
 من خواهرِ
 

 گویم زینبتا به تو ، بنشین 

 بگویم زینب، با تو ،  دل غمِ

 نـر مــواهـــی خـویـت، رار ـــــک درِــحی رِــدخت      نـر مــواهـــی خـویـت،  االرــه سـافلقـ ، د منـبع

 خواهر من دواهد شجان خ شمر به ما دشمنِخولی و     دد شُـواهـروان خ، ن دشت ـله در ایـجم، ا ـم خونِ

 د خواهر منشد ـا خواهـکان و جفـزه و پیـنی دفِـه    ن ـم رِـــلی اصغــع و اسبّــع و رـــاکب، رم ـواهـخ

 د خواهر منخواهد ش کف جان به ره دین خدا به سر     الــرب و بــک رِـفـدر س ، ینــاران حســه یـملـج

 واهر منـد خـد شـواهـخ و نواپر شور و  جوینده نهرِ      الـــان بـابـه بیـــب ، دانــشهی ونِ ـخ، رم ــواهـخ

 ها خواهد شد خواهر منخواهرم خوب و نگر تا که چ     زدـــرات آمیـــر فـهـا نـه بـلـا دجــه بــون کــچ

 مندا خواهد شد خواهر ـخ دوانِـر عـان بر سـبی ام      یرـشـزاران شمـــو هــان چرّـده و بُــوفنطـ وجِــم

 به یک لحظه عزا خواهد شد خواهر منووت  طاغبزمِ      ددـندو را بَــــع مِــدا چشــهشُ ونِ ــه خـون کـچ

 د خواهر منـد شـواهـا خـبـآل ع رِـانت سپـو زبـچ      اـه ی مــما قصـو ن ازـب، ن ـم رِــواهـخ ، نـم دِـبع

 ظلم و فنا خواهد شد خواهر من ، خواهرم صبر و نما     یـحسینت بین ونِــر خـر پُـس، ی ـر نـه بـون کـچ

 د شد خواهر منـواهـوا خـه نـدم ب در آنوم ـثلام ک      ندیرـــی گــدر مـــپ رگِ ـه در مـهم، م ـبیت لِـاه

 شاد و خندان دو لب دشمن ما خواهد شد خواهر من     دـنان بینـریشـپ و االنـــر و نــمضط ، و راــر تــگ

 خواهرمند ا خواهد شـوای شمأمسکن و م ، غم شامِ     دـرنـــری گیـــه اسیــب، ا را ــم شمــخص رِکــلش

 خواهر من دا خواهد شدـشه ونِ ـخ وـچ دهنرّز و بُـتی     دــیآ یـان مـــزب یرِـــمشــش وبتِـن، ان ـن زمـای

 خواهر من خواهد شد اـعب نِـه آن زیـجامع ل وـبا غ     امــه ی شــرانـه ویــم بــم و ظلــزاران ستــا هـب

 دــزم آرایــسِ بــ، مجل اــن مـــن دشمـــد مــبع

 خواهر من خواهد شدطشتِ طال  خون سِ زینتِ مجل
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