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  ]خر وتراکتور[
    

١  
ِيکی  از  صاحـبان  ثــــروت وجاه               داشت  بزمی  به   شھر  کــرمانشاه ِ  

    و ميـوه  ،  روغـــن  و گندم               کــره  و  مــرغ  و  بــره   و ھيــزمسبزه

ِبـار  کـــردنـد   بھـــــر   مھمـانـان               کـد خـــدا ھــا   به   دوش  دھــقانان ِ  

  دندبـار  ھــا  را   بـه   دوش   آوردنـد               تا  به  شھر و به  خــواجه  بسپر

  ِخــواجـه   با   خــادم   قبيلۀ   خـود               جـــايشان   داد   در  طــويـلۀ  خـود

ِبين   دھـــقانيان    زار   و  حــقيـر               بود  مــردی   بــرھـنه  پا   و  فقيـر ِ ِ  

  ـه  خــریمی نمود  او به ھـر طـرف  نظری               چشمش  افتـاد   نـاگھان  ب

ِمــرد دھــقان  به  محض ديدن خـر               رفت و محکم گـــرفت  گــردن خـر َِ ُ ِ ِ  

ِخر خـوب  بـه  جــان   بـرابـر من !              ِداد   می زد  که  ای خدا ، خر من ِ!  

  کــردِخـر او  نيـز  عـر و عـر می  کـرد              درد  او  را  زيـاده   تــر  می  

ِمــردم  کــوچـه ھـا  و  مھمــان ھـا              جـمع   گشتند   گـــرد   دھــــقان  ھـا ِ ُ َ  

  َشکوه  می  کــرد  بينوا  که به زور             خـــر مـن  را گــرفت  يک   مامــور

ُما  ز ھجـــران   او غمين   شده ايم              زار و بيمــار  و   بی  معي   ن  شده ايمِ

ِتا  کـنون  وصف او  تــرانۀ ماست              جــل  و پـاالن  او  بـه   خـانۀ  ماست ُ ِ  

  ِغاصب  خـــر  دويــد  خشــم  کنان              بانگ   بـــر   زد   به   بينوا   دھـقان

ِتو گـردنکشی ودزد وشـريــر              دشمــن   خـادمـان   شاه   « که    !و  وزيــرِ

ْگفته  ھــايت   فـــريب  و  بھتانست              کـذ ِ   ُ و  بھتان  صفـات   دھــقانست بُ

  رو   بيـاور  بـه   شھــر  پـاالن  را              تـا   کـه    ثـابت    کنيم   بـھتان   را

  ِ شوند   شاھــد  کارِبگــــذار   ايـن   جــماعت   دينـدار              در  ھمين    جــا 

  »! ِپشت  اين  خــر اگــر  که  پاالن را              بپذيـرد   به  خـود  ، ببـر  آن را 
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ُمــرد  مظلــوم  تـا  بـه   ده  بـدويـد              جل  و پاالن  به   دوش  خود  بکشيد ِ  

  ن  ،  گــرفت  افســارشپيش  خــر  شد  ،  نمــود   تيمارش              کـــرد    پاال

  مــرد  مامـور  بعد  از  آن  با  زور              کــرد  بيچاره   را   از  آن  خـر دور

ِخرازمنست وجل ز خراست              اين مجازات  مـرد  فتنه گر است : "گفت ِ ُ" !  

ِپس   بفــرمــود   تا  مـــالزم  چــند              مـــرد    بدبخت ِ      را   گــرفته   زدندُ

  ِھـر چه  او گريه کرد  و جامه دريد              کس  بـه   فــــريـاد    بينوا   نـــرسيد

٢  

  ِروزی   از  روزھــا  زتـاجـــيکان               شد   به  شھـر   لنين   کسی   مھمان

  ُنـام   او   بد    جــليل   زاده    ســليمآدمی خـوب  و  مھـربـان  و حليــم               

  ِپيش  از  ايـن   سالھا  گــدا بـود  او              مــرد  مـــظلوم    و   بينـوا   بـود  او

  ِدر  ھـمه  عمــر  خــود  ستم   ديده               ده     آبـاد    نيــــز    کـــم      ديــده

  د   او  را               کــرده   حيران   لنينگــراد     او  راسفـر  اکنون   نمـوده   شا

  ِبـا   رفيــقان   ديگـــر  آن  دھـــقان              رفت  روزی   بـه  پيش    کارگــران

  کارگـــر  ھـــا   ھـــمه    رفيـــقانـه              پيش شـان     سـاده   و    صميــمانـه

    آب  و  نان  دادند               ھـــمه    کارخــانه  را    نشان  دادندسفـره  گستــرده

  ِنـاگھـــان   ديـــدۀ   مســافـــــر  مـا               به   تـــراکتــور   فــتاد    در  آنجـــا

  شاد شد  ، خنده کـرد  ،  پيش  دويد               دست  بـر چرخ   و   رول  آن  ماليد

ِايــن  آشنا  و  يــار  منست              مــرکب    خــوب    راھـوار   منست: ت  گفـ َ َ  

َاگـر   که    اين   مـرکب:  َميــزبانان  به  طور ھــزل  و ادب               بازگفتند   َ  

  !ِمی  شناسد  تـو  را  ،  بگـو  بـدود               از لجامش   بکش   که   ره  بــرود 

  ِمـرد  دھقان  چــو اين  سخن بشنيد               چـون   سپندی   زجـای  خويش پـريد

ْبه  تــراکتور  سوار شد  به  شکوه ِ               چون  عقابی   نشسته   بـر  سـر  کوهُ ُ  

  چنگ  بـر آن   زد  و  فشارش  داد              کـوه   در  زيـر    او   به  راه    افتاد

  شــدند»  !زنـده بـاد« ِگـــر ھـا   تمــام   شــاد  شــدند               ھمه  مشغول  کار

  اين   ھياھـو سليم  جان  چـو شنفت               خنده ای  کـــرد  و  بـا  رفيقان  گفت

َاز ين  پيش  بنده   بـودم  من               بـار  بـايـان    بــرنده    بــودم « که   َ      منَ

  غيــــر    زاری   نمـی   تــوانســتم              خـــــر  ســواری     نمی   تـوانســتم

  ِفقـط    انــدر   زمـــان    شــورائی              مــن   شـــدم    صاحــب    تــوانـائی

    را  سوار شــدمِمــالک   علـــم   و  اقتــدار  شـــدم               اسبی  ايـن   گـــونه

  عاجـــز   و  بی  سواد   نيستم   من              عضو  کلخوز ،  تـــراکتوريستم   من

  کارگـر ھـا شدند  از  اين  خــرسند               مشورت   کـــرده    در    دقيقۀ  چند

  قاب    بخشيدندُرأی   دادند   و   رأی     پــرسيدند               کـــوه   را   بـــر   ع

  َرود   اکـنون    سليـم    از  بـالتيک              با   تــراکتور   به   کلخـوز   تاجيک
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