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7مکتب سلیمانی

مقدمه

�ق
ام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ش به �ن ه ای � نه �قسم�ق کرد وا�ش ا� �ق عا�ش

ی
ن
اݡسم ݡسل�یما� اعراه  �ق ان �ش در م�ی

شــهید حاج قاســم ســلیمانی، ســوژه نابی از عشــق در برگ برگ این دیباچه است و 

شــاعران، دریافت کننده ســبزترین مفاهیم از چشــم آن شــهید آســمانی اند. کنگره 

شــعر ســردار جبهه مقاومت شــهید حاج قاســم ســلیمانی جاری ترین زالل اندیشه 

پوینــدگان ایــن مســیر اســت. برای شــهید حاج قاســم ســلیمانی ســرودن یعنی در 

جبهه مقاومت حضور داشتن و آرمان نورانی شهیدان را پیمودن است.

عشق، آسمان، پرواز 

شهید بین المللی جبهه مقاومت - قبل از سرودن شعری برای او، او را کرانه خیز در 

تمامی آفاق به پیش برده اســت و شــاعران به دنبال او در آفاق حیران و ســرگردانند. 

سرودن برای شهید حاج قاسم سلیمانی تفکر عمیق و اندیشه ای دقیق می خواهد؛ 

 باید سایه ساری از خورشید داشته باشی.
ً
چون از آفتاب سرودن الزاما
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کنگــره شــعر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و درخشــش ســتاره های آســمان قلــم، 

منظومــه عشــق را روشــنایی دوچنــدان داده اســت و مــا مفتخریــم در انبوهــی از 

«، ســردار  ســتارگان اندیشــه در جســتجوی مــاه انجمــن آرای »نگین ســلیمانی شــعر

ســرافراز ســر بر آســتانه عشــق و ارادت نهاده و مجموعه حاضر را برای مسِت فیض 

 اربا فراهم کردیم.
ً
شدِن ارادتمندان به ساحت نورانی شهیدی اربا

کارگروه ویژه شــعر شــهید حاج قاســم ســلیمانی با نهایت احترام و ادب از شــاعرانی 

که آثارشــان ارســال شــد و شــاعران فرهیخته ای که آثارشان از رســانه های گوناگون 

جمع آوری شــد و غنای عظیم معنوی به این مجموعه بخشــیده  اند تقدیر و تشــکر 

می کند.

اگرچــه بــرای ما ســخت می نمود تا آثار ارســالی کــه دارای مضامین بلند با ســاختاری 

شــگرف و نمایــی واال داشــتند را انتخــاب کنیــم ولــی تــالش آن بــود حتی االمــکان از 

آثار شــما دوســتان بهره ببریم. بزرگواران بر ما ببخشــایند اگر محدودیت چاپ این 

امکان را از ما گرفت.

، خلق مضامین  الزم  به ذکر است بررسی و گزینش آثار با در نظر گرفتن ساختار شعر

بدیع، تصویرپردازی موســیقی کالم، شیوایی زبان، زیباشناختی، تأثیرپذیری از قرآن، 

عترت و ارزشهای انقالب اسالمی و سایر معیارهای ادبی انجام شده است.
د ݣݣݣݣݣݣݣمس�ق ان �ش �ن  �چ

ش
ب� �ی�ق ل�

 ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ق
ن

�ی�
�ن لم �ن �ق

ی« س�ق
ن
م ݡسل�یما�

ا�ق ر  ما  »�ن
ق

�
که ُمهر  دڡݨݦن

                                                            دبیر کارگروه کنگره شعر شهید حاج قاسم سلیمانی

                                                           محمود تاری
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پیشگفتار

بــا اســتعانت از پــروردگار و گرامیداشــت یــاد و خاطــره 92 هــزار شــهید گلگون کفــن 

ئینی انقالبی کشــور تحــت عنوان »کوثــر ناب« به  بســیجی، نخســتین کنگــره شــعر آ

ابتــکار ســازمان بســیج مداحــان و مدیــران هیــآت مذهبی کشــور برگزار شــد؛ اتفاق 

مبارکی که ذوق، احســاس و شــوروحال ارادتمندان والیــت را بر انگیخت. این اقدام 

ئینــی و همــت واالی  فرهنگــی عظیــم، بــا مشــارکت اســاتید و پیشکســوتان شــعر آ

، بــرکات فراوانــی را نصیــب  ستایشــگران و حضــور شــاعران جــوان و انقالبــی کشــور

جامعه ستایشگری نمود.

ســازمان بســیج مداحــان و مدیران هیآت مذهبی کشــور با توجه بــه لزوم و اهمیت 

ئینــی، افتخــار دارد جهــت بهره منــدی و  مقولــه تأثیرگــذار و پرمخاطــب هنــر شــعر آ

، مخلــص و متعهــد در بیــن  ئینــی والیتمــدار اســتفاده بیشــتر از ظرفیــت شــاعران آ

آحــاد مــردم شــریف و دلباختــه اهــل بیت؟مهع؟ بــه خصــوص بســیجیان جان برکف و 

پیروان والیت فقیه، اقدام به فراخوان شــعر با موضوعات؛ حماســه فاطمی و بسیج 
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چهــل ســال مقاومت، چهل ســال اقتــدار جهت ســازماندهی و ایفــای نقش نوکری 

اهلبیت؟مهع؟ نمود.

در اثنای فراخوان کنگره و پس از اعالم شــهادت ســردار سرافراز شهید سپهبد حاج 

قاســم ســلیمانی و افشــای خباثــت آمریــکای جنایتــکار در رســانه های جهانــی، این 

کنگره به اعالم فراخوان آثار ادبی با محوریت این شهید واالمقام به عنوان موضوع 

 شــاعران با خلق آثار در 
ً
ویژه اقدام کرد. در این میان ادیبان، نویســندگان و خصوصا

وصف این بزرگ مرد جبهه مقاومت اسالمی نقش خود را ایفا کردند.

ثــار جمــع آوری شــده و واصلــه بــه دبیرخانــه ایــن کنگره  کتــاب پیــش رو منتخبــی از آ

می باشــد. در ایــن فراخــوان بیــش از 700 شــاعر بــا تعــداد 850 اثر و با موضــوع فوق، 

مقاومت، بررســی ابعاد شــخصیتی شــهید حاج قاســم ســلیمانی شــرکت کردند که 

هم اینک آثار منتخب در این مجموعه در دسترس شماست.

ح ذیل است؛ مراحل ارزیابی و داوری آثار ارسالی به شر

1- جمع آوری آثار ارسالی بصورت مکتوب

ثــار فقــط جهت چــاپ در  ح از طریــق رســانه ها )ایــن آ ثــار شــاعران مطــر 2- گــردآوری آ

مجموعه و بهره مندی عالقمندان آورده شده است(

3- آغاز بررسی و ارزیابی آثار

4- حذف آثار غیرمرتبط با موضوع فراخوان

5- خوانش و انتخاب اولیه آثار

6- ارزیابی دقیق تر و تخصصی تر آثار

7- سطح بندی آثار

8- انتخاب 3 اثر برگزیده ارسالی

9- انتخاب آثار برتر جهت تدوین و چاپ کتاب کنگره
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در پایان این نوشتار از همه عزیزانی که در این راه سازمان بسیج مداحان و مدیران 

هیــآت مذهبی کشــور را یــاری کرده انــد؛ به ویژه از حجت االســالم جــواد محمدزمانی 

ئینــی انقالبی کوثر نــاب و اســاتید فاضل و ارجمند حــاج محمود  دبیــر کنگــره شــعر آ

تــاری، دکتــر ســعید نســیمی و حســین صیامــی که بــا ارزیابــی و داوری آثار ارســالی بر 

غنــای فکــری کنگره افزوده اند تشــکر نموده و موفقیت و ســربلندی ایــن بزرگواران 

در ترویج، تبلیغ و پاســداری از ارزش های فرهنگ و ادب اســالمی و والیت را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داریم.

                   تهران- بهمن 1398

ئینی انقالبی کوثر ناب                    کنگره شــعر آ
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محمداسماعیلپور

،  سرباز حق بودیم و سر دادیم فرمود ســر

« را زود سردادیم
ً

 طاَعة
ً
فریاد »َســمَعا

کشــتند ما را، ما ولی بیدارتر از قبل

در دســت فرزندان خود تیر و تبر دادیم

خون شــهیدان در رگ ایمانمان جاری ست

خونــی که از هر قطره، یک دریا ثمر دادیم

ما مثِل قاســم های بی مثِل سلیمانی

در راه اســالم مبین، قرص قمر دادیم

در ســنگِر دیِن خدا با کفر جنگیدیم

در ســنگِر دیِن خدا، ما بال و پر دادیم

رفتیم و در تشــییع با مشت گره کرده

از »انتقام ســخت و پر قدرت« خبر دادیم



مکتب سلیمانی 14

کار امیرحسینآ

گذر گرگ به آبادی شــیران افتاد

باز هم قرعه به جمهوری ســلمان افتاد

ذوالفقــار از جگر یار خبر آورده

پیــک از خانه ی عمار خبر آورده

کاســه ی غیرت این شیر یالن لبریز است

مرز ایران چقدر مالک اشــتر خیز است

گوش کن خطه ســلمان به زبان آمده است

صحبت از وعده ی صادق به میان آمده اســت

مشــت اول به سرت محکم و طوفانی بود

ســاعت حمله مان دست سلیمانی بود

صحنه ی عین االســد نقطه بسم اهلل ست

ســیلی اصلی فرمانده مان در راه ست

برســر مردم ما سایه ی موال باشد

رمز پیروزی مان حضرت زهرا  باشــد
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راســتی شیوه ی تهدید تو طنازی بود

حملــه ات از نظر ما که فقط بازی بود

عقل اندازه ی یک جو به ســرت البد نیست

دیده اید اینکه رجز خوانی مان بیخود نیســت

پاسخ شــیعه به این فیل، دو سر سجیل ست

داعش اصلی این طایفه اســراییل است

ذوالفقار از دل این معرکه ســر میخواهد

جنــگ با حیدر کرار جگر میخواهد

گفت فرمانده که آینده تان تاریک ســت

پیش بینی شــده نابودی تان نزدیک ست

پای این قافله تا روز قیامت لنگ ســت

صاحب اصلی دنیا که نباشــد جنگ ست

بر ســر مردم ما سایه ی موال باشد

رمز پیروزی مان حضرت زهرا باشــد
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احمدبابایی

