
   

    

 و گربه  داستانِ موش 
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 و گربه  داستانِ موش 

 
 

 براي همه نوه هاي عزیز  

 روز هاتان همیشه  خوش مانا        اي   نوه هاي عاقل   و دانا                 

 ید ز ا کا نا  ----گفته آمد حدیث گربه و موش                  در کتاب عب

 د و سی هزار موش دلیر                      کشته شد در نبرد گربانا  س سی

 ز آن شکستی که خورد موشانا               شد سر انجام     بخت با گربه   

 طنز گوي بزرگ ایرانا            پوزشی خواهم از عبید بزرگ                      

 ا النا زمانه     ح که بگردد           باز گویم  که چون شدي احوال               

 پر خور و تنبل   و چموشانا                            "از قضاي فلک یکی  گربه  "

 تا کند هظم آن چه خوردانا          روزي از خانه آمدي  بیرون                

 توي آن موش ها فراوانا         چاله اي دید    دور آن   خاکی                  

  تا که باشد زدیده پنها نا           کمین           در پس    سنگکی   نمود 

   
 فت                خواست تا بر کشد به دندانا  کی بگره ناگهان جست و مو ش



   

  "موش گفتا که من     غالم تو ام              رحم کن بر من اي عزیزانا "

و باریک                     می شوم گم میان   دندانا   من یکی موش الغر

  ل     باشد               از براي خوراك   گر  با نال    مپُموش باید کپُ

کن رها این تن ضعیف و نحیف                 تا کنم جان فدات  ، قربانا  

 من برایت دو موش بازي گو ش                  زود می   آورم به النا نا  

      "نخورم  من فریب موشانا  "             "گربه گفتا دروغ کمتر گوي  "

این چنین لقمه اي تمیز و  لذیز                     ول کنم من،  ببند  گو شانا  

 موش گفتا که راست می گویم                       من ندارم فریب  گربانا  

گربه چون  سیر بود و حال نداشت               که کند پاره پاره  موشانا  

 شِ   بیچاره شد  گریزا نا  مو              "پنجه وا کرد و موش را ول کرد  "

 یک سره رفت پیش  شاها نا با تنی خسته و دلی رنجور 

 

   
       

 قصه را پیش    شاه موشان برد                     گفت با شاه اي  عزیزانا               

 م من اسیر گربانا  چه بگویم چه گونه بر من رفت                    چون شد            



   

مرگ در پیش چشم خود دیدم                      بر تنم چون کشید  چنگانا  

با چه مکري ز دست او جستم                   با هزاران فریب و    دستانا  

 مانا دا  میان  روبه هم چو    شاه موشان به  فکر رفت  فرو                    

 زاناگفت با موش اي  عزی         بعد یک ساعتی تفکر  ژرف            

 از براي دفاع   مو شا نا       تا ببینم  چه  چاره  باید کرد                      

 تا که حاضر  شوند    یارا نا            پس از آن  دست ها به هم کوبید                 

  آگهان  از فنون     دورانا                موش  هاي   فکور  و دانشمند                  

 

  |  
 

 همه با هوش و زیرك و عاقــــل                 نکته  بین ، نکته سنج  و دانانا  

 زیــر تاقـــی     به کنج  مهرابی                 همــــه  گرد  آمدند   زودانا  

 ا شد  روان  از دو چشم  اشگان           شاه موشان سخن  چو کرد آغاز  

 

 پس از آن  با صداي  لرزانی                     گفت آرام   اي رفیقـــا  نا  



   

 بخت  بد موشکی تغا فل کرد                   شد گرفتار  چنگ  گربا نا  

 داد  قولی شگـــرف   قوالنا     خواست تا  جان  خودبرد ز میان               

 موش  اگر  قول خود  وفا  نکند                 شرمساري است کار او جانا  

 یارانامـــن  ندانم کنون  چه باید کرد               از براي نجــــات              

 ــت گریزا نا  یا  سر جنگ   گــربه باید  داشت                 یا از این مملکــ        

 فراوانا     جنگ  با گربه آ خرش پیداست                 جان ز کف می رود            

 ترك  خانه نشان خوبی نیست                   زین عمل دشمن است  شادانا        

 اي شما  رهروان  راه درست                      ره  چه  باشد  درست فرمانا                

   "اي فداي تو هم دل و جانا "همه گی یک  صدا چنین گفتند                               

 ه اي  از    غبـــــــار راهانا  ما  چه  باشیم  پیش شاه عزیز                  ذر         

 بهـــــره ما شـــــود   فراوانا                          جِد          گویی همان کنیم بههر چه 

