پاره نویسی
٘ب٘بْ

ایٗ ٔتٗٞبی وٛتب ٜظطف چٙس ٞفتٌ ٝصضت ٚ ٝزض حبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثط وبغص آٔسٜا٘س٘ .یبظی ٘سیسْ و ٝثطای ذٛش
آٔسِ ذب٘ٙس ٜث ٝآٟ٘ب ٚحست ثجرطٓ .ایٟٙب ثطآٔس ٕ٘ ٚبیٙسٜی تٙبلطٞبی ٔٗ ثٔ ٝثبث ٝضبٞسی ثط ظ٘سٌی  ٚآثبض  .ْ.ٚآیطٚ
ٞستٙس .ایٗ تٙبلط ٞب ٕٞب٘مسض ذب٘صٞبی ٔطا ضلٓ ظز ٜا٘س وٛ٘ ٝضتٞ ٝبی ا ٚضا.
۱
«خسسی ٔطز ٜاستٔ ».یٌٛیٙس .ثب سىٛتطبٖ .ثب «ذٛش لطیح »ٝذٛا٘سِٖ ضبػطی و ٕٝٞ ٝچیع زاضت ث ٝخع لطیح،ٝ
و ٝث ٝلطیح ٝــ ایٗ پیصِ پب افتبزٜتطیٗ ٕ٘بزِ تطرّصِ ٙٞطی ــ ٘یبظی ٘ساضت .تأثیط آیط ٚثط ضؼط  ٚا٘سیطٝی ٔب ٛٙٞظ
حس ٘طس ٜاست .ضبیس سبَٞب ط َٛثىطس تب ایٗ تأثیط تدسّس یبثس .أب ذٛاٞس یبفت .ضٚظی ذبٞیٓ زیس وٌ ٝسستی
و ٝاٛٔ ٚخسش ثٛز ثٌ ٝسّی زض خبٖ  ٚا٘سیطٝی ٔب ثسَ ضس ٜاست .آٖ ضٚظ ضاثطٝی ٔب ثب تبضید  ٚفطًٔٙٞبٖ ٔطخغ
زیٍطی ٘یع ذٛاٞس زاضت :آیط.ٚ
۲
لطیح٘ ٝساضت :ضٟبٔت زاضت  ٚصسالتٛ٘ .ضتٞٝبیص زض ٔیبٖ ایٗ ز ٚلطت ضىُ ٔیٌطفت ــ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘یع
فطزیت زاضت« .لطیح »ٝخبیٍعیٙی ثطای فطزیت استٔ ،ثُ زٔىطاسی غطثی و ٝخبیٍعیٙی ست ثطای آظازی ٚ
ٔطبضوت ٚالؼی ٔطزْ زض تؼییٗ سط٘ٛضت ذٛزٔ .ی ٌٛیٙس :اِِٚضست ٘ساضیٓ ،تپ ٝثبثب وٞٛی زاضیٓ ٓٞ .اضتفبع زاضزٓٞ ،
ثبیس اظ آٖ ثبال ضفت  ٓٞ ٚضجی ٝو ٜٛاست .لب٘غ ضٛیس! ػساِت ٘ساضیٓ :سیستٓ ِٚفط زاضیٓ .ثٟتطیٗ سیستٕی ست و ٝثٝ
خبی ػساِت زاضیٓ .فطزیت ٘ساضیٓ ِٚی تب زِتبٖ ثرٛاٞس «لطیح »ٝزاضیٓ :ثبظیٞبی ظثب٘ی ،ایٕبغسبظیٔ ،تبفٛضآفطیٙی،
ٚاغ ٜسبظی ،وبضٞبی تىٙیىی ٘بة ٘ ٚبیبة! «لطیحٕٞ :»ٝبٖ خب وٞ ٝستیس ثٕب٘یس .اسٕص چیست؟ ٞبٖ! ظ٘ساٖ .ثّ ٝزض
لفس ثٕب٘یس .أب ثب ایٗ ثط٘بٔٞٝب ذٛزتبٖ ضا سطٌطْ وٙیس .پبح وٛضٖ ٔ ٓٞی زٞیٓ!
