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هر کس به کنایه گفت
حسن
امام صلح است
ببریدش کربال
دقیقا روز عاشورا
و قاسم و عبداهلل را نشانش بدهید
واهلل
اذن مکتوب کریم اهل بیت
دست حضرت قاسم نبود
عموحسین
به برادرزاده
اجازهی جنگ نمیداد
جانم به جواب «احلی من العسل»
قاسم با این جمله
به جمله اوالد آدم
یادآوری کرد
پسر شیر جنگ جمل است
ابن الحسن
بلکه احلی من الحسن
اگر علیاکبر
تداعی محمد بود
قاسم
همه را یاد اباالحسن انداخت
یاد علی

یاد حیدر کرار
فقط خدا میداند
چه کرد قاسم
با ازرق شامی
و بچههایش
کربال
برای همه کربال بود
برای قاسم
کربالی پنج
دمار از روزگار بطالین درآورد
قاسم جوانمرد
در سه راهی شهادت کرب و بال
لطفا برای حسن
دو بار حاضری بزنید
در واقعهی دهم محرم سال شصت و یک
یک بار به شهادت قاسم
یک بار به شهادت عبداهلل
یا اباعبداهلل
ال یوم کیومک یا اباعبداهلل
همه فکر میکنند
منظور از اباعبداهلل
حسین است
و درست فکر میکنند
اما خود امام حسین

جز امام حسن
اباعبداهلل نمیشناسد
حسین در کربال
هفتاد و دو یار داشت
اما این تنها عبداهلل بود
که با سیدالشهدا شهید شد
وارث کریم
تاب این را نداشت که شهادت عمو را ببیند
پس خودش را سپر اباعبداهلل کرد
هم سپر اباعبداهلل به معنای حسین
هم البته
سپر اباعبداهلل به معنای حسن
عبداهلل
با شهادت در لحظهی آخر
رسالت قاسم را کامل کرد
هنوز هم
پیکر عبداهلل
قابل شناسایی از پیکر اباعبداهلل نیست
تنها جمعی که هرگز
تفریق نمیشود
جمع باشکوه عبداهلل و اباعبداهلل است
یادگار حسن
عدل روی سینهی حسین شهید شد
حسین

ضربان قلب همهی کائنات است
اما ضربان قلب خود امام حسین
امام حسن است
همه میگویند حسین
حسین میگوید حسن
و حسن یعنی امام جهاد
اگر قاسمش
اجازه گرفت و جنگید
عبداللهش حتی اجازه هم نگرفت
اینقدر رها
اینقدر آزاده
اینقدر مرد
اینقدر آتش به اختیار
عبداهلل
فقط یک شهید نیست
یک مکتب است
وقتی مظهر حق
غریب افتاده است
شهادت در رکاب والیت
اجازه نمیخواهد
استخاره نمیخواهد
بزن از خیمه بیرون
بینداز خودت را روی حسین
بگذار همزمان با عمو به شهادت برسی

بگذار عموحسین
از تو بوی حسن بشنود
رایحهی کریم
گودال قتلگاه
به شهادت عبداهلل
سرشار از رایحهی مدینه است
به قبر غریبانهی حسن در مدینه نگاه نکنید
گنبد حسین
صحن و سرای حسن نیز هست
روضهی اباعبداهلل
روضهی حسن نیز هست
محرم حسین
محرم حسن نیز هست
عاشورای خامس آل عبا
عاشورای حسن نیز هست
علمدار ارباب
علمدار حسن نیز هست
اصال جنگیدن را
عباس از حسن آموخت
و بصیرت را هم
و ادب را هم
و کرامت را هم
قاسم قاسم قاسم
عبداهلل به گوشم
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