
 جامه ی مشکی  روضه و نذری

 حسین!   ر عزای تو می برازدد

روت اشک و دولت گریهث  

حسین!   ر گدای تو می برازدب  

 

نوشتن ساده شد نام تو آمد   

وحه های  نوحه خوان آماده شدن  

نامت از قلم« نون  » از هم با ب  

تازه زاده شد ونمعر نو ، مضش  

همه تعبیر ، شعر ُپر تصویرین ا  

سینه و زنجیر ، وحه و مویهن  

ر عزای تو می برازد حسین!د  

-------------------------------------  

در  دل ماندگار لسالم ای  داغ  ا  

ی عزای تا قیامت برقرارا  

شدویی از ماه محرم می ک  ب  

پیر و جوان را پای کار ودک وک  

ریه ی  شمعی زیر شیدانهگ  

ا رقیه در کنج ویرانهب  

ر عزای تو می برازد حسیند  



-------------------------------------  

ی بهشتی که نصیب کربالستا  

طر  چای  روضه هایت از کجاستع  

 هر گلویی دلنشینوحه ات  با ن

ام تو با هر صدایی دلرباستن  

این عزادران ز دل و چشم  ا  

گریه چون باران ،اله چون آتشن  

ر عزای تو می برازد حسین!د  

 

 از دل عاشق گواه آورده ایم

ترک گناه آورده ایم اهد  ش  

ا به این مقتل پناهنده شدیمم  

ده ایمرا تو ما خود را به راه آوب  

، گریه و ندبه  جلس و روضهم  

هر شب جمعه ، عده ی دیدارو  

ر عزای تو می برازد حسین!د  

-------------------------------------  

شور و شعورم داده است ربالک  

نارم کرده ، نورم داده است فع  د  

بی ادعا کرده مرا ربالک  



رم داده استز منییت ها عبوا  

روضه ی عباس ،وضه ی اکبرر  

ما با عطری از اخالص ذری  ن  

ر عزای تو می برازد حسیند  

-------------------------------------  

خصتم موال بده خدمت کنمر  

این خانه بی منت کنم دمت  خ  

ر چه دارم با غمت قسمت کنمه  

ت کنمهیأ خود را بانی لب  ق  

ی شهیدی که کشته ی اشکیا  

شمه ی اشک و جامه ی مشکیچ  

ر عزای تو می برازد حسین!د  

-------------------------------------  

بی دریا حسین غم ای موج   وح  ن  

بی سر یا حسین یه ی یاسین  آ  

ما سایه کن محشر بر سر   وز  ر  

کعتی از یک نمازت را حسینر  

اقتدای ما ، عشق ر امام  ب  

عاشورا ی در  ظهر  ا نمازب  

ر عزای تو می برازد حسین !د  



 

 بی ریا باید برایت سینه زد

و به روی کربال آیینه زدر  

ما چون گوهرند طره های اشک  ق  

اید از این گریه ها گنجینه زدب  

منبرکیه و مسجد واعظ و ت  

دور از باده و ساغر ستی  م  

ر عزای تو می برازد حسیند  

-------------------------------------  

ر هوای روضه عاشق تر شدیمد  

صادق تر شدیم ا زبان گریه ب  

ی توالی دل و موالی عشقا  

تر شدیم الیق ندگی را با تو ب  

ستهجهان ر   ین همه جان  ازا  

هیئت و دسته ، رده و پرچمپ  

ر عزای تو می برازد حسین!د  

-------------------------------------  

کنیم دل را تر اید از نو چشم  ب  

ون ابا صالح تو را باور کنیمچ  

«نواالذین ءام  »  مدیم از آ  



عمل را با تو صالح تر کنیم ات  

زخمی احساس وحه و شعر  ن  

عباس وارث   ، اده ی حیدرز  

عزای تو می برازد حسین!ر د  

 

 شاعر اهل بیت )ع( : حسین بادروج

 

 

 

 