«لطیح »ٝایٗ است .خبیٍعیٙی ست ثطای آ٘چ ٝو ٝثبیس زاضت ٝثبضی ،أب ٘ساضی ــ چ ٖٛضٟبٔت ٘ساضی .ضٟبٔتِ ض ٚزض
ضٚیی ثب ذٛز  ٚتبضید ذٛز .ضٟبٔتِ تطزیس!
۳
اِٚیٗ چیعی و ٝضٟبٔت ث ٝظیطِ سئٛاَ ٔی ثطز زازٜٞب ٔ ٚحفٛظبتِ فطٍٙٞی ست .فطٔ ًِٙٞسّط ذب٘ٝی ٔٛضیب٘ٝ
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است .سبسب٘یبٖ ضا ػطة ث ٝظا٘ ٛزض ٘یبٚضزٛٔ :ضیب٘ ٝزض وبذطبٖ ث ٝظا٘ ٛزض آٚضز .ثعضٌتطیٗ زضٕٗ سبسب٘یبٖ،
سبسب٘یبٖ ثٛز٘س .زیٛاض پٛن ثب ٔطتی فطٔ ٚیطیعز .ػطة ،آٖ ٔطت ثٛز.
ا٘ىبض ،ایٗ ٚحطت ثیٕبضٌ ٝ٘ٛاظ ٍ٘ب ٜوطزٖ زض ذٛز ،سّٙت ٔب ضا ٔیسبظز .ا٘ىبض ٕٞب٘مسض ایطا٘ی ست و ٝسٕٚ ٛٙ
سیعز ٜث ٝزض! ...فطٍٙٞی ؤ ٝیثبظز ث ٝتسضیح اظ ذٛز تٟی ٔیضٛز .ایٗ تٟی ضسٖ ،أب ،زض ا٘ىبض اتفبق ٔیافتس :ثبیس
ا٘ىبض وٙی ضیٛع ٔٛضیب٘ ٝضا زض ذب٘ٝای و ٝتٟٙب ذب٘ٝی تٛست :تٟٙب سٙس ٔٛخٛزیت ٕ٘ ٚبز ٛٞیتت!
پیصتطٞب چبلٛیی زاضتٓ
و ٝلسٕتِ ٌٙسیسٜی سیت ضا ٔیثطیسْ ثب آٖ
أطٚظ ٕٞ ٓٞبٖ چبل ٛضا زاضْ
ثب ایٗ فطق
و ٝحبال زیٍط ٕ٘یزا٘ٓ
لسٕتِ ٌٙسیسٜی سیت ٌٙسیس ٜاست
یب لسٕتِ سبِِٓ آٖ .
۴
ٞیچ چیع ٔعحهتط اظ ضؼطِ زض ذٛز  ٚثطای ذٛز ٘یست .فطٍٙٞی و ٝضبػطا٘ص ضا ذبضج اظ حیطٝی وبستیٞبیص
ٔیستبیس ث ٝضؼط ثبٚض ٘ساضز :تٟٙب اظ آٖ اثعاض ٔیسبظز .سیٍبض ضا ثی ٘یىٛتیٗ ٔیوٙس ،ل ٜٟٛضا ثی وبفئیٗ ،خبٔؼ ٝضا
ػمیٓ :زِرٛش ث ٝپٛستطٞبی تجّیغبتی  ٚضؼبضٞبی سیبسی :ظ٘س ٜثبز ایٗ! ٔطز ٜثبز آٖ!
زوٛض!
۵
ضؼط آیط ٚزوٛضاتی٘ ٛجٛز .آ٘چٔ ٝی٘ٛضت ث ٝتؼجیطی اصّٗ ضؼط ٘جٛز :ازأٝی زست  ٚپبیص ثٛزٞ .ستیاش ثٛز و ٝضؼط
ٌطفت ٝثٛز :صطیح  ٚثی ٚاسط ،ٝث ٝزٚض اظ ٞط ٌٔ ٝ٘ٛطٔطِ ظایسی .ا ٚحطفص ضا ٔیظ٘س ،زض حطفص ضرٓ ٔیظ٘س
ذطىعٔیٙی ضا و ٝخٟبٖ ٔبست ،ضؼط ٔبست ،ضبیس و ٝثتٛاٖ زٚثبض ٜچیع اضخٕٙسی زض آٖ وبضت .ضبیس!
