
 
 زمزمه واحد )برادر اسماعیل شبرنگ(

 
 

 بمیرم / بدتر شده زخم بازوت

 دوباره / تیر می کشه زخم پهلوت 

 عزیزم / انقدر نگو با اشاره

 که حیدر / بساز واسه من یه تابوت

 رحم کن و بیا نرو زهرا // از کنار ما نرو زهرا // جان بچه ها نرو زهرا

می سوزه تنت هنوز زهرا // نه شبی داری نه روز زهرا // مثل شمع 
 پیشم نسوز زهرا

 از من نگیر روتو –زهرا 

 می سازه تابوتو –حیدر 

 آتیش بود / گرفته بودش زبونه

 پر از دود/ شده تمومّی خونه

 به پیش / این دستای بسته ی من

 تو خوردی / هم سیلی هم تازیونه

نانجیب تو رو می زد زهرا//می زدش تو رو چه بد زهرا // زد به پهلوهات 
 لگد زهرا

 ین چه وقت رفتنه زهرااوج غربت منه زهرا//حرف این دل روشنه زهرا // ا

 خنده برام حرومه –دیگه 

 علی دیگه تمومه –کار 

 یه تابوت / داره می ره روی شونه

 بمیرم / دل علی غرق خونه

 به زیر / تابوت و توی دل شب

 آقامون / آهسته روضه می خونه

رفتی و کشیدی پر مادر // بی حسن رفتی سفر مادر//با خودت منم ببر 
 مادر

ای مرا نور دوعین مادر // یک نظر با شور و شین مادر // بی تو می میره 
 حسین مادر

 وعده ی ما مادر –باشه 

 پیش شه بی سر –مقتل 

 زمزمه واحد )برادر اسماعیل شبرنگ(

 
 روضه هاتو باز شنیدم –خدا رو شکر 

از ماتم تو خمیدم –خداروشکر   

(2به فاطمیه رسیدم ) –خداروشکر   

 الهی هیچ کس / نبینه داغ مادرش

 ر بگیره دور و برشنبینه آتیش / گ  

 الهی هیچ وقت / نبینه سیلی بخوره

 صورت مادر / به پیش چشمای تَرش

این شبا حالَم درهمه / بی مادری مگه کمه / فقط می خوام اینو بگم / برات بمیرم 
 فاطمه

 برات بمیرم فاطمه

 لحظه ای که پهلوت شکست –ای وای از اون 

 مونده هنوز ردّ یه دست –رو صورتت 

 که دستای علی رو بست –ه اون لعنت ب

 قیامتی شد / یک دفعه بین کوچه ها

 با یه لگد شد / غنچه ز ساق گل جدا

 وقتی که از جا / با سختی تو بلند شدی

 چادر مشکیت / پ ر شده بود از ردّ پا

دلها همه غرق غمه / نصیبمون باز ماتمه / شده شب و روز ذکر من / برات بمیرم 
 فاطمه

 برات بمیرم فاطمه

 با آتیش و با هیزمه –أجر شما 

 شرم و حیا دیگه گ مه –تو مدینه 

نیشخنده های مردمه –غصه ی تو   

 حال و هوای / علی چقدر پریشونه

 خونه ی حیدر / دیگه شده عزاخونه

 برا عیادت / همسایه ها تا اومدن

 گفتن به زینب / که مادرت نمی مونه

 گریه ی ما دمادمه / سیاپوِشت دو عالَمه / الهی این فاطمیّه / برات بمیرم فاطمه

 برات بمیرم فاطمه



 

 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 
 

 *با پرچم یا فاطمه)س( میریم مدینه ما همه

 غصه ما سینه زنا به قدر کّل عالمه                           

 غربت حیدر  آه غصه زهرا)س(

 سیلی و مادر   ندنگاه فرز                            

 یه جوونی قّدش مثه پیرا خمه به َوهللا

 اگه بمیرن نوکرا بازم کمه به َوهللا                           

 وای از دل حیدر...

