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 ى آتاب شهادت ديباچه
 

 عزيزش، عزيز، پيش خداستآسى آه جان 
 به جان هر چه عزيز است، سّيدالّشهدا است

 براى مرد خدا نيست، بيم جان هرگز
 پرواست  آه در مصاف، خطر آشنا و بى

 ياور دين بود و يار مظلومان) ع(حسين
 يى تا هميشه پابرجاست خاطره) ع(حسين

    *› 
 تو را آه مانده به دل حسرتى ز عاشورا

 اى ز عاشوراست ن صحنهبيا ببين آه جها
 ز خون خلق خدا دست ظلم رنگين است
 غريو خلق ستمديده روز و شب برپاست

 ى خداجويان؟ آجاست دست رهاننده
 هاست هاى زمان در آمين آدم آه فتنه

 را درياب) ع(اگر تو ياور دينى حسين
 آه وقت يارى خورشيد آربال حاالست
 ز خدمتى آه برآيد ز دست، دست مدار

 مايت خلق خدا، خدا با ماستآه در ح
 )ع(براى رونق اين دين قيام آرد حسين
 قيام او به حقيقت قوام دين خداست
 قيام آرد آه برپا بماند اصل نماز

 آه اين چراغ به ما روشنى رسان، فرداست
    *› 

 دين خدا را ز خون بهارى آرد) ع(حسين
 بهار دين خدا در ُگل نماز شماست
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 شعر بيدارى جهان
 

 خوان شماست مهربانى، ترانه
 عشق، هر لحظه، ميهمان شماست

 با شما دوستى، چه آسانست
 زبان شماست نبض احساس، هم

 افق صبحگاه هر سامان
 سايه سارى ز ارغوان شماست

 روى پيشانى عبور سحر
 جا به جا رّدى از نشان شماست

 دل، اگر قصد قربتى دارد
 راه نزديكش آستان شماست

  مشتاقدر بهشت خدا دلى
 عاشق قلب مهربان شماست
 چشمه سلسبيل و لقمه نور

 آوزه آب و ُقرِص نان شماست
 در نماز آه جز شما آمد

 اين شهادت آه در اذان شماست؟
 شعر بيدارى جهان، امروز

 هايى ز داستان شماست گوشه
 سخن از عشق و شور و ايمان است
 .اى شهيدان، زمان، زمان شماست
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 با پاآبازان صفاورِز مهاجر
 

 !اى خانه آبادان حق، اى پاآبازان
 !اى در ميان پاآبازان، سرفرازان
 !اى سينه را از ابر رحمت آب داده

 !اى ساز دل را نغمه در محراب داده
 !ها اى خون بهاى جانتان، جانبخش جان

 !ها اى در آالم پاآتان از حق نشان
 !اى سربداران! اى عارفان! اى عاشقان

 !اى چشمه جوشنده اّميدواران
 در ديده آنكو ز درد دين هالك است

 تر از آوار خاك است آوار غم، سنگين
 هاى مظلومان عالم آوار غم، غم

 آوارگاِن خاك، محرومان عالم
 بارى شمايان ديگر از اين غّصه رستيد

 برديد پايان عاقبت عهدى آه بستيد
 خوبان شما بوديد، ما در نيمه راهيم

 لوه ايثارتان، برق نگاهيمبر ج
 بارى چسان بگشايم از اين رشته آژنگ؟

 ميدان معنى بس فراخ اما سخن تنگ
 !اى پاآبازان صفاورِز مهاجر

 !اى چهره منظور را امروز ناظر
 در هجرت از اين سرزمين، منزل مبارك

 ى محبوبتان در دل مبارك و آن جلوه
 هرچند از اين داغ گران بس خون دل زاد

 همتايتان هرگز نميراد بىاّميد 
۴/٨/۶٠ 
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 مهر جواد فّياض: به ياد شهيد
 در آسمان محّبت

 
 چه جاى قّصه مشروح، در مقام شهيد

 آه خود بس است، براى شهيد، نام شهيد
 داند چه شربتى است، خدايا؟ آسى نمى

 آه تشنه بود بر او چون حيات ـ آام شهيد
 تر يى گرامى سزاى دوست، چه جز هديه

 ه گراميترين، مرام شهيدنثار آنچ
 نه در حساب در آيد نه در نظر گنجد

 دوام عمر دو عالم ُبَود دوام شهيد
 ُگِل ز شاخه در افتاده يا آه خفته خاك
 مگو آه حال دگر هست، در قيام شهيد

 بود و برآورد بانگ حق جويى) ع(حسين
 از او رسيد به آزادگان پيام شهيد

 محبوب از او شود خرسندهر آنكه خاطر 
 در آسمان محّبت بر او سالم شهيد

 
 
 
 
 
 
 
 

ه  ن چام هيدى     اي ام ش ه ن سّلا ب  ى ت
 است* گرانقدر موّشح



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 دوام عّزت ديدار
 مگوى اميد، چرا بيش از اين مجال نداشت
 مجال همدلى و شوق حسب و حال نداشت؟

 جوانه زد به دلى پاك، شوق ديدارى ـ 
 مثال نداشتآه در سراسر عالم، يكى 

 اى آه به ديدار خويش خواند او را يگانه
 اش، زوال نداشت نظام نعمت رضوانى

 دلى آه پرتو مهر خدا بر او تابيد
 رها ز بند تعّلق، دگر مالل نداشت

 حساب دوست ز دشمن جداست در هر حال
 خوش آنكه سازِش با خصم، در خيال نداشت

 ى صبر دريد بر تن خاآى ز شوق، جامه
 آه جان پاك جز اين رشته اّتصال نداشت

 بود اگر وصال جهان آرزوى دل مى
 آسى به عالم باقى، رِه وصال نداشت
 دوام عّزت ديدار اميد اهل دل است

 خوش آن اميد آه رو جانب محال نداشت
 شود به فضل خداى عزيز هر دو جهان مى

 اگر به مهر جهان، خاطر اشتغال، نداشت
 شم، بهره بجوىاز آن زالِل صفازاى چ

 بدا بر آنكه نمى، بهره، زين زالل نداشت
 دريغ از چه خورى؟ آنكه رفت، آسوده است
 مگر عزيز تو خود قصد ارتحال نداشت؟

