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* امام حسین علیه السالم *
نبايد طى كنم اين ماه ،بيهوده زمانم را
محرم آمده بايد ببينم دوستانم را
محرم امد و از شعر تازه دفترم خالى ست
ندارم تحفه اى تا عرضه دارم ميهمانم را
صداى دسته زنجيرزن مى ايد از بازار
براى كسب روزى باز مى بندم دكانم را
بيا اى چاى ريز هيئت! امشب حاجتى دارم
خودم با اشك ميخواهم بشويم استكانم را
يكى مى گفت نعل اسب خوش يمن است در خانه
نمى دانم چه شد گويى شكستند استخوانم را
به هم مى ريخت جسم اطهرت زير سم اسبان
به هم مى ريزد اين سان روضه ها روح و روانم را
تو را اى مرد جا افتاده! مردان جوان كشتند
شماتت مى كنم هركس مى گويد جوانم ،را
تو را با سنگ زد ،يعنى سالح جنگى اعراب
يكى سنگم زند شايد نگه دارم زبانم را
تو را در ندبه هاى عاشقانت يافتم اما
بگو بايد كجا پيدا كنم صاحب زمانم را؟
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* امام حسین علیه السالم *
طى كردم اذر و دى و ابان خويش را
ذى قعده و جمادى و شعبان خويش را
تنها به اشتياق همين روى ماه تو
طى كرده ام ليالى هجران خويش را
هركس محرم و صفرى را عزا گرفت
بى شك گرفت رزق دوچندان خويش را
من بچه امام حسينى خانه ام
يعنى كه داده اى به من ،عنوان خويش را
طورى كه گوش هاى ملك نيز بشنود
فرياد مى زنيم حسين جان خويش را
حاال كه هست دست خاليق به دامنت
اين قدرها تكان مده دامان خويش را
در روضه هركه شبهه به دل راه داده است
!تشكيك كرده پايه ايمان خويش را
هر روز اگر محرم ارباب عالم است
بايد به نرخ روز خورم نان خويش را
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* امام حسین علیه السالم *
تو را در سينه هاى بى نياز از هر دوا ديدم
همين ديشب تو را بر منبر بزم عزا ديدم
تو را در هر تباكى ديده ام با چشم هاى خود
تو را حتى ميان اشك از روى ريا ديدم
تو را در قيمه هاى نذرى يك صبح عاشورا
تو را در اشپزهاى بدون ادعا ديدم
تو را ان لحظه اى كه سفره ها را پهن مى كردند
تو را مشغول خوردن از همان اب و غذا ديدم
تو را بعد از نمازى كه قضا شد در شب هيئت
تو را در ان نماز گشته مقبول ،از قضا ديدم
تو را در چارپايه ،در صداى پيرمردانى
كه مى ايند با پادرد و در دستى عصا ،ديدم
تو را در ان النگويى كه تقديم ضريحت شد
عجيب است ارى اما من تو را در ان طال ديدم
تو را در دسته زنجيرزن ،در طبل و و در بيرق
تو را در رونق تعطيلى بازارها ديدم
تو را در اشك هاى مادرم در روضه زينب
تو را در شير دادن هاى حين روضه ها ديدم
تو را در رد خون مانده روى چوبه محمل
تو را در خون روى فرق سر ،در ان حنا ديدم
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شب جمعه كه زهرا عازم كرب و باليت بود
نمى دانم چه شد اى سر تو را پايين پا ديدم
به سمت محمل ناموس حق چشمم نچرخيده ست
اگر كردم نگاهى ،باحيا ديدم به جا ديدم
كسى باور نخواهد کرد اما در همه اين ها
تو را ديدم ،تو را ديدم ،تو را ديدم ،تو را ديدم
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* امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه شریف *
غروب بود شنيدم صداى آه و فغان را
ميان معركه ديدم خودم امام زمان را
صداى ناحيه خواندن رسيد از لب گودال
كسى نبود بجز زينبى كه ديد جوان را
در آن زمان كه زمين خورد ذوالجناح و نيفتاد
گمان كنم خود مهدى گرفته بود عنان را
كسى نديد ولى گفته اند امام زمان بود
كسى كه برد براى رقيه ،سفره نان را
كسى كه موقع سيلى زدن به صورت اطفال
شبيه دست يداهلل گرفت دست سنان را
كسى كه روسرى آورد و داد دست سكينه
كسى كه آمد و آرام كرد دختركان را