  

 *حرف از در سوخته داره نگاه چشمای ترش

 بچه ها با یه حسرتی جمعن کنار بسترش                   

 مادر خسته  آه لرزش دست

 خیلی شکسته   دل اونارو                              

 ساحل غم نسیمی  می وزه آروم آروم از

 رایحه یتیمی   می رسه بر مشامشون                   

 وای از دل حیدر...

  

 *عاقبتِ حمایت از راه علی شهادته

 پیام ناب فاطمی اطاعت از والیته                         

 از عشق حیدر    آه با دیده تر

 در راه رهبر          باید فدا شد                 

 نشون دادن به عالم  اینو شهیدا عملا 

 تو این مسیر برای ماست تموم سال محرّم                 

 آه غریب مادر...

 

 

 

 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 
 

  به سبک آقا خودت میدونی

 با نوحه های زهرا)س(        *تو روضه ها می سوزیم

 همه برای زهرا)س(                یریمایشاال که بم

 برای عصمت خدا جا داره که بمیریم

 بمیریم که به یاد دود و شعله ها جا داره

 سینه َزنا ، من و شما جا داره که بمیریم

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(  ذکر فرشته ها همه

 یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(  بگو چرا قّدت خمه

 چه محشری به پا بود   *با ناله های زهرا)س( 

 به فکر مرتضی بود       میون دود و آتیش 

 همش میگفت پسر عمو ، هستی من فدایت

 به ناله یا علی میگفت ، با درد بی نهایت

 با پهلوی شکسته شد ، فدایی والیت

 ای کشته راه وال یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(

 سوخته برات همه دال یا فاطمه)س( یا فاطمه)س(

 شته ها همه...ذکر فر

  همیشه جاودانه              *پیام فاطمیه

 مردم هر زمانه    باید که درس بگیرن

 هجوم ظلم و فتنه ها خزون هر بهاره

 شهادت اّم الحسین از بی کسی یاره

 حمایت از راه علی خیلی هزینه داره

 با شیم به یاری ولی      ایشاال که ثابت قدم

 خمینی و سید علی     کنیم همه حمایت از

 ذکر فرشته ها همه...
 
 
 



 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 

 مستحّق کرم زهراییم)س(       *ما زائر حرم زهراییم)س(

 بضعه طاها یا زهرا)س(         ذکر عالم ها یا زهرا)س(

 روی قلب ما یا زهرا)س(        حک شده با دست رحمت

 یا فاطمه)س(....

  

 ت محرومهمجروحه ، ای از حقّ     *مظلومه ، ای بانوی معصومه

 نور حق در طلعت تو               جان فدای غربت تو 

 از بهشت عصمت تو       ای فدک چون مشت خاکی

 یا فاطمه)س(...

  

 می روییدم از داغ فاطمیه        *الله ام در باغ فاطمیه

 داغ افلکی زهرا)س(            میزند شعله به دلها

 زهرا)س(چادر خاکی             بیرق عرش الهی

 یا فاطمه)س(...

  

 سیلی و آتش و دیوار و در     *مادر و غربت و خون جگر

 محشر کبری به پا بود             ناله ها واویلتا بود

 ماجرای کربل بود            این مصیبت ابتدای

 یا فاطمه)س(...

  

 آنجا شد رأس پسر بریده       *اینجا شد قّد مادر خمیده

 با دمی جانسوز و محزون       هر دل مشتاق و مجنون

 کوچه و گودال پر خون         نوحه میخواند به یاد

 یا فاطمه)س(...

