرمام ید آخرم // دستت روی سرم // هستی تو دلبرم // بی بی 
  

 بی بی بی حرم
  

 یعنی میشه که مادر / امضا کنی برامون
  

 با دستی که شکسته / برات کربالمون
  

 اونا که کربال رو / دیدن می گن که غوغاست
  

 می گن برات شیش گوش / به دست بی بی زهراست
  

 نمی شه ، بدی تو حاجتامو / برات کربالمو/یک شب جمعه مادر
  

 ارباب / با حال و روز بی تاب / روضه ی شاه بی سر بخونم ، پایین پای
  

 // دریاب که نوکرم //امضا نما حرم // بی بی بی حرم  ای معدن کرم
  

 بی بی بی حرم
  

 

 

 

 



 اده(سعیدپاشاز زمینه )برادر  

 بعد از شهادت

    
 یادم دادی که خدا کریمه          پر از غم و غصه زندگیمه 

  

 مبمیر      ببین دیگه دخترت یتیمه  
  

 نشه دیگه بی مادر            خیلی سخته کاش هیچ خونه ایی 
  

 دوباره پیش حیدر"              جون هر کی دوست داری بیا 

  
 بعد تو بی همزبونه                 وای من از این زمونه ، 

  
 روبرو در سوخته میره میخونه 

  

 وای منو ، وای منو ، وای من وای من ، وای من 
  

 ی زهرای من وای من ، وای منیخ در و سینهم 
  

 ****** 
  

 هنوز توی خونه جای پاته          هنوز توی خونمون صداتِ  

  
 چقدر دل من تنگ نگاتِ بمیرم 

  
 بده ایشاهلل صبرت   وقت رفتنت گفتی خدا  

  

 وای من یه عده اومدن برای نبش قبرت 
  

 قبر بی نشونهپیش              تا میره بابا شبونه ، 
  

 روضه میگیرم با داداشام تو خونه 
  

 مجلس ختم تو به پا امشب است وای من ، وای من 

  
 چادر خاکی به سر زینب است وای من ، وای من 

  
 ****** 

  

 همیشه تا صبح بیدارم           ببین که تو رفتی بیقرارم شبا 
  

 برای حسینم آب میذارم بمیرم 
  

 منو چشم ترم رو             ا ببینیکاشکی که بودی ت 
  

 خواب نزنید مادرم رو             نیمه شب حسن میگه تو 

  
 روی سجادت نشسته                زینب تو زار و خسته ، 

  
 روی سینمه گوشواره شکسته 

  

 در وسط کوچه تو را میزدند وای من ، وای من 
  

 وای منوای من ،   کاش به جای تو مرا می زدند  

 

 
 سعیدپاشازاده( زمینه )برادر  

 

 شام غریبان
 زمینه 

   
 بمیرم برات شده تشییع تو شبونه 

  
 روی پیکرت داره بابا نماز میخونه 

  

 کی میگه یازهرا یکی میگه وا اُم ای 
  

 شب تشیع جنازس ال اله اال هللا 
  

 قسمت میده زینب 

  
 مرو مادر ، مرو مادر ، مرو مادر 

  
 ****** 

  
 میون کفن خون تازه بابا میبینه 

  

 چیکار کرد مگه تو آتیش میخ در با سینه 
  

 کبود شده روی تو شکسته بازوی تو 
  

 به روی پهلوی تو جای پای کیی مونده  

  
 قسمت میده زینب 

  
 مرو مادر ، مرو مادر ، مرو مادر 

  

 ****** 
  

 سر قبر تو فاتحه رو لبام امشب 
  

 دعا کن که زود برسه دیگه مرگ زینب 
  

 ببین چقدر غمگینم دوباره میسوزه سینم 

  
 تو رو شام غریبون تو قتلگاه میبینم 

  
 قسمت میده زینب 

  

 رو مادر ، مرو مادرمرو مادر ، م 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سعیدپاشازاده( زمینه )برادر
 

 

 شب شهادت حضرت زهرا)س(
  

 زمینه 
  

 زهرای من داری میری غریبونه 
  

 یه تابوته توی حیاط این خونه 

  
 به قطره قطره های اشکامون قسم 

  
 که بی قرار و بی پناه و بی کسم 

  

 یا الاقل علی رو هم ببر          نرو نرو بدون همسفر 
  

 خاطرات میخ در            داره حسین و میکشهببین  
  

 عشق من ، خدانگهدارت 
  

 ****** 

  
 زهرای من چقدر کبوده روی تو 

  
 سه ماهه پیر شدی سپیده موی تو 

  

 بگو چیکار کنم یه یکم آروم بشه 
  

 نگفتی آخرش به من حسن چشه 
  

ر خودم دیدم که بی پس              به پشت در برام سپر شدی 

 شدی
  

 بس که شعله ور شدی           دیدم داره میسوزه چادرت 
  

 عشق من ، خدانگهدارت 
  

 ****** 

  
 زهرای من پاشو یه کاسه آب بیار 

  
 باال سر حسین تشنه لب بذار 

  