 لب از حكايت چون و چرا فرو بنديم
 آسى سؤال نداشت» محّبت«آه در مقام 

 ١٣۶٢مهرماه 
 . استشعر، موّشح به نام شهيد سعيد، مجيد حّداد عادل: موّشح* 
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هيد   اد ش ه ي ابق   : ب اجدى س ادق س  ص

  شهيدى از آرمانشاه
 ...جامه از خون شفق، بر تن آن

 
 به باغ ياد درآ، سير آن بهاران را
 خزان رسيده بهار اميدواران را

 بپوش جامه ز خون شفق، آه پوشاندند
 هاى شقايق سپيده زاران را ز قطره

 غبار حادثه بارى نشسته بر سر شهر
 به شستشوى طلب آن صفاى باران را
 ز خون پاك شهيدان مزار گلگونست

 آاران را خبر دهيد به آهسار، الله
 »صادق«به بوى صدق، رهى جست سوى حق 

 آه همچو خويش در آن ديد، جان نثاران را
 به سرفرازى از اين ورطه رخت بربستند
 ز اشك و خاطره رهتوشه آن سواران را

 سان ى آينهها حضور عاطفه در سينه
 قراران را قرار خاطرى آورد بى

 ۶٠ديماه 
 
 
 
 

 در خون پاك عشق
 

 چشم اميد، در طلب از اين و آن گذشت
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 پاى نگاه از پل رنگين آمان گذشت
 مرغ سرود، از قفس سينه، پر گشود

 نشان گذشت پرواز را به تجربه، تا بى
 آزادگى ستاره فرياد ساليان

 ذشتاز خاآدان دميده شد از آهكشان گ
 عّزت فراز برج يقين آشيانه ساخت

 ى وهم و گمان گذشت و از البالى پرده
 سان آن روح شوقناك شهادت، شهاب

 يى شد و از ديدگان گذشت برق ستاره
 ى جنبش نشست پير در انتظار ميوه

 داغ جوان آشيد و ز خون جوان گذشت
 راز نهان ز پرده برون شد، خجسته وار

 آرزو و بر زبان گذشتاز دل بر آمد 
 در خون پاك عشق، بهاران شكفته شد
 فرياد شوق نور شد از آسمان گذشت

 ۵٧سال 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گالب خاطره
 

 آبوترانه روان تو پر آشيد از خاك
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 به آستان رضاى خدا رسيد از خاك
 ات به تربتى آه نهان شد در آن تن پاك

 جهان شفاى دِل خويش را خريد از خاك
 رد رگ زمين از عشقگالِب خاطره دا

 نه، ُرسته است همين شاخ سرو و بيد از خاك
 نشان قدرت واالى آردگارى شد

 گل و گياه گريبان چو بر دريد از خاك
 بخون پاك شهيدان اشارتى دارد

 اگر شقايق اگر الله بر دميد از خاك
 هر آنكه نزد خدا آرزوى روزى داشت
 به هيچ روى ندارد دگر اميد از خاك

 گاه پروازش نبود صحن زمين عرصه
 نظر فكند به هفت آسمان، ُبريد از خاك
 گناه بود و حسد بود و تنگ چشمى بود

 ى گيتى هر آنچه ديد از خاك ميان پهنه
 جا، ريشه در تعّلق داشت درخت تن همه

 گرفت دامن دل را و وارهيد از خاك
 تبّسم است و بشارت، نشان روشن عشق ـ

 َبر ُآند، شهيد از خاكبه روز حشر، آه سر 
 
 
 
 
 

 سود و زيان
 

 چون مناجاتيان سفر آردند
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 ديده از اشك شوق تر آردند
 رخت خاآى ز تن فرو هشتند

 جامه عاشقى به بر آردند
 قصه طول آرزوها را

 ساده و پاك و مختصر آردند
 نخل ايمان و بذر احسان را
 در دل خويش، بارور آردند

 هاى فريب دنيا را جلوه
 اثر آردند پاآبازانه بى

 راه مطلوب، هرچه مشكل شد
 هّمت و عزم، بيشتر آردند
 پاى در خّط دوست، بنهادند

 در خطيرى به جان خطر آردند
 شود معلوم روز ديدار، مى

 سود بردند، يا ضرر آردند
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  : به شكرانه حضور در ضيافت نور
 شاهد  ديدار گرموپرشور باعزيزان

 هاى يادگار  ُگل
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 زمين و زمان، رها بودناز 

 با شما يعنى آشنا بودن
 هر ُگلى يادگار يك شاهد
 شاهد جان با صفا بودن

 سار ياد خدا ها، چشمه قلب
 ها، مخزن دعا بودن سينه

 حال خوش آنكه در ضيافت نور
 يى چند با شما بودن لحظه

 دور باد از شما غبار مالل
 جانتان، صدق با صفا بودن

   *› 
 اين به جان شمانيست بهتر از 

 ميهماِن خوِد خدا بودن
 ٧٣سال 
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 اهللا به ياد شهيد محراب آيت
 اصفهانى اشرفى

 معيار استقامت
 

 اى پير، اى جوانى ايمان نويد تو
 خوش بر روان پاك تو بخت سعيد تو

 ى نجابت و مظلومى و شرف آئينه
 در خون تپيده پيكر از آين شهيد تو

 پاى زمان آرد آشكاربر چهره جاى 
 معيار استقامت و رنج مديد تو

 نمود پرواز مرغ جان نه تو را صعب مى
 زيرا به آستان رضا بود اميد تو

 با فضل حق قلوب آسان شد در اين ديار
 مجذوب مهربانى و خوى حميد تو

 بودست رهگشاى خاليق، به هر طريق
 لطف حضور و نعمت گفت و شنيد تو

 د است شرمناكجايى آه حق ز موى سپي
 قاتل نكرد شرم ز موى سپيد تو

 
 
 
 
 
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 هاى شما اى زير گام  الله
 

 آييم استقبالتان آييد و مى باز مى
 ميهمانان خدا، خوش باد بر احوالتان

 ها  ها، بر شانه زورقى اينجا روان بر دست
 ها هست زير بالتان در فراسو آسمان

 جان شيرين را به راه حق سپردن، ساده نيست
 ساده زد اين را رقم، تقدير، در اقبالتان

 هاى زخم، اعضايى نه چون روز نخست چشمه
 نزد حق اينهاست، اينها ـ صورت اموالتان
 نعمت ديدارتان خوش باد، بارى آى رسد ـ
 حال اين جا مانده محرومان به پاى حالتان؟