كسى كه از نظر هيز و الابالى اعراب
نهان نمود در آن شب مخدرات عيان را
همين كه حرمله قيمت گذاشت روى اسيران
بدون واهمه او بست آن زبان و دهان را
عالوه بر همه اين ها ،خود امام زمان بود
كه خلق كرد شبى تابلوى فرشچيان را
براى اينكه ز ما عابس حسين بسازد
براى سينه زن ابداع كرد جامه دران را
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* حضرت زینب سالم اهلل علیها *
بر خشك ريگ هاى زمين خوابگاه داشت
شهزاده اى كه سلطنت و بارگاه داشت
آن يوسفى كه بر سر بازار رفته بود
چون مرتضى چه خاطره هايى ز چاه داشت
موى سپيد و رخت سيه داشت چون حسين
بختش سپيد بود ،غالمى سياه داشت
معصوم تَر از اين؟ كه به مركب پس از حسين
يك تن نگفت خواهر زارش گناه داشت
يا سنگ هاى كوفى و يا حرف شاميان
زينب پس از حسين كماكان دو راه داشت
آن بيرقى كه شه به علمدار داده بود
تا زنده بود حضرت زينب نگاه داشت
دنيا نديده ست َو دنيا نداشته ست
آن خواهر شكسته دلى را كه شاه داشت
در نصف روز لشكريانش تباه شد
يادش بخير اين كه زمانى سپاه داشت
زينب پس از حسين دگر بى پناه شد
تا بود ليك دين محمد پناه داشت
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* حضرت رقيه سالم اهلل علیها *
بر جسم و بر روحم عذابى تام دادند
بابا! كجا بودى؟ به من دشنام دادند
زن هاى خود را از نظر مخفى نمودند
ما را عيان كردند ،بار عام دادند
در مجلس مى حاضرين بسيار بودند
به غايبين هم در خفا پيغام دادند
بوى غذا مى آمد از مطبخ سراشان
من گشنه ام بود آن زمان كه شام دادند
حتى خودم هم باورم شد يك كنيزم
از بس مرا اينگونه اينان نام دادند
بابا! به جد من بگو با سنگ و آتش
!مزد رسالت را ز پشت بام دادند
فرياد زد يك مرد نامحرم س ِر ما
عمه جوابش را ولى آرام دادند
حكم زدن با چوب بر روى لبت را
اين قوم بى دين با كدام احكام دادند؟
اى عمه! دخترهاى شامى را خبر كن
..شايد ببينندش ،به بازى رام دادند
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خواب دیدم عمو اباالفضلم
زود با مشک آب برگشته
به سر و روی دختران حرم
خواب دیدم حجاب برگشته
خواب دیدم که پشت بابایم
در عزای عمو دو تا نشده
خواب دیدم که کاروان اصال
وارد خاک کربال نشده
خواب دیدم به خانه برگشتیم
با جوان ها و پیرها  ،زن و مرد
مدتی بعد هم به خیر و خوشی
قاسم ابن الحسن عروسی کرد
جرئت حرکت و نظاره نداشت
باد هم در حدود خیمه ما
خواب دیدم هنوز باال بود
مثل پرچم عمود خیمه ما
خواب دیدم که من عروس شدم
شده ام یک ستاره تازه
و عمویم برای هدیه به من
داده یک گوشواره تازه
رنگ سیلی نداشت صورت من
شبنمی هم به من نمی زد دست
بر لبم خنده و خیالم تخت
که عمویم مراقب من هست
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خواب دیدم نگاه نامحرم
به زنان خیام جایز نیست
خواب دیدم لباس سبز عمو
همچنان سبز مانده ،قرمز نیست
خواب دیدم سر علی اصغر
روی نی ها فرو نمی گردد
هیچکس پشت خیمه های حرم
آه ..دنبال او نمی گردد
خواب می دیدم و در این هنگام
کرد بیدار دشمن رذلم
دیدم اهل خیام در تابند
عمه می گفت  :کو اباالفضلم؟
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* براى مسلم بن عوسجه *
عزيز فاطمه! بگذار بزدالن بروند
خودم كنار توام گرچه اين و ان بروند
هرانكه مى رود از خيمه ات بگو برود
من و حبيب نشستيم ،ديگران بروند
َو ا َِّن بَیتی فی ذر بَنی اَ َسد» يعنى«
بنى اسد به هواى تو جان فشان بروند
به موسپيدى مسلم نظر نكن ديگر
كه پيرها ز برت مثل من جوان بروند
چنان به ياد جمل هو كشم در اين ميدان
كه از حوالى تيغم ،دوان دوان بروند
