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  یک شعر بلند
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 لیاام در جاسم آباد عُمن جسمی

  پیچیده در هکتارها برف
  با طعم موز و دارچین

  .روم به چیننمی
  

  آجینقیر ی اجهبای 
  ؟خبر از روزگار وزغمچه 

  !محضیی ِ خبراچه ب                                                       
  

  ام که در ونیز به آب انداخته شدم جسمیمن 
  کسی مرا قایق صدا نزد

  قور قور قور
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  باغه هم نبودم
   به من پاتک زدکه ایشکهناگهان در و

  .ای قرضی درشکه: گفت
  

  گیرم من فرضم را بر این می
  که از تو قرض بگیرم

  های قایق را تا سوراخ
  با چی درز بگیرم؟

  ام؟ با پوست برنزه
  ؟ی ماهیگیری  نیزهبا
  
  ؟امهای دور از نیزهبا ماهییا 
  

  ای اقتضای زمانه
  ای بانکداری الکترونیک

  ای دستگاه خودپرداز
  های دور و نزدیک خیاباندر 

  به من وام بده
  تا به تو کام بدهم

  دست به سینه بایستم
  به تو سالم بدهم

  
  گوید المثلی داریم که می ما ماهیگیرها ضرب

   آب گرفتی به آب برگردانهر جسمی را از
  

  اما تو یک جسم نبودی
  تو یک جسد بودی

  ات لبخند روی لب
  قایقی بود به گل نشسته

  !نه
  های نشستهبا دستمن 

  زنم به این قایق دست نمی
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  هایم ی لب با غنچه

  کارم در طاقچه می
  یک قاب عکس خالی

  یک قایق خیالی
  

  من س؛ترین با ، بوسهای اتوبوسی  با صندلییدر قایق
  تو ترین بوس؛باس                                                        

  اموای به من که مطفف
  وای به من که با دهان باز ماهی گرفتم

  بندب
  !مایوسماهی ِ

  
  ای از طعم میگو به خانه رفتمبا ته مانده

  همه خواب بودند غیر از خان بزرگ
  که خیره شده بود به سرِ گرگ

   تاقچهروی
  
  خودکار من روی شلوار من یکعدد ملخ کشید مانجاه
  ملخ غوطه خوردم ها درمن تا سال و

  دراندوهی خودکار
  !جااااااااااااااااار

  
  ملخ در گلویم

  منا در چشمسنجاقک
  پروانه در ابرویم
  پشه زیر بغلم

   در دماغمسوسک
  مورچه در گوشم

  موریانه الی موهایم
  باغ وحشی از حشره دارم

  ره؟محش
  فسیلی که از من باقی خواهد ماند
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   خواهد بود؟جانوریشبیه چه 
  های فسیلی خواهد پیوست سوختبه 

  فسیل تو خواهد سوخت؟یا با 
  هایم برق خواهم شدبا حشرهدر هر صورت 

  از توربین خواهم آمد
  تا تو را ببینم

  
  بینم تو را که می
  رینم در خودم می

  
  بینم؟ دارم خواب می! آه
  

  سوختتم غذای حاج
  و من در کمال گرسنگی

  ی صفرا به دنیا آوردم کیسه
  اسمش را گذاشتم کمال

  که از گرسنگی نمیرد
  از تشنگی مرداما 
  بودی؟نمقصر تو آیا 

  آیا تو آن ترازوی آشپزخانه نبودی
  ی مرا؟ی مثانهکه کشید سمّ کشنده

  
  ای کاغذ سپید
  ای ماغذ پلید

  بگو که مرا مرده یافتند
  ببا بوقی بر لَ

  هقی در غبغبو هق
  

  !دوستان
  پاهایتان را جمع کنید

  آیدبرق دارد می
 آیدگاز دارد می

  ها خالی کنید جا را برای سیم
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  مسموممن ِرگ و پی ِسیم ِ
  

