
 كربال فرياد خون فرياد اشك

 

 امهـشتـی گـخدای، م ـپاک ای واژه          امهـشتـی گـالیـربـک، اران ـاز یـب

 ودـشا میـوفـشک، رم ـشع یهـالل          ودـشان وا میـم هر زمـای اشکـپ

 نینواست منیهنیست در دل سین          کربالست که طبعم تشنه حالِبس

 عشق زاران سالِـی هـیعن ، الـکرب          عشق ر احوالِ ـبه ه یعنی ، الـکرب

 یـکسی دوای بیـــیعن، ال ــکرب          یـکسهای بیا هایـب،  داــصمـه

 انـن و آسمــزمی لِــاه یهــقبل          دادگانـ، دل دگانـانـدرم یهـکعب

 نـهای مـتن ر دلِ ـب،  یـاهـانقـخ          نـهای مات یاربــقـمی، ال ــکرب

 اـهـی انتـب ، دـــا ابـت ، یـدایـابت          راـاجـی مـانـهـی جـعنـی، ال ـکرب

 ه دمـروشِ دم بـی خـیعنال ، ربـک          مـا ستـب  زِـتیـی سـیعن، ال ــکرب

 ی نبردـ، یعن رفـیعنی شال ، ربـک          رددو مَو هفتاد  یک میر وال ، ربـک

 اـم و با گوش آشنـبا چش، حالتی           داـور و صـی از نـرسیمـت ، الربـک

 ردـاک و گَـور و خـست مِِّسُ نعره و          سرد ی شمشیرِهزـآوی ، گرم خونِ

 اشک ادِ ـ، فری اد خونـفری ربال ، ک          اشک دادِ ـتع، رار در ــتکربــال ، ک

 گیـشنـزخم و ت رِ ـتفسیربــال ، ک          گیـتـر گشـسَ هِرَ  عِـشمربــال ، ک

 ل کاشتنگُ ، خود با خونِ  رفتن و          نـرامت داشتــی کـیعن ربــال ،ک

 باید گذشتای از هر چه میهلحظ          صد سرگذشت یک دفتر وال ، کرب

 و زدنـزان ، وانــج شِ ـنع رِـبر س          و زدنـاهـی، ی ز دل ـیعنال ، ربـک

 نـاختـت ، رـا سـاه بـگ،   گاه با پا          نـتـرداخـا پـهـی بـیعنربــال ، ک

 ازـیک نم المِــی سـیعن ،ربــال ک          س درازـی بــراه ازِــآغربــال ، ک

 نـوختـا سـقِّـس رغِ ــان از مـآشی          نـروختـفام اَـی خیـیعنربــال ، ک

 ارـدن روی خـدویربـال ، یعنـی ک          ارـب رِ ـن زیـرفتـنـی کربــال ، یعن

 دـهیـوی شــروی زانـنی ال ، ـربک          دـمیاُ  ، ی راـر دادخواهـه ربـال ،ک

 هارابــــرازه ی محــشی ربـال ،ک          هاآب درونِ، ان ــــهــپنکربـال ، 

 با دو دست ، راندنرا از خویشآب          چه هستگذشت از هریعنی کربال

 یـنِ چوبِ غِـبر ستی، ل شکفتن گُ          یـمِ زِـریـمی لبخُی ربـال ، یعنـک

 گیـان مردانـیک زن و هفت آسم          گیـرزانــه ی فـــاچـدیبکربـال ، 

 استـم وسِـنام لِگُ  رِـعطکربـال ،           استـم افسوسِ  یهغمنام کربـال ،

 نـیکدم حسینی زیست، ای خوشا           نـستش بگریـبا غم ، دـچه بایرگ
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