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 محمد عزیز عزیزی

 
 20/03/2018 

  1397نوروز و سال نو 
 

 به همه مبارک باد
 

 آسمان دارد بهار از ،پیک شادی در بغل

 زمین شادی کنان دارد بهار ر مخلوق  ـبه

 سم زمینـردۀ جـر مـر بـتا دمــد روح دگ 

 از آسمان دارد بهار چون مسیحا معجزه

 در چمن گیاهی یا هر گردد گل و زنده می   

 رده گان دارد بهـارـوانی برای مـیـآب ح

 ، الله و سنبل همهزنبق شب بو و نرگس و   

 ، یک باغبان دارد بهاربهرهرگل غنچه ای

 دمن دشت و تپه و در کهسار و هر کجا

 یا گلستان دارد بهار وبس هزاران گلشن 

 طرف هر این زمین با گل مزین گشته بینی   

 اروان دارد بهـیا ارغ دشت الله و هبسک

 زه اشاکیـشبنم پ آن نسیـــم صبحــگاه و

 دارد بهارده جان ـمشام زن مشک اندرهمچو 
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 3از 2

 زینت میکند را چو نوعروسان زیب و باغ

 ارران دارد بهری بر دلبــشگـــنقش آرای

 وررف آید بگوش آهنگ زیبای طیطهر

 نغمه خوان چون بلبالن دارد بهار  مطربان

 اران رحمت بیشتر بارد کنونـزآسمان ب   

 روان دارد بهارجا بسی آب  ب هربزان س

 صحرا کن گذر به رنجوریهر درد  ای که از   

 جان دارد بهار جسم و خود دوای با چون طبیب

 له بشتاب زودـا بکی در خواب سنگینی هت

 اردارد به یام حرکت از این کاروانچون پ

 ادشادی مبـ بی نشاط وحرکت و میزادآد

 ارن دارد بهکجا وهر زمادرس حکمت هر

 مقدم فصل بهار فرخنده باد« عزیزی»ای    

 دارد بهار را همه از ذوالمنان خیر وبرکت

 پایان

** * **  

 

  غزل ابوالمعانی بیدل در وصف بهار:

***  

 دارد بهارگر  آنچه در وهمت نگنجد جلوه کن رنگ اسرار دگر دارد بهار چشم وا

 در دارد بهارـقـی آنــنایـآش شمـو چـاز ت قید پیراهن برآ از گل ساعتی چون بوی

 بهار دارد سبزه را از خواب غفلت چند بر موج توفان گل استهم پایمال کهکشان 

 ر خون جگر دارد بهارـهایی چند ب پاره غافل مباش از صالی رنگ عیش انجمن

 ر دارد بهارـن بر کمـم صبح دامـاز نسی ای رنگ از نظرها رفته است چشم تا واکرده

 ی آتش شرر دارد بهارـصفحهٔ ما گر زن زین هستی موهوم چید نتوان گلیبی فنا 



  
 

 

 3از 3

 دارد بهار جز شکستن نیست رنگ ما اگر کند ز خزان آیینه دارد صبح تا گل میا

 هرچه دارد در فشار چشم تر دارد بهار د کز اسباب نشاط این چمنــنال ابر می

 گلستان بیشتر دارد بهار ی درـانـاین مع سعدی قانعم گل و سنبل به نظم و نثر از

 که گردد بسملت بر من نظر دارد بهار هر کند تبسم می مویم حسرت زخمتمو به 

 زین چمن بیدل نه سروی جست و نه شمشاد رست

 ر دارد بهارــه سـش دودی بـتـامـال قـیـاز خ

** * ** 

 وان دارد بهارـــارغ
 زنده جان دارد بهار 

 اروان دارد بهارـــک
 

 روان دارد بهار ــره

 ران دارد بهار ـــبـدل

 شان دارد بهار ــا نـب
 

 عز وشان دارد بهار 

 دان دارد بهار ــــخان

 دارد بهار اذان صوت
 

 از آن دارد بهار 

 ان دارد بهارـام
 

 دارد بهار  النـبــلـب

 ان دارد بهار ـــاریـق

 تان دارد بهار ـسـلـگ

 

 روان دارد بهار سرو

 آب روان دارد بهار 

 روان دارد بهار  سرو

         روح روان دارد بهار