 جز یکی      پیر موش دانا نا پس از آن لب فرو شد از گفتن                                

 پیر موشی که جان به در برده                       از      هزاران   نبرد گربا نا  

  نااز مقـــــام    بلنــــد  شاها م  تکان داد پس اجازت خواست                   دُ 

 

   
 

 که اگر بنده     را اجازه   دهی                  بشنوي   چاره اي    ز  بندانا  



   

 پس از آن  گفت  با  صداي بلند                شد کهن کهنه  را     زمانا نا  

قول اگرهست بین گربه و موش                  قولِ ، بی پایه   است  و بنیا  نا  

پاي بندي به یک چنین  قولی                  رفتن است آن  به  زیر   دندانا  

جنگ  با گربه   هم روا  نبود                     جنگ  با  گربه ، مشت و سندانا  

 یاد  آن کرد    عبید      زاکانا       ه                 آ زمودیم     جنگ  با    گرب

 از براي  خوراك  موشــــــــانا      گربه  را هست  چنگ  و دندانی                      

 موش  بیچاره   را   به   رقصانا       وقت  خوردن  به  رقص می آرند                   

این چنین  زنده گی سراسر ترس                  ننگ باشد همیشه      ترسانا  

رسم بازي به  هم  زدن   باید                   رسم  دیگر  به  پا  کنیم  جانا  

چرخ  اگر این چنین همی  گردد                 ما  نگردیم  به  میل   چرخانا  

 گرنچرخد به میــــل  موشانا                  چرخ  گــردون  به هم زدن  باید   

 به هوا رفت   از زمین      آ نا            هاي  هوي  و غریو     مستانه              

 که چه سازیم  بعد از این مانا       پس از آن جمله گی  چنین گفتند                  

 چون  نباشد    سالحِ جنگاتا                جنگ  با گربه چون توان کردن                   

د   این  سخن   ز   پیرانا  پیر دانا   چنین  سخن  سر   داد              بشنوی

 پیکار گربه خواهم  رفت               هست   پیکار گربه        آسانا  همن ب

 براّ نا   الح       ازهزاران   س                   با  سالحی که دفع آ ن    نتوان    

 که بسازد         سالح     کارانا          شاه دادش  کلید   خانه گنج               

همه در خدمتش    کمر   بستند                تا چه آرد       میان        میدانا  

  "ا اي جوانان    عاقـــل   و دان "پیر موشان چنین سفارش    داد               

ور   به پا   دارید            آ تشـــــی   سرکــش و   فروزانا   آتشــــی  شعله

 گـــــــرد هــــــم آورید  یارانا     پتک و سندان و   آهن  و  فوالد            



   

   
 

جـاي سر نیزه و کاله و    سپــــر                          زنگ  ســــــازیم   هزار    زنگانا  

 سیسد و سی  هزار   زنگ  قشنگ                    باید        آماده   کرد     زودانا  

 

 

   
 

ارانا  موش ها جمله گی به کار    شدند                وه چه   کاري    عجیب      ک

روز و شب آ تشی  فروزان     بود                 در دل   کوره هاي      سوزانا  

پتک  می  خورد روي سندان سخت              تا به آهن   دهند        شکالنا  



   

خسته گی کی به جانشان  ره داشت              راه بر   غیر   کار      بستانا  

 تا که  کاري کنند       کارانا      ه هم                  همه دستان  به مهر داده ب

 گر  همه دست  ها به  هم  باشد                  کارها   راحت  است  و  آ  سا  نا  

  شادانا    شد  هوا  پر  ز  بانگ                  "ناگهان   طبل شادمانه  زدند    "   

 

   
 

 همه  باشید   شاد   و    خندانا          ان               که  چه بنشسته اید  اي موش

شد  فراهم  ز  یاري  همه   گان                  آن چه  می  خواست   پیر   دانانا  

 سیسدو  سی  هزار  زنگ   قشنگ              شد  فراهم  ز کار     یارانا  

 گرد هر   زنگ  رشته  اي  باریک                  بهر  گردن   ز   موي       رنگانا  

گر   مگس   بال ها   به هم   می زد              بانگ  زنگ بر شدي  ز      باما  نا  

  نا گهان جارچی     به داد   خبر                  از ورود   وزیر و         شاها نا  

 هم رهان    دگر     امیرانا      همرهش  پیر   موش   دانا دل             

 که   چه  ها  ما  کنیم  فرمانا      شاه  گفتا  به   پیر  با     تدبیر                     

 به همه موش هاي   کارانا           پیر  گفتا  درود     من  باشد                    

ه  می توان گفتن             بر  شما  پیـــــر  ها     جوانانا  جز  شتایش چ

 آن     چه   باید شدن پدید آمد             از  تالش   شما    عزیـــــــز انا  



   

