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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی
 

 تیمورشاه  تیموری

 

 

 

 روباه و مرغهای قاضی

 :عبدالرحیم احمد پروا نی به نظم آورده شد "گنجینه نفائس"از 

 

 ب و شفیقـــــــــهر دو رفیقان محندی رفیق        رگی بشدــــــــــروبه و گ

 ی از هزارــــــــــــــتا که بیابند یکند به قصد شکار        دو برفترــــــــــــه

 گرفتار شان  ردیدــــــــــنگ  صید ان        یار ش  ونسار بشدــــــــنگ  بخت

 م لذیذـــــــــــبه لح میدهمت مژده       یار عزیز  رگ بدو گفت که ــــــــــگ

 زندــــو گ  ز درد  در قفس آسوده    ان چند     ـــــــهست در ین بادیه مرغ

 ه مرام است تو پیدا کنیـــــــــآنچ   بروی درب قفس وا کنی       رــــــــــگ

 من یک تو بخور وان دگرش زان    ان من     ـــــج و بیا  دو برگیر  غ مر

 دلت ای فالن  به زاید ــــــف عیش    ن     رم و بغل ماکیاــــــــــــــــــسینۀ ن

 ق و بیانــــــــدید عجب محفل نط مرغکان          سوی رد ـــروبه کمین ک

 رخش می چکید ه ــب  تمنا  اشک    رد فرو  زانچه دید     ـــــــــاب دهن ک

 ال آمدشـــــــــُمح  بردن آن مرغ  درین حال به خیال آمدش       ری ــــفک

 ردند خیال شکارـــــــــچون که نک   ون من هزار     ـــخود روبهی چگفت ب

 ؟ال کیستـاین قفس و مرغ پر و ب        ؟سرای مال کیست  که  به که بدانم

 بکن آشکار  انهـــــــــمالک این خ  سار      رگ تا نشویم شرمـــــگفت به گ

 انه بود معتبرـــــــــــــمالک این خ   ت که ای خیره سر     رگ  بدو گفـــگ

 هر گره  باز کند  او  نــــــــــناخ   است و مالک ده       اضی شهرـــــــــق

 ناپدید  و بشد  ردـــــرها ک  طعمه     ز قاضی شنید      نام و  آن ـــروبه چ

 مهرباننا  ه  ــــــروب  که ای گفت   ن       پی او دوا  به  گرسنه رگ ـــــــگ
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 ده رخ زارت ز چیست؟ـــــدام ندی         طعمه رها کرده فرارت ز چیست؟

 ه بازی بودـــــن مرغانش  دزدی     قاضی بود      ز  انهــــخ گفت که این 

 الل است به جنس بشرــــــروبه ح   یکی معتبر      م ـــــــــحک قاضی دهد 

 و در شهر عام  و در قریه در ده  و شام        روبه بشود صبح   وردنـــخ

 ز جهان برکنیم اه ــــــــبو تو خوریم         ریشۀ رو  بهر دو مرغی که من

 یکی  المـــــــــــــبه ع  نماند  روبه

 ورند ای اخیــروبه خ همه  نکهزا

 

 

 

 ( 2111 می 11 المان ــ) 

 

 

 

 