 فدای غربت و هزار و یک غمت 
  

 برو ایشاال قتلگاه می بینمت 
  

 تو یه کهنه پیرهنمیدوزی              بگو چرا برا حسین من 
  

 نگو نگو قراره کربال اون بمونه بی کفن 

  
 عشق من ، خدانگهدارت 

 

 

 سعیدپاشازاده( زمینه )برادر 
 
 

 در و دیوار
  
 زمینه 

  
 پشت در مادر بهشت   شعله ور شد در بهشت  

  
 خدا خدا 

  
 انگاری داره جون میده       غربتش رو نشون میده 

  
 خدا خدا 

  
 واویال خونه پر از غباره          واویال مدینه روضه داره 

  
 واویال یکی کمک بیاره 

  
 دوروبرش شعله وره       داره می بینه زینب که 

  
 حسین کشته ی میخ دره         حسن شهید کوچه اس 

  
 واویال امون از این غریبی 

  
 ****** 

  
 محسنم دیگه شد فدا     پشت در می زنه صدا  

  
 علی علی 

  
 از اینا من نمیگذرم       شک نکن روز محشرم 

  
 علی علی 

  
 واویال شعله به معجر افتاد        واویال از نفس آخر افتاد 

  
 واویال رو مادرم در افتاد 

  
 رو به مسجد میبره       کیه داره با تکبیر علی 

  
 حسین کشته ی میخ دره         حسن شهید کوچه اس 

  
 ****** 

  
 شعله و دود خیمه ها           قصه ی داغ کربال 

  
 ین حسینحس 

  
 خونتون توی آتیشه            از همین جا شروع میشه 

  
 حسین حسین 

  
 واویال غالف و تازیونه   واویال مادرمون جونه  

  
 واویال تنش و میسوزونه 

  
 بیا مادرت منتظره       صدا میزنه مهدی 

  
 حسین کشته ی میخ دره          حسن شهید کوچه اس 

 
 
 



 در و دیوار

 و در، یارب شده محشر به پاار در بین آن دیو

 بهـر حمـایت از علـی زهـرا)س( شـده جانش فدا

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 سا)س(کشد از خانــۀ خیـرالنآتـش زبانـه مــی

 پرپـر شـده در پشـت در ریحانـۀ خیــرالنسا)س(

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 یکی بگوید بر َعدو، کو دین حق را کافر است

 حیـا، ایـن دختـر پیغمبر استای نانجیب بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ایدحیا دست خـدا را بستهای کافــران بـی

 ایدهلوی زهرا)س( را زِ کین در پشت در بشکسته پ

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 بـا تازیانــه و غـالف دیگر َمَزن بـر پیکرش

 بینی لعیـن اینجـا ِستاده دخترشمگـر نمـی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 ر عباسی(امی زمینه )برادر
 

 نور دو چشم مصطفی یا زهرا )س(یا زهراس(

 یا حضرت خیرالنسا یا زهرا )س(یا زهراس(

کن نظری به سوی ما یا   مــادر شــاه شهــدا یـا زهرا)س(

 زهرا)س(

 ای عرش حق را قائمه یا زهرا)س(

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(

**** 

 همینه همینه    مادر همیشه آروزم

 تو شهر مدینه    ه سینه بزنمبرات ب

 زنم به سینهمثــل شهیـدا مــی     دلــم بــه یاد ماتِمت حزینه

 ای عرش حق را قائمه یا زهرا)س(

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(

**** 

 دلــم اسیـر غمتــه همیشــه همیشــه

 شهشه چی میاگه فدای تو بََشم چی می

َمَنم به راه عشق تو شهید       شم  خواد پیش تو روسپیددلم می
 شم

 ای عرش حق را قائمه یا زهرا)س(

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(

 

 

 

 

 

 



 

 کوچه

 س( بر همه درس شهادت داده استدر کوچه زهرا)

 حیا کوثر به خاک افتـاده استاز ضربتِ آن بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 اشک دو عالم تا ابد جـاری ُبَود از هـر دو عین

 الـحسیندر راه یـاری علــی سیلــی خـوَرد اُم  

 ...یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا                    

                                         **** 

 تاریـخ باشـد شاهـِد َشـرح عـزای فاطمه)س(

 کسی کرببـالی فاطمه)س(هـای بـی شـد کوچه

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ای مـادرِ اربـاب ما با غـم عجین گشتی چرا؟

 در پیش چشمان َحَسن نقش زمین گشتی چرا؟

 فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...یا 

**** 

 در کوچۀ شهر نبی غم شد به دل حاکی چرا؟

 جـاِن علـی بـر مـا بگـو شد چادرت خاکی چرا؟

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 *فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س(

 سالم حق بر رویت

 پشت در پشت در پشت در پشت در

 شکسته شد پهلویت

  شمیم گل از بویت      

 سویت قبله کعبه                 

  کعبه دلها کویت                          

 حل  مشکالت        مظهر الص فات

 هستی تا ابد          صدر کائنات

 یا زهرا)س( مدد...

