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. 

 هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار      خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی خار

 هنگام و فصل بهار است ای زیباروی آراسته برخیز و ان می سرخ رنگ در درد و ته نشین را بیاور  

 

 آن گل که مر او را بتوان خورد به خوشی      وز خوردن ان روی شود چون گل بربار 

  آن می و باده ای را که بتوان ان را به خوشی خورد و از خوردنش چهره چون گل ناچیده سرخ رنگ می شود

 بیاور

 

 آن گل که مر اورا بود اشجار ده انگشت         وآمد دنش باشد از اشجار به اشجار 

 آن می که درختلن آن ده انگشت و امد و رفتش بر روی انگشتان باشد بیاور

 

 آن گل که به گردش در نحلند فراوان           نحلش ملکانند به گرد اندر احرار 

فراوانی به دورش می گردند زنبورهای ملکه و ازاده هستند ان گلی که زنبور های عسل    

 

 همواره به گرد گل طیار بود نحل             وین گل به سوی نحل بود دایم طیار 

 زنبور عسل دائمبه دور گل می گردد و گل هم دائم به دور زنبور عسل می گردد 

 

برخواند اشعار در سایه گل باید خوردن می چون گل             تا بلیل قوالت  

 می گلگون را باید در سایه گل خورد تا بلبلبرای تو نغمه خوانی کند 
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 تا ابر کند می رابا باران ممزوج              تا باد به می درفکند مشک به خروار 

 ابر باران را با می درامیز و باد ان را عطراگین کند. 

 

گشته سر هر برگ از آن قطره گهر بار آن قطره باران بین از ابر چکیده               

 آ قطره باران تراویده از ابر را ببین که گوهر ریز شده است

 

 آویخته چون ریشه دستارچه سبز            سیمین گرهی بر سر هر ریشه دستار 

یا هر برگی چون دستمال سبز کوچکی شده که از سر هرتار حاشیه آن قطره ای چون گره نقره گون اویزان  

ت اس   

 

 یا همچو زبرجدگون یک رشنه سوزن           اندر سر هر سوزن یک لولو شهوار 

 یا همچون ردیف سوزن سبز رنگی است که در سر هریک مروارید درخشانی است

 

 آن قطره باران که فرو بارد شبگیر            بر طرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار 

 آن قطره باران که هنگام سحر در گوشه و کنار چمن بر روی گل نارمی بارد  

 

 گویی به مثل بیضه کافور ریاحی             بر بپرم حمرا بپراکندست عطار

 مانند گلوله های کافور خوش بویی است که عطار بر روی پارچه ی سرخ نازکی پراکنده است 

 

بر تازه بنفشه نه به تعجیلبه ادرار        وان قطره باران که فرود آید از شاخ      

آن قطره بارانی که با ریزش آرام و پراکنده و نه با شتاب فرو میریزد از روی شاخه بر روی بنفشه ی تازه  

 رسته 
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 گویی که مشاطه زیر فرق عروسان            ماورد همی ریزد  باریک به مقدار 

 گویی آرایشگر بر سر عروسان گالب می پاشد 

 

 وان قطره باران سحرگاهی بنگر              بر طرف گل ناشکفیده برسیار 

 آن قطره ی سحر گاهی که بر روی گل می غلتدرا نگاه کن  

 

 همچون سر پستان عروسان پری روی         واندار سر پستان بر  شیر آمده هموار 

ت که مانند شیری است که بر پستان عروسان زیبا رو افتاده و جمع شده اس   

 

 وان قطره باران که چکد از بر الله             گردد طرف الله از آن باران بنگار 

 آن قطره بارانی که بر روی اللهمی چکد و برگ الله از آن نقش میگیرد  

 

 پنداری تبخاله خردک بدمیدهست                برگرد عقیق دو لب دلبر عیار 

اطرافلبان سرخ دلبر شوخ قرار گرفته اند گویی تبخال های ریزی هستند که از بر   

 

 وان قطره باران که برافتد به گل سرخ         چون اشک عروسیست برافتاده به رخسار 

 و آن قطره ی بارانی مه بر روی گل سرخ افتاد همانند اشک عروسی که بر صورتش می ریزد 

 

سیمابست افتاده به زنگار وان قطره باران که برافتاد به سر خوید            چون قطره   

 آن قطره بارانی که بر سر سبزه میچکد مانند قطره ی جیوه ای است که بر زمینه ی سبز رنگ افتاده باشد 

 

 وان قطره باران که برافتد به گل زرد             گویی که چکیدست مل زرد به دینار 

ر سکه ی طالذافتاده باشد آن قطره بارانی که بر گل زرد می چکد همچون شراب زردی است که ب   
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 وان قطره باران که چکد بر گل خیری           چون قطره می بر لب معشوقه میخوار 