  !دوستتان
  نی که از جیم طلب داشتم را بگیرید و بدهید به ذالهزار توم

  رد و شکمی معوجای کج مُ با کله هیم،و بگویید که دوستشان
  

  !دیگچه چراغی دارد این 
  

  دیگر به هیچ دیگی نخواهم گفت سیاه
  دیگر به هیچ سیاهی نخواهم گفت دیگ

  اه خواهم دیگیسدیگر همه چیز را سیاه ِ
  نمایی  و با دیگی از سیاه

  خود را سرلشکر سپاه خواهم دید
  

  ام؟ آیا خودنما شده
  
  ام نما شده من قطب! نه

  نمای من  بدنو تیشرت ِ
  دهد  شما نشان میقطبی را به

  زمستان گذشته، خرس قطبی بودکه 
   روزگاراما دستِ

   او را از خرس در آورد
   فرو کرددریاییخروس ِدر و 
  

  هام  با سپاه ملخحاال
  آن خروسمدنبال ِ

  از این دریا به آن دریا
  کجایی نوعروسم؟

  
  !باید چراغانی کنم این دیگ را

  
  

  خدا رحمت کند آن دیگ را
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  )اش باد پایه سه بر سر ِاش همیشه سایه(
  :گفت قبل از شاش ِسوم میها در چرای ِ شنبه

  "!دآورَ شاش میخوب آدم را سر ِعلف ِ"
  دآورْ او ما را به اشتها می

  کند او ما را سیر می یاد ِو اکنون،
   ی کرامات اوست الجمله  فیی اینها همه

   اللهم ارزقنا دیگ
  دیگ ِ تهیا دیگَ کلَّ

  لدیگپر کن دیگنا مِنَ ا
  
  
   ازاین روزگار قریبیغدر

  که از خرس خراسان زعفران ساخت
  ی هشت نژاد شماره بچه گرگِ،و از برنج رشت

  
  چه بادی انداخته به غبغب این مرغ دریایی

  پرندهشوی ای پا میتو هم سنگِ
  زنم به موهایم خوری زیر پای من که زغفران میر میسُ

  غریبه نباشم این لندن تا در 
  لندن رفیقهو درآن 

  
  ی درازتر از عمریبا پاها

  درتونل مترو 
  روی تخته سنگی رنگیدراز کشیدم 

  را کشید و رفت دنبال خط کشش مکه گوش
  خششحوض ماند و خش

  مهمانجا آمدم به خود
   خودمشبه خو

  و خودکارم را در دست هشتم ملخم یافتم
  
  

  ما تو را مرده نیافتیم
  که مرده رهایت نکنیم
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   !ما حق بدهبنابراین به 
  ساقی شوقاضی برای یکبار هم که شده که از تن ِ

  !به ما عرق بده
  

  !علق ندالیم
  !خواین هسآب جوق می

  
  بخوابم دُم ِشیر  باراگذار این دم آخر ب

  برخیزمشتر از خواب  ِبازتا سحرگاه با دهان ِ
   را آلت قتاله آنگاهو

  چون پستان مادر
  باز خواهم پذیرفتبا دهان ِ
  درونم خواهم شدباز ِکودک ِ من بچه

  !آه
  !درونای کودک ِ

  منی؟تو در کدام درون ِ
  شکالت دارم! بیابیرون 
  تونلمتوی 

  کمدی پر از اسباب بازی 
  یخچالی پر از شیرینی
  حتا پلی استیشن دارم

  
  کدومشو دوست دالی؟

  
  ام؟ آیا من سنگ پای قزوین شده

 
  !هه هه هه هه هه هه هه هه هه

  انی از آنِ من استهای شیطاین خنده
  دانیمن آنم که می
  خوانیها میکه در بایگانی

  که به تو ماندن آموخت و در کنار بزهایش به تو پناه دادپس بخوان بنام آن
   با چهارگوش و یک خرگوش که تنها رعیت تو بودیتو بزی بود
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  !ای اصل علیت
  رعیتت قیام کرده

  آید با هویجی نتراشیده به جنگ تو می
  چکدهایش خون مینداند از

  و ازکونش باروت
  

  گممن نمی
  اما

   توی طویله بمون
  

   شودی چشم شیطان میها سرمهتو خواهی مرد و این باروت
  

  قبل ازمرگ پاهایت را برباروت مگذار
  آبِ پس ازمرگ به گرمی تگرگ نیست

  
  !هق هق هق هق هق هق هق هق هق هق

  
  

  نفرین بر این نفربر
   یک نفرالّ اکه همه را برد

  و آن یک نفر من بودم
  نفراتم که با تمام ِ

  تنها یک نفر بودم
  

  که یکی هست و هیچ نیســــت جز او
  و ال الــــــــــه اال هــــــــــــووحــــــده

