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 هار، ب در وصف
 

 لدیب ینابوالمعا لغز زبه استقبال ا و
 

 رزمان دارد بها نیارا بخود در  یدشا کیپ
 رهر زنده جــان دارد بهـا ای وانسانهـــا  ربه

 
 نیمجسم ز ۀدبر مر تایحدمــد روح  ات

 رمعجزه ،ازآسمان دارد بها احیسم نچو
 

 ندر چم یهایگهر ایوگل  دگردیم هزند
 رمرده گان دارد بهـا یابر ینـــوایح بآ

 
 هوشب بو وزنبق ، الله و سنبل هم سنرگ

 رباغبان دارد بها کی ، یاغنچه  لبهرهرگ
 

 نکجا در کهسار وتپه ودشت ودمـــ ره
 رگلستان دارد بها ایوهزاران گلشن  سب

 
 فهر طر ینیبگشته  نیزبا گل م نیمز نیا

 رارغــوان دارد بهـــا ایودشِت الله  هبسکـــ
 

 شا هــــزیکصبحــگاه وشبنـــم پا مـــیسن نآ
 رمشک اندرمشاِم انس وجان دارد بها وهمچ

 
 دکنیم تنیزو بیزرا چو نوعروسان  غبا
 ربر دلبـــران دارد بهـــا یرشگـــیاآر شنق

 
 رـــویط یابیزبگوش آهنگ  دیآطــرف  ره

 رنغمه خوان چون بلبالن دارد بها نمطربا
 

 نبارد کنــو رشتیبباران رحمت  نزآسمـــــا
 رروان دارد بها یوسب بر هر طرف ج نزا
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 ربه صحرا کن گذ ،یرکه از هر درد رنجو یا
 رجسم وجان دارد بها یابا خــود دو بیبط نچو

 
 دهله بشتاب زو ینیگدر خواب سن یکب ات

 راز کاروان دارد بهــا یتحــرک مــایپ نچو
 

 دمبــا یدنشــاط وحــرکت وشا یب ،ـزادیمآد
 ردل افسـرده را بس شادمـــان دارد بهــا ره

 
 عیبنمود بر خالق فصـــل ر دیاب یمشکــر

 ربسر فضل وکرم از ذوالمنان دارد بهـــا رس
 

 دمقدم فصل بهار فرخنده با «یزیزع » یا
 ردارد بهـا نگایاوبرکت را بعالـــــم ر ریخ

 
 نایاپ

 
 یزیزع –ع  – م

 یسشم یرهج 1397حوت سال  29

 

 ردر وصف بها لدیب ینابوالمعا لغز
 

 رواکن رنگ اسرار دگر دارد بها مچش
 رگر دارد بها در وهمت نگنجد جلوه هآنچ

 
 آبر نراهیپ دیقگل از  یوچون ب یتساع

 رآنقــــدر دارد بها ییاتو چشم آشن زا
 

 تموج توفان گل اس لمایاهم پ نکهکشا
 ررا از خواب غفلت چند بردارد بها هسبز

 
 شانجمن غافل مبا شیعرنگ  یصال زا

 رچند بر خون جگر دارد بهــــا ییاهپاره
 

 ترنگ از نظرها رفته اس یاتا واکرده مچش
 رصبح دامن بر کمــــر دارد بها میسن زا

 
 دیچموهوم  یتهس نیز یلفنا نتوان گ یب

 رآتش شرر دارد بهـــا ینما گر ز صفحهٔ 
 

 دکنیمدارد صبح تا گل  هنییآخزان  زا
 ررنگ ما اگر دارد بها تسینشکستن  زج
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 نچم نیاکز اسباب نشاط  دنالیم راب

 ردارد در فشار چشم تر دارد بها ههرچ
 

 مقانع یدو سنبل به نظم و نثر سع لازگ
 ردارد بها رشتیبدرگلستان  ینمعا نیا

 
 دکنیمحسرت زخمت تبسم  میوبه م وم

 رگردد بسملت بر من نظر دارد بها ههرک
 

 تجست و نه شمشاد رس یونه سر لدیبچمن  نیز
 ربه سر دارد بهــــا یدقامتش دو لایخ زا

 
 یودهل لدیب
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