و آن قطره باران که بر گل شب بو افتاده است همچون قطره می است کهبر لب معشوقه ی می خوار افتاده  

 باشد

 

داب بود از بر طومار وان قطره باران که برافتد به سمنبرگ            چون نقطه سفی  

 و آن قطره بارانی که به روی سمنبرگ می افتد  همانند نقطه ای سفید بر روی نامه 

 

 وان قطره باران ز بر الله احمر                همچون شرر مرده فراز علم نار 

 آن قطره ی باران بر روی الله ی سرخ همچون پاره ی اتش خاموش شده ای است بروی بیرق آتشین 

 

ن قطره باران ز بر سوسن کوهی            گویی که ثریاست برین گنبد دوار وا  

 آن قطره ی باران بر روی برگ کبود سوسن کوهی مانند ستاره ی پروین در اسمان

 

 بربرگ گل نسرین آن قطره دیگر             چون قطره خوی بر ز نخ لعبت فرخار 

انند قطره ی عرق است بر روی چانه محبوب زیبا روی قطره ی دیگری از باران بر روی برگ گل نسترن م  

 

 آن دایره ها بنگر اند شمر اب                    هرگه که در آن چکد قطره انطار 

 وقتی قطره باران در آب می افتد به دایره هایی که پدید می آید نگاه کن 

 

گارچون مرکز پرگار شود قطره باران            وان دایره آب بسان خط پر  

 ان قطره همچون مرکز پرگار می شود و آن دایره مانند خطی است کع پرگار رسم می کند میشود  
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 مرکز نشود دایره وان قطره باران            صد دایره در دایره گردد به یکی بار 

 مرکز خود نمی تواند دایره بشود قطره باران یکباره دایره های تو در توی زیادی میشود 

 

دایره پرگار از آنجای نجنبد             وین دایره از جنبش صعب آرد رفتاران   

آن دایره ای که با پرگار کشیده شده از جای خود حرکت نمی کند و این دایره بر سطح آب است از تکان  

 شدید حرکت میکند 

 

 هرگه که از آن دایره انگیزد باران          از باد درو چین و شکن خیزد و زنار 

رگاه باران دایره متحرک ایجاد کند به وسیله ی باد در آن چین و شکن و موج پدید می آید ه  

 

 گویی علمی از سقالطون سپیدست         از باد جهنده متحرک شده نهمار

 گویی سطح آب علمی از پارچه ی ابریشم سفید است که از وزش باد به اهتزاز در آمده است 

 

باران به قوت          گیرد شمر آب دگر صورت وآثار وانگه که فرو بارد   

 و ان زمان که باران شدت می گیرد برکه برکه ی اب نیز حاالت دیگری پیدا می کند 

 

 گردد شمر ایدون چو یکی دام کبوتر       دیدار ز یک حلقه بسی سیمین منقار 

ی باران با سطح اب پنداری در حلقه  در این حال سطح برکه مانند دام کبوتری میشود و از برخورد قطره ها

 ی هر موجی منقار های سپید زیادی نمایان است

 

 چون اهن سوده که بود بر طبقی بر            در زیر طبق مانده ز مغناطیس احجار

 مانند براده ی اهنی که بر روی طبقی است و زیر طبق سنگ های مغناطیس باشد 
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پیش در آن بار خدای همه احرار      این جوی معنبر بر و این آب مصندل      

 این جوی خوشبو و اب خوشبو شده با صندل در نزد پیشگاه خداوند ازادگان  

 

 

 گویی که همه جوی گالب ست و رحیق ست          جویست به دیدار و خلیجست به کردار  

 گویا که جوی گالب و شراب است در ظاهر جوی است ولی در عمل مانند خلیج است

 

 ناصر خسرو قبادیانی:پند حکیمان

47صفحه   

 

 ای خوانده کتاب زند و پازند               زین خواندن زند تا کی و چند 

 ای کسی که کتاب زند و پازند را میخوانی تا کی میخوهای این کتاب ها را بخوانی  

 

 دل پر ز فضول زند بر لب               زردشت چنین نبشت در زند؟ 

دلت پر از سخنان یاوه و بیهوده است.ایا زرتشت در کتاب زند اینگونه نوشته بود؟ در حالی که    

 

 از فعل منافقی و بی باک                وز قول حکیمی و خردمند 

 در عمل بی باک باش و سخنان حکیمانه بگو 

 

 از فعل به فضل شو بیفزای             وز قول رو اندکی فرو رند 

را زیاد و زیاد تر کناندک سخن بگو  به سمت فضیلت برو و آن  

 

 پندم چه دهی؟نخست خود را              محکم کمری ز پند بربند 


