
 

 طنس

 راست  و چپ

 

  فریذ سیاوش

 وجاس؟ ُوِ د یيتاًِ تگَ ِ آدرس دلیكگلطفي یىثار د :مهمان  

 .رًگِطزف چپ  خیوۀ ، سزن ًَ،، اًتظار ییرا چار وٌِْ ، رِاض :مهمانذار 

 .چٌذ تار خَردم تِ وَچۀ تي تستًام ًٍطاى دیذُ ًویطِ ٍ  اٍ ایٌجِ چیشی تِ ًیافتن، ِه :مهمان 

پیذا  چپ ُپیذا هیىٌی ،اگِ اس راست تیایی ها را د راست ُاگِ اس طزف چپ تیایی هارا د :مهمانذار 

 .هیىٌی 

 !عجة :مهمان 

ریف ٍ تطخیع تاسهاى  گاّی ّن اسهىاى  ٍ اسچپ ٍ راست ،ٍ رجة ًذارُعجة تلی،  :مهمانذار 

 تَ اس چپ هیایی یا اس راست؟ ًگفتی؛.هیطِ

 .ًوی فاهن!  سختی پزساى چی:مهمان 

 اس ضوال هیایی یا اس جٌَب؟ ایزُ خَ گفتِ هیتاًی وِ:مهمانذار 

 ...!ًیستن ٍلی جٌَب لایمِ هی فاهن وِ ضوا :مهمان 
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 ضایذ اس ضزق تیایی یا اس غزب؟ :مهمانذار 

ٍ ستارُ،راًوا ًذارم  َهاتَاستَ ًِ  افتَن ضذُ، ًِ ضزق ٍ غزب اس پیطن وُ ،چار سوت  :مهمان 

ٍ سیٌِ   َّا وافَریتاالی سزم ،  امتی تاراً یتاریه ٍ اتزای سیاُ  فضا، هاًذُ،لطة ًوام اس وار 

لي لزار دارم ،تِ دٍسخ یخ هیواًِ وِ عف ِه جای وِدٍ ال،دُ  یخ تٌذی سٍراس ساًَ  ٍ ووز ٍسَس ضذُ 

 .هالَم ًیس طزفصجار 

 ؟راُ ُاٍ تیادر جاى ًگفتی وِ ًمع دُ تَس یا د :مهمانذار 

آضٌا هی  یرا ستن وِِ اها اٍ ه رٍضياس ٍ  ًَ راُتگَین خَدم غزاضِ ضذین،  ِاگِ راستط :مهمان 

دُ رٍس رٍضي راُ رُ اس گاّی  وَری پیذا وذین، َض ضذین،ًشدیه تیي ٍ  دیذون  ستُن وِِ پالن ٍ اٍ ه

 .ضذُچاُ فزق وذُ ًویتاًن، حالی خَ َّا گزي ٍ هیص 

، اگِ ای رلن تگَیی تاس دگِ وسی تزُ ٍا ًطذُاس غذ گلت  یه گل ٌَّس ،ًگَ ایطَ گپا رُ :مهمانذار 

 .ًویخَرُ ی، هیگي تذرد وار ٍ تار اهزٍسًوی ساسُوالى 

 راست گفتي اجاسُ ًیس؟ خَی :مهمان 

،ًین وزُ چپ هغش طزف راست تذًِ ٍ ًین وزُ شساختاری ٍ گزداری هغ والثذ ضگافیپایِ  ِت :مهمانذار 

خَدت دُ ًین وزُ  اس ایىِراست هغش طزف چپ تذًِ وٌتزٍل ٍ حزوات ٍ سىٌاتطِ ّذایت هیىٌِ، 

 .تشًی ًِ اس راست گپ ؛ تایذ اس چپ هتماتلهٌطك  حىن تِ ،خَش وذی  یراست ساختار جاهعِ جا

ذُ دیَاًِ ضَم ،ًین وزُ چپ ٍ راست هغش ٍتاس ًین وزُ راست ٍ چپ جاهعِ ایٌا چِ ًون ها :مهمان 

