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کنار قدم های جابر ،سوی نینوا رهسپاریم
ستون های این جاده را ما ،به شوق حرم می شماریم
شبیه رباب و سکینه ،برای شما بی قراریم
ازین سختی و دوری راه ،به شوق تو باکی نداریم
فدایی زینب ،پر از شور و عشقیم
اگر که خدا خواست ،بزودی دمشقیم
لبیک یابن الحیدر
قَ َ
صحاری ،اال یا امیر الفرات
طعنا الیک ال َّ
اضف هؤالء ال ُمشاة
أضفنا فانّا ضیوفکِ ،
ِ
ُ
ً
َسیر الیک نهارا ،و نَحل ْم بک فی اللیالی
ن ُ
ُ
طى و العالمات ،و نبکیک حتى الوصال
خ
ال
نَعُد
ٰ
َنهر ،یا بحر ال َمعالی
ک
نسیل
ٍ
خر و سدٍّ ،اَبد النُبالی
ص ٍ
ب َ
لبیک یابن الحیدر
خاطر
ُو ِلدنا على حبّ حیدر ،إذن النخاف ال َم ِ
و نَفدیک بالقلب و الروح ،و لیس فقط بالحناجر
صرنا ،بلطفک شعبا ً أبیّا
و الحمدهلل ِ
ً
سویّا
سنمشی الى
ِ
القدس یوما ،مع المسلمین َ
مز الصمود
َر
ک
الشام،
سال ٌم على
َ
ِ
اسیر القیود
و بحرین و القدس،
ِ
لبیک یابن الحیدر
ترجمه:
ای امیر نهر فرات! به سوی تو بیابان ها را پشت سر گذاشتیم
میزبانی کن از ما که ما میهمانان توایم
میزبانی کن از این خیل پیاده
روزها به سوی تو گام برمیداریم
و شب ها رویای تو را می بینیم
قدم ها و علم های جاده را می شماریم
و تا زمان رسیدن بر تو گریه می کنیم
همچون رود جاری می شویم
ای دریای بزرگی ها!
و به هیچ صخره و سدّی
اهمیت نمی دهیم و اعتنا نمی کنیم

***
بر عشق و محبت علی به دنیا آمدیم
به خاطر همین است که از خطرها نمی ترسیم
ما با دل و جان مان فدای تو می شویم
نه فقط با حنجره های مان
خدا را شکر که به لطف تو
ا ّمتی آزاده و ستم ناپذیر شدیم
روزی همراه با همه ی مسلمانان
به سوی قدس پیاده خواهیم رفت
درود بر شام
به عنوان نماد و مظهر مقاومت
و درود بر بحرین و قدس
که اسیر بند هستند))
یا ُحسین!
ک نحو کربالء ،بنیا ٍ
ب ُمشتعلة ،شوقا ً لزیارتک و ت َّواقَةً للتقرب بها إلی هللا،
َیت َّ ِجهُ هذا ال َحش ِد
ت صا ِدقَة و قلو ٍ
الکبیر ِمن محبّی َ
ِ
ت الدنیویة.
ب و التعلقا ِ
لی ِ ّ
ُحرروا أنفسهم من الذنو ِ
صهاین ِة الغاصبین،
ک
نحو
األرض المقدَّسةَ من بَراثِ ِن ال ّ
القدس مشیا ً علی األقدام و نُ ِ ّ
ِ
حر َر تل َ
َ
یا سید األحرار! نَ ِعد ُک أن نَتَّ ِجهَ معا ً َ
َب قریبا ً إلی ال ّ
العناص َر السلفیة و
صهاین ِة و أمریکا و هُم
ک
زینب الکبری من ح َمال ِ
ت لُقَ ِ
طاء ال ّ
َ
مقام أخت َ
و أن نذه َ
ِ
شام لنُ َخ ِلّ َ
ص َ
ً
ُ
اإلسالم الحقیقی.
ُدرکوا شیئا عن
ِ
التکفیریة و اإلرهابی ِة و الوهابیة ،الذین لم ی ِ
ترجمه:
یاحسین!
این خیل عظیم دلدادگان با نیات صادقه و قلوب مطهره به قصد زیارت تو به سمت کربال در حرکتند و با زیارت تو به خدای
متعال تقرب میجویند تا خود را از قید و بند گناهان و تعلقات دنیایی رها کنند.
ای سید احرار! ما با تو عهد می بندیم که با این جماعت پیاده روان به قدس رفته و آن سرزمین مقدس را از چنگال غاصب
صهاینه آزاد کنیم .همچنین با تو عهد می بندیم که به زودی به شام رفته و سوریه و حرم مطهر خواهر تو زینب کبری را از
دست فرزندان نامشروع صهاینه و آمریکا یعنی گروههای سلفی و تکفیری و ارهابی و وهابی آزاد نماییم؛ همانها که از
اسالم حقیقی هیچ نفهمیده اند.
شاعر :محسن رضوانی