در رگ حادثه، خون موج زد، آیینه شکســت

شــعله ور شد در و دیوار حرم، سینه شکست

خون مالک به زمین ریخت خبر ســنگین است

، سنگین است بعد مالک، به تن حوصله ســر

اشــک آغاز جنون است تماشا سخت است

دیدن بغض علی در غم زهرا ســخت است

خون ما وجه ســلوک است که سالک باقی ست

، غیرت مالک باقی ست کشته شــد مالک اگر

شــعله ور بود و به ققنوس توسل می کرد

تشــنه لب بود و لب آب تحمل می کرد

وســط معرکه غوغاست، جنون می رقصد

مالــک انگار که در برکه خون می رقصد

شــعله ور بود دِر خانه، لگد بر در خورد

داغ، مســمار شد و بر جگر حیدر خورد
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، دل به صدا آمده است شــعله ور بود خبر

ــهدا آمده است
ُ

ّم الّش
ُ
خبر از مصحف ا

ســنگ باران شده قاسم، شده دل، خونین تر

این چه زخمی  ســت که باشد ز عسل شیرین تر

وســط معرکه غوغاست… شکسته بالش

آمده مادر ســادات به استقبالش

جلوه آیینه طلب شــد غزلش کرد خدا

چــه بگویم به چه حالی بغلش کرد خدا

چه بگویم به چه حالی یل ما را کشــتند

قبله باقی ســت فقط قبله نما را کشتند

قبله باقی ســت، خدا هست، بگو با صهیون

صد چنین قبله نما هســت بگو با صهیون

عاقبت مســح جنون، خون به پر و بال کشید

روضه قاســم ما نیز به گودال کشید
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بت بگو، بی ســروپا باش، سراپا تبریم

چند سالی ســت که ما منتظر این خبریم

کدخدا را برســانید زمان، مسِت علی ست

مالک افتاد زمین، تیغ، ولی دســت علی ست

کدخدا را برســانید که خون ارزان نیست

ماجرای من و معشــوق مرا پایان نیست

کدخدا را برســانید که حق تابنده ست

مالک افتاد ولی خشــم مقدس زنده ست

زخم شمشــیر اگر خورد به شیران… باشد

حاج قاســم یکی از مردم ایران باشد

… نه بی سر شده اند چله ای هســت که سردار

همه مردم ما مالک اشــتر شده اند

دل ما ســوخت در این روضه خبر سنگین است

باکی از کشــته شدن نیست، سعادت این است
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مالک افتاد زمین، قیمت حســرت چند است

خوش به حالش که علی از دل او خرســند است

نوبت روضه قاســم شد و جوالن دادند

روضه خوان ها خبر از ســم ستوران دادند

یا علی، اهل حرم دســت به دامان تو اند

مالک و قاســم هر عهد، شهیدان تو اند

قنفذ از یک طرف و حرمله از ســوی دگر

بازهم در وســط معرکه، آهوی دگر

خبر تازه، ســر قافله آوار شده

فاطمه پشــت در خانه، گرفتار شده

اشــک آغاز جنون است! تماشا سخت است

دیدن بغض علی در غم زهرا ســخت است

ســر صبحی دم از آن زلف پریشان زده ایم

اول روضه گریزی به شــهیدان زده ایم
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مرگ بر بی کســی و واهمه! بر عشق درود

تشــنه جان داد حسین ابن علی بین دو رود

تشــنه جان داد نسوزد سر گیسوی حرم

نگران بود حرامی نرود ســوی حرم

وای اگــر آبروی قوم غدیری می رفت

وای اگر دختر ارباب اســیری می رفت

روضه خوان گفت شــبی خیمه به غارت رفته است

روضه خوان گفت که زینب به اســارت رفته است

خطبه خوان زینب کبراســت بگو با صهیون

کربال آخر دنیاســت بگو با صهیون

در عطش چاره همین بود که دریا باشــیم

 اربا شــده ی اکبر لیال باشیم
ً
اربا

ســامرا تا به حلب جمع پریشانی بود

تیغ خیبر شــکنی، ارث سلیمانی بود
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ســر طوفان شب بی حادثه بر شانه ماست

ابرها مرز ندارند ســفر خانه ماست

ُغّرش ماســت که از شط مصاف آمده است

صاعقه دور ســر ما به طواف آمده است

کنده ست کدخدا را برســان! جلوه به زخم آ

خون ما بت شــکنان، گور بتان را کنده است

زخم و خون آرزوی ماســت، بگو با صهیون

زخم ارثیه زهراســت بگو با صهیون

صبح صادق زده و ضربت آخر مانده ســت

راه باز اســت اگر َسّیِد ما فرمانده ست

اشــک من حسرت محض است پر از فریادم

کشــته شد یار ولی یاد بتول افتادم

گریه کردیم ولی عقده ز دل باز نشــد

مگر از پشــت در خانه غم آغاز نشد
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خواســت آن فرصت عهد ازلی را نبرند

فاطمه پشــت در آمد که علی را نبرند

کدخدایان نجس ســّر مگو را کشتند

یک نفر یار علی بود که او را کشــتند

شــعله بر بال و پر روح االمین افتاده

ســوره کوثر قرآن به زمین افتاده

آن طرف نعره یک بی ســروپا می شنوم

این طرف از پس در فضه بیا می شــنوم
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سیدحمیدرضابرقعی

ت از جوهر به واژه ای نکشیده ســت ِمّنَ

ب از باور
َ
خطی که ســاخته باشد ُمرّک

کنون مرکب من جوهر اســت و جوهر نیست

بــه جوش آمده خونم چکیده بر دفتر

به جوش آمــده خونم که این چنین قلمم

دوباره پر شــده از حرف های دردآور

دوباره قصۀ تاریخ می شــود تکرار

دوبــاره قصۀ احزاب باز هم خیبر

دوباره آمده اند آن قبیلۀ وحشــی

کــه می درید جگر از عموی پیغمبر

عصای کینه برآورده باز ابوســفیان

دوبــاره کوفته بر قبر حمزه و جعفر

به هوش باش مبادا که ِســحِرمان بکنند

عجوزه هــای هوس، ُمطربان خنیاگر
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مباد این که بیاید از آن ســر دنیا

به قصــد مصلحِت دین مصطفی؛ کافر

چنان مکن که کســان را خیال بردارد

که باز هم شــده این خانه بی در و پیکر

بــه این خیال که مرصاد تیر آخر بود

مباد این که بخوابیم گوشــۀ سنگر

زمان زمانۀ بی دردی اســت می بینی

که چشــم ها همه کورند و گوش ها همه کر

هزار دفعه جهان شــاه راه ما را بست

هزار مرتبه اما گشــوده شد معبر

خوشــا به حال شکوه مدافعان حرم

که ســر بلند می آیند یک به یک بی سر

اگر چه فصل خزان اســت، سبز پوشانیم

برآمــد از دل پاییز میوۀ نوبر
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به دودمان ســیاهی بگو که می باشند

تمام مردم ایران ســپاِه یک لشکر

به احترام کســی ایستاده ایم اینک

که رســتخیز به پا کرده در دل کشور

نفــس نفس همۀ عمر مالک دل بود

کســی که بود به هنگامه، مالک اشتر

بغل گشــوده برایش دوباره حاج احمد

رســیده قاسمش از راه، غرق خون، پرپر

به باوری که در اعماق چشــم اوست قسم

هنــوز رفتن او را نمی کنم باور

چگونه اســت که ما کشته داده ایم اما

به دســت و پا زدن افتاده دشمن مضطر

چگونه اســت که خورشید ما زمین افتاد

ولی نشســته سیاهی به خاک و خاکستر
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چه رفتنی ســت که پایان اوست بسم اهلل

چه آخری ســت که آغاز می شود از سر

جهان به واهمه افتاد از آن ســلیمانی

که مانده اســت به دستش هنوز انگشتر

بدون دســت علم می برد چنان سقا

بدون تیغ به پا کرده محشــری دیگر

چنین شــود که کسی را به آسمان ببرند

چنین شــود که بگوید به فاطمه مادر

قصیده نام تو را برد و اشــک شوق آمد

که بی وضو نتوان خواند ســوره کوثر

خــدا به خواجۀ لوالک داده بود ای کاش،

، اگر تویی دختر هــزار مرتبه دختر

میان آتشــی از کینه پایمردِی تو

کشــاند خصم علی را به خاک و خاکستر
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فقط نه پایۀ مســجد که شهر می لرزید

، از آن محشر از آن خطابه، از آن رســتخیز

تمام زندگی تو ورق ورق روضه ســت

؟ کــدام مرثیه ات را بیان کنم آخر

تو راهِی ســفری و نرفته می بینی

گرفتــه داغ نبود تو خانه را در بر

تــو رفته ای و پس از رفتنت خبر داری

کــه مانده دیدۀ زینب هنوز هم بر در

کنون به تیرگی ابرها خبر برســد

که زیر ســایۀ آن چادر است این کشور

رسیده اســت قصیده به بیت حسن ختام

امید فاطمه از راه می رســد آخر
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سجادبوستانی

جهان فهمید این کفتار ها از شــیر می ترسند

که بی تدبیرها از مرد با تدبیر می ترســند

بلــی از اینکه در آینده گردن های آنها را

ببندیم و بچرخانیم با زنجیر می ترســند

نشــان ذوالفقار حاج قاسم را که می بینند

ازین سرداِر از ســرتا به پا شمشیر می ترسند

همیشــه خواب می بینند اسراییل میسوزد

از اینکه خوابشــان روزی شود تعبیر می ترسند

یتیم حاج قاســم بر سر سّجاده نفرین کرد

تمام کافران از آه دامن گیر می ترســند

بیا تا پشت دشــمن را بلرزانیم با تکبیر

خدا نشــناس ها از نعره ی تکبیر می ترسند
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محمودتاری