ضوا  ِ گهرتطی تِ یافتي خیو دارُ؟

 



 

ًین وزُ  ُد یاًیتاال، خَدت وِ پیز ضذی  اغل سریياساس  ِ، ت!م دارُاتسیار خَت !دارُ؟چزا :مهمانذار 

ٍ وٌتزٍل جَاًا اس، ٍ هِ وِ دُ ًین وزُ جَاًی  اتزی، پس ٍظیفِ خَدت رلزار داریپیزی سًذگی 

 ؟رٍضي ضذ لیحا.وٌتزٍل ٍ ّذایت وٌن تشرگا رًُفس هیىطن ،تایذ تخص ،سًذگی

 . دًیا پیص چطواین تاریه ضذ وتی ای سفسطِ گفتٌایت ًی تاتا خاوِ رٍضي ضذ، :مهمان 

 تگَ وِ دُ وجاستی؟ ،دٍام هیتین ِچپ ٍ راستًین وزُ  جٌجالتاس دُ خیوِ وِ آهذی  ،گُوطىَ :مهمانذار 

  .دُ چار راُ :مهمان 

 یافتی ؟ًرا رُ  حالیتا  :مهمانذار 

 یهثلیىِ ّوزا .ددُ یه تَتِ واغذ تَ ًی تاتا را رُ چی وِ خَدام وُن وذین، ّوَ آدرس ضوا :مهمان 

 .خٌىیاًِ سًذُ لزتص وذین

ی وِ غزاضِ ضذی یاًی وِ تاریخ یتَد وِ ٍختی تگَ همػذ هِ ای سٍد هایَس ًطَ، تثی :مهمانذار 

 «ستماقالب نو  همه شعر کهنه د»:تگَییاهزٍسی فىز وذُ ٍ ایطَ  اگِ خَب هیطِ .توام ضذُ تهػزف

 «ستم ،چطو؟امه زخم تازه از روزگار کهنه »:اگِ تىَین وِ :مهمان 

 .ًُطذ، ای گپ تفسیز خَش ًذار :مهمانذار 

 اٍل تِ تفسیز ضعز فىز هیىٌي ٍ تاس ضعز هیگي؟ اعزاهگِ ض :مهمان 

 ....، ًوی فاهن نی، شایذ،بلی :مهمانذار 

 !؟نیتثاف خملب ادیگتزی  خیال نوٍ  عشق کهنهاس  هیطِِ گه ،نجاً :مهمان 

 چزا دگا تاًستي تثافي،ًَتت ها وِ رسیذ تاس تافتِ ًویطِ؟ :مهمانذار  

 .تاش ّوگام سهاًِ گُوزاُسٍد خلُك تٌگی ًگَ ، سهاًِ عَؼ ضذُ، گز خایی ًطی  ایٌِ :مهمان 



 

 چِ ضذی ّلَ علَ الَ آلَ  :مهمانذار 

هه َرُ و اهِ لػذ داضتن تِ خیوِ تزم ٍ دیگ .تطزی هَتایل خالظ ضذ !لِ خَضالیَدا تاینه : مهمان 

ای ضزهِ وجا  اخذایضذم، وٌن وِ راُ ٍ چاُ رُ تزُ ضاى ًطاى تتن ؛خَدم راُ وُن

 ًجات خات داد رُ اس ای هػیثتاه کیحالی . تثزم

؛ چزا غذای خاًذى .... تاى ِاٍتچِ هِ دُ چی غن ٍ تَ دُ چی عیص ،پسىَ ای  خاًذى غزتی رُ،هِ ای خاًذً

 .چی ضیطتی تزٍ اس وسی رای خاًِ رُ پزساى وَ ،؛ تخی..پخچ وذی؟ تلٌذش وٍٍَ

  عاشقی که نشوی عاشق

 تتناضارُ وذام طزف  هِ ٍ !؟چپهیخاًِ یا  راستپذر جاى هِ خَ ًفاهیذم وِ ای واوا چی هیخاًِ،  

  !راستیا  چپ

 

 

 

http://www.afghanhits.com/real/r_play0.php?song=1785