بسپارید  جمله  کار ها  به  من                 تا شوم   یک تنه      به   جنگانا  

تا   چه   آرد   قضا   به  میدانا         هر که  دنبال  کار  خویش   رود     

 موش ها در  خیال رفته   فرو                همه  در  جوي   فکر      غرقانا  

 چون خورد    زنگ   درد    جنگانا          هیج  موشی نداشت   هیج   خبر               

 ـــــــربان تر از جاناشما  مه پیر موشان  ندا  دگر سر  داد                  اي 

 زنگ  ها آورید            میدانا         زحمت دیگري دهم  به شما                

 ین  چنین  بی  نظیر      تحفانا ا          ببینند  هر که خواهد  خواست   تا

  
 شب  چو  افکند   پرده    تاریک              هم  روي  دشت   هم  کهستانا  

 در   پس  پشت  کوه      پنهانا         ماه  رخشنده    سر    فرو  برده                         

  گو ییا رفته اند         به چاهانا        از ستاره نبود هیج          نشان                     

  و    جغدانا د   دد  و دام         جز  صــــــداي  ز بومم   فرو بسته خفته   بدَ

  رهسپـــــار  است   سوي    گربانا   پیـــر  موشان   درون این   ظلمت             

 

 

   
 

 تا  که پایان  دهد  به   هشیاري              روزگــــارِ   سیاه ِ  موشانا  



   

 شب همه تا سحر   به  رفتن بود              چون  غباري   میان  راهانا  

 

 خسته بُد از نبرد     دورا نا           که لشگر شب و روز          بامدادي 

سپارد  به روز       میدا  نا   تاکی می رفت              زَناَسپه شب به     

                   بر خا ست               خواست  تا پا نهد   به  ایوانا خاوران مهر تابان ز 

 شد هوا   پر   ز نور رِنگــــــانا        پرده  افکند   ناگهـــان  از رخ             

 لشگر  شب نهاد    پا به  گریز               از   پی اش  روز شادو خنــــدانا  

  شد  برون   زآ شیانه  مرغ   سحر         هم  رهانــــش   هزار  دستــانا

 

   
 

دوباره   باالنا  وس   سحـــــــــر              کوفت  بر   هم   بر در النه اش خر

 د و خواند  به  مهر               تا پراند       ز خواب   مرغانا  چشم برهم  نها 

  پیر موشـــان  ز کنج  دیــــــواري                   تن  خود  می کشیـــــد  باالنا



   

   
 

  به  درون                    در سراي   سیاه     گربانا تا که از روزنی    شود  

 

 گربه ها مست  خواب  بی خبري                     تن رها   کرده   مست و  مستانا  

  

   
   

جز یکی گربه اي که  در دل   صبح           سوي  بیرون   شدي   خرامانا  

 چشمش افتاد   نا گهان  بر موش        خیـــره   شد  بر  نگاه  موشانا 

     دو  نگه  ناگهان   فتــــــاد  به  هم          ســــــد  سخن  بود در     نگاهانا   

 هم چو تیري    به  قلـب   صیدانا             پیر  موشان نگاه خود بر دوخــــت 



   

        لر زه     افتاد گـــربه را بـــــــر تن                موش  را  چــــــون  ندید   لرزانا     

 با تو دارم    یکی    پیامانا            پیر    آهسته   گفت   با    گربه               

 بود  اسیر                  در کف    گربه  اي  اسیرانا  که  یکی   موش  گشته   

 کس ندیده چنین    به  دورانا       گربه     اورا  نکشت و نخـــــورد                

شاه  موشان چو  این  سخن   بشنید            گشت    بسیار     شاد و خندانا  

 دعوتی  کن     تمام    گربانا        گفت    باید  پیام  من      ببــــري            

 تا دهند پاسخی    به   احسانا        که  بیایند   منزل      موشـــــان               

 جنگ  موش با  گربه               کس  نبیند به  هیج دورانا  پس  از  این  

دست  یاري  دهیم   هر  دو به  مهر             موش  و گربند     هر  دو  یارانا  

 بهتر  است    از  نبردو     جنگانا           شادمانه     کنار     هم  بـــودن              

 به   رسانم   ز  شاه  موشانا     غام            من پی آن  شدم   که   این  پی

 سفره   اي  از غذاي  رنگانا     که  یکی  جشن   با شکوه  و بزرگ              

 شیر و شربت  شراب و شیرینی                  موز  و گردو    پنیر  لیقوانا 

 که نیست  پیدانا  از  بروجرد  میوه هــــاي    لذیز                 میوه هااي 

 بر  سر   سفره   دیس هاي   پلو                  ال  به  ال  برّه  هاي بریانــــــا  