  

 فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س(

 یگانه یار حیدر

 فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س( فاطمه)س(

 ای ذولفقار حیدر

 تاب و قرار حیدر       

 باغ و بهار حیدر           

 دارو ندار حیدر                      

 جان حیدری              ای نیلوفری

 هللا الص مد                   ای آیینه

 یا زهرا)س( مدد...

  

 *بر تن بر تن بر تن بر تن

 اهل دو عالم جانی

 معنی معنی معنی معنی

 بهشتی قرآنی

 تَبَلُور ایمانی         

 تو جلوه جانانی             

 آالله و ریحانی                    

 یا خیر الن سا       بنت المصطفی

 معبود احد           نورت جلوه

 یا زهرا)س( مدد...



 بستر
 

  

 در بین بستر فاطمه)س( افتاده و جان بر لب است

 د از آن خمیده زینب استکنآنکه پرستاری 

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 کندبر مـادر غمپـرورش او غمگســاری مــی

 کندداری میاز بهـر گرمِی دلـش خـود خانه

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 آخـر نگفتـی کـه چـرا قـد ت خمیـده مادرم

 ده مــادرمزینب بمیرد گـو چـرا رنگـت پریـ

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 بر حالت محزون تو من مضطرم شب تا سحر

 کنـم َگـه بـر غریبِی پدرَگه بر تو گریـه می

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ویرانـی گلشـن بگـو  از ظلـم گلچینـان و از

 مادر بـرای زینـب زین کهنه پیراهــن بگــو

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 خاکم توی نینوای زهرا)س(    *تو گوش دلم صدای زهرا)س(

 همیشه          سینه می زنم برای زهرا)س(

 

 من که از تموم دلخوشی ها بی عشق زهرا)س( سیرم

 

 کاش می شد به پای روضه های فاطمیه بمیرم    

 

 جان حیدری یا زهرا)س(           قدر و کوثری یا زهرا)س(

 

 یا زهرا)س(             یار رهبری یا زهرا)س(

  

 )) سالم ای ذکر خاص حق ثنایت

 درود ای گفته احمد جان فدایت                                     

 تو فرقانی تو یاسینی تو طاها

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

 

 به راه خدا فیض شهادت            از خط  والیت *حمایت ه 

  به َوهللا              آره همینه راه سعادت

 بر والی دخت مصطفوی تا به ابد اسیریم

  درس شرف می گیریم  ما توی کالس فاطمیه

 قد خمیده والیت                     نور دیده والیت

 نور عصمت                   ای شهیده والیت

 دختر رسول هللا جانش فدا شد  در بین دیوار و در محشر به پا شد     ))

 ((    یا فض ه خذینی نوای زهرا    توفیق شهادت دعای زهرا

 بگو برامون از در و دیوار           برامون از غم دلدار *بگو

 واویال            هجوم عدو ، آتیش و مسمار

 مثل تو غم کی دیده  قرص ماه بی نشون علی

 ای جوون قد کمون علی چرا قدت خمیده                         

 عمر مثل گل کم تو                            آتیشم زده غم تو

 ای شهیده                          وحه های ماتم تون

     ))در وسط کوچه تو را میزدند

 کاش به جای تو مرا می زدند                                   

 گوشه چشم تو چرا شد کبود

 فاطمه)س( جان مگر علی مرده بود((  



 
 بیت االحزان و احد

 
  

 کـرده عـدو یـا فاطمــه)س( کاشانـۀ جــانت خـراب

 االحزانت خرابحیا شد بیتاز ظلم خصم بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ی تو خجلرفتی ای، خلقت زِ روتـا بـه اُُحـد می

 کردی از سوز جگر با حمزه هر دم درد و دلمی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 در گلشنم خار و خس است، آخر کجایی ای عمو

 کس است آخر کجایی ای عموعلی غریب و بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ای تـا بنگـری دستـان حیـدر بستـه شدنبــوده

 ر بین آن دیوار و در، پهلوی من بشکسته شدد

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

ه پژمـردم عمـو  چون الله در دشت ستم از غصـ 

 خوردم عموها سیلی نمیبـودی اگر، در کوچه

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...  

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

 

 
 
 
 
 

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر
 

 به نور انبیا                *قسم به مصطفی

  قربان حیدر      که شد زهرای)س( اطهر

 به کوثر خدا                      قسم به ان ما

 قربان حیدر             که شد دخت پیمبر

 خونین دل فاطمه)س( ایم   ما سائل فاطمه)س( ایم

 صد شکر و صدها شکر

 خاک در قنبر او    هستیم همه مضطر او

 ای حی  یکتا شکر

 به عصمت خدا              کبریا*سالم 

  زهرای)س( اطهر         به آن آیات کوثر

 َو اهل آسمان             سالم قدسیان

  زهرای)س( اطهر        به آن اَنوار داور

 ذکر لب حور و ملک      گلبانگ تمام فلک

 یا فاطمه جانم)س(

 از ُملک سماء و َسَمک   ای ُوسعت قدر تو بیش

 نم)س(یا فاطمه جا

 ز ظلم دشمنان             *ملیکه جنان

 قد ش خمیده       بسی ِمحنت کشیده

 ز عد ه ای پلید          به او بال رسید

  گشته شهیده          که با قد  خمیده

 شد بعد غروب غمش    سوزم ز شرار دمش

 داغش به دل حاکی

 قربانی عشق علی      شد فانی عشق ولی

 در کوچه ای خاکی

 