 نور باد و خّرمى در باغساران بهشت
 لتانشادى هر روزتان، هر ماهتان، هر سا
 )ع(يادتان محفوظ ماَند آاش، ياران حسين

 العين شد تمثالتان پيش رو هر چند نصب
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 مصطفى ادبى: با ياد شهيد
 در صف شيردالن

 
 ى صحراى جنون خواست ترا آنكه سرگشته

 اش، غرقه به خون خواست ترا چون شدى شيفته
 تا آه پيش همه آس ياد تو شيرين گردد

 ُنمون خواست ترادر صف شيردالن، مرد 
 ذهن پرجوش تو از خاطره طوفانزا بود
 دست تقدير مالزم به سكون خواست ترا

 ى نامرد آجا دارد راه؟ مرد، در جرگه
 ى خويش ُبرون خواست ترا دشمن از دايره

 هرچه در بود و نبود است به تقدير خداست
 دوست داناست در اين َسير، آه چون خواست ترا

 ۶۶خرداد 
 آرمانشاه
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 حسين هّمتى ـ : به ياد شهيد

 ى تن ما بود آه پاره» جمشيد«
 ى محّبِت محبوب  در سايه

 
 ايكه با شاهد مقصود، هماغوش شدى

 دار، آه از ياد فراموش شدى نه گمان
 ست فروزان در دل خاطرات تو چراغى

 اى چراغ دل احباب، آه خاموش شدى
 تا به خود خواند شهادت، به ره دوست تو را

 دعوتش را به سراپاى طلب، گوش شدى
 گر خطائى ز تو اّيام به خاطر دارد

 خوش بياساى آه در ّظِل خطاپوش شدى
 يى بود آه از جام وفايت دادند جرعه

 دغدغه نوشيدى و مدهوش شدى اينكه بى
 ى زهر آلوده وانهادى دل از اين جيفه

 ى آن نوش شدى خيمه زن بر لب سرچشمه
 ۶٠سال 
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 هيدانخاك ش
 

 اين تن جانهاى عاشق است، زمين نيست
 هيچ در آن جز اّميد، بهره گزين نيست
 وين نه عجب، گر به سينه دل نشكيبد
 خاك شهيدان مگر هميشه چنين نيست؟
 رخت به صحرا برون آشيده شقايق

 نشين نيست جهت اين سرفراز، خاك بى
 اى دل آزاده در گاليه چه پيچى؟

 رين نيستمحبس دنياست اين، بهشت ب
 رهن محّبت بنه بضاعت مقدور

 *عشق، مگر اى عزيز جوهر دين نيست؟
 دوست هر آن آرد و گفت، يكسره مقبول

 چون و چرا در مرام اهل يقين نيست
 راه محّبت به آستان تو ختم است

 خاتم دل را به جز ُرِخ تو نگين نيست
 
 
 

 هل الّدين اّال الّحب؟* 
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 به شاهدان شهيد، سرداران 
 خوزستان

 آشنايان شور و حال سحر
 

 زنده يادان آه شمع انجمنند
 زنده از بذل جان خويشتنند

 شان زيرا تازه ماند حديث
 ُنقل مجلس، به َنْقل، در سخنند

 آشنايان شور و حال سحر
 صبح خيز آفتاِب شب شكنند
 نه گرفتار بند جان از بيم

 خورد و خواب و تنندنه اسيران 
 سايهوارند در جهان، اّما

 بر سر آوى دوست، خيمه زنند
 در نظرگاه نازك انديشان

 ى دشت و نرگس چمنند الله
 در محّبت، رفيق راه شما
 در حقيقت، برادران منند
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 سّيدمحّمد بروجردى : به ياد شهيد
 به تّسالى مهندس يوسف عظيمى

 !تو مضمون خونشعِر اين انقالبى
 

 مبارك ترا غسِل در خون! رفيقا
 ز داغ توام داغ افزون! شهيدا
 وطن آبرو يافت از تو! دليرا
 ز خونت آفن گشت گلگون! عزيزا

 اال اى همايون بصيرت، آه رفتى
 ترا باد از حّق، مقامى، همايون
 تو مضموِن خونشعِر اين انقالبى

 چه بسيار اين شعِر خون يافت مضمون
  پاشيدترا مهر خنديد و مه نور

 آه سعى تو ُگل آرد در آوه و هامون
 تو ُبردى، آه در راه دين پا فشردى
 تو در خّط ايمان و خصم تو بيرون

 هر آنكس آه َسرِو قدت واژگون خواست
 ى آرزوهاش، وارون شود خانه

 اميد آنكه در صبر بر چون تو مردى
 بما صبر ريزد خداوند بيچون

۵/٣/۶٣ 
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 ّمدرضافتاحى به ياد شهيد دآتر مح
 براو  هادى آه در شهادت وبرادرش
 گرفت و آنكه آشكارترين  پيشى

 .ى اوست نشان او خاطره
 دو روشنا
 دو اصالت

 دو رآن ايمانى
 

 تو و يك آسمان نورانى
 ما و اين ديدگان بارانى

 تو بر آن اوج، بال و پر افشان
 ما، در اين خاآپايه، زندانى

 بر تو خوش باد، عّزت جاويد
 آه نيامد به آف به آسانى

 بر تو خوش باد، تا زمان جاريست
 بر َسِر خواِن دوست، مهمانى
 اى گرامى وجود نيك نهاد
 اى آمالت آمال انسانى
 ى ما خّط سير تو پيش ديده

 نيست جز امتداد حيرانى
 ى دانشت افق پيما رتبه

 شرفت پرچم مسلمانى
 هاى دستانت عافيت هديه

 در دلت، دردهاى پنهانى
 »رضا«نشان خّط » هادى«فكر 

 خوانى در دو انديشه لطف هم
 دو برادر، دو روشناى اميد
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 دو اصالت دو رآن ايمانى 
 دو شهامت دو روح بالنده
 دو نجابت دو جان قرآنى