  
  باید غزل خداحافظی را بخوانم

  
  منخداحافظ ای حافظ جان ِ

  منتان ِـخداحافظ ای شیر ِپس
  منخدا حافظ ای رستم و زال ِ

  من ِمرد دستانخدا حافظ ای 
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  خداحافظ ای جمجمه، ترقوه
  منلگن، دنده، قوزک، کمر، ران ِ

  آرزوخداحافظ ای کودک ِ
  منتو ای اردک ِجان به قربان ِ

  منخوب ِخداحافظ ای همسر ِ
  منخدا حافظ ای شوهرستان ِ

  خدا حافظ ای اندک اندک بیا
  منخدا حافظ ای جمع ِمستان ِ
  یانخداحافظ ای لولیان، بوم

  منخداحافظ ای سرخ پوستان ِ
  
  

  کش؟ نفربر یا نعش
  

  مسئله این است
  )243 ص – 4 ج – رسائل المعاقد(
  

  که برگشتمجبرئیل از پیش 
  ای جای جاروبرقی:       ی اتاق نشسته بودیکی گوشه

  اممن شارژ تمام کرده
  من کارت ملی ندارم

  امم آب خوردهخواهر لیوانو با 
  خوام ساالد درست کنم                        می                   

  ؟اسمت چیه
  !کرامت

  !کرامتم برادرملی  من کارت                                            
  ده لیوانت خواهربوی رژ می

  
  ای ملت ایران 

  از کرامت بترسید
  ای جوانان

  سالم من بر جوانان
  ی سمت چپ خیاطانسالم من برکلیه
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  هارانن بر تمام سالم م
  هابر تمام این

  قـ بر ش منسالم
  سالم بر شقایق

  سالم بر تق
  سالم بر رقیه

  
  سالم بر خواهر شلوغ

  سالم قیر
  به قرمزی پیرزن مرحوم و

  به تازگی پورت لباسشویی 
  ی یخ زدهمن را از دریاچه

  کشیدبیرون
  
  !وه کرامتوووووووا

  روباه منو فریب داد
  .و خواهرم گول خورد

  
  

  ی انگول بودم من حبه
   ی انگول بودی تو کعبه

  گولویل
  و بزبز قندی مادر ما بود

  الی در نبود؟کله قند ِاو همان 
  که ما به او خیره شده بودیم

  ؟پنداشتیم میهای گرگ  و او را پنجه
  

  ما از درخت ِکدام میوه آویزانیم؟
  

  ی مامدرن خانهای چیدمان ِ
  مرا بچین

  و در چمن بچران
  ای آلبالوهبا چشم
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  های گیالسبا دست
  هایت بالسپنجهمرا به الماس ِ

 
  می خواهرم بودگوشواره ِبچه که بودم گیالس

 اشهای بدلگوشوارهی و آلبالو
  اشبغل یهندوانه
   ،پرتقال

  اشبوی زیر بغل
  و باغ مرکبات

   بوداوهمه از محسنات 
  که سرمای پارسال

  اش را به لقایش نبخشیدکلک
  

  فسیلی دارمحاال از او 
  ی گوجه فرنگی استکه بسیار شبیه جعبه

  وجهو من قصد ندارم به هیچ
  اش املت درست کنمبا خاطره

  حتا اگر سرمای پارسال 
  امسال باشدقحطی ِ
 !هرگز

  رود املتهرگز از گاز من نمی
  د و آی میخرامان
  الام بر گوش غزبا بوسه

  رود به مبالمی
  

  ی من استاین غزال، خواهرزاده
  که مرا از بوی دارچین

  نهِکشید به بوی پِ
  اینکه از رودهن فارغ التحصیل شود و قبل از

  رگی گم شده در قلبم را به من تحمیل کرد
  من در آن رگ 

  با بیل وکلنگ و ماش و عدس
  با لبنیات برادران فرهادی 
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  با سوهان حاج حسین و پسران
  های ونیزبا سی و دو لیتر آب کوچه