 
 بالل

 فـا بـاغ و بهار مصطفیگشته خزانـی از ج

 اذان بگــو اذان بگـو ای یادگـار مصطفی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 امدر بین خانه بستری از ظلم اعـدا گشته

 امبـرو بــه سـوی مأذنـه دلتنـگ بابـا گشته

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 است عبا بنگر عجب خار و خسدر گلشن آل

 کس استدر بانگ تکبیرت بگو علی غریب و بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 نشینبگو به مردم ای بالل علی شده خانه

 از جفا زهرا)س( شده نقش زمین در بیـن کوچه

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 قلب پیمبر زین جفا آزرده شد آزرده شد

 رت بگـو حق  والیت خورده شددر بانگ تکبیـ

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 امیر عباسی( زمینه )برادر 
 
 

 همتا نــور بصــر طاهــاای بانــوی بــی
  

ـــدۀ عالـــم ام  الن َجبـا، زهرا)س(   ای سیـ 
  

 نوایانتمـــادر نظـــری بنمـا ســوی بـــی  
  

 کعبــۀ حقیقــِی مـا آن تربــت پنهــانت  
  

 یا فاطمه)س(... 
  
 **** 

  
 انسیـــۀ حـــورایی صــد یقه و مــرضی ه 

  
 هم کفو علی هستی هـم دختـر طاهـایی  

  
 ای عرش خداوندی خـاِک مقدمت مـادر  

  
 من فدای درد و غم و آن ُعمـِر َکَمت مـادر  

  
 یا فاطمه)س(... 

  
 **** 

  
 ای مجلس ذکـر تو عشق همه مشتاقان 

  
 ُحـِب  تـو و اوالدت معنـای همـه قرآن 

  
 تـو ای حقیقـِت ایمـان من کجا و مدح 

  
ـانمـد احِ تـو می    باشد ذات ایـــزد منـ 

  
 یا فاطمه)س(... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شب شهادت

 
  

 شهر مدینه ای خدا چـون محشر کبری ُبَود

 امشب شـب شهـادت صد یقــۀ کبــری بَود

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 قلب آُل الَّه نزولفـردا غـم عالـم کنـد بـر 

 امشب شب آخـر ُبـَود از عمـر زهــرای)س( بتول

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 کندچونکه شب آخر ُبَود خود کار خانه می

 کندگیسوی زینب را خودش بنشسته شانه می

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 شـدهآمــادۀ مهمــانی و ضیــافت بابــا 

 اش پیدا شدهآثـار مـرگ و احتضـار بـر چهره

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 از بهر یاری علی جان آمد از غم بـر لبش

 امشب بگو بـا سـوزِ دل ای وای ز قلب زینبش

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...    

 

 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 

 

 

 (2کشد از بیت حیدر )آتـش زبانــه مــی

 

 (2در پشت در شد جانفدا زهرای اطهر )س()

 

 یاس پیمبر گردیده پرپر...

 

 زهرا)س( یا زهرا)س(...

 

**** 

 (2همه حال یــار ولـی بود ) در همه دم در

 

 (2گنــاه زهــرای)س( بتــول عشق علی بود )

 

 از عشق حیدر گردید پرپر...

 

 زهرا)س( یا زهرا)س(...

 

**** 

 (2درس فـاطمیه ُبـَود عشق والیـت )

 

 (2خط  زهرا)س( باشد خِط  سرخ شهادت )

 

 بر حفظ رهبر گردیده پرپر...

 

 زهرا)س( یا زهرا)س(...

 
 
 



 
 شهادت

 آن قـوم لـعین دخت پیمبر کشته شداز ظلـم 

 ای مسلمین ای مسلمین زهرای)س( اطهرکشته شد

 واویلتا... واغربتا... یا فاطمه"...

**** 

 از غـربت شیرخـدا خــون فـلک آیـد به جوش

 کسی خورشید حیـدر شد خموشدر آسمان بی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 وا اُم ا تر است چشم َحَسن چشم حسین با ذکر

 مادر استواویلتــا واویلتــا زینــب دگـر بــی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 از ظلـم و از جنـایت عـدوی پَســتِ مـرتضی

 تمــاِم هسـتِ مرتضـی رفتـه ز دسـت مرتضی

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 و کفـن جد ت شود با سوز دل آمـادۀ غسـل

 الحسنالحسن یبنسـرت سـالمت سی دی یبن

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...   
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 
 

 رسه روزی که ایشاال  *آخرش می 
 

     دم برای زهرا )س( و می همه هستیم                       
  

 مثل اون شهیدای راه والیت 
 

 مثل اونها که شدن فدای زهرا )س(                       

 
 بهار گریه به زهراس )س(    فاطمیه فاطمیه 

  

 خزون گلشن موالس    فاطمیه فاطمیه

 
 ها کمهتو این روضه           هرچی غصه و غمه

 
 با ذکر یا فاطمه )س(            سوزه دل همهمی

 
 یا زهرا )س(یا فاطمه )س(....