 راهشان، راه معرفت، توحيد
 هدف هر دو پاك و روحانى

 رفتگان را چه جز سعادِت محض
 ماندگان را چه جز پشيمانى

 ٧٣مرداد 
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 سّيد اسماعيل ناظرى: به ياد شهيد
 درس جانبازى

 
 اى به آب عشق، از دل شسته رنگ بيم را
 اى چشانيده به خصم ملك و دين، تسليم را

 گاه جانان رفته اسمعيلوار اى به قربان
 اى صال در داده با خون، آيش ابراهيم را
 اين چنين رفتن ترا زيبنده بود آزاد مرد

 د همگنان، تكريم راتا بر آرى از نها
 درس جانبازى اگر در مكتب عاشق نبود

 بود آبرو تعليم را در جهان ديگر نمى
 دوست، آِن دوست، دنيا، آِن دنيا دوستان
 در مشّيت، حّق چنين پيش آورد تقسيم را

 با خبر شد عاقبت دنيا ز خونفرياديان
 چون فرود آورد پيش آن سر تعظيم را

 جاودان يادند در دلهاى پاكپاآبازان 
 آنند اقليم را در محّبت چون مّسخر مى

 ١٣۶٠ارديبهشت ماه 
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 آئيد؟ چرا نمى
 

 مقام پاك شهيد است، در آالم شهيد
 آه آيه آيه عشق است و پرچم توحيد

 چه شورها آه زند موج، در دل سخنش
 چه شوقها آه برآرد به مّد و جزر، پديد

 و خوشحال در ضيافت حّقخوشند و خّرم 
 آييد؟ زنند بانگ به خوبان، چرا نمى

 به راه دوست، يقين، رهبر است، ايشان را
 ترديد به پاآبازى و صدق و قبول، بى

 هايشان، نوازشگر فروغ گرم سخن
 هاشان، تجّلى اّميد چراغ خاطره

 اند به چيزى ز فضِل آن محبوب رسيده
 آه آس نديد ز مخلوق و گوش آس، نشنيد
 چو دست حّق ز محّبت توان و يارى داد
 شهيد از رخ باطل به قهر، پرده آشيد

١٠/٨/۶٣ 
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 زاده حائرى  سّيدجمال: به ياد شهيد
 آشنايان طريقت

 
 گر چه عذرى خوبتر از اين، براى گريه نيست

 گريه را بس آن شهادت آشناى گريه نيست
 خوش ُبَود آن غم آه با شادى قرين افتد ز فضل

 راِن اين دو اختر در فضاى گريه نيستِاقت
 ست جوشش هر چشمه سارى اشك شوق زندگى
 چاه گريد در درون اّما صداى گريه نيست

 نور عشق و دست ايمان شستشويى داده است
 گر، به رخسار عزيزان جاى پاى گريه نيست

 هاى آرزو آن جمال معرفت، در چشم
 ميهمان خوان حّق گرديد، جاى گريه نيست
 رمز و راز عاشقى را از محّبت باز پرس

 آشنايان طريقت را هواى گريه نيست
    *› 

 از تّسال لب فرو بنديم، هر چند اى عزيز
 بهر درد و غم دوايى چون دواى گريه نيست
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 براى آهيك باغداساريان سرباز 
 شهيد ارمنى

 در زمزم محّبت
 

 خيزان گل آرده روح خورشيد، در جان صبح
 يرگى نگيرد بر خيل شب ستيزانشب چ

 آگين اين باغسار نسرين، اين دشت الله
 شور بهار دارد، در فصل برگريزان
 سوداگران حّق را صّراف حّق شناسد

 تميزان دور است حال پاآان از ديد بى
 هاى باور اند آخر؟ آئينه اينان آى

 از دوست ناگزيرند، از خويشتن گريزان
 پويند، مصداق آرزويندچون شعله گرم 

 غيرت فزاست امروز، شور زبانه تيزان
 جويندگان محبوب، در زمزم محّبت
 گمگشتگان مقصود، نقش خيال بيزان

    *›  
 هر چند چون نسيمى، زين خاآدان گذشتيد

 ست، در ياد اى عزيزان نام شما گرامى
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 پور سّيدوحيدنبى: به ياد شهيد نوجوان
 ...اگر خدا بپذيرد

 
 ى احد واحدى وحيدى تو تو بنده

 به آنچه آرد خدا قسمتت، رسيدى تو
 مبارك است ترا خلعت شرف از حّق

 اگر خدا بپذيرد ز ما، شهيدى تو
 به شاخسار جنان شايد آشيان آردى

 ز شاخسار جهان چونكه پر آشيدى تو،
 نيارمد ز بال آنكسى آه ُآشت ترا

 ز آيِد اوست آه در خاك آرميدى تو
 بايد ز باغ عمر نخوردى َبرى آه مى
 ُگلى ز گلشن اين زندگى نچيدى تو
 ها  سعادت است بديدار حّق رسيدن

 تو چون رسيدى، از اين رهگذر، سعيدى تو
 ۶٧سال 
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 حميدرضا حامدى : به فرزند شهيد
 .آه ُگِل باِغ شعِر امروز است

 ...ى تو مثِل سفر آرده
 

 داشتلطف خدا، چون نظر به جانب ما 
 ات را به ما، ز لطف، روا داشت دوستى

 آن دو سه ساعت چه بود؟ من چه بگويم؟
 بسكه حضور تو لطف داشت، صفا داشت

 آن دو بشارت، دو چشِم مهر نشانت
 يى از شور و شوق بود و حيا داشت چشمه

 رحمت حّق بر رواِن آنكه از اويى
 نور ببارد به خاك آنكه ترا داشت

    *› 
 ى تو اهل بهشت است مثل سفر آرده

 هر آه فقط در نظر رضاى خدا داشت
 ٧٧سال 
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 سروِد شكوِه سمندر وشان
 

 خروشى فرو خفته در ناى ناباوريها ـ
 شرارى نهان زير خاآستر بردبارى ـ

 گران جوششى پشت ديوار ترديد
 به پا خاست

 با    
 ...بانگ الّله اآبر      

 درخشيد، خورشيد اّميد
    *› 

 ون خفتگان،به خ
 پاآبازان،    
 شهيدان       

 شما سرفرازان فرداى اين رستخيزيد
 در آواى مرغان آزاده صبحگاهى
 در آغوش حرمت فزا خاك مادر
 شما را خوش اين مهربانانه بستر

