کربال ُ
لیس ت ُطفى
شعلةٌ َ


بردم از کوفه تا شام غوغا ...با خودم کربالی غمت را
حملتُ معي من الكوفة حتى الشام رزية كربالئك
بس که خون گريه کردم ز داغت  ...الله رويیده صحرا به صحرا
بكیت من مصیبتك كثیرا حتى نامت زهرة التولیب في كل الصحراء
آه ،از چهل شب غربت آه ،از چهل شب حسرت آه ،از دل بی طاقت
آه من غربة أربعین لیلة  ...آه من حسرة أربعین لیلة  ...آه من فؤاد ال يصبر
(آه یاحبیبی حسین)
الضحایا تُحا ِكي الضحایا ... :صَوَّ ْ
بت أُمنیاتي البالیا
قربانیان اسارت همچون قربانیان قتل و کشتار روز عاشورا هستند
[ و زبان حال زينب کبری سالم هللا علیها چنین است] :تیر بالها آرزوهايم را دريده است.
الرزایا ...وأَ َ
غم ْ
وارْ ت َ ْ
وت من ُ
َّت حیاتي المنایا
شحُوبِي َ
غمها و مصیبتها از دگرگونی رنگ چهرهام جان گرفتند  ...و مرگ عزيزانم صفای زندگیام را تیره کرده است
ق الثرى
واي الس َُّرى ْ ...أل ِه ْم
صبْرا  ....وأنتَ فو َ
فؤادي َ
ْ
َهدَّ ْت قِ َ
[ای حسین] راه رفتنم در شب توان مرا از بین برده  ...به دل من صبر بده  ...در حالی که تو خود بر روی خاک افتادهای
(آ ٍه  ...حبیبي حسین)
آه ای حبیب من ای حسین (ع)
ُ
كربال ُ
موالي َوصفا
لست أسطی ُع
لیس تُطفى ....
شعلةٌ َ
َ
کربال شعلهای است که خاموش نمیشود  ...موالی من ،نمیتوانم آنچه بر ما گذشت را برايت وصف کنم
ُ
صفَّى
َف
َ
ِبط عَصفا  ....وهو نَب ُع الحیا ِة ال ُم َ
الموت بالس ِ
عص َ
طوفان مرگ بر فرزند پیامبر هجوم آورد  ...در حالی که او خود چشمه زالل زندگی است
عطشانا  ...یا من بقى ُ
عریانا
ُفرداً حَیرانا ...یا من قضى َ
یا م َ

ای تنهايی که در کار خدا حیران ماندهای  ...ای کسی که تشنه کام لحظات می گذرانی  ...ای کسی که عريان بر روی خاک
افتادهای
(آهٍ...حبیبي حسین)
آه ای حبیب من ای حسین (ع)
أه َط َل الدَم َع َ
ب
در وقتَ ال ِغیا ِ
غی ُم ال ِعتا ِ
ب  ....حانَ للبَ ِ
سرزنش ها (و اندوه از دست دادن تو) اشک مرا جاری ساخت  ...لحظه غروب مهتاب فرا رسیده است
ٌ
أربعین َمضَت بال َعذاب
َهیَّجَت لَوعَتی و انتِحابی .....
چهل روزی که با عذاب و سختی سپری شد ....عشق درون و اشک سوزانم را به غلیان در آورده است
نَ ُ
سبِینا ُ ....
عدنا َفقُم حَیِینا
حن األُساری ِجئنا  ....من بَع ِد أن ُ
ما اسیران آمده ايم  ...پس از اينکه به اسارت درآمديم  ...اکنون بازگشته ايم پس برخیز و به ما خوش آمد بگو
(آهٍ...حبیبي حسین)
آه ای محبوب من ای حسین (ع)
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