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هارون یوسفی

میرتمس
من از دیدار طالب در رس ابزار میرتمس
نگی س یه و ر ِیش اشپشدار میترمس
ز لُ ِ
من از مخپاره و از مرمی و از دَم دَم و تق تق
از آن مبیب که دارد اتپ ٔه لکدار میترمس
ز سگ جنگی و ویراین ،دمل گراین و انالن است
گلبدین حمکتیار میترمس
من از هاو ِان
ِ
نه تهنا خس ته ام از دیدن داس و چکش اکنون
که حتا گاه گاه از ار ٔه جنار میترمس
نه درس است و نه مکتب ین معمل ین کتاب ای وای!
من از آیند ٔه نسل بدون اکر میترمس

ببنی یب نقشه و طرح و پالن تعمری می سازند
از این یک ش نگه های اتبدار «شار» میترمس
ز بس بردند پشت خر ،مب و مرمی و راکت را
پاالن خ ِر خراکر میترمس
مهنی اکنون ز ِ
مهه گویند طالب می رسد ابر دگر ،جاان!
من از تکرا ِر ظمل «اند ِر غ ّدار» میترمس
یکی زن را به مقچنی می زند ،دیگر به فرق مرد
مه از طالب گریزامن ،مه از «ارشار» میترمس
به هر سو بنگری دزدی و قاچاق است و گاو-زوری
به قرآن که من از این گ ٔهل چواتر میرتمس
به جای دین به «غنی» خدمت کند ّمالی لندی ،حیف!
من از ّمالی یب دین و جتاوزاکر میترمس
قطار مردهها را ساعت شش در خرب بیمن
من اکنون هر شب از رسخطّ این اخبار میترمس
از آجنایی که مب گرد است و وحشتناک و هیبتانک
به دست طالبان از قوطی نسوار میترمس

ز بس بشنیده ام اب گوشهامی فرفر مرمی
به تش ناب از صدای رشرش ادرار میترمس
گروگان بس گرفتند این حرامیها مسافر را
من از عزم سفر در جانب فرخار میترمس
چنان خون دیدهام اب چشم خود در کوچه و ابزار
که در فصل هبار از ال ٔهل یبخار میترمس
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