ایٗ «ضبیس» ٕٝٞی ضؼط اٚستٕٝٞ :ی خٟتِ ضؼط ا .ٚایٗ أیس ــ و ٝاٌط ٔطّك ٘جبضس یبسِ ٔطّك است ــ تٟٙب اظ آِٖ
زیٛاٍ٘بٖ است ،تٟٙب ضبیست ٝی آ٘بٖ.
أب ٍٔط ثس ٖٚزیٛاٍ٘بٖ ٔی ضٛز ث ٝفطزا أیسی زاضت؟
۶
فطٍٙٞی و ٝاظ ذٛز تٟی ٔیطٛز ٔطٔط ظایس تِٛیس ٔیوٙس .ا٘سب٘ی وٕ٘ ٝیا٘سیطس پیطیٙیب٘ص ضا ٘طربض ٔیوٙسٚ .لتی وٝ
٘ٛیسٙسٜای ویفیت ٘ساضز ،زٜٞب وتبة ٔی٘ٛیسس :وٕیت ؤ ٝیتٛاٖ زاضت! ٚلتی و ٝحطفی ثطای ظزٖ ٘ساضی ،حطف ضا
اظ ظزٖ خسا ٔیوٙی تب ظزِٖ حطفت ضثطی ث ٝحطف ظزٖ ٘ساضت ٝثبضس! ٞطتبز سبَ است و ٝزاضیٓ ثط سط فطْ ٔ ٚحتٛا
«ٔجبضظٔ »ٜی وٙیٓ .یب زض حدطٜی تؼٟسیٓ یب زض حدطٜی فطْ (ث ٝتبظٌی حدطٜای ث ٝاسٓ «ظثب٘یّت» ٘یع ثبظ وطزٜایٓ)،
ثیاػتٙب ث ٝایٙى ٝثحث ٞطٌع ثط سط فطْ ٔ ٚحتٛا ٘جٛز ٜاستٔ .طٔط ظایس ذّط ٔجحث ٔیوٙسٚ .ظیف ٝاش ایٗ است.
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ٔسبِ ٝثط سط فطْ ٔ ٚحتٛا ٘یست .حطفی اٌط ٞست ثط سط  substanceاست ــ ٚاغ ٜای و ٝزض فبضسی حتب ٔؼبزَ
زضستی ثطایص ٘ساضیٓ -چٔ ٖٛفٟٔٛص ضا ٘ساضیٓ.
ضؼط آیط ٚضؼط  substanceاست.
ٕ٘یف ٕٟٓچِ ٝعٔٚی زاضز
ایٗ ٔبضیٗٞبی سطیغ
ایٗ آزْٞبی سطیغ
ٞطضٚظ سبیٝاْ ضا ثطىبفٙس
اظ زض ِٖٚآٖ ػجٛض وٙٙس
تب ثیط ِٖٚآٖ
ثط ٔٗ ظبٞط ض٘ٛس.
