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 !؟مهار شتر با دم خر است ۀـقصـ نیا
  

 !رپس یا تیابر میوگ یا هقص
 ربا خبــ اینازرمز د یوشـــ ات

 
 میدق یادر زمانه یکین دمر
  رونامـو زور  هشیدوان لفاضـ

 
 اخدمت به مخلوق خد رمصد
 ردار وپرثم هیادرخت س نچو

 
 کیناندر همه اعمال  مشقدیپ
 رهمه افعال بد بود بر حذ زو

 
 تواحسان گذش یکیناو با  رعم
 رنوع بش ای همه مخلـــوق و رب

 
 دیدزمان مرگ او آمد پ نچو
 ربا خب دیئدوستان را نما تکف

 
 دخوان شیوخ یاو اقرب تیب لاه
 رشهـــده و گان  یاچنـــان همس مه

 
 توگف دیبوبخش ازهمه طل وعف
 ردارم سفــ یمه ایند نیزا نمـــ

 
 شاورا از دل دیشبخ یکی ره
 رداد گ یااورا بخشد خـد ات

 
 کیننمود آن مرد  یرفک تعاقب

 ربود بارب یراورا اشت هچـــونک
 

خو  دمر ریپرا طلب کرد  داشتر 
 راز او هم عفوخواهد درحض ات

 
 شاشتـر ینزبا یببان  زبا
 ربادارخوب وبا هن یا تگف

 
 یاترا گــرداده  مــــدیشببخ نم
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 روکم برمن زخارخشک وت شیب
 

 نتو بگذشتم اگر بردوش م زا
 رشتــیباز تــوانــم  یدکــــر ربا

 
 یتضرب کیرکردم من زه وعف
 رکمــ ای بر پشت وپهلو یدز رگ

 
 بگر روز وش تدمیشبخ نهمچنا
 ربه راه پر خطــ یدم کرا هخست

 
 ابخشــم تر یمهرگــزمن ن کیل

 رضر منیب یمبا مرگت ه هگرچ
 

 دبــــو زیت ریتگناهت هم چو  نآ
 راث یدزمان بر قلب من کر ره

 
 هقافلـــــ یوشریپدر  دائمــا  

 ربا دم خــ یئمهارم بسته  وت
 

 یرحالت که هرجا بنگ نیزا یاو
 رفضل درمانده اند ومضطر لاه

 
 نوعلم وف نیدکامند اهل  ختل

 رمغروبا صد َکـّروفـ نجاهال
 

 خبلــ یاآمـــد حرف موالن مادی
 رواال گهــ ۀـبود فـرزانـ هگفت

 
 «رگوش کر بفروش وگوش خر بخ »
 «رگوش خر بهتــر بود از گوش کــ »

 
 تدرس عبرت بوده اس تیاحک نیا
 رصاحب نظـ رهب وااللبا یلاو رب

 
 رهرکه باشد چون شت «!یزیزع»یا

 رگــــــردد گــــردنـش با دم خـــ هبست
 

 نایاپ
 یزیزع –ع  – م
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