منیر طه

دیدی چه خاکی بر سرم شد
ِ ایي ّ آى
پس اس آًِوَ خاک بز سز
افطاًذى  ،پس اس آًِوَ کْدک ّ پیز ّ جْاى
را بَ خاکِ سیاٍ در ًطاًذى  ،پس اس آًِوَ
هفت چزخیذى ّ هفتی چزخاًذى  ،پس اس آًِوَ
چپاّل ّ لتل ّ غارت ّ ُذایت ّ حوایت
تزّریشم ّ گزفتار آهذى در آى  ،پس اس
بزاًذاسی ُای غاصباًَ ّ ربْدىِ استمالل خاک
ّ آسادی هزدهاى  ،پس اس بزًطاًذى
ُزدۀ جِاى ّ پس
دیکتاتْر ُای خْى آضام بز گ
اس بَ سًجیز درکطیذى دست ّ پای خًْیيِ
ِ رًجْر
عزاق ّ بَ تاسیاًَ بستيِ پیکز
افغاًستاى ّ پس اس تجاّس ُای بَ دراسای
تاریخ بَ اًضوام ُطت سال فزیب ّ ًیزًگ ّ
ریا بَ هطیت آسواى  ،در سزاضیبِ اهپزاتْریِ
سز در گزیباى ایٌچٌیي هفلساًَ بز سز هی
کْبذ تا کی دّبارٍ سز بزکطذ ّ دهار اس
رّسگار آدهیاى درکطذ
آیا اژدُای ًفس بزیذٍ تشّیز دیگزی در
ِ سیاُص بار دیگز
ًفس هی پزّرد ؟ آیا سُز
هزدم اهزیکا را هسوْم خْاُذ کزد ؟ آیا
گزفتاری دًیا دّ چٌذاى خْاُذ ضذ ؟ آیا

هطیت آسواى در آى آبادیِ ّرضکستَ در
ِ خاًۀ آباد دیگزاى
درضکستيِ در ّ پیکز
اداهَ خْاُذ داضت ؟
چزا ایي ُیاُْی در ُن پیچیذٍ در گْشِ
ُْشِ جِاىِ ستن کطیذٍ پیچیذٍ است ؟ ایي چَ
سخوی ست کَ اهیذ هی رّد با جا بجایی سیاٍ
ّ سفیذ التیام پذیزد ؟ آیا ُن آٌُگ ّ
ِ اهزیکا ُن ًفس
ِ ًفسِ اهزیکا غیز
ُوزاٍ
خْاُذ کطیذ ؟ آیا دًذاى ُای تیش ّ آدم
ِ حیْاى هتجاّس ّ هذعی در دُاًص خْاُذ
خْار
ریخت ؟ ّ ُشاراى آیای دیگز ....
اهزّس بزای ستزدىِ ایي خاک اس سز  ،گزد
ُن آهذٍ اًذ ّ در ایي هیاى ّ بذیي هٌظْر
جاى هک کیي تا بذاًجا دّ آتطَ تاختَ کَ
حْسٍ ُای اًتخاباتی خْد را تعطیل کزدٍ ّ
بزای ًجات ّطي چِار دست ّ پا خْد را بَ
ِ درهاًذۀ اربابص رساًذٍ است ّ گٌگ ّ
هحضز
هٌگ در جلسَ حضْر یافتَ ّ در کٌار تٌظین
کٌٌذگاى الیحَ ًطستَ است ّلی چْى فزصت
خْاًذى الیحَ را ًذاضتَ است بٌا بز ایي
گٌگ ّ هٌگ ُن اس جلسَ خارج ضذٍ است .
الیحَ ای کَ دّ صفحَ ّ ًین بیص ًیست ّ
خْاًذًص ضایذ دّ دلیمَ ّ ًین ّلت هی بزد
 .ایي هجسوۀ درّغ  ،پز رّیی ّ پطت ُن
اًذاسی کَ دّ سباًَ بَ هیذاى آهذٍ است ّ
ُز آى یکی را بجای دیگزی هی ًطاًذ الیحۀ
دّ دلیمَ ای را ًاخْاًذٍ در هحضز ضاٌُطاٍ
حاضز ضذٍ است ضایذ ًیاسی ُن بَ خْاًذًص
ًذیذٍ است ُوچٌاًکَ لْایح بز آهذٍ اس هغش
هعلْل ضاٍ ضاُاى ُن ًیاسی بَ خْاًذى
ضاٌُطاٍ
ًذاضت ّ گْسفٌذاىِ ابلك ّ ابلَ
 ،بَ فزهاى هلْکاًَ ًخْاًذٍ آى را تصْیب
هی کزدًذ .
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