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 "گذرگاه"عارف عزيز : فرستنده 

  2011سپتمبر  20                        

  

  خرسو خر و گاو 

  )قسمت ششم( 

  

  ود مينازدــــخه زاھد از گنبِد دستار ب
1نكني عيب كه خر فخر به توقم

  دارد 

******  

  زين ترقيھا كه دونان سر بگردون سوده اند
  ر را آدمي گفتن تنزل ميشودــــــــــگاو و خ

******  

  زمينگيري خواجه مپسند اي فلك غير از به حشرِ 
2خ+ب رر درـــمك رــمباد اين خ

  دزد كه برخيافت 

******  

  چه برد بوي اثر خواجه ز رنِج كر و فر، از
  ل شكندــر از جُ ـر پشِت خـــباز ندارد ھمه گ

******  

                                                
1
  يادگرفتن سخن، درين جا به معني مغز آمده: توقم   

2
  برھان قاطع/ لجن زار، گل و آب باھم آميخته : خ+ب   
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  وضِع ناھمواري ز ابناي زمان مطلوِب ماست
  ر نباشد ھر كه خواھد خر شودـــــــآدميـّت گ

******  

  خر از آگھي انسان نخواھد گشت ليكو گاو 
  ر اندكي غافل شود خر مي شودــــآدمي گ

******  

  و مركوب چيست؟ِر راكب ـــــفك! بيدل آدم باش
  خر شودو كي كسي پا;ِن گاو  از ھوس تا

******  

  روِر جاه ايمن مشو بيدلــــمغ یھنجارز نا
  ي در پرده دارد ھر كه خر دارديلگد انداز

******  

  ر استــھر اسِم خاص وضِع مسماي ديگ
3اشھب

  مگو چو گشت ُدم و ياِل خر سپيد 

******  

  از صومعه باز آ كه ز عمـّامه و دستار
  چند پشِت خري  ا المِ ــسر مي كشد آنج

******  

  امروز قدِر ھركس مقداِر مال و جاه است
  ر نباشدـــــــــــآدم نميتوان گفت آنرا كه خ

******  
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  استعمال شده] اسپ سبز خنگ[اين شعر بيدل به معني 


