مشكور ( زندانبان )
در تعزيه ء طفالن مسلم
اي غـــــالو تي حيــــــا  ،اتٍ سياد
تٓــز چّ كزدِ يزا ايٍ نحظّ ياد
تاس جٕرش در گزيثــــاٌ يي كِطذ
ضخص ظهًــص دست داياٌ يي كطَذ
+
چيست يطهة اي اييـز احضار يٍ
گٕ چّ اَذيطّ ضـــذِ در كار يٍ
تاتع ايزو كِطــــى ايُـــاٌ تّ تُــــذ
تا ضٕد آٔاسضـــاٌ اس جاٌ تهُــــذ

اي دٔ َٕخط رٔ سٕي سَذاٌ كُيـــــذ
سيز خُجـــــز جفــــا افغـــــاٌ كُيـــــذ
اي كٕدكاٌ تي پذر
افغاٌ تزآريذ اس جگز
اي كٕدكاٌ اي تيكساٌ
كًتز كُيذ آِ ٔ فغـــاٌ

اي طائزاٌ تســـــتّ پَز
رٔ سٕي سَذاٌ آٔريذ
اي عُذنيثاٌ جُاٌ
پا تز خهيهي يي ََٓيذ

تار انٓــــــا يي َتزَو تٓــــــز ثٕاب
اس تزاي ايٍ يتيًـــــاٌ َاٌ ٔ آب
اي يتيًــاٌ كى كُــيذ آِ ٔ فغــاٌ
َٕش جاٌ ساسيذ ايُذو آب ٔ َاٌ
ٔاضحى گٕييـــذ اي ُدرّ خٕضــــاب
تا سٕانت كٌُٕ تذْــــــــــى جٕاب

حَثمُ انًَتيٍ  :ضزيعت اسالو
عُِاد  :گًزاْي
غَـًّاس  :سخٍ چيٍ
كُحم  :سُزيّ

چٌٕ س ديُى خٕاستيذ اي كٕدكاٌ
پيـزٔ احًــذ رسٕل اَِس ٔ جــاٌ
چٌٕ س دَيــا رفت آٌ حَثمُ انًَتيٍ
جاَطيٍ تاضـــــذ اييـــــز انًٕيُيٍ
تعــــذ يٕالَا عــــهي تي ٔاًْـــــّ
كُحم ِ چطـًى خـــاك پاي فاطًـــــّ
ضـــاِ ديٍ ضـذ تعذ آَٓا تٕانحَسٍَ
پيطٕا تز ضـــيعياٌ يعُي حَسَـــــٍ
رفت اس دَيا حَسَــــٍ اتٍ عهـــــي
جاَطيٍ تز أ حســــيٍ پٕر ٔني
َايتاٌ گٕييذ تّ يٍ اي َٕر عيٍ
گٕ يگز ْستيذ س أالد حســـــيٍ

تطكُــــــذ دســــــتى چّ كزدو آِ آِ
تُــــــــــذ تُٓـــادو تّ پاي تي گُاِ
اي دٔ عانيقذر تا حــــــــال سَتٌٕ
پـــاي تگذاريـــذ اس سَـــذاٌ تزٌٔ
رٔي خٕد تز سٕي تَطحاء آٔريذ
تا س جٕر اْـــــم كٕفّ ٔارْيــــذ
آِ غـــَــــًّاساَى اس راِ عُِـــــــــــاد
راس يٍ گفتُـــــذ تا اتٍ سيــــــــاد
+
چيست يطهة اي اييـــــز كيُّ جٕ
يطهة خٕد را كٌُٕ تا يــٍ تگٕ

آري آري ْـــــز دٔ را كزدو رْا
سيٍ عًم خَــهّاق عانى ضـــذ رضا
تا َگزدو رٔ ســـــــيّ َشد رسٕل
اس خـــذا تزسيذو اس تٕ چّ حــذر
يٍ حــــــذر كزدو س آِ فاطًــــــّ
چٌٕ تُذي گز يي ضذي خصًى حَسَـٍ
يٍ گذضتى ايٍ تٕ ٔ ايٍ جاٌ يٍ
گٕ تا حسيٍ تاد صثا
اس حانت يٍ اس ٔفا
گطتى تّ قزتاٌ ضًا
تز پاي دارو يي َتزََذ
پاياٌ

