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 !مهار شتر با دم خر است ؟ ۀقص نیا

 با خبــر ایز دنـرم از یشـــو تا    ! پسر یا تیبرا میگو یا قصه

 ورنام و ورز  شهیاند و فاضـل    میقد یها انـدر زم یکین ردـم

 پرثمر دار و هـیدرخت سا چون    داـــخدمت به مخلوق خ مصدر

 ذرـود بر حـد بـهمه افعال ب وز    کیدر همه اعمال نـان مقد شیپ

 نوع بشر ایهمه مخلـــوق و  بر    احسان گذشت و یکیاو با ن عمر

 با خبر دـیـدوستان را نمائ کفت    دـیدـد پـزمان مرگ او آم چون

 رشهـ ده و گان  یان همساچنـ مـه   خواند شیخو یو اقربا تیب اهل

 دارم سفــر یهم ایدن نیاز مـــن   وگفت دیوبخش ازهمه طلب عفو

 رــداد گ یرا بخشد خـدا او اــت    را از دلش او دیبخش یـکی رـه

 بود باربر یرا اشتر او ونکهچ    کیآن مرد ن نمود یفکر عاقبت

 از او هم عفوخواهد درحضر تا    مرد ریکرد پ را طلب خود اشتر  

 با هنر وب وـخ ادارــب یا گفت    تـرشـاش یانــزب یـان بــبز اـب

 تر خشک و خار من ز کم بر و شیب    یگــرداده ا ترا ــــدمیببخش من

 رـشتیب از تــوانــم یردکــ ارــب    تو بگذشتم اگر بردوش من از

 رکم ایپهلو  بر پشت و یزد گر    یضربت کی کردم من زهر عفو

 رـبه راه پر خط یردـام ک خسته    شب روز و گر دمتیبخش همچنان
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 ضرر نمیب یبا مرگت هم گرچه    م ترابخشـ یمن نم زهرگـ کیل

 اثر یزمان بر قلب من کرد هر    ودبـــ زیت ریگناهت هم چو ت آن

 با دم خــر یــارم بسته ئـمه وـت    ــهلـــافـق یشرویدر پ مــا  ــدائ

 درمانده اند ومضطرر فضل اهل    یحالت که هرجا بنگر نیاز یوا

 رف و با صد َکـّرر مغرو جاهالن    فن علم و و نیکامند اهل د تلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واال گهــر ۀود فـرزانــــب هـتـگف    بلــخ یالناآمـــد حرف مو ادمی

 «گوش خر بخر گوش کر بفروش و »

 «رر بهتــر بود از گوش کـگوش خ »

 رصاحب نظ ره االلباب و یاول بر   عبرت بوده است درس تیحکا نیا

 ! هرکه باشد چون شتر«یزیعز »یا

 ا دم خـــرـگــــــردد گــــردنـش ب بسته

 

 انیپا
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05/02/2018 


