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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۴ می دھمھفبرلين ــ      
  

   

  !!!اميد و آرزو و دگر ھيچ
صول قلم فنّان تيموری صاحب بزرگوار است، برای صفحۀ  را که مح"کنار پنجره"پارچۀ 

نه از سنخ نثر ــ شايد ھم  آماده ميساختم، که پارچه ای ــ نه از جنس نظم و ٢٠١۴ھفدم می 

 ذره نوازش خوانندۀراھی دگر نديدم، مگر که بنويسمش و تقديم تو . گريبان قلمم را گرفت

 "آرزو" و "اميد"  لغات،"فرھنگ عميد"قبيل ت چاپ ايران، از اای متعارف لغھفرھنگ. نمايم

 ست و وقتی در "آرزو" را بپاليم، معنی "اميد"وقتی رديف . ھم آورده اندو مترادف را ُمعادل 

  : معنی ميکنند و اين بدان ميماند، که بگويند"اميد" برسيم، آن را "آرزو"رديف 

  !!!!محمود غزنوی؛ يعنی که محمود غزنوی"

   را چه گونه دريابد؟؟؟"حمود غزنویم" مدلول شناسد، را ن"ویمحمود غزن"و آن که 

  مثالً کاش فرھنگنويسان ظالم در تشريح لغات سعی و اھتمام تمام به خرج دھند و بدانند، که

خود قضاوت فرمايد و معنای ھردو اّما خوانندۀ ارجمند . ند دو لغت متفاوت"آرزو"و " اميد"

  !!!کلمه را خودش دريابد

  :و آن پارچه اينست

  انسان اميدوار است

                   در ھر حال و ھر حالتی

  و درکی دارد، از کمبود چيزی

                           که آرزو نام دارد
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  انسان ھميشه اميد دارد به رسيدن به آرزوئی

  و چه خوب است که اميدی ھست؛

                  وگر آرزوئی برآورده ھم نگردد

  ، که اميد بستن به آرزوز زندگانِی آدم مگر فرا ميرسد امید

  خيالی ميشود، خام و خالی                                            

  او دگر داربازی ست، که دار ندارد

  چه کنی عيسائی را که َدم ندارد

  و موسائی را که يد بيضايش شکسته؟؟؟

  :دا دردھد کهو اگر ھزار بار ُعنصری از بلخ و غزنه ص

  عصا برگرفتن نه ُمعِجز بود

  ھمی اژدھا کــــرد بايد عصا

  !!!ُدنِب خر يک بِلِست خواھد بود

 