   *› 
 ى سرد ديوار در آن روزها، سينه

 پذيراى خونهاى گرم شما شد
 نوشتيد با ُمحتضر دسِت لرزان

 پياِم رهايى ز بيداد
 سرودى آه دل داد، ما را به پيكار

 نه رعب از صفير گلوله
 نه پروا

 ز مردن   
 سمندر وشان
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 ...جان سپاران آتش    
   *› 

 دهان باز شد
 خشم    
 آتشفشان شد      

 به هر مشت
 سنگى    
 نهان شد      

 و ايران فرتوت
 از نو    
 جوان شد      
   *› 

 نبه خون خفتگا
 پاآبازان      
 شهيدان        

 در آغوش حرمت فزا
 خاك مادر     

 شما را خوش اين
 ...مهربانانه بستر     

 ۵٨سال 
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 *»سورنا«درخِت 

 
 اى ز عاطفه سرشار با سينه

 از آن شهيد،
 ها داشت خاطره    
 :گفت مى
 ــ يك هفته پيش تر 
    با دست خود 
 درختى     
 اينجا       
 آاشت         

 ...شايد بگيرد
 آخر    
 اين يادگار اوست      
    *› 

 گفتم،
 ــ ولى دريغ نه با او ـ   

 !اى مرد
 !اى پدر

 باور آن آن درخت شكوفا شد
 باور آن آن درخت ثمر داد

 در باغ انقالب،
 ــ گل ايمان    

 بر تربتش
 تالوت قرآن    

 در چشِم ما
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 تّرنم باران    
 
 

 ـ شهيدى از شهر آرمانشاه) سلمان(سورنا نقشبندى * 
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 براى معّلم شهيد آرمانشاهى احمد 
 تكّلو آه در زندگى چون آليدى 
 .براى قفلهاى بسته بود

 بهترين يادگار
 

 اى جهان را به اهل جهان وا نهاده
 اى به درگاه فضل خدا پا نهاده

 اى، از اين قطره دل آنده، آنگه شتابان
 رو بر امواج پر شور دريا نهاده
 آخرت را به دنياى فانى گزيده

 ى داغ، بر جان دنيا نهاده مايه
 در تبّرى ز لّذات ناچيز دنيا

 رو به َسر خيِل اهل توّلا نهاده
 نزد حق روزى هر شهيدى مهّياست

 خواستى آنچه را حّق مهّيا نهاده
 ها را بيند آرى بچشم دل آن وعده

 مصّفا نهادهاى را  هر آه آئينه
 آن متين عزِم بر فضل حّق بسته اّميد
 آنكه در اّدعا، صدِق معنا، نهاده ـ

 پاك و شيرين و پرشور و شوق آفرين است
 يادگارى آه از خويش بر جا نهاده

٢۴/٧/۶٧ 
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 ى هابيل از زبان قبيله
 

 خونى آه ناحق ريخت
 جوشد، مى      
 خسبد نمى         

 بودهقانون حّق، تا 
 اين بوده     

 محراب
 دشت نينوا   
 ها  زندان هارون      

 هر يك گواهى سرخ
 از عصرى سياه آوازه     
 در تاريخ          

 يك محتوى
 هاى گوناگون در دست قالب    

 »نرون«قلب 
 »چنگيز«ى  در سينه    
    *› 

 آشد آزاده آبك آوهساران را دستى آه در خون مى
 يرد آهوى بيابان راگ تيغى آه جان مى
 دوزد انسان را تيرى آه دل مى

 چشم انتظار زخم تاوان نيست؟
 آيا خبر دارند، دستان شرارت خيز ـ

 آواز خون رعدى گرانبار دست
 در آفاق الهوتى؟        

 آيا خبر دارند خونهاى به ناحّق ريخته
 خسبند؟ هرگز نمى         
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 آيا خبر دارند،
 جان    
 اينگونه      
 ارزان نيست        
    *› 

 هاى تشنه بر آيات رحمانى اى سينه
 اى ديدگان آشتى پرداز

 شمار خاآمان بر آشتگان بى
 .اشكى روا داريد       
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 در آذرخش حادثه
 

 در خون پاك عشق، بهاران شكفته شد
 يارى درون سينه ياران، شكفته شد
 بسيار سال و ماه، لب خاك تشنه بود

 حادثه، باران شكفته شدبا آذرخش 
 در معبر حماسه فرياد مرد و زن

 بيدارى خجسته شعاران، شكفته شد
 ى آمال راستين سيماى فتح و جلوه

 در اضطراب شير شكاران، شكفته شد
 شد داغ عشق، سنگ محك ـ در زمان ما

 وانگه خلوص پاك عياران شكفته شد
 ى مزار، شهامت نهاد گام بر سينه

 ران شكفته شدميعاد پاك الله تبا
 انگيز مرز و بوم ـ هاى عاطفه با قّصه

 در دشت ياد ـ خوِن سواران ـ شكفته شد
 ى مشرق طلوع آرد آزادى از آرانه
 داران شكفته شد نور از جبين آينه

 روزيكه رنگ صدق تراويد از قلم
 نگاران شكفته شد تصويرهاى چهره

 بار دگر درخت حقيقت جوانه زد
 راستمداران شكفته شدخورشيد بخِت 

 ۵٧سال 
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 در هواى شهريور
 

 *چرا به شور نيايى آه آوه پاد آواست
 مسير ياد عزيزان در امتداد صداست

 هاى داغ مرا شكفته چون نكند الله
 ى هزار آواست ترا آه حنجره در پرده

 نشسته اشك به چشم ستاره ـ بر سر آوه
 ى شهداست هاى سينه هات فغان آه مويه

  سنگ و سبزه و برگ و درخت و موِج هواز
 ى مست اين گلو پيداست نشان چهچه

 نهى بنا امشب؟ در اين نوا، چه پلى مى
 پلى آه رهگذر گام روشن فرداست

 اگر چه نيست در اين حادثات جاى سكون
 قرار خاطر ما صوت بيقرار شماست

 ى آشوب نوشته خّط امان در زمانه
 زاللى آه آسمان خداستبر اين آبود 

 هاى اختر ساى ى اين قّله به سنگ ريشه
 اميدهاى رهايى هميشه پا برجاست

 ۵٧شهريور ماه 
 بستان آرمانشاه طاق

 
 