 
 **بی بی جان قسم به اشک نیمه شبهات 

 
 رشته ی والی شما بستس  دل به                      

 
 ات تا به قیامت تربت گمشده

 به خدا قبله دلهای شیکستس                        
 

  میشه پر نور دل عاشق              فاطمیه فاطمیه

 شده وقت نوحه و شور       زنهاخونا سینهنوحه
  بعد از رحلت رسول           علی شد پرپر گل

 قربانی شده بتول            هادر طوفان فتنه

 یا زهرا)س( یا فاطمه)س(...

 **درس فاطمیه این بوده به عالَم*
 

 و بدونیمکه باید قدر والیت                
  

 برای رهایی از بند اسارت
  

 همیشه پیرو مقتدا بمونیم            
  

 مکتب پاکی و تقواس                 فاطمیه فاطمیه
  

 این پیام اشک زهراس)س(           هم تولی هم تبری
  

 شر  فتنه ها رها           میشیم با بصیرت از
  

 مدینه و کربال           وعده ی من و شما
  

 

 یا زهرا)س( یا فاطمه)س(...
 

 

 



 
 شام غریبان

 بر پیکر رنجور تو چشمان گریاِن من است

 شـام غریبــاِن تو یا شام غریباِن من است

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 هـاَسن بگیـرد بعـِد تـو از ماتمـت بهانهحَ 

 هـانگفتـه بودی تو به من از ضـرب تازیانه

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 ام بازوی تو نیلی شدههنگـام ُغسلت دیده

 رخسـار تـو نیلوفری از ضربت سیلی شده

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 نوز آن نغمه و آوای توپیچیده در گوشم ه

 هنگام َدفَنت من شدم شرمنده از بابای تو

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...

**** 

 بعد از تو ای غمخوار من ای یار من دلدار من

 کشته مرا کشتـه مرا زبـان گرفتـِن َحَسن

 یا فاطمه)س(...واویلتا... واغربتا...
 

 

 
 

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

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 

 شور و آواییم گرم          *از الطاف ذات حق
  

 خاک کوی زهراییم)س(               از ازل الی االبد 
 

کاش می شد که براش        ما...که بر والی او اسیریم
 بمیریم

 وای...
  

 گل یاس پژمرده        *ای در گلشن عصمت
 

 پهلویت شد آزرده               در و دیواربین آن 
 
در پشت در شدی         تو...دلداده ی عشق موالیی
 فدایی

 وای...
  

 یاس و طلعت نیلی      *که دیده در این عالم
 

 حوریه کجا ، سیلی        بیت ال ه کجا ، آتش
 

مجروحه شدی در            ورها شعلهشد... آتش کینه
 پشت در

 وای...

 ای که شمس افالکی        خرش تو این دنیا*آ

 داغ چادر خاکی        قاتل حسن میشه

 از دیده ی خونبار حسن   آه...از آِه پر شرار حسن

 وای...

 

 

 



 
 در و دیوار

 بر آن بیت شریف هل أتایی               حیایی زده آتش عدو با بی

 (2شده زهرا)س( به پشت در فدایی )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 َعـدو دارد به دستش تازیانه               کِشد آتش از آن خانه زبانه

 (2بمیرم از غم بانوی خانه )

 و واویال واویـال... واویال آه

**** 

 به پشت در بـه آوای َحزینی                 ندارد یـاور و یار و معینی 

 (2به ناله گفته یا فض ه ُخزینی )

 واویال آه و واویال واویـال...
******************** 

 کوچه

           ـه کوچــه محشــر کبــری به پا شدب     

 ـدر جانفدا شدکــه زهــرا)س( بهــر حیـ

 (2مدینه، ای خدا کرببال شد )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 عــزای دخــت ختــم الـمرسلین شـد

 گــل یــاس نبــی بـا غـم عجین شد

 (2به یک سیلی خدا، نقش زمین شد)

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 
 همـــان بانـــوی افـــالکی خدایـــا

 بــر دلــش حاکـی خدایاشــده غــم 

 (2چرا شد چادرش خاکی خدایا )

 واویال آه و واویال واویـال...