۷
ظٔب٘ی فطٔبِیست ثٛز .أب وٙبض ٌصاضتٔ .یٌفت :فطٔبِیست ،ظیجب ث٘ ٝظط ٔیطسس .لٛی .ثط٘سٜی خٍٙی و ٝزض آٖ ٔحتٛا
ضىستی ٔحت ْٛذٛضز ٜاست .أب چٙیٗ ٘یست .فطٔبِیست ثیطتط اظ ٞط وس زیٍطی زضٌیط ثب ٔحتٛاست .ا ٚث ٝز٘جبَ
ظطف ــ ظطفٞبی ــ تبظٜای ثطای ٔحتٛا ٔیٌطزز .فُطٌْطا زض شاتِ ذٛز ٔحتٛاٌطا ست ــ أّب ٔحتٛاٌطایی ػمت
ٔب٘س :ٜا ٚثب حطفٞبیی و ٝثٚ ٝی ٚاٌصاضزٜا٘س ٔطغ َٛاست .زض ٌصضتٔ ٝیظیس ،ظیط زضذتِ سّٙت ٚ ،ثب سیتٞبی افتبزٜ
 ٚفیاِحبَ ٌٙسیسٜی «ٔؼٙی» وبض ٔیوٙس .چطٕبٖ إٞ ٚبٖ چیعی ضا ٔیثیٙس و ٝپسضا٘ص زیسٜا٘س :ث ٝز٘جبَِ یبفتِٗ افك
ٞبی تبظٜای ٘یست .تٟٙب ػیٙىص ضا ػٛض ،یب ثط زٔبؽ خبثدبٔ ،یوٙس .ا ٚسط ٕ٘یٌطزا٘س  ٚاظ حیطٝای و ٝثطایص
ٔمسض وطز ٜا٘س ،ذبضج ٕ٘یضٛز .فطٔبِیست ثط ذالف آ٘چٔ ٝیٕ٘بیس ثٙسٜی ٔؼٙی استٕ٘ :بیٙسٜی آٖ.
أب ٔؼٙی تٕٞٛی ثیص ٘یستٔ .ب ثب ٔؼٙی  ٚثطای ٔؼٙی ظ٘سٌی ٕ٘یوٙیٓ .اٌط ٔیوطزیٓ ثب ایٗ ٔ ٕٝٞؼٙی و ٝزٚض  ٚثط
زاضیٓ چٙیٗ تٟٙب  ٚتٟی ٘جٛزیٓ .آ٘چ ٝؤ ٝب زض پی آ٘یٓ ٔؼٙی ٘یست ،ظ٘سٌی است :تدطثٝی ظ٘س ٜثٛزٖ!
آیط ٚایٗ ضا ٔیسا٘ست.
إٞیت ثس ،ٜاالؽ
ث ٝذٛزت
ثٛٔ ٝضچٝای و٘ ٝعزیه ٔیضٛز
ث ٝتٙت!
۸
ثیطتط ضؼطٞبیی ؤ ٝیذب٘یٓ ثی ٞیچ تأثیطی اظ ٔب ٔیٌصض٘س .چطا؟ چ ٖٛذب٘س٘طبٖ ٔب ضا ،خبٖ ٔب ضا ،اظ زاٚضی تٟی
ٔیوٙس :وسی ایٙدب ث ٝخبی ٔب ،ثطای ٔب ،زاٚضی وطز ٜاست .تٕبْ ضاثطٝای و ٝثب ایٗ ضؼطٞب ٔیتٛاٖ زاضت ضاثطٝای
صٛضی  ٚفیعیىی ست ٕٝٞ :آ٘چ ٝو ٝثطای زاٚضی زاضیٓ ــ اٌط زاضت ٝثبضیٓ ــ ٔطتی تىٙیه ازثی ست.
آ٘چ ٝزض وبض ٘یست  substanceاست.
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۹
«وبش ٞیچ ٚلت ث ٝایٗ سطظٔیٗ یریٗ پب ٍ٘صاضت ٝثٛزْ تب تٗ ث ٝایٗ ظ٘سٌی ٘ىجتثبض  ٚاخجبضی ز ».ٓٞاظ یىی اظ
٘بٔٞ ٝبیص.
ٔیذٛاستیٓ ث ٝپبضیس ثطٚیٓ٘ .طس .زٚست زاضت ایفُ ضا ثجیٙسٔ .یٌفت پبضیس ثطای ػطٚس ثٛزٖ ث ٝایفُ ٘یبظ زاضز.
زضست ٔیٌفت .ایفُ پبضیس ضا تٛخیٔ ٝیوٙس  ٚث ٝآٖ فعیّت ٔیثرطس :فعیّتِ ثٛزٖٔ ،ستمُ ثٛزٖ .پبضیس ثطای
ثٛزٖ ث ٝپبضیسیٞب ٘یبظی ٘ساضز .ثب ایفُ ،پبضیس تبضیرص ضا اظ زست ٔیزٞس  ٚاسطٛضٔ ٜیضٛز؛ ایٙدب زیٍط ٔحّی
ظیجب ثطای سى٘ٛت ٘یست :ضٟطی است و ٝسٛای ٚظبیف ٔ ٚصبضفص ٔیظیس.