  تماز این دنیا رف
  به آن دنیا

   خودم صدایم خروسی شدنماز میتِ و در
  هاکشید به بادبانو روحم پر

  
  کشتی کشتی نوح است

  ی ایوب ی خشتی خانهو این خانه
  ها این رنگ

  اند پروانهآناز بال 
  کند من درختی هستم توتکه گمان می

  ای یخزده بودهرچند بر بادبان نقش گوجه
  گاه ننشست که هیچ

  ی لب یعقوببر ساندویچ گوشه
  

  !افسوت
  

  های آب گرفته خیاباندر ونیز ِ
  نکردمرا بدرقه ای  هقورباغهیچ 

  ای مرا نبردهیچ کوسه
  های برهنه زنبه سواحل ِ

  گیرند میحمام را از آفتاب آنجا که 
  حوله را از ماسه
  صابون را از هیز

  !ی تمیز  به آفرین ای بچهدهند و می
  برنزههای   پوستآنجا که

  شان چترهایساحل را با پونز ِ
  اند به دریا دوخته

  
  اما من

  کوزهحر درباین من ِ
  این فسیل در موزه
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  دریوزهاین گوز ِ
  با لبانی درازتر از پوزه

  مانم در گوشه می
  

  روم به شمال نمی
  روم به جنوب نمی

   خانه:و تعطیالتم را در میهن غیورم
  آشپزخانه: صبورممیهن ِ با هم

  بالبا فراغ ِ
  جمالبا کمال ِ

  در سواحل نپال
  گیرم آشپزخانه میحمام ِ

  و در دیگ غذای خودم
  شوم دیگ می ته

  کنم انگار که تف می
  توی بشقاب خودم

  
  ...تف
  
  

  اجاق گازآیا 
  الجزایر قناری؟ مرا خواهد برد به مجمع

  منآیا فندک ِ
  سیگار؟من نیست از تنها راه نجات ِ
  آیا گلوی من

  هویج؟ست در دست ِتنها چاقوی ِمن نی
  آیا خرگوش

  ها؟ ی روز خواهر نیست به گوشواره هدیه
  آیا برادر

  به دریا مربعی نیست رو
  که با مسلسل مثلث است؟

  
  وقتش شده
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  ام  های برنزه با لثه
  های سفید بروم به جنگ دندان

  شاید یک دهان رفتم دریا
  های مصنوعی و با دندان

  خمیازه گذاشتمقرار ِ
  

                      تو راه بودیم خوش بودیم              
   گونی نون خشک بودیم                                                         

  
  دریا که طوفانی شد
   کسی وزن کم نکرد

  های نان خشک را به دریا انداختناخدا گونی
  ها به تماشا نشستیمما روی کوزه

  و دیدیم که دریا خمیر شد
                                     

  ل نشستکشتی به گِ
  من به تو گُل دادم

  و طوفان ما را به سبزه آراست
  ها زدند بیرونها از کوزه ن قورباغهکِال
  نگِان اینطوری که مکِال

  خورخه امناوئل کوریناس
  ن از مرگ رهیدکِال

  و او تنها کس بود
  او من بودم یا تو؟ن کِال
  
  

  ذاشت واسه کوبیدهها را می ون خشکپدرم اگه بود ن
  ذاشت واسه کتلتها را می مادرم اگه بود نون خشک

  تا بوده همین بوده!  پسرمآره
  !آره قربونت                                                  

                                                        
  شتر، شتر
  شتر، شتر
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  شتر، شتر
  !ه مشتری داریبیا ک

  بخور، بخور
  بخور، بخور
  بخور، بخور

  
  
  !آه

  !هام انداخت منو یاد بدهکاریشترم 
  

   !وااااااااااااااااای
  من چقدر بدهکارم
  دارم اما فقط دوتا پستان
  کنم؟ها رو با چی پر  پس شکم این بچه

  !با نون خشک
  !یا خمیر پیتزا

  
  امه روده

  مثه چشام از کاسه زدن بیرون
  بینه رج پیزا رو برنج و پیتزا میم ب روده

  های پیتزا اما فقط پسمونده
  

  !ولی حیف
  تونم برج پیزا رو بخورم نمی

  ت هم کج میشه ت کج باشه، معدهگه اگه ساندویچ مامانم می
  م کج بشه خوام معده من نمی

  من هنوز جوونم
  اگه از کشتی پیاده بشم

   ی خمیر پیتزا مثه یه نخود سبز میشم گوشه
  ه و تنهاواموند

  !اونوقت حاال بیا بچه بزا
  برای نخود سبز
  ؟کنهچه فرقی می



 ١٦

  
  هی باید دست تکون بدم 

  واسه اون تیکه گوجه
  ای عجب تیکه

  ور؟ خمیر پیتزا بیاد اینای حال داره از اون ور ِ وم گوجهکداما 
  در و پیکر بی ِمندل ِور ِ
  