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 به سبک به زمین آمد محمل نور علوی  -زمینه
  

میریزم هستیم و به پای           س()*جون ناقابلم فدای فاطمه
 فاطمه)س(

 

همه ی عالمین گدای          ح اون بانوی عشقچی بگم من به مد
 فاطمه)س(

بانوی آسمونی مدد           سرود مهربونی مدد فاطمه)س(
 فاطمه)س(

 
 مدد فاطمه)س(    درد مارو میدونی 

 ما سیل زده ی اشک تو هستیم(())      برخاک حریم تو نشستیم
 

 مادر سادات...یا زهرا)س(

  

آخرش از تو حاجتم رو      سیرم*خوب میدونی به بند عشق تو ا
 من میگیرم

 
کاش میشد بین روضه های تو      تو قنوت نماز عشقم همینه دعام

 بمیرم

دلبر و جانان عشق مدد        الله وریحان عشق مدد فاطمه)س(

 فاطمه)س(

         کوثر قرآن عشق مدد فاطمه)س(

تو ما سیل زده ی اشک ))          دل را به والی تو ببستیم

 هستیم((
 

 مادر سادات...یا زهرا)س(

 

 
لعن و نفرین به دشمن بی         *به فدای رنگ کبود طلعت تو

 غیرت تو

قاتل مجتبی شده اون    چی بخونم من از مصیبت های شما
 صورت تو

ای گل یاس پرپر مدد       خورشید و ماه و اختر مدد فاطمه)س(

 فاطمه)س(

 شهیده ی عشق حیدر مدد فاطمه)س(

ما سیل زده ی اشک تو )           از داغ عظیم تو شکستیم

 هستیم((
 

 مادر سادات...یا زهرا)س(



 

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

  بستر

 چـه آمـد بـر سـرِ دلدار حیدر     چــرا اینگونــه گشته یار حیدر

 (2که گشته بستری بیمار حیدر)

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

شود گه باز و بسته چشم        پرستشعلی بینـدجمال حـق 

 مستش

 (2آید چرا باال دو دستش )نمی

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 چـو شمعـی در میـاِن بسترِ تو       فــدای نالــه و چشـم تـرِ تـو

 (2شده آب ای امیدم پیکر تو )

 واویال آه و واویال واویـال...

 

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

 دبیت االحزان و اح

    کردز ظلــم آن لعینــان گریــه می

 کردز سـوز درد هجــران گریــه مــی

 (2کرد )االحزان گریه میمیان بیت

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 همانجـا هـم کـه بـوده بیت االحزان

 پـس از چنــدی کـه زهـرا)س( بوده گریان

 (2)ز ظلم نانجیبان گشته ویران 

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 
 َرَود زهـــراِی)س( در مـــاتم نشستـــه

 کنــار قبـــر حمـــزه، زار و خستـــه
 (2به قلب و دست و پهلوی شکسته )

 واویال آه و واویال واویـال...
 

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

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 
 عاشقیم و مجنون تو ایم   *همه ی ما ممنون تو ایم

 
      گریه کن و دلخون توایم       تا به ابد مدیون توایم

 محزون توایم                                               
 

 تو معنی سرخ شهادتی       ی راه والیتیتو فدا

 یا فاطمه)س(         ای اسوه ی بندگی بر همه

  

 همیشه ما را ذکر لبی        *فدای تو که ُام  اَبی 
 

 به راه حق درتاب و تبی       تو به تجال ماه شبی

 ای جان نبی                                               
  

 ای سوره ی کوثر و هل اتی  مصطفیای دختر و مادر 

 
 یا فاطمه)س(          شد ذکر خوَشت مرا زمزمه

  

 تو رو به عباس بن علی     *ای فدایی  راه ولی
 

 جان اما راحل ما             نظری کن بر سینه َزنا

 جان شهدا                                               
  

 میکشه پر به بال دعادل     ای خورشید آسمون وال
 

 در کربال              تاکه برسه به ایوون طال

 آه کربال کربال کربال...
  

     ...شوریده و شیدای توام.

 

 

 

 

 



 

 بالل
 

 اال ای بانــگ تــو مأنــوسِ زهـــرا)س(

 حیــدر شــده تنهــای تنهــاببیــن 

 (2ام دلتنگ بابا )گو، گشتهاذان

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 غــم زهــرا)س( غــِم رنــج حبیــب اسـت

 شکیب استدلـم از ایــن غریبــی بی

 (2به تکبیرت بگو حیدر غریب است )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 
 ـن ظلـم اعداستدلــم غمدیــده از ایـ

 بسـاط کینــه در ایــن شهـر برپاست

 (2بگو خیرالعمل نیکی به زهراست )

 واویال آه و واویال واویـال...