، حقیقت این اســت دیده در راه نگهدار

روی در آینه بگذار حقیقت این اســت

می رســد یار مبادا که نباشی ُهشیار

وقِت دیدار مبادا که نباشــی ُهشیار

می رســد یار بپا خیز  نمانی از راه

رد ز دامن نتکانی آنگاه
َ
وای اگــر گ

باید از اهِل بصیرت بشــوی، این زیباست

باید از راِه حقیقت بروی، این زیباســت

گه باش حق و باطل به تقاُبل شــده اند آ

گه باش خارها جلوه گه گل شــده اند آ

گر بصیرت ننشــیند به نگاهت هیهات

گر حقیقت نبود پشــت و پناهت هیهات

بگذر از خویش بیا ســنگر حق را دریاب

و درین ســنگِر حق، رهبِر حق را دریاب
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به والیت نرســی !  گر ز ولی در مانی

می شــوی اهِل جفا گر ز علی در مانی

به مســیری که تو را خوانده ولی باید رفت

به حریمی که در آن هســت علی باید رفت

به حریمی که علی جوش و خروشــی دارد

نفســی می زند و باز سروشی دارد

فتنه ها از همه ســو چهره نمایان کردند

قصد تخریب در اندیشــه ایمان کردند

باطل از چار جهت هجمه به ما آورده ســت

هجمه بر جبهه ی مرداِن خدا آورده ســت

جبهه اینجاســت، همین جا که والیت زنده ست

خط نورانی ایثار و هدایت زنده ســت

دیده وا کن که درین توطئه ی شــیطانی

جبهــه ی کفر و نفاق آمده با عریانی
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آمــده تا که به یغما ببرد ایمان را

آمــده تا که بگیرد ز تو این میدان را

هان! بپا خیز که میدان ندهی در دســتش

وای اگر جبهه و ســنگر بشود پیوستش

گر بگیرد ز شــرارت دِل سنگر از ما

می برد باز ســلیمانی دیگر از ما

دل به دریا بزن و جوشــش توفانی باش

تو درین جبهه بیا مثل ســلیمانی باش

عاشــقی باز پدید آمده تا برخیزی

جســِم سرداِر شهید آمده تا برخیزی

تیــغ بردار یزید آمده در میدانت

دشــمن پست و پلید آمده در میدانت

تیــغ بردار بزن در صِف این ُبحران ها

به مصاف آمده اند آل ابوســفیان ها
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ما درین مرحله با تیغ و ســپر آمده ایم

با والیت همه در دشــِت خطر آمده ایم

تا به کی ســازش و تســلیم ، تکان باید خورد

با خود از جبهه ایثار نشــان باید برد

نهراســید که ما لطِف خدا را داریم

نهراســید که ما کرب و بال را داریم

نهراســید حسین بن علی را داریم

ی ولی را داریم
ّ

نهراسید توال

نهراســید که ما طایفه دشمن شکنیم

هرمنیم
َ
نهراســید که ما دشمِن هر ا

نهراســید که ما ُغّرِش حیدر داریم

نهراســید که ما فاتِح خیبر داریم

بنگرید آینه پابســِت علی می چرخد

ذوالفقار اســت که در دسِت علی می چرخد
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ذوالفقار اســت که دشمن به هراس آمده است

الله چین جانِب گلشــن به هراس آمده است

جبهــه بی واهمه مرداِن خودش را دارد

بحــِر این حادثه توفاِن خودش را دارد

بــی هراس آمده ایم آینه می گردانیم

ما درین جبهه ی بی واهمه ســنگربانیم

تا نیفتــد به کِف فتنه گران خنجرها

ما بپا خاســته ایم از دِل این سنگرها

ما بپا خاســته تا فتنه فرو بنشیند

پرده شــرم به رخساِر عدو بنشیند

جبهــه ی کفر خطرخیز به میدان آمد

فتنه گر با نظر اوســت به طغیان آمد

فتنه اینجاســت ، همین جا که شرر می بارد

از گلــوگاِه خطر باز خبر می بارد
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خبــر از توطئه ی مّدعیان می آید

از نفس های پریشــان و خزان می آید

از نفس های خبیثی که به کفر آلوده ســت

کفر بر کینه این فتنه گران افزوده ســت

ِل یهود اســت ، در اینجا پیداست فتنه از آ

این غباری ســت که در جاده و صحرا پیداست

فتنه بر صاحِب حق  تاختن و گمراهی ســت

شورش و شــیطنت توطئه و خود خواهی ست

فتنه آن اســت که در جبهه دشمن باشی

آتِش توطئه در دامن گلشــن باشی

فتنه آن اســت که همراه شوی با خائن

همه جا یاور و دلخواه شــوی با خائن

فتنه آن اســت که یاغی بشوی نهضت را

ت را
ّ
بدهــی عّزت ما را ،  بخری ذل
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مــا همه الله جبینیم خدا می داند

پیش دشــمن ننشینیم خدا می داند

اقتــدا کرده ز اّول به ولی می دانید

پای بــر جا همه از بهِر علی می دانید

گر کند حکم ولی، حرِف دگر نشناســیم

ما به میدان بال خوف و خطر نشناســیم

شــعله بر پیکره ی دشت و َدمن اندازیم

ســر برون آرد اگر فتنه، ز تن اندازیم
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محمودتاری

وقتی خدا به ُکشــته راهش نظر کند

در انعــکاس آینه ها را خبر کند

خون شــهید شاهد سرخی ست در زمین

هر کس نگشــت کشته راهش ضرر کند

باشــد گواه جوشش خورشید ، بنگرید

اخالص و عشــق در دِل عالم اثر کند

َعَسل« 
ْ
ْحلی ِمَن ال

َ
پیچیده بوی عشــق ز  »ا

در کام هر شــهید چو شهد و شکر کند

وقتی که عشــق می چکد از پیکِر شهید

روشــن چراِغ گلشِن فتح و ظفر کند

عطِر شــهید می شکفد در حریم دل

وقتی نســیم از سِر کویش گذر کند

وقتی فتاد ســرِو بلندی به روی خاک

شــیون ز داغ الله ی خونین جگر کند
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خیزد ز درد بغِض گلوگیِر آســمان

بهِر شــهید الله اگر دیده تر کند

از تربت شــهید سلیمانی عزیز

حرفی رســید تا که به دلها اثر کند

»دیــدی که خوِن ناحق« پروانه خصم را

چندان امان نداد که شــب را سحر کند 

« درین مسیر وامانده اســت چشم تو »یاسر

قســمت نگشت تا که بدان سو سفر کند
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محمودتاری

هســتیم بی قرار تا انتقاِم سخت

با عزم شــب شکار تا انتقاِم سخت

م به دوش  با خشــم و با خروش
َ
اکنون َعل

، تا انتقاِم ســخت در اوِج اقتدار

ای دل بمــان بمان ُپر جوش و ُپر توان

بر ِگرد این َمدار تا انتقاِم ســخت

آن خصِم بی حیا ســیلی خورد ز ما

با عزِم اســتوار تا انتقاِم سخت

ای دل امیــد باش خصِم یزید باش

با حّسِ بی شــمار تا انتقاِم سخت

این بت شکســتنی ست از هم گسستنی ست

ماییم و این قرار تا انتقاِم ســخت

او را شکســته ایم  از هم گسسته ایم

با لطِف کردگار ، تا انتقاِم ســخت
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ماییم با وال  از نســِل کربال

ماییم حق تبار تا انتقاِم ســخت

رفتن حســین وار  گلگون و گلِعذار

ماندن به افتخار تا انتقاِم ســخت

ای ســینه آه باش  در این سپاه باش

یعنی در انتطار تا انتقاِم ســخت

هســتیم خون به دل  چون شعله مشتعل

باشــیم سوگوار تا انتقاِم سخت

از داغ هر شــهید  زخمی به دل رسید

مرهم به دل گذار تا انتقاِم ســخت

زیــن داِغ جانگداز  زین هجِر غم نواز

ای دیده خون ببار تا انتقاِم ســخت

در بزِم اشــک و خون  با غیرتی فزون

بر جان بزن شــرار تا انتقاِم سخت
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تــا محِو خصِم دین  تا محِو الله چین

تا محِو هرچه خار تا انتقاِم ســخت

« ازین مسیر  حق را به جان پذیر »یاســر

تا محِو هر غبار  تا انتقاِم ســخت
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سعیدتاجمحمدی

شــهید کن که شهادت حیات مردان است

ولی برای شــما مرگ، خّط پایان است

شــهید کن که شهیدان بریده از جسمند

شــهید کن که شهید از ازل همه جان است

ببار تیر بال لحظه لحظه بر ســر ما

که ســرو، مسِت همین قطره های باران است

به مورها برســانید از سپاه علی

که نام یک یک ســربازها سلیمان است

شــهید قاسم ما زنده تر شد و امشب

خوشــا که بر سِر خواِن حسین مهمان است

خوشــا به او که پس از این همه جهاد و جنون

به خون خویش ابوالفضل وار غلطان اســت

به خون تپیده و بر خاک قطعه قطعه شــده

شــبیه یار شدن آرزوی یاران است
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ز کوچ مالک اگر خون نشســته در دل ما

ولی ببین که ســپاه علی رجزخوان است

به دیده ی تِر ما رنگ یأس و رخوت نیســت

ســپاِه عشق کماکان میان میدان است

نه! حزن و سســتی از این داغ ها به ما نرسد

ون« از اصول قرآن اســت
َ
نُتُم ااَلعل

َ
که »ا

حرام می شــود از این به بعد خواب شما

که خشــِم حیدرِی شیعه سخت و سوزان است

که امر رهبر ما گر رســد همین فردا

به یا علی مددی کاخ ظلم ویران اســت

در انتظــار ظهوریم و خوب می دانیم

کنار مهدی ما لشــکر  شهیدان است
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سعیدتوفیقی

