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 اهلل الزحوي الزحینتظن 

 

 تقدیم بً ساحت مقّدس ساالر شهیدان

 

 نخل شهامت
 

 

 تَ دریای تال سد  دل  طالی  کَ  آًذم

 هیخاًَ را تگؼْد ّ هظتاى را صال سد

 

 هحثت    صِثای   آتؼثار   یذػخْر

 جال سد ّ  ًْر   جُْز  را  دل  یالْت

 

 طزخْػاى  جام ایثار  طاالر ٌُگ

 سد   هثتال   کارّاى  تز  دگز  تاًگی

 

 اس لة یار  "آری"  آٌُگ تؼٌْد تا 

 سد  "ال"  فزیاد  تیگاًگاى  در هحفل

 

 طؽزای ػْراًگیش عؼك جاّداى را

 دػت کزتال سد  طْساى صفحَ   تز
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 ّالیت    تشم  ػاُذ    ،  دل  خیوَ  در

 سد     ّال   طزخ   تادٍ   در   هزا   ِکلِک

 

 طپارم  هی  دل   للن   آٌُگ  تَ  ایٌک

 هی ًگارم  هي  ، داطتاى  اّ هی طزایذ

 

***** 

 

 ػعلَ ّر ػذ جاًاى  رّیرّسی کَ ػوع 

 ػذ  زسَت  ّ سیز   عاػماى   للة  هحزاب

 

 رّسی کَ چؼن هظت ًزگض دلثزی کزد

 ػذ  جگز    خْى  ُوذم      دل   آاللَ

 

 ُجزاى تز آهذ حجلَ  اس  یار   کَ  رّسی 

 طیالب اػک طزتذاراى   پزدٍ در ػذ

 

 اًگ طالی اس هیخاًَ تزخاطترّسی کَ ت

 ػذ   ُذر  پیوایاى  تادٍ  تز   طثْ خْى 

 

 فزُاد   فزیاد   ػذ عالوگیز    کَ  رّسی

 ػذ جلٍْ گز   ػیزیي جاى  اّ  پیکز  در 
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 لة فزّ تظت  رّسی کَ تلثل در ؼن گل

 ػذ  طحز   هزغ  لظوت   آٍ ػثاًگَ

 

 ػوع هحثت اػک ؼیزت هی فؼاًذ

 ًؼاًذ  هی  آتغ  زت  را    پزّاًَ دل

 

***** 

 

 پزّاًَ هی طْسد س عؼمی جاّداًی

 ّس ػعلَ هی ًْػذ ػزاتی ارؼْاًی

 

 ایي طْختي پزّاًَ را آب حیات اطت

 ها هزگ هی تیٌین ّ اّ عیغ ًِاًی

 

 در تشم ػْر اًگیش پیز عؼك ّ عزفاى

 هعاًی  درک  اس  درهاًذ   طفل خزد

 

 تزیشد   پز  هحّثت  طیوزغ  کَ آًجا 

 کی هاًذ ًؼاًی  اس هزؼک اًذیؼَ
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 خزّػذ  تز  آًجا کَ ُتزکاى حمیمت

 فاًی  یکثارٍ  گزدد طزاب هصلحت

 

 ایثار  ًْر افؼاى  لاؾ  ُای  لّلَ  تز

 آػیاًی   ًذارد  خْد تیٌی   خّفاع

 

 ایي تیؼَ ػیزاى صحزای جٌْى اطت

 اطت   ؼزق خْى  دریا دالى  جْالًگَ

 

***** 

 

 گلعذاراى   فزاق  درد   اس   هی گزین

 ًثاراى  جاى ًثزد  تز   اّها   هی ًاسم

 

 هی ًالن اس ُجزاى هزؼاى ػثاٌُگ

 طز تذاراى  ػکٍْ تز   اّها  هی تالن

 

 خٌجز  ّ  تیػ  ّ   تیز  رگثار اس    هی هْین

 طْارى   ساى   پایذاری    اها   هی جْین 

 

 هی خؼکذ اس طْس عطغ طْتای فزدّص

 ُشاراى  صذ   یک   ُز  جای اها  هی رّیذ 
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 ًزگض  چؼواى   اس  هاتن  طزػک تارد 

 تاراى   ژالَ   گزدد   تؼٌَ  لة  اللَ   تا

 

 ػمایك  خْى    خشاى  صحزای  تَ  ریشد

 تِاراى   در   عّشت  گلِای   تؼکفذ   تا

 

ُُزهی اس داغ حظیي اطت  ػْر لیاهت  

 ًخل ػِاهت طزّی اس تاغ حظیي اطت

 

***** 

 سید رضا حسیىی وسب :سرودي

 7831سال بهمه ماي 

 