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

  شب شهادت

 کــه قــرآن علــی کوثر ندارد       کســی این غص ه را باور ندارد

 (2حسین فردا دگر مادر ندارد )

 و واویال واویـال...واویال آه 

**** 
 سرشک غم به چشمان تر آمد         دل اهــل وال غمپــرور آمـد

 (2شب هجران یار حیدر آمد )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 کرانهبـه اندوهـی عظیم و بی        به پیش چشم زینب آن یگانه
 (2خودش بنموده امشب کارِ خانه )

 اویـال...واویال آه و واویال و
 

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

 

 امیر عباسی( زمینه )برادر

 

 
به یاد تو گشتم محزون و     *مرا نفس باشد چون شعله و شرر

 خونجگر 
 

گر ندارد...شام اشک من د            به یاد آن سوز ناله به پشت در

 سحر
 

 وای ای وای وای وای قدر عالم غم کشیدهبه 
  

وای وای وای   ایبگو چرا قامت خمیده                                 
 وای

 
  

 تو همنشین درد و رنج و غربتی        *شکسته پهلوی راه والیتی
 

چو همسر خود... تو در بند      به تو شده بین کوچه جسارتی
 غربتی

 

 وایوای وای وای    گ و رونمانده بر روی تو رن
  

 وای وای وای وای   جمال حور و سیلی عدو                            
  

  

 فدای تو که حیدریه مذهبت      *میره تا عرش اعال ذکر یا ربت
 

 بیاو رحمی... کن بر حال زینبت    اگر چه اومده جون بر روی لبت

 
 وای  وای وای وای   به التماس افتاده شوهرت 

  

 بیاو رحمی کن بر دخترت وای وای وای وای                            

 
  

نداره حیدر یار و یاور و      *دلم شده محزون و زار و بی شکیب 
 حبیب

 
  

مرو که حیدر... میشه بی کس      بده دوایی براین دردم ای طبیب
 و غریب

 
 رو دست من مونده جای طناب وای وای وای وای

  

سالم من می مونه بی جواب وای وای                                    

 وای وای
  



 شهادت

 قـِد عالـم خمیـده وامصیبت           زِ داغ آن حمیــده وامــصیبت

 (2شده زهرا)س( شهیده وامصیبت )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 چه بر حال علی بگذشته یارب      از این غم جان عالم گشته برلب

 (2زینب ) شهیده شد خدایا ام  

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 نهـان از هـر نظر آجرک هللا          گــل خیرالبََشــر آجــرک هللا 

 (2اماُم المنتظر آجرک هللا )

 واویال آه و واویال واویـال...

 

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

 شام غریبان

  

 شب است و شهر یثرب شهر غمهاست

 ــی تابــوت زهــراست)س(بــه دوش مرتض

 (2که امشب فاطمه مهمان باباست )

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 در ایــن بـــزم غــِم شـام غــریبان

 بگـو امشــب بــه ســوز و چشم گریان

 (2جان )خدا صبرت دهد، موال علی

 واویال آه و واویال واویـال...

**** 

 ـــرعلـــی هنگــام دفــِن آن مطه  

 کنـــار قبـــر او بـــا دیـــدۀ تــر

 (2شده شرمندۀ روی پیمبر )

 واویال آه و واویال واویـال...

 امیر عباسی( زمینه )برادر
 دلم پر کشیده به سویت     *مدینه منم اهل کویت

 
 منم اهل کویت         ُبود در دلم آرزویت

 
   ای خاک تو سرمه ی دیدگان تر من

 ای نور وادی تو دین من باور من                          
 

 بهشت دل مضطر من        هان در تو فجر من و کوثر منگنج ن
  

 
 یا فاطمه)س( فاطمه)س(فاطمه)س(فاطمه)س( جان...

  

 شده مرتضی دل پریشان      *مدینه شنیدم ز طغیان
 
 زیک غصه ناالن     دو سبط نبی دیده گریان

 
 این غصه که فتنه با دین و قرآن عجین شد

  

 نشین شدکه حیدر از حیله خانهاین غصه                      
 
 دل هر دو عالم حزین شد       این غصه مادر از کینه نقش زمین شد

  

 یا فاطمه)س( فاطمه)س(فاطمه)س(فاطمه)س( جان...
 

  

 گل مصطفی بر شهادت       *رسیده ز جور و جنایت
 

 به راه والیت      فدا کرده جان با شجاعت
 

 دا شد به یاری رهبرش ، فاطمه)س( جانف
  

 او کشته ی فتنه ی اهل ظلم و ریا شد                         
 
 همانجا که محشر به پا شد     اینها همه منشأ داغ کرببال شد

 یا فاطمه)س( فاطمه)س(فاطمه)س(فاطمه)س( جان...
  

 به آل پیمبر جفا شد       *به ماری ه غوغا به پا شد
 
 ها شد گل نیزه         سر حج ت حق جدا شد

 
 از پیکر اربا اربا و پر خون اکبر      وا غربتا از غم پهلوانی دالور 

 
 قدش خم، از این غم، پیمبر      از تیر سه شعبه و حلق اصغر

 مظلوم حسین یا حسین یا حسین یبن زهرا)س(....



