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 صحبت ھای  رفيقانه
       

دام .ين ربانی از راھی ميگذشتگويند روزی خوجه ئ ه آو ضعيفی در  ديد خری الغر ان ھستگی در حالت آن راه ب

   خود روان است و گاھی ھم توقفی ميکندۀخران ال ھایتفکر غرق در خي

ی سبيل هللا   دارند خواستند از احوال اين ھازبان حمی که به نسل بیجناب شان با تر مظلوم جويا شده تا اگر بتوانند ف

انبا فلھذا پھلوی او ايستاده و خيلی ھا  دنداشت و توقع انجام بدھ کمکی بدون چشم ادتیمھرب ه ع سوزی ک شان   و دل

  :پرسيد) ھستند جناب شان تمام زبانھای حيوانی را بلد(بود به زبان خريت 

 برادر خرم کجا ميروی؟ -س

 .اعتماد بگيرم یأميروم به پارلمان تا ر. عليکم و رحمته هللا و برکاتهواسالم  -ج

                                       مگر چکاره شدی؟ -س

 شدم وزير ءاز خيرات سر رفقا -ج

                  ی مثبت بگيری؟أيا مطمئن ھستی رآ -س

 مگر من از ديگران چه کم دارم. نیچرا -ج

 اگر نگرفتی چی؟ -س

 ثورخودم ھستند ٧از جنس برادران و رفقای انقالبی  مطمئن استم برای اينکه به جز چند نفر شان بقيه ھمه -ج

 نصف دمت نيست چرا؟ -س

ه  ار نآرفيق ھا بی ريش بودند کمی ازخر بعضی از برادران و آ -ج ا در آبريده اند و کم کمک ب د ت سيم نمودن ا تق نھ

 .شنام ريه چيزی باشد  ب روی شان يک

 چرا گوش ھايت ضعيف است و خوبتر نميشنوی؟ -س

 بشنود؟ مگر خری که وزير ميشود مجبور است ھمه چيز را درست -ج

 چرا شکمت مثل خران دگر بزرگ نيست ؟ -س

 . تازه وزير شده ام سال دگر بيا و ببينمن  -ج
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 پاھايت کمی کج است؟ -س

    مآی کج ايستاده خوراک داشت.اس.یآخور آمدتی در  -ج

 چرا لھجه حرف زدنت شکسته است؟ -س

 .ند ايرانی بر من سوار بودندآخچند سال برادران  -ج

 . گردنت خيلی بزرگ است -س

 رات ميرفتمخر در نشست ھا گاھی ھم به قبرس و اماآ -ج

 در راه که ميروی کمی مواد فضله ات ريخته است -س

       ند که چند نسل ديگر نميتوانند پاکش کننده افضله ريخت نقدر درين ملکآفرقی ندارد رفيقان و برادران من  -ج

 ھسته ميرویآچرا  -س

 من از جمله ميانه روان ھستم -ج

 من نشان بدھی؟ه ميتوانی چند خر تند رو را ب-س

 .خودت بھتر از من ميشناسی -ج

 ببينم ازدواج کردی؟ -س

 بلی -ج

 عيال تان کجاست ؟ -س

 برای تفريحات سالم ميرود با ستر و با حجاب در لندن است گاھی ھم به الس وگاس -ج 

 نجا؟آچرا خودت اينجا عيال  -س

بور به دفاع از ناموس نخواھم نخواھد بود و مج وليتی متوجه منگلگلميری شود مسؤاگر روزی . برای  احتياط  -ج

 بود

 بينم   برای اولين بار  خر با ناموس می! به!به -س

ن است بلی ما  را وطن فروش ميگويند فرق ندارد ناموس -ج م است اي ه مھ زی ک ه  فروش ميگويند مھم نيست چي ک

ا سه سال  ه ھر دوسال ي ه زن من ک نمآنميخواھم ب را می بي ود  ن ه ب ی حجاب رفت د ب ه در کسی بگوي ه يک ميخان ب

             .شيکاگو

 اين ھمه مصارف را از کجا تھيه ميداری؟ -س 

 ی؟ه امگر خر بی پول تا حال ديد -ج

 سی؟ملت نميتر با اين فکر ھای عالمانه وشيطانی که داری از بازخواست -س

 وقت زياد کاردارد تا اين ملت خر شناس شود. نی جانم -ج

                            ین خود بگوئھم جنساميخواھی چيزی  به  -س

                         :ميخواھم بگويم اين شعر ايرج مرزا را ناديده بگيرندکه ميگويد -ج

  نام  خره دولت بۀ فله سکـزد چرخ س     کام خره دردا و حسرتا که جھان شد ب

  زازدحام خرله شود ــدر بار چون طوي     عقد شودــ منء وزراــۀروزی که جلس

  زمان خر کشی و انتقام زخرستفردا       امروز روز خرخری و خر سواريست
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 خر نخوانديد؟ آچرا اين شعر را تا -س 

 مگر از خر بيش ازين ميتوان توقع داشت ؟؟؟؟ -ج

زرگ چاپ  ببين اين بی عدالتی را که ھميشه من با خران  صحبت -س ا خر ب شه عکس ديگران را ب ا ھمي ميکنم ام

 دکننمي

 خواھش ميکنم به خر تو ھين نکنيد -ج

 نجا دور شدآداده و افسوس کنان از  ين ربانی بعد ازين صحبت ھا سر خود را تکانجه ئخو

                   

                                                                                                                                                                             

 
 


