ُ
األربعین َموْ عدی
با اشک و غم هم رازم و ...می سوزم و می سازم و...
سری ...یحترق وجودی و أنا أصبر علیه
یعلم الدمع و الحزن ّ
می خوانمت شب تا سحر
و أنادیک طول اللیل
دلتنگم ای کرب و بال ...در اربعین دیدار ما
یا کربالء! لقد ضاق صدری ...موعدنا فی یوم األربعین
باعاشقان روی حسین
مع ع ّ
شاق الحسین
با زائران کوی حسین
مع زائری مقام الحسین
می آیم آخر سوی حسین
سآتی إلی الحسین أخیرا
(لبیک یا موال یا حسین)
سی ُل النَوى
شدَّ ال َهوى حب َل ال َجوى و اجتا َحني َ
دلدادگی ریسمان عشق را محکم کرد و سیل دوری و فراق من را بَرد
ساه َِرة
ِل َلوص ِل َعیني َ
چشمانم به انتظار وصال (کربال) بیدار است
أَ ْ
ش ْم ِعي َم ْد َم ِعي  ...و دَكَّ ن َْو ِحي َم ْس َم ِعي
ط َفأ َ َ
اشکم شمع مرا خاموش کرد و مویهها و نوحه ها در گوشم طنین انداز شد
إی ٍه د ُ ُموعي ،اشت َ ِعلي!
هان! ای اشکهای چشم من ،بجوشید
ص َ
ط ِلي!
نار اشتیاقي ،ك ْم ت َ ْ
ُ
ای آتش شوق من چقدر شعلهوری!
لی ُل ان ِتظاري ،ه َْل َین َجلي؟
آیا شب انتظار مرا پایانی هست؟
(موالي موالي السالم)
سالم ای موالی من
سا
الص ُ
غار و النِ َ
ُهنَا األَسى ُك ُّل األَسى ُ ...هنَا ِ
اینجا همان محل اندوه و غم است؛ همه غم ها اینجاست ..اینجا جایی است که کودکان و زنان اهل بیت بودند

ُهنَا النُجو ُم الزَ اه َِرةْ
اینجا همانجایی است که ستارگان درخشان بودند
اجیا ٍ
ت ُ
ِم ْن َ
س ِ
ص َّرعِ  ...تَدعو إلى التَّفَ ُّجعِ
این ستارگان همان اجساد ساکن و بر زمین افتاده اند  ....و این اجساد به نوحه و عزا فرا می خوانند
وداي ال َّ
ف ما جرى ؟
یا
ط ِّ
َ
ای سرزمین کربال چه اتفاقی افتاده است؟
ص ُو َرا
فاقَ ال ُمصابُ الت َّ َ
این مصیبت از تصور فراتر است
ٌ
حسین َفوقَ الث َ َرى
هذا
این حسین علیه السالم است که بر خاک افتاده است
(علیكَ موالي السال ْم)
ای موالی من سالم بر تو
إلیكَ آ ٍ
سیِّدي  ...األربَعینُ َم ْو ِعدِي
ت َ
موالیم ،به سوی تو رهسپارم .....میعاد ما اربعین است
خاط َرة
ذِكراكَ أحلى ِ
یاد تو شیرینترین خاطره است
ُ
جابر قدْ جا َء معي َ ...یأ ُخذُني لل َمصرعِ
جابر با من آمده است ....و مرا به سوی قتلگاه تو میکشاند
موالي ال ُمنى
عندكَ یا
َ
موالی من! آرزوهایم نزد توست
ُ
وحي ت َلق ْى السَّنا
ظ ْل َمةُ ُر ِ
تاریکی روحم به روشنی می گراید
ُك ُّل ُو ُجودي لكَ ان َحنى
تمام وجودم برای تو تعظیم میکند
سال ْم)
( َموْ الي َموْ الي ال َ
سالم ای موالی من
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