
 

 زمزمه

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 شدم به ناله و آه         معتکف در بیتت

 هستم اسیر گناه            بیچاره منم که

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 بر قلبم جاری کردی         زالل رحمت را

 آبرو داری کردی      هر چه بد بودم تو

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 به تقلید از اشقیا        فرار از تو کردم

 دوباره گفتی بیا          من رفتم اّما تو

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 شور خزانی دادم              بهار دلم را

 با نا فرمانی دادم         جواب لطفت را

 ستغفر ا...یا رب ا       من هستم رو سیاه

 دیگر قرین نمیشد           دلم با مهر تو

 بدتر ازین نمیشد        ببخشید ، ای خدا

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 خجل و مضطر گشتم              اّما یا الهی

 ببین که من برگشتم         بر درخانه ات

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 از لطف توآکنده        قلب من قلب من

 شرمنده ام شرمنده         مهربام مهربان

  یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 دارم هر لحظه آوا          از بهر نگاهت

 یا رب به حّق زهرا       از جرمم گذرکن

 یا رب استغفر ا...       من هستم رو سیاه

 توسوره کوثر بود       او که بر مصحف

 ندار پیغمبر بود        زهرایی که دار و

 فاطمه فاطمه فاطمه یا فاطمه

 والیت را علمدار       زهرایی که گردید

 در بین در و دیوار      او که مجروحه شد

 فاطمه فاطمه فاطمه یا فاطمه

 شد بعد بابا پرپر     زهرایی که چون گل

 عشق حیدر درراه          محسنش فدا شد

 فاطمه فاطمه فاطمه یا فاطمه

 کینه روا نمیشد            اگربر فاطمه

 ظلم و جفا نمیشد     بر زینب درگودال

 یا حسین یا حسین ای تشنه لب یا حسین...

 انا بنت المظلومة        ناله زد دختری

 عّمتی المضروبة            اُنظُر یا ابتا

 یا حسین یا حسین ای تشنه لب یا حسین...

 
 

 زمزمه اعتکاف

  

 با شرم و خجلت ، اینجا نشستم            من معتکف در، بیت تو هستم

 الهی العفو...

 من آمدم تا دستم بگیری             یا رب توآگاه بر هر ضمیری

 بده تو بر من حال مناجات                     هستم اسیر دارمکافات

 من کوه جرم و تو بحر غفلت            قلبم سیاه از عصیان و غفلت 

 فیض نماز شب و عبادت                  بده خدایا بر من سعادت

 انجام واجب ، ترک حرام است        رضای تو در این دو کالم است

 دل را به لطفت ، هستم خدایا               الیق به دوزخ بستم خدایا

 دریای جود و لطف و عطایی                 ی،تو با وفاییتو مهربان

 بده تو راهم در میهمانی              گویم تو را با اشک روانی

 شرمنده هستم ، استغفرا...             رو بر تو کردم با ناله و آه

 قسم به حّق ، اوالد زهرا             اغفر ذنوبی ، ای حّی یکتا

 من خاک کوی عشق حسینیم          عالمینیمگرچه سیه رو ، در 

 من غصه دار کرببالیم                گریان شرح قالوا بالیم

 سرحسینت ، از تن جدا شد          آن کربالیی کانجا چه ها شد

 مظلوم حسین جان....

  

 هالل سرخ ، سر نیزه ها شد      بهر رضایت ، حسین فدا شد

 شمر و سنان و ظلم و جسارت             آل علی و رنج اسارت

 جواب ناله ، شد تازیانه       در قلب زهرا ، غم بی کرانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 روسیاه آمدم یا الهی                     پرگناه آمدم یا الهی

 یا الهی....

  

 بر سر کوی لطفت نشستم         من خجالت زده از تو هستم

 ی اعتکافمُمحرم واد            گِرد الطاف تو در طوافم

 دادی یک بار دیگر تو راهم        گرچه عاصّی و نامه سیاهم

 عمرمن درگناهان به سر شد        قلبم از شعله ها پرشرر شد

 نفس عّماره بیچاره ام کرد         ای خدا غفلت آواره ام کرد

 ای خدا کن مرا اهل تقوی       هستم ای مهربان عبد رسوا

 اهل قرآن و ذکر و عبادت        کن مرا اهل نور و سعادت

 هم به توحید و یاسین و صافات         من که بیگانه ام با مناجات

 درد بی دردی ام را شفا ده         تحفه ای بر من بی وفا ده

 نور دانش به قلبم بتابان         یا رب ای خالق حّی منّان

 زینت را قرآن و اسالم         کن عنایت شوم عبد گمنام

 چون شهیدان شوم کربالیی            بار الها مرا کن عطایی

 کن مرا فاطمی و حسینی            مثل جان بر کفان خمینی

 بین گودال خون دست و پا زد       آن حسینی که نامت صدا زد

 ماه تابنده ی نیزه ها شد     آن حسینی که عطشان فدا شد

  

 

 

معتکف گشتم خدا در خانه من    شرمنده ام از رحمت جانانه تو
 تو

 خدای مهربان من                سوزمن و نوای من

 الهی العفو...

  

 بار گنه آورده ام با خود الهی    بار دگر من آمدم با روسیاهی

 شرمنده ام شرمنده ام            از لطف تو آکنده ام

 الهی العفو...

  

 بنما قبولم بار الها حّق حیدر   می خوانمت با ناله وبا دیده ی تر

 اغفر لنا ذنوبنا           حّق علّی مرتضی

 الهی العفو...

  

سینه زن و گریه کن داغ       گرچه زعصیان روسیاه عالمینیم
 حسینیم

 در راه قرآن سر جدا       آن که به مقتل شد جدا

 آه و واویال...

  

رأس حسین ، هالل روی     یا رب به اهل بیت پیغمبر چه ها شد
 نیزه ها شد

 ای سر بریده ، کو تنت؟         لعن خدا بر دشمنت

 آه و واویال...

 


