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این قصۀ مهار شتر با دم خر است ؟!
قصه ای گویم برایت ای پسر!

تا شـــوی از رمـز دنیا با خبــر

مـرد نیکی در زمـان های قدیم

فاضـل و اندیشه ورز و نامور

مصدر خدمت به مخلوق خـــدا

چون درخت سایـه دار و پرثمر

پیش قدم انـدر همه اعمال نیک

وز همه افعال بـد بـود بر حـذر

عمر او با نیکی و احسان گذشت

بر همه مخلـــوق و یا نوع بشر

چون زمان مرگ او آمـد پـدیـد

کفت دوستان را نمائـیـد با خبر

اهل بیت و اقربای خویش خواند

هـم چنـان همسایگان ده و شهـر

عفو وبخش ازهمه طلبید وگفت

مـــن ازین دنیا همی دارم سفــر

هـر یکـی بخشید او را از دلش

تــا او را بخشد خـدای داد گــر

عاقبت فکری نمود آن مرد نیک

چونکه او را اشتری بود باربر

اشتر خود را طلب کرد پیر مرد

تا از او هم عفوخواهد درحضر

بـا زبــان بـی زبــانی اشـتـرش

گفت ای بــادار خـوب و با هنر

من ببخشیــــدم ترا گــرداده ای

بیش و کم بر من ز خار خشک و تر

از تو بگذشتم اگر بردوش من

بــار کــردی از تــوانــم بیشتـر

عفو کردم من زهر یک ضربتی

گر زدی بر پشت و پهلو یا کمر

همچنان بخشیدمت گر روز و شب

خسته ام کـردی به راه پر خطـر
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

لیک هرگـز من نمی بخشـم ترا

گرچه با مرگت همی بینم ضرر

آن گناهت هم چو تیر تیز بـــود

هر زمان بر قلب من کردی اثر

دائــمــا در پیشروی قـافــلـــه

تـو مهـارم بسته ئــی با دم خــر

وای ازین حالت که هرجا بنگری

اهل فضل درمانده اند ومضطرر

تلخ کامند اهل دین و علم و فن

جاهالن مغرور با صد َکـّر و فر

یادم آمـــد حرف موالنای بلــخ

گفـتـه بــود فـرزانــۀ واال گهــر

«گوش کر بفروش و گوش خر بخر»
« گوش خـر بهتــر بود از گوش کر»
این حکایت درس عبرت بوده است

بر اولی االلباب و هر صاحب نظر

ای« عزیزی»! هرکه باشد چون شتر
بسته گــــــردد گــــردنـش بـا دم خـــر
پایان
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