 

 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 
 

 

 
 *چه خوب و خوش است برای گدا تجسم عشقت

 ، تو و کرم و ، ترنّم عشقت   من و حرم و                  

 

 زده تبسم عشقتوفهبه روی لبم شک                                    

 نگار علی                                                                       

 روحم یا فاطمه)س(               دینم یا فاطمه)س(

 یا زهرا )س(             جانم یا فاطمه)س(
 

 *فدای غمت به پای غمت ز غصه شکستم

 تو ببین که نشستمبه خاک عزا ز ماتم                  
 

ز غیر شما به عشق شما دو دیده                                  

 ببستم

بهار                                                                            
 علی

 روحِ دالوری             اصِل حق باوری

 فاطمه)س( یا زهرا)س(...دینم یا                نورِ پیغمبری

 فدای والیت            شهیده ی عشق      *خمیده ی عشق

 فروغ هدایت                     کلم شما                  پیام شما

ز سوگ و                   به دیده ی تر                 برفته دگر
     عزایت

 قرار علی                                                                       

 جاِن حیدر تویی       یاس پرپر تویی       قدر و کوثر تویی

 یا زهرا)س(...دینم یا فاطمه)س(...

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 

 

 ر و آواییمپر از احساسی زیبا پر از شو

 هزار الحمدهللا که ما عبد الزّهراییم)س(                       

 از اول مست عطر گل یاسمن شدیم

 هزار الحمدهللا که ما سینه زن شدیم          

 عنایتی یا زهرا)س( که قدر تو بدانیم

 همیشه با چشمی تر، گدای تو بمانیم                              

 هرآنکس با شما بود شده مسعود و خوشبخت

 نماز اول وقتنما ما را تو اهل                                 

   س()کرم کن برای ما دعا نما یا زهرا

 زنها، شوند از اهل تقویه سینهکه جمل           

   بسوزان در راه عشق تمام هست مارا

 به فردای قیامت بگیر این دست ما را                 

   همین دستی که یک عمر به شوری بی قرینه

 به یاد غربت تو خوَرد بر روی سینه                                  

   اال ای آنکه قدر و مقام تو نهان است

 به قران مجالست بهشت عاشقان است               

 غم فانوس استبه شام  فروغ ذکر خوشت

 نمی از بحر فیضت چو صد ها اقیانوس است                 

 تویی کعبه و میقات تویی روح عرفات

 تویی قبله ی حاجات تویی مادر سادات                

 فدای والیت شد تمام بود و هستت

 پیمبر خم گشته و زده بوسه به دستت       

 فِداها اَبوها از رسول  ا... شنیدی

 پس از بابا به دوَشن تو بار غم کشیدی                                 

  روی زمین بود و از کینه  تن بابایت

 زدند آتش به باغ گل یاس مدینه         

     ای ماه یگانه  ز فتنه ی سقیفه زد ، 

 شرار دود و آتش ز خانه ات زبانه              

 به رویت راه شادی شده از کینه بسته

 میان دیوار و در شدی پهلو شکسته                                

  میان دود و آتش به آوای حزینی

ذینیبگفته                                   ای با ناله که یا فضه خ 

 ز درد ضرباتِ غلف قنفِذ پست

 ی بین محراب قنوتت را با یک دستگرفت                          

  و عالَم تو خود سرّ الحیاتی گرچه بر دا

 دعای روز و شبت شده َعّجل وفاتی                               

     برای حفظ قرآن پی اعتلی بین

 به پیش چشم حسن شدی تو نقش زمین                        

 گرفته ماه رویت چرا هاله ی نیلی

 مگر خورده ای سیلی زیک ملعون نامرد                              

  تو در بهار عمرت خمیده گشتی زهرا)س(

 میان مقتل عشق شهیده گشتی زهرا)س(                              

 دو عالَم نور خود از جمال تو گرفته

 شهادت آبرو از کمال تو گرفته                                         

 برای گرفتن ه سرشک از چشم موال

 بگو از چه نیامد به بستر دستت باال                                   

 فدای ناله های پر از سوز و گدازت

 بگو از چه نشسته تو می خواندی نمازت                           

 چرا دستان خود را به پهلو می گرفتی

 پس از کوچه از زینب چرا رو می گرفتی                          

 ا نگفتی یاس ه جمالت گشته نیلیچر

  چرا نگفتی رویت وَرم کرده از سیلی                               

 
 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 

 

 
  شکر خدا که اهل اشک و ب کا شدم من

سینه زن روضه ی خیرالنسا)س(                                           
 شدم من

 یا فاطمه)س( یا زهرا)س(....