شهید عشــقی و این گفته ام یقین باشد

یقین که عاقبت عاشــقان چنین باشد

هدا به حسین پیوستی
ّ

به َســّید الُش

کنون ســر تو در آغوش شاه دین باشد

فتاد دســت تو و صاحب دو بال شدی

به عرش پرزدی و پیکرت زمین باشــد

قســم به رهبر بی دست های کرببال

که دســت منتقمانت در آستین باشد

در اقتدا به اباالفضل قطعه قطعه شــدی

که ختم کار علمدارها همین باشــد
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عاطفهجوشقانیان

دو تــا رفیق که همواره قهرمان همند

دو تا رفیق که الگوی داســتان همند

دو تــا رفیق که پرواز یاد هم دادند

دو تــا رفیق که قد قامت اذان همند

دو تا رفیق که فریادهایشــان یکدست

همیشــه در همه جا قدرت بیان همند

و دســت بر سر زانوی هم بلند شدند

دو تــا رفیق که انگیزه و توان همند

دو تــا رفیق، دو تا نه! چنان یکی، گویا

به هم تنیده شــده ، نیمه نهان همند

یکــی اگرچه عرب آن یکی عجم، اما

در اعتقــاد نه در حرف هم زبان همند

دو تا رفیق صمیمی دو تا رفیق شــگرف

پس از شهادتشــان نیز میهمان همند
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عجــب رفاقت نابی چه دّر نایابی

دو تــا رفیق که دریای بی کران همند

بــرای تک تک ما آن چنان پدر بودی

که کل شــهر پس از تو برادران همند

ســالم بر تو و بر غربت ابومهدی

دو تا رفیق که در هرکجا نشــان همند
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بابکچترایی

چنان دردی کشــان را بی حساب آورده ای با خود

که گویی از خم کوثر شــراب آورده ای با خود

 شــهید زنده ای و دادخواه یالثاراتی

نشــانی از طلوع آفتاب آورده ای با خود

علمداری خلف در امتداد دســت عباسی

که این بار از فرات تشــنه آب آورده ای با خود

برای باغمان گرچه تبر گاهی رجز خوانده ســت

تو یک لشــکر صنوبر در جواب آورده ای با خود

برای دوســت امنیت، صالبت، صلح، آرامش

برای دشــمن اما اضطراب آورده ای باخود

اگرچه آســمان از پنجه خونین شب زخمی ست

تو اما کهکشــانی از شهاب آورده ای باخود

غ آمینی وقــوع وعده صادق، کدامین مر

که در دســتت دعای مستجاب آورده ای باخود
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مجتبیحاذق

صبح نزدیک اســت پیغامی چنین آورده بود

قاصدی که آســمان را بر زمین آورده بود

آیت اللهــی که بر ما آیه های فتح را

از شــب تردید تا صبح یقین- آورده بود-

زیر لب می گفت باید ســوخت ، باید سخت سوخت

مادری که اشــکهای آتشین آورده بود

روضــه ی ّعباس می خوانند اهل معرفت

حاج قاســم نذری ام البنین آورده بود

، موصل، الرمادی، بوکمال ــه، دیرالزور
ّ

رق

کربــال در کربال فتح المبین آورده بود

گریه هایش را شــباهنگام در تنهایی اش

خنده هایــش را برای دوربین آورده بود

کربالیی راه افتاده ســت پشت پیکرش

هرچــه او آورده بود از اربعین آورده بود
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علیحنیفه

خبر خون نگشــاید در حیرانی را

که به تاریخ ســپردیم پریشانی را

ســر برگشت نداریم مگر سر بدهیم

کســی از ما نشنیده است پشیمانی را

آســمان است محل نگه ما تنها

می پســندیم کجا سر به گریبانی را

شــیرها! وقت خروش است، ببیند باید

چشــم سگهای جهان ُغّرش ایرانی را

روز روشــن، به خدایی خدا می گیریم

انتقام شــب خونین سلیمانی را

برســانید به ابلیس که باید پس از این

بار تابوت کند لشــگر شیطانی را

، گمانم که هنوز زردگــوش همه کفر

خوب نشــناخته این مرد خراسانی را
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جنگ بی مالک اگر گشــت، علی باز علی ست

یک تنه می شــکند هیبت سفیانی را

همه قربانِی قربانی عاشــوراییم

یــا رب از ما بپذیر این همه قربانی را
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عالیهرجبی

تن بی جونتو دارن میارن

خبرش توی شهر پیچیده

شــهر داغ تو رو به دل داره

کوچه کوچه سیاه پوشیده

، این وطن خیلی پاشــو سردار

به جونمردیات بدهکاره

پشــِت لشکر بدون فرمانده ش

تکیــه گاه یه کوهو کم داره

آه که روی دوش شــهر گذاشت

رفتن تو دوباره بار غمو

بعدتو کی میتونه شــاد کنه

بچه های مدافع حرمو

میدونستن تموم سربازا

که چقد روی شام حساسی

اینکه ازتو یه دســت جامونده

یعنی از نوکرای  عباســی
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دســتی که ازتو رو زمین مونده

آسمونو توی بغل داره

و شهادت برای قاسم ها

طعم احلی من العســل داره

آخر قصه ها همیشــه میگن

عمر دیو ســیاه  کوتاهه

اونا که کشــتنت بدونن که

موج یه انتقام تو راهه
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فاطمهرحمانی

هان، می شناســیدش؟ زیاران خراسانی ست

از نسل ســلمان است اگر نامش سلیمانی ست

مرداِن حــق، همپای او در جبهه ها ماندند

بدخواِه او، تســلیم خواهش های شیطانی ست

ی الُکفار
َ
ــداُء َعل

َ
ّش

َ
در وقت میدان، او ا

با دوســتان تفسیری از آیات رحمانی ست

ِح نگاهش با یالن کارزار قدس شــر

توصیِف او ســنگینِی اشعاِر خاقانی ست

در صبح رجعت خوب می دانم که او هم هســت

در لشــکری که جمع ایرانی و افغانی ست

در وصــف او حّتی قلم هم از نفس افتاد

راحت بگویم؛ آنچه می دانم، و می دانی ســت
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حسینرستمی

اول صبــح در خبر گفتند

روح سردار آسمانی شد

روی دوش فرشتگان انگار

پر زد و صاحب الّزمانی شــد

کوچه کوچه نسیم آدینه

ایــن خبر را به هر کجا می برد

عشق ،نام شهید قرآن را

روضــه روضه به کربال می برد

در هیاهوی عاشقی سردار

دائمــا زیر لب غزل می گفت

بیقرار شهادت اینگونه

حلی ِمَن الَعَســل می گفت
َ
ذکر ا

او بــه بانوی کربال می گفت

ســایه ی بیرق تو برسرم است

جان سقای کربال، بنویس

حاج قاسم مدافع حرم است
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سوریه،شام،کربال،بغداد

همه جا غرق در پریشــانی

مــی رود صفحه صفحه درعالم

قصه ی قاسم سلیمانی
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رسولرشیدیراد

ابری از آِه آینه باران گریســته

در خوِن چشــِم غم زده، مژگان گریسته

بغضی که در گلوی قلم آتشــم زده

ِخ مرثیه طوفان گریسته در باِغ ســر

گردیده زلِف بید، پریشــان واقعه

دســتی به روی چاِک گریبان گریسته

گویا علی به منبِر کوفه نشســته و

بر داِغ ماِلک اشــتِر دوران گریسته

از ســنگ، ناله خواسته هنگامه ی وداع

، زمســتان گریسته در غیبِت بهار

در محــوِر مقاومت از غربتش زمین

ّکِه تا بلندِی جوالن گریســته
َ

از ف

فقدان، بــه نبِض بی هیجانش به معرکه

بر التهاِب ســینه ی میدان گریسته
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آغوِش خود گشــوده به آغوِش آسمان

بر پاک بازی اش دِل ایمان گریســته

بر آیه ی تبارِک صبِح شــهادتش

غبطه به چشــِم مردِم ایران گریسته
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فاطمهزاهدمقدم

در قاب عکســت می تواند جان بگیرد

این عشــق پابرجاست تا تاوان بگیرد

این اشــک ها آیین دلتنگی ست اما

یــک روز اگر از زخم تو جریان بگیرد ...

امکان نخواهد داشــت داغ رفتنت را

این انتقام ســخت را آسان بگیرد

خورشــید می آید که با یک صبح دیگر

از مــا برای خون تو پیمان بگیرد

آشــفته حالی های ما امروز باید

تنها در این فریادها ســامان بگیرد

حال و هوای آســمان ابریست ای کاش

بــاران بگیرد بعد تو باران بگیرد

صبح من از داغ تو شــد لبریز اما

می آیــد آن صبحی که غم پایان بگیرد
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میتراساداتدهقانی

دل ندارم بخوانم از اخبار خبر پر کشــیدِن او را

آه مــردم! چگونه مــی بینید عکسِ  در خون تپیدن او را

او که بر شــانه های محکم او تکیه می داد هر پریشــانی

او که هرگز ندیده اســت جهان، روی زانو خمیدِن او را

خون او جوهر اســت و پیغامی می نویســد به داغ سینه ی ما

، بی قرارم شنیدِن او را ســر و پا گوش می شــوم امروز

گر چه آیینه ای شکســت ولی چهره در چهره منتشــر شده است

با خودت می بری به گور ای شــب، آرزوِی ندیدِن او را

گاهی ست او که جغرافیای چشــمانش مرز نور اســت مرز آ

مگر از یاد می برد تاریخ روشــناِی دمیدن او را؟

***
آن ســفر کرده می رســد اما با من ایراِن سوگوار بگو

تاب می آوری که بر تِن خاک ِبِنشــانی رســیدِن او را؟
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نفیسهساداتموسوی

دستشــان باز شد آلوده به خون، جانی ها

بی دوام اســت ولی خنده شیطانی ها

کــم علمدار ندادیم در این کرب و بال

کم نبودند در این خاک ســلیمانی ها

جای هر قطره خون، صد گل از این باغ شــکفت

کــی جهان دیده از این گونه فراوانی ها

آرزو داشــت به یاران شهیدش برسد

رفت پیوســت به حاج احمد و طهرانی ها

شــعله شد خشم فروخورده ما از این داغ

کم مباد از سرشــان سایه نادانی ها

برســانید به آنها که پشیمان نشوند

ثمری نیســت در این دست پشیمانی ها

غیرت اســت این که همه پیر و جوان می بندند

گره بر چکمه و ســربند به پیشانی ها
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انتقامش به خدا از حججی ســخت تر است