  پریای دریایی 
  های کالباس شناورنمثه تیکه

  
  مهگشن! پریا

  !پریا تشنمه
  
  خشکشون زده! نه

  !شاید منو تحریم کردن
  
  )نفس عمیق(

  ! کنده بشههاخوان کلک ما نخود همه می! بینی می
  

  اما من فقط یک نخود سبز نیستم
  من نخودی سحرآمیزم

  هر کس منو بخوره
  !ره تو بهشتمی

  ن نخود سبز مجانی بهش و هر ماه یک تُ
  دن می

  !یه غذاسی  ش مزه که هر لقمه
.  
.  
.  

  اگر خالل دندان نبود
  من الی دندان بودم

  اگر دندان نبود
  الی پرزهای معده بودم
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  اگر معده نبود
  کردم؟ های ونیز چه می توی فاضالب

  غرق در بحر تفکر
  شرق در عوالم دود

  که کدام رود زنده بود رود
  

  
  تنها و وامونده

  خدمت فقط معاف شدم از 
  و هرگز نیامدم کنار رود

   با بدرودباس سربازی عکس بگیرمتا با ل
  

  ای گزترین رود
  مزمزترین پل

  !مآب رفته توی چشم
   ای خواجو
   گذران بر لب جویای یگانه
  سوزهچشمم مُ

  یادش گرامی باد
  خرچنگی که بدنبال من راه افتاد

  واق واق
  !بدان گمان که سگ خانه زادِ من است

  در کسوت یابویی چالقاکنون و من 
  .اون گمان برگردمخواد به دلم می

  
  چی؟
  چی؟

  آهان... ............................
  باالخره تونستم این لقمه را قورت بدم

  
  منِ لقمه قورت داده

  ستفیس و افادهمنِ پر 
  من که با کراواتی هفت رنگ
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  همراه با غنایم جنگ
  همراه با یک پریِ قطع نخاع

  کورهمراه با یک حوریِ 
  با یک پادری چرمی

  هایی به این نرمی روی چمنآمدم و
  چریدم

  
  چَرَق
  چَرَق
  چَرَق
  چَرَق
  چَرَق
  چَرَق

  )صدای پای اون پری روی چمن(
  چَشََق
  چَشََق
  چَشََق
  چَشََق
  چَشََق
  چَشََق

  )صدای پلک حوری روی چمن(
  حَمَق
  حَمَق
  حَمَق
  حَمَق
  حَمَق
  حَمَق

  )صدای رنگ پنجم کراوات من روی چمن(
  جَلَق
  جَلَق
  جَلَق
  جَلَق
  جَلَق
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  جَلَق
  )صدای چرم پادری روی چمن(

  عَلَق
  عَلَق
  عَلَق
  عَلَق
  عَلَق
  عَلَق

  )صدای زنگ غنیمت روی چمن(
  

  کجایی قربونت برم
  !قرم بی منِصدای 

  
  !احمق نباش

  را بگیر و در او فین کناین دستمال 
  دنیا در تو فین کندتا 

  آنگاه خواهی دید
  !رودهای جهان در توست ی  همه
  و تو 

   خونی هستیو ِیک گا
  در میدان گاوبازی

  ی چند ماتادور در محاصره
  اند که تو را دوره کرده

  
  کنم من جای تو باشم به اون یکی حمله نمی

  کنم  یکی حمله میاونبه 
  
  ات ی هاج قیافهاز 

  پیداست که واجی
  های شلنگ تخته و زیر قطره
  نرد داری؟ هوس تخته

  
  !نرد؟ خدارا تو و تخته
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  لباطزهی خیال ِ
  بطالتزهی اوقات ِ
  این دستمال تلف شد ِکه با کسالت

  و حاال پشت دروازه است
  

   بیا تو!در بازه
  

  تنها یک گوسفند مانده
  هایم چیده شود تا پشم

  اند ام عبور کرده انگار از روی جنازه
  اند هایم رسیده شمپی  و به دروازه

  !بگذار ترشیده شود
  تا جهان سراپا شاشیده شود

  ریده شودشاید رودی با
  و ما را با خود ببرد

  ها به کوچه
  های ونیز خیابانبه کوچ ِ

  و نیز
  ؟هر جا که آب ما را با خود خواهد برد

  
  

