
  نامه چاپ ششم همنوايی  غلط
امکان بازبينی پيش از چاپ  ، چونمتاسفانه. دچينی کن و حروف از ن ناچار شدرا انتشارات نيلوفر» ها همنوايی شبانه ارکستر چوب«چاپ ششم 

. )ام  کردهاش  مشخصبا رنگ قرمز ( است177 غلط صفحه ی ترين آنها اساسی. های مهم به متن راه يافته است ای غلط  پاره،متن فراهم نشد
 غلط متن اصلی را هم  از اين فرصت استفاده کردم تا دو سه ضمنَا،.يح کنيد که نقشی اساسی دارد در ساختار رمانح اين يکی را تصفَا، اوللط

   .اصالح کنم
 چاپ بر چون هيچ گونه نظارتی من منتشر کرده است وو اطالع بدون اجازه  را  اين کتابچاپ پنجمانتشارات اختران همينجا اعالم می کنم که 

  .از درجه اعتبارساقط استچاپ پنجم اين کتاب  ای از آن را نديده ام  و تا به امروز هم نسخه نداشته امآن
  

  درست                                    نادرست           رسط    صفحه
 آمد نمی        آمد می    13    25
  غايِت    غايِب   2    32
  .»آينه«        .».آينه«    4     35
   کهگردانند برم نمی      گردانند برم نمی    4    36
  دو دست ظاهر شد    با دو دست ظاهر شد    5    50
  دراز بکشم      درازا بکشم     5    53
  با اينهمه      با اين وجود    15    58
  !نشده ای      نشده ای؟     12     69
  يکی        يک    10    71
  بگذاريم        ارمبگذ     5     74
  يکی دوبار هم      يکی دوبار     5     77
  دانستم می      .دانستم می    7    81
  استخوان      استخوانش      5     83
  ناراضی        راضی     17     84
  خوانده      خوانده است     1     87
  با اينهمه      با اين وجود    6    88
  بيشتر کرد      کرد بيشتر می  سطر آخر     88

  راه نمی توانست رفت    راه نمی توانست برود     8     107
  هايی هست موقعيت     هايی است موقعيت     11     107
  پيچيد و رفت      پيچيد و برد      6     115
  داوری است      داوری بود     20     116
  آورده      آورده بود     20     116
  برای آن است       برای آن      13     117
  .صبح        صبح    8        130
  داده       داده است    3    135
  مان کوچه      هايمان کوچه    21    135
  ديديد را که می      ديديد را می    9    137
  گرفت        گفت    19    148
  ...زنند می       ...زند می    11    157
  زده بود        زده    16    157
  ايستد زن می      ايستد زنی می    16    163
  کند يا نه؟ می        کند؟ می    16    166
  نازک تراست      ترند نازک    7    167
  خب        حب  سطر آخر    170
  چشمم        چشم  سطر آخر    173
   باد با خود برده بود      با خود برده بود    1    175
   را177ی  الی صفحه     را163ی  الی صفحه    3    177
      نه،        نه    22    188

  