ّٞسیٙىی ایفُ ٘ساضز؛ ید زاضزٔ ۷ .ب ٜید! زض یىی اظ آذطیٗ ٌفتٍٞٛبی تّفٙیٔبٖ اظ آوی وبضیعٔبوی ،سیٕٙبٌط
زضذطبٖ فٙال٘سیٔ ،یٌفت  ٚایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛفیّٓٞبیص زض آٖ یرىس ٜاظ ید ظزٖ ا ٚخّٔ ٛیٌیط٘س .ثبیس اظ ید ثط
آٔس ٜثبضی تب ید ضا آة وٙی .چ ٝپبضازٚوسی! وبضیعٔبوی أّب آ٘مسض پُط وبض ٘جٛز تب ضٚح آیط ٚلب٘مبضیب ٍ٘یطز.
اظ تّٛیعی ٓ٘ٛو ٝوبض ٕ٘یوٙس
فیّٓ خبِجی ٔیثیٓٙ
ضاخغ ث ٝظ٘سٌی ٔطزی
و ٝاظ ظ٘ص خسا ضسٜ
 ٚثچٝاش ضا
ٞفتٝای یهثبض ٔیثیٙس.
ٔطىُ ایٗخبست
وٕ٘ ٝیزا٘ٓ چطا ایٗ تّٛیعیٖٛ
فیّٓ زیٍطی پرص ٕ٘یوٙس.
۱۱
فبضسی ظثبِٖ ز ْٚاٚست  ٚظازٌبٞص خبیی و ٝزض پبیترت ِّٔهِ ٔحى ْٛتّمی ٔی ضٛز .ا ٚویست؟ زض ثبیٍب٘ی ظٔیٗ
چٍ ٝ٘ٛذطبثص ٔیوٙٙس؟ وُطزی و ٝزض ٔی ٟٗتجؼیسی ثٛز  ٚث ٝتجؼیس ٔی ٟٗزیٍطی ضفت تب زض ٔیبٖ ٔطزٔی و ٝا ٚضا ٕ٘ی
پصیطفتٙس ذطبة ثٔ ٝطزٔب٘ی و ٝا ٚضا تجؼیس وطز ٜثٛز٘س ،ثٛٙیسس؟
۱۱
ضؼط ضا ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛزض خبٖ زاضت و ٝچطیىی اسّح ٝضا زض زست .أب ایٗ چطیه ٔطىالت ػظیٕی ٘یع زاضت .اِٚیٗ
ٔطىُ :ظ٘سٌیص!
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۱۱
«ولی هملت ،تو اهل زنذگی نبودی» .والدیمیر هوالن
ثطای آیط ٚظ٘سٌی ــ ظ٘سٌیص ــ ٔ٘ ٟٓجٛز ٝ٘ .آٖ ٔ٘ ٟٓجٛزِٖ چطیىی٘ ٟٓٔ :جٛز٘ی الاثبال٘ .ٝثط صّیت ث ٝز٘یب آٔس ٜثٛز
ٕ٘ ٚیٌفت .ثط صّیت ث ٝز٘یب آٔس ٜثٛز ٕ٘ ٚیزا٘ست .ضٚظی زض ثحثی ٌفت :ضؼط ٕ٘بیٙسٜی الّیت ٔطزٌبٖ است.
الّیتی زض ٔیبٖ ٔطزٌبٖ ثٛز ٕ٘ ٚیُٔطز.
ثب ایٗ ٔطي ،آٖ ثحث ثست ٝضس.
۱۳
ٔطزی ث ٝپیطی ضسیس  ٚحبَ ثطازضش ضا پطسیسٌ .فتُٔ :طز .پطسیس :ػّت ٔطٌص چ ٝثٛز؟ ٌفت :ظ٘سٌیص.