وای از مشت گره کرده ایرانی ها

راهی قدس شــده لشکر آزادی قدس

این خبر را برســانید به سفیانی ها
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گار غالمرضاساز

ای نور چشــم قافله ساالر  انقالب

هدا، یار انقالب
ُ

ســرباز َسّید الّش

فرزند برگزیده ایثارو عشــق و خون

جان برکف همیشــه بیدار انقالب

عّباِس قطعه قطعه بی دســت و سر شده

یک عمر پیِش تیر بالها ســپر شده

*

ســردار عشق گوی سعادت مبارکت

خ مرگ، عبادت مبارکت در کام ســر

سر لشــگر شهید سلیمانی عزیز

در بزم  خون لباس  شــهادت مبارکت

حّقا که دشــمنان پر از اّدعای تو

چون مور له شــدند همه زیر پای تو

*

آزاده ای کــه بود گرفتار اهلبیت

مقــداد و ُحجرو میثم تمار اهلبیت
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اّیــام قتل جعفر طیار تا خدا

پــرواز کرد جعفر طیار اهلبیت

از قطــره قطره خون دلش خیزد این پیام

ِظل بلند رهبرمان باد مســتدام

*

هر چند شــد نصیب دل ما عزای او

در باغ خلد وصل خدا شــد جزای او

دســتش زتن جدا شدو بال عروج یافت

آغــوش باز کرد خمینی برای او

پیغام او به صحنه عالم علم شــود

کی نخل انقالب چهل ســاله خم شود

*

دلداده حســین چه زیبا شهید شد

آن محو در خدای تعالی شــهید شد

از بســکه بود سوخته آل فاطمه

در موســم شهادت زهرا شهید شد
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»میثم« قســم به عشق که صبح شهادتش

زیبا تر اســت از شب و روز والدتش
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اسماسجادیپویا

ســالم روح بلنِد گذشته از کم دنیا

تو ای مســافر بدرود گفته با غم دنیا!

، حنظله، سلمان ، بریر حبیب، مســلم، ابوذر

به پاکبازی قاســم! پر از شکوه سلیمان

نه فاتح و نه ســپهبد، نه ذوالفقار و نه ســردار

برای نام تو تنها »شــهید« بود سزاوار

و صلح معنی ســازش نداشت در دل تنگت

ســفیر صلح کجایی؟ کجاست تیر و تفنگت؟

قســم به عاشق غمگین مهربان درونت

قســم به راه عزیزت، قسم به سرخی خونت

کــه خط قرمز تو مرز های دین و وطن بود

و خط اشــک یتیمان بی پناه یمن بود

چه دســت ها که گرفتی چه شــانه ها که تکاندی

چه خنده ها که به لب های ناامید نشــاندی
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نمانده اســت پس از تو برای شام چراغی

چگونــه خوب بخوابند کودکان عراقی

چه غم که بید ستبری ســت یادگار جنونت

جهــاِد زنده به نامت، جهاِد زنده به خونت

هنوز خاک شــریف است و هر گلی که بروید

شــمیم عطر تو دارد برای هر که ببوید
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عباسدلجو

دلیری که ربود از چشــم دشمن خواب شیطانی 

توبودی ای دالور مرد ای قاســم سلیمانی

به نامردی تورا کشــتند نامردان ندانستند 

که از خونت هزاران بحر غیرت گشــته طوفانی  

شــهادت آرزویت بود اما کاش می ماندی 

و میدیــدی تو بنیاد عدو را رو به ویرانی 

زداغت قلب رهبر ســوخت ایران یکسره هم شد  

گوارا بر تو این وصلت شــهادت بادت ارزانی   

نگاه دردناک رهبرم ســید علی گوید 

توبودی مالک اشــتر تو بودی سیف ربانی   

یقین دارم که خشــم انتقام نایب المهدی 

برای دشــمنان دارد بزودی بس پشیمانی  

بدا بر حال آمریکا واســرائیل ویارانش 

زخشــم رهبر و بغض سپاه قدس نورانی 
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زخونت انتقام ســخت می گیریم از دشمن 

زپا ننشــیند این امت قسم بر ذات سبحانی
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علیسلیمانی

این شــیر سر به زیر بعید است

بعد از شکســتن شب طوفان

شوق خطر نداشته باشد

پرواز می کند به رسیدن

پر می زند به اوج و مهم نیســت

بال سفر نداشته باشد

او زنده است آی جماعت!

او را شــهید زنده بنامیم

اغراق نیســت اینکه پس از این

او را فقــط پرنده بنامیم

او بال می زند به ســعادت

گیرم که پر نداشــته باشد

او بــال می زند به رهایی

همرنگ دوستان شهیدش

تنها شهادت است امیدش

باید که شــک کنیم به هستی

وقتی که داغ پر زدن او

در ما اثر نداشته باشد
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او یک پرنده اســت و پرنده

بی مرز و آشــیانه پرنده ست

دنیا اگر قمار شکســت است

هر کس پریده اســت برنده ست

آخر نمی شود که پرنده

میل سفر نداشته باشد

سردرد دشمن است همیشه

سردردی از جنون شکستن

ای دشمن همیشه شکسته!

بــاور نکن که رفته از این خاک

باور نکن که نامش و رســمش

دیگر ثمر نداشته باشد

او شیر بود وقت رهایی

امــا به یاد قصه ی یاران

چون ابر در بهار اثر داشــت

آخر نمی شود که امیری

در روزهای سخت اسیری

از غم خبر نداشــته باشد
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یک روز در مســیر جهاد است

یک روز نام نیســت، نماد است

عشق حقیقی است سلوکش

عشق است دست های چروکش

آری نمی شــود که غم عشق

زیر و زبر نداشته باشد

بایــد دعا کنیم که فردا

ما را به نام دوســت بخواند

بایــد دعا کنیم که فردا

با ما کنار راه بماند

بایــد دعا کنیم که فردا

از ما حذر نداشته باشد

اســمش که قاسم است جماعت

جســمش که قاسم است جماعت

توصیف او چقدر عجیب اســت

اما به اعتقاد شهیدان

در باور بهار طبیعی ســت

سردار سر نداشته باشد
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عباسشاهزیدی

عقیــق لبت طعم یاقوت دارد

تنــت بوی بیروت و باروت دارد

هوای خوش خنده ی شــرقی ات را

نــه بغداد دارد نه بیروت دارد

دمشــق است صبحی که آرامشش را

ز شام پریشان گیسوت دارد

تو پابســت ناسوت هستی و چشمت

هوای سحرها ی الهوت دارد

خدایــی کجای جهان دیده بودی؟

شــهیدی که اینقدر مبهوت دارد

نجف، کربال، قم، خراســان، بنازم

چه عطر خوشــی از تو تابوت دارد

نمی گنجی ای کوه در شــعر تنگم

ح مبسوط دارد شهادت خودش شر
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شــهادت مبارک، به این هم رسیدی

به »حتی اتیک الیقین« هم رســیدی

تو را عشــق با تاب و تب می شناسد

تو را قتلگاه حلب می شناســد

تو را در غم و شــادی بی پناهان

عزا می شناســد ، طرب می شناسد

تو را کودک خســته از جنگ درعا

از آن خنده ی روی لب می شناســد

تو را خاک این پهنه ی آســمانی

وجب تا وجب تا وجب می شناســد

تویی شــیر روز و تویی زاهد شب

تو را بهتر از روز شــب می شناسد

بفرما که شــیرینی گفتمت را

شــکر می شناسد رطب می شناسد
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تمام نشــانهات یکسو که دنیا

تو را با نشــان ادب می شناسد

شکوه دماوند و البرز داری

تو را عشــق، عالی نسب می شناسد

زدی خنده بر مرگ ســردار دلها

تو را مرگ از این ســبب می شناسد

به جان سرکشــیدی شراب بلی را

در آورده ای اشــک سید علی را
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حسینصیامی

ما باده ایم... باده صد ســاله ایم ما

مــا داغ دیده ایم گل الله ایم ما

کوهیم کوه منظره های شــنیدنی

رودیم رود خاطره های چشیدنی

با اقتدا به نام علی ایســتاده ایم

ماییم زخم خورده، ولی ایســتاده ایم

هر چند داغ روی جگر می رســد به ما

از آســمان دوباره خبر می رسد به ما

، ولی یار برنگشــت یاران به انتظار

عباس شــاهد است علمدار برنگشت

هر چند برنگشــته علمدار کاروان

امــا علم به خاک نیفتاده بی گمان

فریاد می زنیم؛ بدانید و بشــنوید

در خون حاج قاســم ما غرق می شوید
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از ما بخواه غیرتمان را نشــان دهیم

آری! بخــواه تا که برای تو جان دهیم

از مادران بخواه دالور بیاورند

صدها هزار مالک اشــتر بیاورند

آری! قســم به تیزی شمشیر و تیرها

آری! قســم به خون جوانان و پیرها

آری! قســم به غصه و اندوه و دردها

آری! قســم به گریه زن ها و مردها

گریه نمی کنیم در اندیشــه قیام

باشــد قرار اشک پس از صبح انتقام

مــا زنده ایم، حافظ این دین و میهنیم

بر روی خصم ســیلی مردانه می زنیم

ســیلی ما خمیده و کج می کند تو را

این انتقام ســخت فلج می کند تو را
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با موشــک این مذاکره را یادتان دهیم

زلزال می شــویم که بر بادتان دهیم

ایــن بار هم به صورت هر بی اراده ای

ســیلی زدیم البته سیلی ساده ای

از مفتی ســعودی و خاخام صهیونیسم

تا موســیوی غربی و مادام صهیونیسم

ســیلی ما به صورت هر بی وجود خورد

ســیلی ما به صورت آل سعود خورد

ســیلی زدیم هیبت مان را نشان دهیم

مرگا اگر به دشــمن این خاک امان دهیم

مــرگا اگر ز خون گل الله بگذریم

وقتش رســید و دست به شمشیر می بریم

مرگا به دشــمنان لعین و زبون تو

مــرگا به هر مذاکره ای بعد خون تو
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ماییم و خون غیرت و شمشــیر انتقام

ســخت است انتقام تو سخت است والسالم
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میالدعرفانپور

زمان! به هوش آ، زمین! خبردار

که صبح برخاســت، صبح دیدار

چــه صبح نابی! چه آفتابی!