 ضد صدا ـ صدا برگردان پژواك* 
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 براى سرداران شهيد استان تهران 
 و سىو شش هزار شهيد اين استان

 ...مثل شبنم ـ مثل ُگل
 

 اند  پاك جانانى آه جان در آار هّمت آرده
 اند  در مرّوت با جفاآاران مرّوت آرده
 اند  گاه در گوش زمان آواز ُتندر بوده

 اند  گاه با اهل جهان، از جان محّبت آرده
 ى شام سياه روز خصم از قهر ايشان جلوه

 اند  شام دشمن را ز هيبت شام ِمحَنت آرده
 بنم، مثل ُگلدر عطوفت پاك و روشن مثل ش

 اند  ها را غرق حيرت آرده در شهامت چشم
 اند  راه ايمان را به گام معرفت پيموده

 اند  ى آمال خود درگاه عّزت آرده قبيله
 اند  دشمنان چون پايمرديهاى ايشان ديده
 اند  از حريم شيرمردان رفع زحمت آرده

 در نعيم حضرت محبوب چون مهمان شدند
 اند  ر ز نعمت آردهاز دعا، خوان شما را پ

 شان آباد در جّنت ـ آه هنگام حيات خانه
 اند  ى دين را ز خون خود مرّمت آرده خانه

 معرفت جو در طريق خيرخواهى از يقين ـ
 اند  آرده» حاج هّمت«هّمتى مردانه مثل 

٣٠/٨/٧۵ 
 آرمانشاه
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 ياران سختكوش
 

 ياران سختكوش ـ مريزاد دستتان
 هميشه دل حّق پرستتانتابان ُبَود 

 پيروز و پايدار بمانيد و سربلند
 نابود باد، دشمن بد خواِه پستتان

 خصم زبون چشيد ـ در اين آارزار سخت
 چونان گذشته ـ بار دگر ضرب شستتان

 دشمن به گور ُبرد ـ ز پيروزى شما
 با درد و داغ خويش اّميد شكستتان
 آخر چگونه خصم جلودارتان شود

  چنين آرده مستتان؟وقتى شراب عشق
 قالوا بلى تّعهد ارواح پاك بود

 آرى شهادت است وفاى الستتان
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 اصغر سليمانپور  على: براى شهيد
 ى تن ما بود  آه پاره

 دليل صبورى
 

 ها را مرور آرد خيال دوباره خاطره
 دوباره از شب آتش عبور آرد  خيال

 ى بانگ بلند يا الّله دوباره لحظه
 شور و سرور آرد خيالوضو ز چشمه 

 دوباره راه شما را منّورى از عشق
 براى بال زدن، غرق نور آرد خيال
 دوباره ياد تو آمد، براى ديدن تو ـ
 سفر به مرز افقهاى دور آرد خيال

 در آمدى به تبّسم، گل نگاه ترا
 براى من شب لطف حضور آرد خيال

 حقيقت اينكه شهيدى تو اى عزيز و همين
 درى صبور آرد خيالمرا براى تو ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 
 ها ُموريانه

 
 شمار با داِغ آشكار ـ ز بيداِد بى

 در ذهن باغ، زخم تبر، مانده يادگار
 اى جدا شود آنجا ز پيكرى هر شاخه

 جوش جوانه سر زند از جاى ديگرى
 در باغ اگر ز َجْوِر تبر ـ خوارى اوفتد
 زخمى آه موريانه زند ـ آارى اوفتد

 !گستر و پر بار، انقالب اى نخِل سايه
 !انقالب... اى در هجوم خصم، خدايار

 زخم تبر بجان تو هر چند نارواست
 هاست اّما هراس ما همه از موريانه
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 با ياد احمد آيانى و حاجى حسنى 
ديروز * شاگردان مدرسه صمصامّيه

 .امروز انقالب ى حنجره وفريادهاى
 آن لحظه مبارك ديدار

 
 .اين، سوگنامه نيست

 ى نسلى است سرفراز اين، افتخار نامه
 نسلى آه تابناآى انسان را

 ى رفيع شهادت ُجست در قّله
 نسلى آه زنده بودن خود را

 با خون و اشك و خاطره، معنى آرد
 اش را نسلى آه خويش گمشده

 در دفتر شهامت و ايمان يافت
    *› 
 آالس دّوم بود» حاجى«
 جمآالس پن» احمد«
 آتابخوان و صميمى» حاجى«
 با درس  
 زالل و ساده و رؤيايى» احمد«

 هاى هر دو نجابت را در چهره
 ديدى با يك نگاه زودگذر ـ مى

 ى لبخند پنهان ـ به زير سايه
 گفت مى» حسنى«همكالسى » ضرغام«

 وقتى آنار نعش رسيديم
 لبخند، همچنان، به لبش بود

 او گفت و 
 اشك،   
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 آمد و آمد
   *› 
 بود» مبصر«در آن آالس » حاجى«
 در اين آالس، فقط آنجكاو و بس» احمد«

 ساعات درس دينى و قرآن
 هميشه، حرفى، براى گفتن داشت» احمد«

 اّما، دريغ،
 ها ـ آم بود حوصله   
 مجال گفتن حرفش را» احمد«

 .در انقالب يافت
   *› 

 .ست اين سوگنامه نيست، غزلنامه
 زيرا حيات روشن اينان

 يك شعر ناب بود
 گيرا و گرم و پاك و درخشان

 چون شعر آفتاب
   *› 
 دانند باوران هنوز نمى بى

 مقياس خوب و بد
 چون نسبت طالست، به آهن
 خوبان، طالى عالم امكانند

 هرچند، ساليان درازى
 بمانند» الى«در البالى 

   *› 
 پرسند آيا آسان ز خويش نمى

 هائيم ما هم اگر ز صنف همين
 ى بدنيا چيست؟ ى تنيده ريشهاين 
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 خواهى پر آز؟ اين نام و آام
   *› 