  آب ما را با خود خواهد خورد
  ستی ما عصبانیآب از طایفه

  برای آب کفش بردم، پا نکرد
  نکرد برایش روسری بردم، سر

  برایش چای بردم، دم نکرد
  برایش تنباکو بردم

  چاق کرد و لم داد روی دره و پای سیلش را انداخت روی پای رودش 
  و علی ایّ حال ما خورده شدیم

  با ملچ
  با ملوچ

  ستی یک سال پر آبیچنانکه شایسته
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  ای حاجی بادامی

  ای بگذار من هم باشم که زندهیمادام
  ای حاجی بادامی

  تا کجای زندگی باهامی؟
  ای حاجی بادامی

  کنی من نگذاشتمتو خواستی خودکشی 
  من نخواستم خودکشی کنم تو بگذاشتی

  
  ای رفیق گردن کلفت من

   حرف مفت منرادیویِای 
  من را از پشت این ویترین بردار

  خواممن تالکتول می     ه آآآآآآآآآآآآآآ
  مون واسه زمین
  مون واسه طایفه

  تالک
  تالک

  تالکتول
  

  !ات بلندای شاسی
  کنمت را پر از چغندر قند میتریلی

   را بگیریاگر یکی از دختران طایفه
  و من را به عنوان راننده بپذیری

  
  دهد طایفه به تو ناز میدخترِ

  دهممن به تو گاز می
  پیچدو آواز تو در دشت و طایفه می
  در نیمه شب و در فصل کاشت
  در نیمه شب و در فصل داشت

  در نیمه شب 
  ؟کی بود؟ کی بود

   منو برداشت؟کی بود
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  مانی بودم که خواهر نداشتمن ه

  حتا وقتی با برادرم دوقلو بودم
  

  پدر ما را اینگونه کاشت
  و مادر زیر ابروهایش را برداشت

  برای ما خواهر بخردتا 
  اما دختری که خرید
  جز ریش و سیبیل
  دسته بیل داشت

  او تراکتور بود
  پنداشت و ما را مزرعه می

   باغبانی بوددکترایاو 
  از کالج کاج سفید

  ی ما را آباد کرد و باغ همه
  های سفید با کاج

  
  !من عروسک میخوام! درما

  شون عروسی دارن ها که توی کون از اون عروسک
  شون جوجه خروسی دارن توی پیرهن

  کنن بینن جیک جیک می که هر وخت منو می
  

  جیک
  جیک
  جیک
  ...جیک 

  
  من ناراحتم

  نا ندارم، راحتم
  و تا اطالع ثانوی
  رمهیچ اطالعی ندا

  از گردنم
  ات رفت و برنگشت که با یقه
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  کنم و من به شورتم فکر می
  که با شلوارم رفت

  اما با کورستِ تو برگشت
  و دیگر هیچکس او را ندید

  
  !روحش شاد

  ! پرخایه بادو روانش
  

  !گردنم را پس بده
  !ی هفت ای یقه

  من تو را هشت خواهم کرد
  تا آنچه در کوزه داری

  موزه اتبیرون بریزد از 
  

  !ی هفت ای یقه
  های تو ی سینه ی این هفته برنامه

  درزش پیداست
  کند ام را تحریک می و پرزهای معده

  کند ام شریک میو مرا با شریک زندگی
  اینجانب تا

  ی حقیراین بنده
  این ناچیزِ سراپا تخسیر 

  این ناالیق
  تر از قایقاین پست

  این همسرِ سابق
  پس از یک وعده غذای گرم 

  بیابمدر صدای بع پرز را 
  !نرم
  

  !آری
  !مع 

  
  پای راستم لب گور
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  پای چپم در پنیر
  نمکم را سر بریدبابای بانمک پای بی

  و من از هفت درِ بسته گذشتم و رسیدم 
  به شهینِ با بادبادک
  به مهینِ با عروسک

  به فلکِ با الک
  !دو لک

  و نابرده رنج درجیبم دوجین برنج یافتم
  یکی برای شب عید

  رای وقتی قاسم از سربازی بیایدیکی ب
  !الکِنو

  !والکِن
  

  شود            فردا ز نورِ آفُتاب، این جسم خُرما میشودی این جسم امضا مینامهامشب شهادت
  

  .به گورروم خرم و میخرما را می
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