چقدر روشن، چقدر سرشار

قســم به والشمس های قرآن

قسم به فانوس های بیدار

قســم به از بند خویش رستن

قســم به مردان خویشتن دار

قسم به والعادیات سبحان

قســم به آیات فتح وایثار

قســم به با مرگ زیستن ها

به ایستادن میان رگبار

چه فرق دارد شــام و فلسطین

عراق و ایران؟ یکی اســت پیکار

بلند بادا همیشه نامت

سرت سالمت سالم سردار
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به جز تو اینســان به جوهر جان

که داده پاســخ به این عمار

اگر چه باالتری از آنان

به ســرو می مانی و سپیدار

به یار می مانی و ســپاهش

به سیصدوسیزده علمدار

خوشــا اگر چون تو، هر چه سرمست

خوشــا اگر چون تو هرچه دینار

تو سیف االسالم روزگاری

و لــی نه از دین خود طلبکار

بــه خویش می پیچی از لطافت

بــه پای طفلی اگر رود خار

چه جای سجیل,چون ابابیل

گرفتــه ام تو را به منقار

تو یار سرچشمه ی حیاتی

هر آنکه یار تو نیســت مردار
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تو اهل اینجا نه! از بهشــتی

تو اهل پروازی و سبک بار

نه اهل آن ســجده های سطحی

نه اهل آن روزه های شــک دار

...«تویی تو قســم که »من َینَتظر

قســم به این زخم های بسیار

بلند بادا همیشه نامت

سرت سالمت سالم سردار
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میالدعرفانپور

جــان خود را فدای جانان کرد

پهلوان مرد آسمانی ما

رستم دیگری به میدان زد

از دل شاهنامه خوانی ما

او خودش یک تنه ســپاهی بود

زخمــی از هر نبرد بر تن او

بی ســالح و زره به خط میزد

نام پروردگار جوشن او

اوکه پا می گذاشت در میدان

جبهه آرام می شد از عطرش

رنگ و بوی نماز موال داشــت

گریه های شبانه و ترسش

گفتم ازاوست هرچه ماداریم

پرچمش را نمی دهیم از دســت

ناگهان آســمان به حرف آمد

حاج قاســم هنوز هم زندست



مکتب سلیمانی 82

قاســم هنوز در شهر قاسم هنوز در خط

گرم نبرد در کوه گرم گذشــتن از شط

قاســم هنوز با ماست در کوچه و خیابان

قاســم هنوز زنده ست، ما را گواه قرآن

قاســم میان سنگر گرم دفاع مانده

قاســم همیشه با ما از صبح فتح خوانده

قاســم هنوز در فاو در سینه خطرهاست

قاســم هنوز زندست قاسم هنوز اینجاست

کوه بود و بلند باالتر 

ماه بود و چقدر زیباتر

لــب او محو ذکر یا زهرا

 چشــم هایش به یاد موال

بود در چشــم های نافذ او 

مالک اشتر علی پیدا

در دفــاع از حرم هنوز انگار 

بی قرار اســت حاج قاسم ما
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سربلندیم وتا ابد باالست

 پرچم قاسم سلیمانی

ما سپاه رهایی قدسیم

 همره رهبر خراسانی
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امیرعظیمی

خبر آمد که ماه را زده اســت

تیره روزی پگاه را زده است

نور چشــم سپاه را زده است

آتشی زد به قلب ایرانی

خبر قاسم سلیمانی

***

با شهادت دلش مراد گرفت

فیض را وقت بامداد گرفت

راه را از حســین یاد گرفت

تاج عزت مبارکت سردار

این شهادت مبارکت سردار

***

نه فقط کشــورم برایت سوخت

دل هرچه حرم برایت سوخت

رهبرم، رهبرم برایت سوخت

گرچه در ســینه ها غمت باقی ست

رفتی اما مقاومت باقی ست
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ای امیر حماسه ساز سلوک

با تو موســیقی شهادت کوک

َتلوک
َ

مًه ق
ُ
َعَن اهلُل ا

َ
ل

این شــعار امام و روح خداست

مرگ بر قاتلت که امریکاســت
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احمدعلوی

آرزوی موج چیزی نیســت جز فانی شدن

هســت این فانی شدن،آغاز عرفانی شدن

موج،کی یک جا نشســتن را تحمل می کند؟

عشــق اقیانوِس آرام است طوفانی شدن

پیله را بشــکن اگر رویای تو پروانگی ست

آزمون ســخت یوسف چیست؟زندانی شدن

هیچ کس مثل شــهیدان مدافع حس نکرد

حال اســماعیل را هنگام قربانی شدن

هّمتی مردانه می خواهد میان شــعله ها

خواب ابراهیم را دیدن،گلســتانی شدن

در وصیــت نامه ی پروانه ها آورده اند

مرگ یعنی صاحب یک عمر طوالنی شــدن

قسمت قاســم همیشه چند قسمت بودن است

عشــق یعنی این چنین غرق پریشانی شدن
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ما کجا و آرزوی مرگ ســرخی مثل او

ما کجا و تاری از موی ســلیمانی شدن

میزبان وقتی حســین بن علی شد واجب است

این چنین آماده ی رفتن به مهمانی شــدن
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علیرضاقزوه

مرا یاد اســت سطری بی بدیل از شعر خاقانی

»که ســلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی«

گاهی اال روح صداقــت، معنی ایثار و آ

جهان غرق اســت در خودبینی و تزویر و نادانی

تویی از عاشــقان سر به زیر و سربلند ماه

تویی از اهل بیت عشــق ای خورشید پیشانی

دمی که با شــهیدان خدایی راز می گویی

تو حتی می توانی قدســیان را هم بگریانی

نوشــتی دیو نفست را ببر اول به قربانگاه

به روی خاتم انگشــترت با خط دیوانی

خلیل خود شــکن کم دیده ام چونان تو در میدان

که اســماعیل جان را می کند هر روز قربانی

به بــازار قلندرها قلندروار پا بگذار

ســرت را صرف کن در کوی صّرافان ّربانی
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برآ از این شب ســنگین چو موالنا و شمس الّدین

بخوان آی ای مســلمانان مسلمانی مسلمانی

اال پیر خراســانی مریدی این چنین داری

رد کرمانی
ُ
ســبق برده ست از رستم مگر این گ

ســالم ما به این ظلمت شکن ماه بلند اختر

درود ما به آن خورشــید، آن مرد خراسانی

صدای پارســایان از عراق و شام می آید

مگر ایران برون آرد جهان را از پریشــانی

یهوداینــد این از گرگ بدتر این برادرها

نیفتی در درون چاه کنعان، یوســف ثانی

اال ای قاســم فتح درخشان فتح دیگر کن

که خصلت های قاســم داری و خوی سلیمانی

در ایــن میدان فراوان مّدعی دیدم مگر آخر

نگین قدس را از دســت اهریمن تو بستانی
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کرمانی سعیده

عهدم این است با خداوندم

که بمانم به پای ســوگندم

راه هر چند پر خطر باشــد

چشــم بر راه تو نمیبندم

من که با چشــم های بارانی

پای عکس تو آبرو مندم

بعــد پیراهن پر از زخمت

از لبم رخت بســته لبخندم

اقتدا میکنم  به تو ســردار

میدهم دل به نقش ســربندم

کاش می شــد شبیه تو باشم 

کاش می شــد به تو بپیوندم

این همه صحبت اســت اما من

یک کالم است دلخوشایندم
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نقــل بیداری تو خواهد بود

قصه ی قبل خواب فرزندم
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کرمانی سعیده

تــوی تیترای  روز میخونم

که بدونم چه طوره احوالت

چــه جوری پر میگیری این روزا

کــه پر از زخمه رو پرو بالت

چــه خوبه که بهت میگن زینب

چقدر شکل اسمته کارات

چقدر خوب خطبه میخونی

چقدر زینتی برا بابات

هرجایی پرچمی نیفتاده

دختری داره خطبه میخونه

نوحه کن تا بگی که با دشــمن

حرفی هم باشــه توی میدونه

دخترسرفراز فاتح شام

بغض تو تار کرده چشــمامو

گریــه کن که یه روز با گریه

فتح کرده یه دختری شــامو
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حق همینه که دختر ســردار

جامه ی ذلتو نمیپوشه

گریه کن روی شــونه هام خواهر

که از اشــکات حماسه میجوشه

منطق قاسمه که کرببال

ردپایی رو از پدر داره

یکــی مثل جهاِد بعد عماد

یکی مثل تو بعِد ســرداره

کربال گفتم دلم خون شــد

کربال گفتم و دلم وا شــد

خون تازه توی دلم جوشید

راه تازه برام  پیدا شــد
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کشمیری محمدمهدی

این طرف قاسم ســلیمانی، آن طرف قاسم سلیمانی

، صف به صف قاسم سلیمانی ، موج موج شــعور خط به خط شــعر

، تا رســیدن به حضرت دلدار عزم ها جزم و چشــم ها بیدار

؛ هر طرف قاســم سلیمانی به تجلی اســت از در و دیوار

خواب ماندیم و باز طوفان بود، نیمه شــب بود و ماه حیران بود

از تفنگی که دســت شــیطان بود، و هدف قاسم سلیمانی

آخرین دســت خط او باقی است آرزویی که اجابت شد

و شــهیدی که پر کشــید به عرش جان به کف قاسم سلیمانی

در خروشــند باز پیر و جوان مرد و زن نوحه خوان و مویه کنان

یک صدا در مســیر کرب وبال تا نجف قاسم سلیمانی
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گیتیبین نوریه

من که یادم نمی رود هرگز

خــواب بودیم و ناگهان عمار

خــواب بودیم و ناگهان رفتی

من که یادم نمی رود سردار

تو که بودی؟ که رفتنت یک شــب

چهره ی شهر را دگرگون کرد؟

خبر پرکشیدنت حتی

جگر ســخت سنگ را خون کرد

تــو که بودی؟ که یک جهان امروز

پشت هم از فراق می خواند

گفتــه بودی که میروی...یک مرد

پای حرفش همیشه می ماند

»چه بالیی سر تو آوردند«

نه نگو آخرین روایت را

آخ سردار قلب ها برخیز

بتکان خاک دست هایت را
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صبح یک جمعه آســمان بارید

شــال اندوه را که بر سر کرد

: حاج قاســم رفت تیتر اخبار

نســل من سوخت تا که باور کرد

صف به صف اشــتیاق قاسم ها

پی خونخواهی تو زیبا نیســت؟

داد زد یــک نفر که مالک رفت

به فدایت! علی که تنها نیســت!