 اينها و خيل ديگرى از اين دست
 شاداب و شادمند و جوان بودند

 شايد به ذهن روشنشان
 گاهى   

 آرد نقشى از آرزو گذرى مى
 ...شايد

 ــ هزار حدس دگر، پشت اين آالم ـ
 ى اشتياقها اّما چه شد آه با همه

 و غالب شدشوق شهادت آمد 
 آزاده» نظامى«آنسان آه آن 

 .بر مرگ خويشتن، متبّسم بود
 سان آه آن سپاهى جانباز  آن

 :در عنفوان عمر، شتابان گذشت و رفت
    *› 

 اين سوگنامه نيست
 ظفرنامه است     

 وقتى لقاى حضرت محبوب
 *بر ّحب نفس چيرگى آورد

 انسان ـ
 شكوه عالم هستى ـ  

 توفيق يافت،
 بار امانت   
  *› 

 تا مرز آخرين برساند
 ى مبارك ديدار تا لحظه
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 ى قصرشيرين قلعه ى بان دبستانى در محّله* 

ه  **  ه آي د ب اه آني وره  نگ اد و دوم از س رآن   ى هفت وم ق ى و س ى س
 .آريم
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 ) حسين(با ياد جمشيد همّتى 
 ى دشت عّباس آه   ى جبهه رزمنده

 در اصفهان به  ۶١نوروز سال 
 فيض شهادت نايل آمد

 خوانى شب
 

 شب و بيدارى و مهتاب و سكوت
 َپِر پرواز، به دشت ملكوت
 فرصت مغتنم راز و نياز
 آسمانست و َدِر رحمت باز

 هر آه با صدق در آيد به حضور
 از عنايات نماند مهجور

 ـ شرمسارى ز خطا پوزش خواه
 اى نامه سياه عمر ضايع شده
 افتاده به آارمستمندى گره 

 پناهى ز آسان در آزار بى
 داغدارى آه تسّلى جويست
 دردمندى آه خدايا گويست

 آنكه وّهاب و آريم است و غنى
 )١(سائالن را نزند تو دهنى

 تشويش رساند ز َآَرم، بى مى
 هر يكى را به مراِد دل خويش

 غافر او ما به گناه آلوده
 ...بوده تا بوده، همينسان بوده

   *›  
 ف داغ آمد و با آن يادىحر

 يادى از سرو روان آزادى
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 نوجوانى آه به گلزار اّميد
 در دلش پرتو اّميد دميد

 در ره دين و وطن، جان بر آف
 ى ايمان و شرف ى زنده جلوه

 ديد اوضاع زمان تاريك است
 وقت رزم است و خطر نزديك است

 ديد ديگر َنُبَود جاى درنگ
 عرصه بر مردم ايران شده تنگ
 خصم بد گوهر غاصب، تازان

 بر خود از قدرت و نخوت، نازان
 ـ چون هزاران تن ديگر، با عزم:

 ى رزم رهسپر گشت به هنگامه
 رفت و جان داد به قربانى دوست

 گونه نكوست دوست را خواستن اين
 در بهارى آه دمد هر ُگل پاك

 اين ُگل از شاخه در ُافتاد به خاك
   *› 

 ا ه بار ديگر شب و خاموشى
 ها ى اشك و فراموشى پرده

 دل سبك بار ز باران سرشك
 )٢(شب خبردار ز ياران سرشك
 فجر فرخنده اثر در راه است

 عمر شب هرچه ُبَود آوتاه است
 حيف اگر خواب، به شب چيره شود

 )٣(روز روشن ز گنه تيره شود
 داند آن اهل دل خوش اقبال

 خوش ُبَود ياد خدا، در همه حال



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

ه  ١ ه آي د ب اه آني وره ـ نگ انزدهم از س ه  ى پ اطر و آي ه ف ى  ى مبارآ
 »الّضحى«ى  مبارآهى  ماقبل آخر از سوره

 ـ اصحاب بكاء٢
 ـ شب دراز است آن را با خوابت آوتاه مكن٣

 )حديث شريف( روز روشن است آن را با خوابت تيره مكن
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 گزارش
 

 سالهاى سياه
 سالهاى زندان
 سالهاى تبعيد

 الهاى خفقانس
 ...ــ تهديد

 ...ــ شورش  
 ...ــ قيام  
    *› 

 با لبهايى آشنا
 »نه«با     

 با مشتهايى
 آشنا    
 با خشم    

 باران سنگ
 بر شيشه    

 رگبار تير
 بر سينه    

 و غّرش تانكها
 بر سدهاى آتش

   *› 
 ها  نامه رواجى شب

 قربانيان
 ها  در سردخانه   

 خونهاى خشك،
 بر ديوار    



  www.Shahed.Isaar.ir  شاهد  یکي نشر الکترون-از مرزهاي فرياد آتاب شعر شهادت 
  
  

 گلهاى يادبود
 بر مزار    
   *› 

 آيد قلم از اسارت، بيرون مى
 حقيقت، قفل از دهان

 گشايد مى     
 ديوارهاى ترديد

 ريزد فرو مى    
 بازد فريب، رنگ مى
 گيرد حقيقت، شكل مى

 و صداى پاى آزادى
 خواب قرون را

 آشوبد برمى    
   *› 

 وجدان
 سكوت را  
 شمارد گناه مى    

 آند شهامت، مرگ را ستايش مى
 و شهيدان

 بشارت طلوعى نزديكند   
   *› 

 افتد شهر، به موج مى
 آند شهر، طغيان مى
 شود شهر، پيروز مى

   *› 
 آيند روزها با شتاب مى

 ها  فتنه
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 سر از خواب  
 دارند برمى     
 اى  ـ گلوله:

 در تاريكى   
 مرگى دور از 

 انتظار   
 خشمى

 ى آماده   
 انفجار    

 و تابوت ياران
 بر دوش سوگواران   
   *› 

 ... تكرار
 ... تكرار   
 ... تكرار      

 صبر 
 جوشش  
 اّميد     

 گذرد يكسال مى
 ...و سال ديگر
 ...و سال ديگر

   *› 
 !ايران

 همچنان 
 ...ايران است   

 ۶٠سال 
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 از مرزهاى فرياد

 
 بانگ بلند خروشتانياران خوشست 
 ى عّزت، بدوشتان پاينده باد، پايه

 دشمن گذار نعره رها آرده در فضا
 شور و غرور و همدلى سخت آوشتان

 بايد هراس در تن بيداد افكنيد
 ى پر جنب و جوشتان با آرمان زنده

 آوش اينك پيام دوست، به ياران سخت
 !ى خور، پرده پوشتان اى تشنگان آه چشمه

 هاى پاك  در طلب جلوهباطل چو رفت،
 بازست بر حقيقت من، چشم و گوشتان

 ايد، شادى ايمان، بكامتان گر زنده
 ايد، شربت توحيد، نوشتان گر رفته

 ۵٧سال 
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 ى داالهو شعر سپيد دّره
 