 

 امیر عباسی( زمینه )برادر
 

 *حدیث درد و غربت تو قاتل جون حسنه
    

 تو آتیش به جونم میزنهمرو مرو که رفتن   
 

 شبیه پیرا راه میری اگرچه تو هستی جوون
  

 کی دیده گل توی بهار بشه خزون تر از خزون                    
 
 میُکشه ما رو آخر، صورت نیلی ، زسیلی
 

 رزق دل ما ، ز داِغت ، ناله و سوز و شرر                      
 

 نداره ببین که ُعمر زینبت ، دیگه بهاری  

 ام شبیه بارون میبارهای  اشکای آالله                         

 وای...مرو مادر

 کنه بین سجود*دعا برای شفای تو می

 های فلک توی نیگاه بابا بودتموم غصه                           
 

 شب غم و درد بابا نداره انگار سحری 

 به اشک و سوز جگری خجالت از تو میکشه                     
 

 شکسته پهلو، شدی تو، به راه حفظ ولی

 نوای عشقت به پشت در خونه یا علی                     
 

 شریعت و مصحف و دین،همیشه مدیون غِمت

 غِمت قسم به اشک تو بابا خراب و دلخون                       

 وای...مرو مادر

 *نمی دونم که عل ت گریه های حسن چیه

 بگو بگو که ماجرای پیراهن و کفن چیه                                

 مادر قد خمیده ی من ای به نبی نور دو عین

 بگو بگو چرا زیر لب فقط میگی حسین حسین                     

 گویا می بینی که میشه به پسر تو جفا

 ی ز قفاسر حسین ه تو میشه جدا ول                                

 ه بالی دشمنان  میشه تو راه کوفه و شام

 همسفر زینب تو ، ُعمِر سعد ، شمر و َسنان                       

 وای...غریب آقا
  

 
 

 
 امیر عباسی( زمینه )برادر

 

 شهیده ی اسالم یا زهرا)س(       *حمیده ی گمنام یا زهرا)س(

 

 گل بهار مرتضی یا فاطمه)س(

 

 یگانه یار مرتضی یا فاطمه)س(

 

 دار و ندار مرتضی یا فاطمه)س(                               

 

 یا زهرا)س(...

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(...

  

  

 شدی به راه دین قربانی        *تو قدر و یاسین و فرقانی

 

 به شام تار بی کسی ماه علی

 

 دلیل سوز و ناله و آه علی

 

 ایی والیت و راه علیفد                               

 

 یا زهرا)س(...

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(...

  

 بیان داغت بر ما مشکل       *تویی ملیکه بر ُملک دل

 

 به باغ حق چو الله ای پژمرده ای

 

 ز کینه های دشمنان افسرده ای

 

 میان کوچه تازیانه خورده ای

 

 یا زهرا)س(...

 

 ا فاطمه)س( یا فاطمه)س( یا زهرا)س(...یا فاطمه)س( ی

  

 

 

 

 



 امیر عباسی( زمینه )برادر

 

 
 

 به پای عشق زهرا )س(        شد جونم بشه فداکاش می
 

 ِمنای عشق زهرا )س(                 شدم الله به حرم ومی

 
 گل خیرالوراییه                      همونی که خداییه

 
 (جان )س ذکرم همینه فاطمه      قرینه فاطمه جان )س(ای بی

 

  یاس مدینه فاطمه جان

 همتا ... یا زهرا )س(ای یکتا ... بی

 یا زهرا )س(...

 شمعاشقونه فدات             دوست دارم که مثل شهدا  *

 شم تو نوکر نوکرات                  یا که از لطف و دعای      
 

   شهادت آرزوی ما                            عشق تو آبروی ما

 ی مادر همه شهدا، جان امام راحل ما، ما رو ببر تا کربالا    

 
  فکر ما ... ذکر ما ... یا زهرا )س(

 یا زهرا)س(...

  

 *سینه زن بودن برای تو برا ما افتخاره

 باروِن رحمت به سر ما تو روضه هات میباره

 به حسیِن تو دل بستیم    ما همه سائلت هستیم

 بی کفنه،میسوزه و صدا میزنه دِل ما پر غم و ِمَحنه،اسیر شاه

 حسین وای...

 
 

 غربت حیدره       *غّصه ی قلب تو

 

 نهی از منکره         ناله و اشک تو

 

 یار حیدر یا فاطمه)س(       قدر و کوثر یا فاطمه)س(

 

 شدی پرپر یا فاطمه)س(         تو هجوم ظلم و فتنه

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(...

  

 ّصه قّدت خم است*ای جوانی که از غ

 

 از مقامات تو هر چه گویم کم است

 

 ای والیت احال عسل    نور بی شبه و بی بدل 

 

 حّی علی خیر العمل     حّب تو و اوالد تو 

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(...

  

  

 *کوچه و پشت در واضح و منجلی

 

 جرم عشق علی    لطمه ها خوردی به 

 

 سار نیلیدشمن و ظلم تحمیلی تو و یک رخ

 

 بمیرن نوکرا برات که تو کوچه خوردی سیلی

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(...

  

  

 *از غم اونکه بود راضیه ، مرضیه

 

 خاک اون کوچه ها میخونه مرثیه

 

 وقف احیای آیین شد          فاطمه)س( نقش زمین شد

 

 اینه درس فاطمیه که باید فدای دین شد

 

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(...

  



 