 بهر  هر  گربه  زنگ   زیبـــــااي                 تا  به  گردن   زنند      زودانا   

 جشن   شادي به  پا   شود جانا    با  صدااي ز  زنگ  ساز  و دهل               

 ــا  ناکم نیارند   برا ي   یار       ن  جمله  در  پذیرایی                 مو شه کا 

 کن قدم رنجه   زود  فرمانا    خانه  ما   به  کنج میدانی  است                 

 

   



   

   
 ابري از  گوشه اي خزید و خزید       بر گرفت روي     آسمــانانا            

 باد سردي وزید و خورد به هم          شاخه  هاي درخت   بیـــدانا           

 نور برقی درید   سینه   ابر  آسمان رفت      زیر   نورانا           

 بانگ  رعدي  شکافت دامن صبح          ریخت بر  کوه و دشت  بارانا        

 تیــــــره شد چهره سپهر  سپید    لرزه  افتاد بر تن  و جانــــا                  

  در میان   هزار       گربانـــا       

 

             نگون موش   بیچاره  گشت   

   
 

 گربه اي جست و موش را بگرفت                موش  شد   نیست   در  یکی آ نا 

 گربه  گفت   آن چه  روي    دادانا           در میان     غریو    مستانه                

 آن چه   را  گفته  بود  دانا  موش               همه  را گفت  بهر    یارانا  

 گربه   ها  شادمانه     برجستند                    پاي کوبان و   دست  افشانا 

 ن زمانه    خوب               کرد  بدرود       با     گذشتانا  که   درودي به ای 

 می  خوریم    از  لذیز موشانا               پس از این از پگاه    تا دل شب  

 خواب  خورد    و خرام و  آ سایش              روزي   ماست   بی چک    و چانا 

 از براي     رسیدن      مقصود                       زود باید     شدن   شتا بانا   

 گربه کان  پاي  در  رکاب  شدند              سوي   جشنی   به   سوي      میدانا  



   

 کُنج   میدان    هزار   زنگ   قشنگ              می ربودي ز کف دل و       جانا 

 خوش   نوااي به  گوش    گربانا  باد  دیوانه   می  رساند    ز  دور                   

  گربه ها   در    تالش رفتن  جشن                   می دویدنـــــد  از   دل  و جانا

   
 

 

 
 

  ـــــااز دگر  گربه کان  شتابان          گربه  اي  زآن میان    جلو افتاد                

سوي میدان  دوید   و  زود  رسید                   هم  چو گرگی      شکار    برّانا  

دینگ  دانگی شنید  و رفت از دست                بر  گرفت  زنگ  را به   دستانا  

 پاي   کوبان    نمود   رقصانا     گردن  آویخت  زود زنگ       قشنگ              

دگر    رسیده  ز    راه                    کرده   تقلید     با    همان  سانا   گربه  هاي 

 کوه  ها  از  صداي   لرزانــــــا            دینگ   دنگی   فتاد در  دل  دشت             

 نا  به  هوا   رفت     از  دل   و جا           هاي    هوي   غریو     گرُبانه                   

 خسته گی چون به جانشان ره  یافت               مانده   از  رقص   در پی  خوانا  



   

 همه   مبهوت ماند  و  حیرانا   د  و جشنی                      نه  زموشی   خبر  بُ

 یا  که  دامی    نهاده   راهانــا      نکند   ما  فتاده ایم      به  دام                    

 باز  بندي      نهاده    پا ها نــا      نکند  موش ها    به هشیاري                      

 وه   چه   چاهی    عجیب  چاهانا                       باز چاهی  فکنده   در ره  مــــا   

 نا   قطع   باید   کنیم     دستا     با  چنین  زنگ  ننگ   بر گردن                 

 با  خبر  می شوند مو  شانــــا          کی دگر  می توان  شدن  به   شکار         

 

 

نا  شاد و خندان    زدند     دستا   موش  ها با خبر   ز حیلــــــه    پیر               

 نا  این  چنین  است  رسم دورا       چه  افتاد        گربه   با  دست   خود به     

کرد  یارم  شروع      دادانــــا    چون  به  پایان  رسید  قصه   موش            

 عقالنا  بر  سرت  نیست   پاك    ش       چه شعري است گفته اي خامو این

آ نقدر    گفت و گفت و من خامــوش               که رمق     رفت      از تن و جانا  

م             اي  فداي   تو  هم   دل  و جانا  چون  به  هوش  آمدم  چنین گفت

 و ماالنا   نوه  ها را ست  ملک      ملک  و مـــــــال  بگذارند            دیگران  

 قصه  گویم   ز موش  و گربانا        چون مرا نیست ملک  و مالی چند             

 خنده  اي  بر لب  عزیزانــــــا        تا که آرم  به شــــــادي و خوبی          

 راه و رسم است موش  دانانا         راه و رســــــم  زمــانه  آموزند          

  
  

   