همــه را داغدار کرد این غم

از دل پایتخت تا کرمان

آســمانی شدی و بعد از تو

بــه زمین می خورند بدخواهان

مرگ بر دســت های آنکه تو را

بــا خباثت گرفت از این راه

هــر که در قلب خون خود دارد

هوس انتقام بسم اهلل
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سیدابوالفضلمبارز

کجا در حســرت یک لقمه ی نان گریه می کردیم

اگر مانند تو یــک عمر پنهان گریه می کردیم

اگر مانند تو بر روی خاک ســرد تنهایی

به شــوق گرمی دست شهیدان گریه می کردیم

به خود برگشــته بودیم از دروغ زندگی کردن

به خود برگشــته و در ســوگ انسان گریه می کردیم

به خود برگشــته بودیم عشق می چرخید سرگردان

و ما بیهــوده تنها دور میدان گریه می کردیم

کدامین جاده شــأنش هست هم نام شما باشد؟

خیابــان در خیابان در خیابان گریه می کردیم

کدامین روضه را بر شــانه های کربال خواندی

که ما چشــم انتظاران در خراسان گریه می کردیم

عجب انگشــتری گم کرده ای ای عشق حق داری

که ما از شــوق آن، در حســرت آن گریه می کردیم
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عجب انگشــتری گم کرده ای ما هم اگر بودیم

برای لحظه ای جای ســلیمان گریه می کردیم

کجا رفتی کجا انگشــتر ملک سلیمانی

چه می شــد با شــما در سوگ باران گریه می کردیم

چه می شــد فاطمیه با شــما یک بار دیگر هم

برای کودکی ســر در گریبان گریه می کردیم

برایت روضه مــی خوانم همینجا هرچه باداباد

زنی در کوچه پیش چشــم فرزندش زمین افتاد

برایت با دلی خون باصدایی خســته می خوانم

برایت از علی از دســت های بسته می خوانم

غمم را در دل این روضه ی آخر تماشــا کن

مــرا در بین این جمعیت دلداده پیدا کن

به خاطر می ســپاری این مِن افتاده از پا را

من مشــغول فریاد و من محو تماشا را
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رفیقت نیســتم در حق من اما رفاقت کن

مرا در پیشــگاه حضرت زهرا شفاعت کن

اگرچه در دل هر واژه از این شــعر صد آه است

کســی می گفت قطعا انتقامی سخت در راه است
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حسنامحمدزاده

در دل نامردمی ها مرد بودن دیدنی ســت

با زمین و آســمان هم درد بودن دیدنی ست

ســینه ای سد می شود تا سیل بند غم شود

می رود چشــم امید عالم و آدم شود

می رود تــا پرچم ایمان نیفتد بر زمین

برگ بــرگ زخمِی قرآن نیفتد بر زمین

در تبار ما به جنگ باد رفتن تازه نیســت

درس تاریخ اســت تاریخی که بی شیرازه نیست

ایســتادن را برایم کوه، هّجی کرده است

تیغ بودن را یلی نســتوه، هّجی کرده است

م ای شــانه ی با مارها آراسته
َ
با توا

از دل هر قطره ی خون کاوه ای برخاســته

فکر کردی مرگ رســتم ضربه ی پایانی است؟

در رِگ مردان اینجا شــاهنامه خوانی است
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شــاهنامه خوانی است و گرمی شور و جنون

می خروشــد در رِگ غیرت نخشکیده ست خون

بر زمین افتاده حّتی، روشــنایی در شب اند

دســت هایی که نگهبان حریم زینب اند

خ از انگشتر دنیا سر است این عقیق ســر

 سلیمانی تر است
ً
در رکاب آســمان قطعا

جارِی بی انتها! دریا مبارک باشــدت

خنده ی نورانی زهرا مبارک باشــدت

شــعر من آمیزه ی دلتنگی و فریاد بود

در هــوای وصل تو ذکِر مبارک باد بود
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محمدحسینملکیان

گرد و خاکی کردی و بنشــین که طوفان را ببینی

وقت آن شــد قدرت خون شهیدان را ببینی

می رود تابوت روی دســت مردم، چشم وا کن

تا که با چشــم خودت فرش سلیمان را ببینی

پاشــو از پای قمارت! روی دور باخت هستی

پاشــو! باید آخرین اخبار تهران را ببینی

گوش کن! این بار حرف از مرگ شــیطان بزرگ است

رو به خود آیینه ای بگذار شــیطان را ببینی

خواب را دیگر حرام خود کن از امشــب که باید

باز هم کابوس موشــک های ایران را ببینی

حیم است حمن الّرَ رازها در ذکر ِبســِم اهلل الَرّ

وعــده ها داده خدا، باید که قرآن را ببینی

قول دادیم انتقامی ســخت می گیریم، بنشین

تا که فرق قول کافر با مســلمان را ببینی
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عالیهمهرابی

چه رودارود لبخندی چه نوشــانوش آوازی

رجزخوان شــد غمت درما عجب سوزی عجب سازی

حیات جــاودان یعنی که بعد از خویش برخیزی

رجز یعنی که وحشــت را به جان مرگ اندازی

تــو کوتاه آمدی از خود ولی از آرمانت نه

که بنویســند بعد از این ، چه اطنابی چه ایجازی!

پس از تو تازه فهمیدم چه بازیهاســت در عالم

یکی ســرگرم جانبازی! یکی گرم ورق بازی

اال هدهد چه آوردی تو از ملک ســلیمانش

بیا و نامه را واکن بخوان بر ســایه ها رازی

اگر دســت ستم رو شد اگر شب جامه وارو شد

یقیــن دارم پس از خونت ، غمت آمد به غّمازی

از آن قدقامــِت قامت در این طوفان ترین حیرت

فقط دســتی به جا مانده که طرحی نو دراندازی
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بگو مکتب شناســان را که از دســت تو بنویسند

عجب پایان زیبایی، چه بی پایان ســرآغازی
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حسینمؤدب

ای خوشــا در راه اقیانوس طوفانی شویم

در طواف روی جانان غرق حیرانی شــویم

کربال غیر از اطاعت نیســت، یاران العجل!

در مســیر جمکران باید جمارانی شویم

پای درس فاطمه آموختیم این عشــق را

در غدیر معرفت با شــوق قربانی شویم

صبح نزدیک اســت این شام پریشان حال را

باید اکنون عازم پیکار پایانی شــویم

من ز لبخند شــهیدان اینچنین فهمیده ام

دشــمنان مورند... ما باید »سلیمانی« شویم!
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علیمحمدمؤدب

تو از  فریادها، شمشــیرهای صبح پیکاری

که در شــبهای دهشــت تا سحر با ماه  بیداری

تو دهقان زاده از فضل پدر مهری ســت در جانت

کــه  مــی روید حیات از خاک، هر جا پای بگذاری

دم روح خدا آن ســان وجودت را مسیحا کرد

که بالیدند بر دســتت  کبوترهای بسیاری

چه خوش  رم می کند از پیش چشــمت لشــکر پیالن

ابابیل اســت و سجیل است هر سنگی که برداری

دلت را ســر به زیری ها، سرت را سربلندی هاست

خوش آن معنا که بخشــیده اســت چشمانت به سرداری

ز ما در گریه های نیمه شــب یاد آور ای همدرد

تو از شمشــیرها، لبخندهای صبح دیداری
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زهرابشریموحد

بــا کودکان زخم خورده مهربانی

بــا مادران داغ دیده هم زبانی 

با گریه های بی پناهان هم نشــینی

لبخند بر لب های زخمی می نشــانی

در روزهای جنگ مردی استواری

شــب ها کنار مردم بی خانمانی

آری غریبان را غریبان می شناســند

هرشــام در شام غریبان میهمانی

غــرق امیدی گرچه غم هم کم ندیدی

پیداســت ِبشر مومن و حزنش نهانی

می ایســتی تا فصل پیروزی بیاید

باکی ندارد ســرو از باد خزانی

باکــی ندارد مرد از نامردی دهر

جنگ  اســت و الی زخم دارد استخوانی



مکتب سلیمانی 108

این ماجرا مانند تو بســیار دارد

اما تو ای ســردار اوج داستانی

راهی اســت راه عشق…پایانی ندارد 

تا پای جانت عهد بســتی که بمانی
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سیدضیاءموسوی

آتش زدند جان تو را، ســوخت جاِن ما

هی می ِکشــد به یاِد تو تیر استخوان ما

آتش زدند جاِن تو را، با جهانشــان

حاال ببین چه می کند آتشفشــاِن ما

کاری کنیم قاصد توفانمان شــود

ابری اگر که بگذرد از آســمان ما

اصال به شــیوه خوِد تو قول می دهم

جــز انتقام هیچ نگوید زبان ما

ای ُبغــِض پا به ماِه خزر تا خلیج فارس

خواب و خیالت امنیِت آشــیان ما

مــرِد عمل، صالبِت بی حد، تو همچنان

هــم پهلواِن مایی و هم قهرماِن ما
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سعیدنسیمی