ضبػطی ٔٛفك  ٚا٘سب٘ی ٘بٔٛفك .آیط ٚاظ ٔصطف ظیبزِ ظ٘سٌیص ُٔطز .ظ٘سٌیص ٔرسض ضس ٜثٛز .آةِ ضاوس .ثطوٝای وٝ
زض آٖ ٔبٞی غطیت ضؼطش ث ٝتسضیح ٞالن ٔیضس .ث ٝذٛزْ زٍِطٔی ٔیز:ٓٞ
تب و ٝآٖ خبٖ ٘سٞس ،ایٗ خبٖ زاز.
۱۴
ػبضك ٔسیح ثٛز.
ٔسیح غطیتتطیٗ  ٚلطیتتطیٗ ضرصیت تبضید است  ٚحطف ا« ،ٚزضٕٙت ضا زٚست ثساض» ،ضازیىبَتطیٗ حطف
تبضید .ثب ا ٚچیعی زض فمطات خٟبٖ ٔیضىٙس .اٚ ٚاظغ زیٗ ٘یست :آٚض٘سٜی ضیٜٛی ٘ٛیٙی اظ ظ٘سٌی ست .ثٕٞ ٝیٗ
زِیُ ٔ ٓٞسیحیت ثٔ ٝثبث ٝآییٙی اظ ثبیسٞب ٘ ٚجبیسٞب تٟٙب اسٓ ٔسیح ضا ثب ذٛز یسن ٔیوطس .ثطای ٔسیحی ثٛزٖ ثبیس
ٔب٘ٙس ٔسیح ظیست .چبض ٜای خع ایٗ ٘یست .ا٘ ٚسر ٝث ٝزست ثیٕبضا٘ص ٕ٘ی زازٔ :ی ٌفت ثطای زضٔبٖ ضسٖ ثبیس
زوتط ضٛیس! ٕٝٞی غضفبی ٔسیح ٕٝٞ ،ی لسضت إٝٞ ٚ ٚی پیچیسٌیص زض ٕٞیٗ است .زیٗ ٔسیح ،ظ٘سٌیص ثٛز...
آیط ٚضؼطش ضا ظ٘سٌی ٔیوطز :اظ ظ٘سٌیص ضؼط ٔیسبذت ــ ٕٞب٘طٛض ؤ ٝسیح اظ ظ٘سٌیص زیٗ سبذت.
أب ػطك آیط ٚثٔ ٝسیح ،ظازٜی ٘یبظش ٘یع ثٛز .اٌٙ ٚبٞىبضی ثعضي ثٛز  ٚچ ٝوسی ثٟتط اظ ٔسیح ثطای ثرطٛزٖ! ٘یبظ
ا ٚث ٝزاٚضی ٘طسٖ ،ث ٝپصیطفت ٝضسٖ ػالضغٓ ٘بپصیطفتٙی ثٛزٖ ،ا ٚضا ث ٝسٕت ٔسیح سٛق ٔیزاز .آیط ٚثبیس زضٕٙص
ضا زٚست ٔیزاضت چطا و ٝذٛز ،زضِٕٗ ذٛز ثٛز .ثطای تحُٕپصیط وطزٖ وبثٛسی و ٝزض آٖ ٔیظیست چبضٜای خع
ایٗ ٘ساضت.
ٔسیح فیاِحبَ ا ٚضا ثرطٛز ٜاست .أیسٚاضْ و ٝضٚظی «ثعضٌتطیٗ ضؼط» ظ٘سٌیص ،والضا٘ ،یع ا ٚضا ثجرطبیس.