هنوز چند نفر مرد مثل من مانده ست
بگو گروه مؤنث به خانمان بروند
وصيتى كنمت اى حبيب! بر اين شاه
بمان به پاى حسين و بگو نهان بروند
سر مرا به سر نيزه اى علم بكنيد
كه عاشقان ز جهان مست و سرگران بروند
فمن يمت يرنى را على به من اموخت
كه شيعيان به لقاى امام شان بروند
به تيغ و نيزه نيازى نبود چون عشاق
نه اين چنين بروند و نه انچنان بروند
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* ام وهب سالم اهلل عليها *
اينك كه دريدى همه ى پيكر او را
بيهوده به من پس مده اين سان سر او را
آزاد شد از بند ،وهب حر حسينى ست
اين سان بگذارم لقب ديگر او را
او شيعه نصرانى ارباب حسين است
در ناصره ترويج دهم باور او را
صدبار اگر سمت من آرى ،نپذيرم
تقديم ابالفضل نمايم سر او را
بعد از وهبم ،مرجع من زينب كبرى ست
من خود گره ام ،روسرى و معجر او را
حاال كه وهب كشته ى آن شاه شهيد است
من وقف ربابش بكنم همسر او را
ليالست فقط انكه مرا خوب كند درك
وقتى كه به مسلخ ببرند اكبر او را
اشكم نه به طفلم ،كه به اطفال حسين است
مى گريم از اين پس ،على اصغر او را
اى ابن سليم! اين همه ى دار و ندارم
بيرون مكن از دست وى انگشتر او را
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* حضرت رباب سالم اهلل علیها *
رسيده است به اوج فلك خروش رباب
سخن اگرچه نگويد ،لب خموش رباب
كه روى نيزه سر كودكى ست شش ماهه
كه خفته بود همين صبح روى دوش رباب
كفن نداشت شبيه پدر ،كه قنداقه
كفن شده ست براى سپيدپوش رباب
به كام خون را با شير اشتباه گرفت
گرسنه بود ز بس طفل تيزهوش رباب
اگر چه هست من الماء كل شىء حى
پس از على دگر آبى نبود نوش رباب
كنيزى پسر بوتراب را مى كرد
اگرچه كل جهانند حلقه گوش رباب
ز هر جنايتت اى شمر! بگذرم اما
چگونه بگذرم از سيلى ات به گوش رباب؟
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* روضه وداع *
اى شاه! حال لشكر خود را نگاه كن
وقت وداع خواهر خود را نگاه كن
شال و كاله كرده اى ،و واى بر رباب
من هيچ ،حال همسر خود را نگاه كن
اى مهربان پدر! دم بخت است دخترت
خانم شده ست ،دختر خود را نگاه كن
اين موسپيد گوشه گودال فاطمه ست
در قتل صبر ،مادر خود را نگاه كن
وقتى كه مى برد گلويت را به تيغ ،شمر
پر پر مزن ،برابر خود را نگاه كن
!پا بر زمين كشيد على اصغرت ،نشد
اه اى خليل! هاجر خود را نگاه كن
چون قاريان خبره به تجويد ،در فراز
از روى نيزه پيكر خود را نگاه كن
یادش بخیر جامه دامادى اش ولى
او در عباست ،اكبر خود را نگاه كن
اين خون تازه است كه مى ريزد از قلم
شاعر! دوباره دفتر خود را نگاه كن
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* شام *
تحقير و هتك حرمت و ظلم و عناد بود
زينب ميان مجلس ابن زياد بود
تا شام روى ناقه عريان نشسته است
آن كس كه از حياش ،زمين گير باد بود
!شاگردهاى من كه به من سنگ مى زنيد
من زينبم! كه مدرك من اجتهاد بود
در دست كرده بود مرا دق دهد يزيد
انگشترت اگرچه به دستش گشاد بود
بعد از تو هم به جرم فروش غنائمت
بازار شام تا به قيامت كساد بود
آن كس براى من دم از اسالم مى زند
كه حكم تير و طايفه اش ارتداد بود
من با سنان حساب تو را صاف ميكنم
گر حشر شد به پا و چنانچه معاد بود
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جهت دریافت سایر آثار شاعر به آدرس های زیر
مراجعه نمایید
Official Website : www.peymantalebi.ir
Contact : Peymantalebi.poem@gmail.com
Instagram : Instagram.com/peymantalebi70
Telegram Channel : Telegram.me/peymantalebi70
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