 کبوتر مســافر حریم عشق پر کشید

مدافع عراق و حامی دمشــق پر کشید

میان خون غروب مالک اشــتر زمانه شد

ببین طلوع حاج قاســمی که جاودانه شد

خبر رســید پهلوان این حرم به خون نشست

خبر و بغض مانده در گلو که بی صدا شکســت

خبــر ز فتنه ی یزید این زمانه و کمین

، و موشــکی که شد همان عمود آهنین ترور

فدای تو مدافع حریم نســل فاطمه

که فاطمیه بــا غمت گرفته بوی علقمه

مدافع حــرم ببین غمت چه کرده با علی

تــو ذوالفقار حیدری ز جای خیز یاعلی

بــه رزم، مالکی و چون کمیل در عبادتی

و قاســمی که  بی قرار شربت شهادتی
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تو انقالبی شــجاع و مخلص و مدبری

تــو نبض غیرتی و در رگ نظام حاضری

شــکوه پیکر تو روی شانه ها پیاممان

که زنده اســت انقالب و نهضت و قیاممان

و امتداد کربال تمام اقتدار ماســت

که چون حســین فاطمه شهادت افتخار ما ست

قســم به خون تو که پرچمت بود به دوشمان

بــه عزم قدس در رکاب رهبریم این زمان

تمــام می کنیم این جهاد ناتمام را

خ انتقام را و ســر دهیم واژه های سر

و انتقام ســخت، حاصلش فرار غربیان

و امریکا و هر که در پناه او شــده نهان

منافقیــن کوردل نفوذیان فتنه گر

ســعودیان و صهیونیست های دشمن بشر
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آهــای غافل به خواب جهل مانده تا کنون

مذاکــره برای چه؟ معامله به روی خون؟!

مذاکره حرام شــد امید ما به انتقام

کلید کار ما اطاعت از ولیســت و السالم
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سعیدنسیمی

 هســتند سپاهیان ما آماده

جان برکف و ایثارگر و آزاده

گشــتند شهید گر سلیمانی ها

داریم برای رزم، حاجی زاده

رهبر که کالم او پر از عطر خداســت

فرمود ســپاه حامی کشور ماست

هر کس که ســپاه را نماید تضعیف

خائن به نظام و نوکر امریکاســت

دشــمن که به سیلی از نفس افتاده

بــا فتنه گری دام دگر بنهاده

غافــل بود و ملت بیدار و بصیر

در خط امام و رهبر آزاده
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شاعران:محسنناصحی،داودرحیمیوصادقمیرصالحیان

جمعه ی دیگری رســید از راه

باز با عشــق بسته ام عهدی

با تمام وجود میگویم 

السالُم علیَک یا مهدی

پسر فاطمه! نگاهی کن

فاطمّیه اســت و دل پر از غوغاست

دلمان خون شــد از ندیدن تو

دل ما خوش به ذکر یا زهراســت

دوره ی آخر الزمان شــده است

فتنــه ها باز قد علم کردند

شــمرها باز هم در این میدان

دست عباس را قلم کردند

یابن زهرا! مقابل دشمن

شــیعه این بار هم مقاوم بود

پرچم کربالی این جبهه

همه جا دســت حاج قاسم بود
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ســرد و گرم چهل بهار و خزان

درس آمادگی به ما داده ســت

مــرد میدان علم و ایمانیم

لشــکر حاج قاسم آماده ست

گام دوم شــروع شد با خون

حاج قاســم به شاهدان پیوست

ِچَقَدر آشناست این قصه

یک زمینی به آســمان پیوست

دشــمنان بی هوا زدند او را

رفتنــش نیز مثل فاطمه بود

دست افتاده ی دالور ما

راوی روضه های علقمه بود

تشــنه ی انتقام بودیم و

باز با داغ امتحان دادیم

با شهیدان آسمانیمان

همــه جا لحظه لحظه جان دادیم
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بین آغوش یک هواپیما

هم وطن های ما شــهید شدند

ما که شــرمنده ی شهیدانیم

ولی آنها چه روســفید شدند

به خدا امتحان ســختی بود

وسط این همه پریشانی

چه بگویم که در دل ما نیســت

داغشان کمتر از سلیمانی

داغ  اگر هست یادمان نرود

نقشــه ی جبهه ی مقبال چیست؟!

خوِن هم نوع ماست روی زمین

خوب دقت کنیم! قاتل کیســت؟

خ داد گیرم آن اشــتباه هم ر

ما نباید که اشــتباه کنیم

ما نباید ســپیدی حق را

با ذغال عدو ســیاه کنیم
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جبهــه ی خصم را بکوب ولی

جبهــه ی بچه های خود را نه

ریشه ی خصم را بُبر اما

شــاخه ی زیر پای خود را نه

زلزله، سیل، جنگ، آبادی

آرامش...  ، امنیت، اقتدار

هرکجــا کار بر زمین مانده

هم سپاه آمده است هم ارتش

گرچــه غمگین داغ هموطنیم

گرچه این داغ، ســخت و جانفرساست

آتش جنگ را که روشــن کرد؟

بانی این جنایت آمریکاست

بوی بال فرشته می آید

این نفســهای آخر دیو است

سیلِی محکمی زدیم اما

هدف بعدمان تالویو است
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سیلِی آبداِر آن شب، بود

تازه آغاِز باِء بسم اهلل

انتقامی که گفته شــد یعنی

شّرتان از زمین شود کوتاه

راهتان جز فرار ازینجا نیســت

با ســپاه علی در افتادید

! این دفعه آی سگ های هار

گیر شیران حیدر افتادید

خــون فرمانده کار خود را کرد

همه جای جهان پر از غوغاســت

کورِی چشم دشمنان وطن

روزهای زوال آمریکاست

روزگار افول شیطان است

آخــِر قصه این نخواهد بود

مطمئنیم شــیعه خواهد دید

این جهان را بدوِن آل ســعود
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کور شــد چشم دشمنان امروز

انقالب از همیشه پویاتر

پرچمی که همیشــه باال بود

می رود لحظه لحظه باالتر

خ و سفید، یک رنگیم ســبز و سر

زیر یک پرچمیم، یک دستیم

حرف قوم و نژاد و مذهب نیســت

ما به یک انقالب دل بســتیم

عده ای از خواص همواره

نان این انقالب را خوردند

در بزنگاه فتنه ها اما

سر از اردوی کین در آوردند

هــم وطن! یاور علی ! برخیز

لحظه ی انتخاب را دریاب

انقالبــی بمان و با هر رأی

جبهه ی انقالب را دریاب
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حیف از این آســمان آبی که

در پِس ابر آفتابی نیســت

زخم ها خورده ایم پی در پی

از مدیری که انقالبی نیســت

ما علیه فســاد جنگیدیم

بایــد این نکته را به یاد آورد

انقالب امام سالم بود

انتخاب غلط فساد آورد

با تمام فسادها اما

مانده است انقالب پاینده

، صبح نزدیک اســت اندکی صبر

بی گمان مال ماست آینده

نکند باز یادمان برود

همه در بیعت ولی هســتیم

قاتل دشمن است وحدت ما

همه فرمانبر علی هســتیم
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نهضتی که به ما رســید امروز

از مدینه شــروع شد، از در

پشت در مادرم زمین افتاد

تــا بماند قیام پیغمبر

فتنــه گرها به صحنه آمده اند

آی یاران مسیر گم نشود

در دل هرم آتش فتنه

ُخنکای غدیر گم نشود

فتنــه از هر طرف هجوم آورد

خانه ام باز در خطر افتاد

شــیعه هربار بی تفاوت ماند

تــش آمد به جان در افتاد آ

گفتم از در ، چه شــد که چشمانم

مثــل ابر بهار می بارند

شهدا روزِی شهادت را

از همیــن فاطمیه ها دارند
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؟! که جان رسول غم از این بیشــتر

دلش از جور دشــمن آزرده ست

دســت حیدر طناب پیچ است و

فاطمه پشــت در زمین خورده است

چه بگویم که بغض ، ســنگین است

آنچه باید نمیشــد آخر شد

؟! که در خانه غم از این بیشــتر

رو بگیــرد زن از محارم خود
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مسعودیوسفپور

آه ای شــهید زنده! از ما بر نیامد

وصــف عروجت در تغزل در نیامد

رفتی و یارانت در آغوشــت کشیدند

آنها که می گفتند: همســنگر نیامد

بانگ بلند »انتقام ســخت« یعنی

از خون تو کوتاه، این کشــور نیامد

هر بار نامت برده شــد در ذهن تاریخ

نامی به غیر از مالک اشــتر نیامد

می خواســتیم از پیکرت چیزی بگوییم

این بیــن، حرفی جز علی اکبر نیامد

تا آســمان تابوت را بردن سزا بود

ای داغ ســنگین! دست، باالتر نیامد

دســتت برید، افسوس از دست من و ما

کاری به غیر از شــعر گفتن بر نیامد
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سمیهتورجی

غزل آرایه ای کم داشــت بی تو

جهان ســرمایه ای کم داشت بی تو

به دســت بر زمین افتاده سوگند

شــهادت آیه ای کم داشت بی تو

***

، می رفت غزل می خواند و شــاعروار

به سوی عشق، زائروار می رفت

به دنبال نشــانی از شهادت

، می رفت حبیب بن مظاهروار

***

پــر از مهری و ماه انقالبی

انقالبی همیشه تکیه گاه 

تو با این دســت های غرِق در خون

علمدار سپاه انقالبی
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حمیدرضاحامدی

از خون ســتاره شب چراغانی شد

خ آفتاب بارانی شد حّتی ر

برخاســت به تشییِع شقایق دریا

ایران همه قاســم سلیمانی شد

سعیدشریففرد

، جهان محو مسلمانی توست ســردار

دل های همه ملک ســلیمانی توست

هرچند شکســته اند چون شیشه تو را

این تازه شــروع عطرافشانی توست

احمدشهریار

ای مرد، ســالمی از زبانم برسان

دیدی که خودم نمی توانم، برســان

پیِش شهدای زینبیون رفتی

پیغاِم مرا به دوســتانم برسان
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محسنناصحی

آغاز رجزخوانی هاست این معرکه 

آغاز حماسه سلیمانی هاست

دیروز علم دســت سلیمانی بود

امروز علم به دســت قاآنی هاست






