
 اين يك مقاله و يا يادداشت نيست

يك بحث قديمي ومستمر در مورد ساختار وزارت نيرو ؛خصوصاٌ چگونگي اداره بخش توزيع . نقل يك مطلب قصد و غرض دارهم نيست 
وبرق كشور بيانيه اي در دفاع از عملكرد يكساله وزير نيرو هم نيست كه انتظار داريم مشكالت ساختاري صد ساله صنعت آب .برق نيست

. درصدي مصرف برق هم تامين گردد  8را در همين مدت كوتاه حل كرده باشد به نحوي كه آب كافي در زاينده رود جاري شود ورشد 
ميليارد توماني وركود تورمي اقتصاد  21000نقل يك مصاحبه هم از ركورد زني مستمر و وعده اجراي پروژه هاي جديد در عين بدهي 

قطعا توصيف تالش همه انسانهاي بي ادعايي هم نيست كه در اين گرما طاقت فرسا صورت صنعت اب .عت برق نيست بازيگران اصلي صن
يادداشتي هم در مورد .وبرق را با سيلي غيرتشان سرخ نگه داشته اند تا چرخ اين صنعت محوري بچرخد ومردم اسوده باشند؛ هم نيست

توصيفي غرور انگيز از خوداتكايي .گي هاي سهام شركتهاي مختلف وزارت نيرو نيست  اهداف پنهان ودستهاي پشت پرده ايجاد پيچيده
سفرنامه پيگيري .گريزي به لزوم منطقي نمودن قيمت برق براي امكان حيات اين صنعت زير بنايي هم نيست .صنعت برق هم نيست 

ي واقع شده در فضاي خوش اب وهوا وسر سبز مستمر وبدون نتيجه طلبكاران اين صنعت در پيچ وخم هاي ساختمان هاي شيشه ا
مكثي در مورد عكس .انتهاي نيايش وگزارش پاسخگويي مداوم وروبه رشد سواالت مكرر اهالي ساختمان شيشه اي مركز شهر هم نيست 

وكلي يك  تحليلي هم از سخنان حكيمانه گرد.يك مرد پيچيده شده در يخ با تالش براي جوش كاري داخل يك توربين داغ هم نيست
مدير خوش تيپ هم قطعا نيست و باور بفرماييد هيچ چيز ديگري هم نيست بجز ويرايش يك دلنوشته قديمي كه بعد از اين ديدن اين 
عكس ؛خصوصا نازي كه كه در چشمان و صورت اين دختر ناز و معصوم ديده ميشود و ختي در اين حالت هم خودشو براي بابايش لوس 

  .م وبه نظرم رسيد با انتشار آن دلمان را با همدردي با ان مظلومان صيقل دهيمكرده ؛به يادش افتاد

  

  خونفرياد 
  روزگار درازي است كه خون فرياد مي كشد

  اي هابيليان
  ايا صداي فرياد خون را نمي شنويد

  كه مظلومانه عشق را
  تو را

  و خدا را فرياد مي زند
  فريادي كه از گلوي سرخ وگرم هابيل جاري شد

  ودر گودال قتلگاه
  جريان عشق را راه انداخت



  واكنون
  همان فرياد وهمان نداي مظلومانه

  ازسر زميني كه در ان
  خفاشان بد خيم و شب رو وخون اشام
  نقاب نفاق بر چهره نكبتشان كشيده اند

  ودر زير سايه الشخورهاي روزگار
  خون ان سرزمين را سالهاست كه مي مكند

  رسوديگران از سر بيعاري وت
  انگشت در گوش فرو كرده اند

  كه فرياد خون را نشنوند
  انان مي بينند كه چگونه
  عشق را در ان سرزمين

  هر روز وهر شب به مسلخ خون مي برند
  ولي صداي فرياد خون را نمي شنوند

  كه از نداي سرخ رنگ يا امي
  ان دخترك تنها

  ويا در چشمان نازو منتظر يك بوسه
  ان نازكرده پدر

  ومظلومانه معصومانه
  تاريخ را به شهادت مي گيرند
  وخفاشان، اسوده وبيخيال

  به رقص زشت وبد نهيب خود
  ادامه مي دهند

  روزگار غريبي است
  در يك زمان

  عشق را به مسلخ ميبرند وتازيانه مي زنند
  وهمزمان سرود عشق ونوعدوستي را عاشقانه

  با هم
  همنوا وموزون تكرار مي كنند

  وني وسبزه ودلداررا وتابلويي از مي وجام
  با رنگهايي از دورويي ونفاق

  به ان كودك زلف وچشم مشكي وبي خانمان
  كه ازدرد تازيانه خفاشان پر مدعي

  و از غم ياد رنگ سرخ وگرم خون پدر
  و از ناله بي كسي وتنهايي مادر

  و از ترس نهان شده در نگاه هميشه منتظر خواهر
  در هراس فرداي وخونين سخت ديگري است



  با خنده تقديم مي كنند
  روزگار غريبي است

  اي هابيليان
  اي مردان مرد روزگار

  اي شاهدان
  خفاشان، از سر بي چاره گي چنين كنند

  ان الشخورهاي سرد وبيروح روزگار
  درمانده از نهيب عاشقان الهي اند

  انان قدرت ايستادگي وعاشقانه مردن را
  در ميدان سنگ ومبارزه

  واكنون باور مي كنندناباورانه ديده اند 
  انان صداي فرياد خون را شنيده اند و

  از ترس ان
  خود را بر در ديوار مي زنند

  بايد همنوا شويم
  بايد فرياد كشيد

  بايد تابلويي از ان سرزمين كشيد
  كه خلوت امن خفاشان غاصب

  رنگ سرخ گرفته است
  وان كودك، در روزگاري دگر

  كه نويد ان را داده اند
  يخ سرخ خوداز كتاب تار

  با افتخار زمزمه مي كند
  پدرم با خون خود

  ان لكه را از تابلوي زيباي سرزمين ابراهيم زدود
  آن روز صداي فرياد خون

  .سرود زيباي عاشقان ازادگي است

  سعيد مهذب ترابي
  

 