 ( مذهبم منشکر خدا کز ازل فاطمی)س

 مادر زینبم من سائل کوی لطفِ                                              

   از وقتی که با ذکر یا زهرا)س( خو گرفتم

از آن نوای قدسی من                                                          
 آبرو گرفتم 

  شفیعه ی محشر و صاحب عرصاتی

تو الگوی زینب و سفیة                                                
 النّجاتی

 بضعه ی خیرالبشر فدایی حیدر شد

 میان دیوار و در غنچه و گل پرپر شد                                       

 ای تومحزون و خسته ای تو در خون نشسته

 ت پهلو شکسته ای تودر وادّی والی                                         

 غِم تو ای شهیده شده بر دلها حاکی

کوچه ی تنگ و باریک ، سیلی ،                                           
 چادرِ خاک

 از فتنه ی اهریمن نیلوفری شد تََنت

 شد قاتل حسنت   مشاهده ی سیلی                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 
 

 

 کوثر مصطفی فجر موال                  *سوره قدر قرآن دلها
 

 السلم علیِک یا زهرا )س(            پاسخم را بده جان زینب
 

 ای روح استقامت، ای عاشق شهادت، ای حامی والیت

 یا فاطمه)س( یا زهرا )س(                   
 

شور و تاب و تب                          زنهای زهرا )س(*در دل سینه

   فاطمیه

            
عالمی، مکتب                             درس عشق والیت دهد بر

 فاطمیه 
 

 قرار حیدر، ای جان نثار حیدر دار حیدر، ای بیای غصه

   

 یا فاطمه)س( یا زهرا )س(                 

 

 جمله در سیرت زینب تو         *دین و ایمان و صبر و شهادت
 

 پیروی از تو و مکتب تو          رمز پیروزی مسلمین است
 

    هاها، ای جوشش ملتها، ای علت عزتای رافع ذلت

 یا فاطمه)س( یا زهرا )س(               

 
 یار روح الَّه و رهبر ما       *ای که بودی و هستی همیشه

 
 سایه ی لطف تو بر سر ما                ها ی شلمچهمادر الله

 
       موالییم، ما اهل یا زهرائیم )س( ما دشمن اعدائیم، در مکتب

 یا فاطمه)س(یا زهرا )س(               

 

 

 (امیر عباسیزمزمه واحد )برادر 

 

مدد گیرم از تو یا حضرت زهرا          *تمام عشق نبی ام ابیها

 )س(
 

 که گویم از تو سخن                 چرخدزبان من نمی
 

 الحسنمدد یا ا م                    اَغثینی یا موالتی

 

 کرامت کن که شوم به ره تو گدا     که شوم ز غم تو فدا عنایت کن
 

 یا فاطمه )س( جان                       رسم آخر من غمزده بر شهدا

 

ها جملگی بنده بهشتی                *اال جنت مشتاق دیدار رویت
 کویت

 
کنم در خانه تقوی ز لطف         دعا کن تا روم مادر به وادّی بندگی

 گی تو زند

 
دعا کن تا برسم به رضای            دعا کن تا که روم به طریق شما

 خدا
 

 یا فاطمه )س( جان                      رسم آخر من غمره بر شهدا

 
 

ر َخت در راه والیت شده     *رسیده بر تو ظلمی سخت و تحمیلی
 نیلی

 حمایت از اماِم خود        اگر چه تو شدی تنها میان اهریمنان
 نمودی تا پای جان

تو و درد و غم و ِمحنت و               شدی مادر تو شهیده ی راه وال
 رنج وبل

 یا فاطمه)س( جان                همه اینها شده منشأ کرببل
  

 



 