 گامهاى پرسه
 آشوبد زاران را مى خواب سبزه

 و خيل پروانگان پريشان
 به مأمنى ديگر

 آنند آوچ مى    
 رود

 ها  اى پاره از صالبت صخره با سينه    
 شتاب را در خويش

 برد به آن سوى آرامش مى
 تراوش الماسگون حبابها

 هاست باراِن نوازِش خزه
   *› 

 آنجا آه تب و تاب آب
 هاى برآهوار مسير در پهنه

 نشيند فرو مى       
 ماهيان سرگردان
 جوالنگاه دلخواه

 جويند باز مى    
   *› 

 بوه سياووشانهاى ان توده
 ى چناران َبر، ُآهن ريشه

 آهنگ خاموش رويش را
 در غلغل موجها

 سرايند مى     
   *› 
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 هاى جوان سر تكانى ماليم ساقه
 ابريشم نسيم را

 گيرد به يادگار مى   
 آنسان آرام
 ى آب آه چهره

 به لبخندى ناپيدا
 مكّدر نشود

   *› 
 آوه ـ

 سرفراز و استوار   
 ى عصيان چون مشت گره آرده

 خواند آوازهاى رهايى را به خويش مى
 شايد، در پيچ آخر قّله

 پلنگ گرسنه
 ى بز آوهى را نشان آرده باشد گّله

 و شايد
 ُبِز آوهِى نوسال  
 خيال بى     

 در رؤياى جفت گم شده، غرقست
   *› 
 تاك

 ِگرِد گردآان آهن
 نياز را عاشقانه

 به نمايش نهاده    
 و آلو ُبن و َامرود
 ها  با چراغان ميوه

 اند  ها را آذين بسته شاخه
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 تيغكهاى تمشگ وحشى
 هاى اغواگر هماغوش خوشه

 آمينگاه دستهاى آرزويند
 خداى من،

 !چه هوايى    
 ...سرشار از آرزوى پرواز

   *› 
 ديدگان خسته از ماجرا را

 سپارى به زالل جارى مى
 هاى ناخوشايند را تا نقش

 هاى امواج در ترانه
 فرو شويند    

 اّما، ِذْهن آزرده
 نهد پاى از دايره فراموشى، بيرون مى

 ـ شّليك:
 دود   
 آتش     
 فرياد       

 اى آه از تهاجم مسموم گازها با سينه
 آند تنگى مى         

 و چشمى آه درد
 آشد از اعماقش ـ زبانه مى    

 شود بينى آه از ِزهدان خشونت متوّلد مى مرگ را مى
 آالم آخرو زندگى 

 بر لب دارد    
    *› 

 ى عاشق آواز پرنده
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 دعوت به رجعت را صاليى دوباره است
 چرا نياموزيم؟

 زندگى را از رود؟
 عشق را

 از پرنده؟   
 اّميد را از درخت؟

 و ايمان را
 ...از شهيد   

 ۵٨سال 
 ريژاب ـ آرمانشاه
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 براى استاد شهيد مرتضى مطّهرى 
 نشان اهل وفا

 
 آسى آه نقد دل از رهزنان نهانى داشت

 ى پاك زندگانى داشت گواه آينه
 سار جارى بود نه آفتاب، آه چون چشمه

 به هر طريق آالمى بدان روانى داشت
 فريب رنگ جهان را نخورد و يك رو ماند

 صفاى طينت و رفتار آسمانى داشت
 زمانه حرمت او پاس داشت زيرا او

 دين حكِم پاسبانى داشتبه مرز دانش و 
 ى پاآى چه نام بايد داد به آن نمونه

 آه خويش نام مطّهر به زندگانى داشت
 نشان اهل وفا هرچه بود در او بود

 از آن گذشته ز فيض دگر نشانى داشت
 آتاب روشن ايمان و زندگانى را

 به سطر سطر وجود از شرف معانى داشت
 ى عمر اگر نيافت مجالى در اين دو روزه

 همين بس است آه آثار جاودانى داشت
٢/١٢/۶١ 
 قم
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 آقاى : به ياد شهيد اهل تفّكر
 مرتضى مطّهرى

 بال پرواز مرغ آمين
 

 باز داماِن دل ُگل آذين شد
 گريه دستى براى تسكين شد

 گويى باز شد يك دهان به حق
 خّط سير گلوله تعيين شد

 ى پايان نيم شب يافت نقطه
 چه بود، تحسين شدآنكه، در هر 

 با آالم بلند و نقش قلم
 ى عقل و رونق دين شد جلوه

 بر زمين بيم خشكسالى بود
 ابر آمد، اّميد، تأمين شد

 ى يك آه در سحرگاه شعله
 بال پرواز مرغ آمين شد

 روح پاآى به آسمان پيوست
 جان پاآى شهادت آيين شد
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 امان  هاى بى گريه
 

 ريست تراشهيد عشق، زمين و زمان گ
 زمين گريست ترا، آسمان گريست ترا

 ز سنگ سنِگ زمين، چشمه چشمه خون جوشيد
 ز دل بر آمدى و و ديدگان گريست ترا
 نديده بود آسى خون از آسمان بارد

 چو ديد خون ترا، ناگهان گريست ترا
 تو روح دينى و دين از تو جان تازه گرفت
 تو جان شدى بتن عشق و جان گريست ترا

 ى درد چو َمرَآَبت آه ز دل بر آشيد شيهه
 وحوش و َطير، زبان در زبان گريست ترا

 هر آنكه جنبش و ادراك و روح و جانى داشت
 به هر چه بود مقّدر ـ بدان گريست ترا

 ى تو شنيد قرار، داد، ز آف، هر آه قّصه
 امان گريست ترا آشيد نعره ز دل ـ بى

 هيدش) ع(ى ايمانى اى حسين تو نور ديده
 شگفت نيست گر اينسان ـ جهان گريست ترا

 »ق . هـ «١۴١٧عاشوراى 
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