۱۵
ٔطىالت اٌعیستب٘سیبَ حسی اظ فٛضیت ایدبز ٔیوٙٙس .ایٗ حس است و ٝآیط ،ٚآیطٞٚب ،ضا ٔیسبظز .اٚ ٚلتی
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٘ساضز و ٝتّف وٙسٕ٘ .یتٛا٘س ثب حٛاضی  ٚفطػیبت ــ ثب ٔطٔط ظایس ــ ذٛز ضا فطیت زٞس .زض خٟبٖ ا ٚحتب ظیجبضٙبسی
« ٚاذاللیبت» ٛٔ ٓٞاضزی ظایس٘سٔ :سبیُ آزْٞبیی ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثطای ٘بٞبض ظ٘سٌی ضا تؼطیُ وٙٙس! اٞ ٚط ِحظ ٝزض
حبَ فطٚپبضیسٖ استٔ .طي ػمبثی است و ٝاظ ثبال ا ٚضا زض چٍٙبَِ ٍ٘ب ٜذٛز زاضز .ا ٚچٍٙبَ ٍ٘ ٚب ٜضا ــ ٔطي ضا
ــ ٔی پصیطز ،أب ٘ ٝث ٝػٛٙاٖ زٚست :ث ٝػٛٙاٖ اضغبٌَط (اضغبٌَطی و ٝزض آذط ث ٝزٚست تجسیُ ٔیوٙس)ٚ .لتی وٝ
ظ٘سٌیت وطا٘ٝی ثبذتطی ضٚزِ اُضزٖ است ،ثطذی سّیمٞٝب  ٚػمیسٜٞب ضا اظ زست ٔیزٞی .ا ٚثسیبضی ضا اظ زست زاز ٚ
زض پی ایٗ اظ زست زازٖ ثٛز و ٝآیط ٚضس :ضبػطی و ٝذٛز ضا ظاییس تب ظازٌب ٜضؼط یه ضبػط ثٔ ٝب ٘عزیهتط ضٛز.
پطٚاظ وٗ ػمبة ٔٗ! ثب ت ،ٛاضتفبع ٕٔىٗ ٔی ضٛز.

***
چنذ شعر از آیرو (به انتخاب نانام)

خدای ابری
ثطای والضا و ٝیه ضٚظ ضىُ ذسا ضا اظ ٔٗ پطسیس!

پسضت
زض ثچٌٝی
ذسا ضا تى ٝاثطی سفیس ٔیزیس
زض آسٕبٖ ضٚضِٗ فیطٚظٜای
وٌ ٝب ٜث ٝضىُِ ا٘سب٘ی زضٔیآٔس
ِٓ زاز ٜثب ِجرٙس  ٚضیص سفیس
ثؼسٞب
ٚلتی ثعضيضس
ٞطچ ٝث ٝآسٕبٖ ظَُ ظز
خع اثط  ٚاثط
چیعی ٘سیس■ .
!
ٔستی ٔیضٛز،
ٔیزا٘ٓ
ػبضمی اظ سطْ افتبز-ٜ
چٚ ٖٛلتی ٔیثیٕٙت
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زیٍط
تؼدت ٕ٘یو■ٓٙ
۳
زاضی ٔثالً ٛٙٞظ زٚضِ ذٛزت ٔیچطذی
زٚضِ ذٛزت ،زٚضِ آ٘چ ٝو ٝذٛزت ٘سبذت ٝای
زٚضِ زٚزِ سیٍبضثطيِ فیسَ،
زٚضِ سٛضاخٞبی پس ،پیصٌ ،طبز ،تًٙ
زٚضِ ثبسِٗ ضطیفِ پبِٔال ا٘سضس ،ٖٛزٚض وِیف وطزٖٞبی تریّی
زٚضِ ز٘یب زض ٞطتبز ضٚظ
زٚضِ ذیبَِ سٙدبلىی و ٝزُْ زض آٚضز ٜاست
 ٚفىط ٔیوٙس خبسٛس سبظٔبِٖ سیبست
زٚضِ تّ ٝی وّٕبتِ خٙس ٜاطٛاضی

زٚضِ تٕبِْ آٖ چیعٞبیی و ٝفىط ٔیوٙٙس
٘ ٝفىط ٕ٘یوٙٙس ،ثبثت ٔیوٙٙس
و ٝتٛ
وبٔالً
 ٚفمط
یه
ٔٛضی!
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خاورمیانه کجاست؟!

ذبٚضٔیب٘ !ٝاٞٚـٛی
ذبٚضٔیب٘!ٝ
ذبٚضٔیب٘ ٌٓ ٝضسٜ
ثٝذسا لسٓ!
٘یست و٘ ٝیست
٘ ٝضٚی پیطب٘یْ
٘ ٝتٛی ویفِ ظ٘ٓ■ .

www.mindmotor.net
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