
 

 معني شعر بال در بال پرستوها پنجم
 
مي رسد آخر, سوار سبزپوش --بال در بال پرستوهاي خوب   

  همراه با آمدن پرستوی های خوب سوار سبز پوش ) امام زمان ( ظهور خواهد کرد 

شايل از پروانه ها بر روي دوش --جامه اي از عطر نرگس ها به تن   

  با لباسی که پر از بوی خوش نرگس است و پروانه ها مانند شالی بر روی دوش او هستند

ابر با رنگني کامن , پل مي زند --پيش پاي او به رسم پيشواز   

  ل می سازدابر برای استقبال و خوش آمد گویی به ایشان با رنگین کامن پ

بر رس هر شاخه اي گل مي زند --باغبان هم , باغبان نو بهار   

  نوبهار مانند باغبانی بررس شاخه ها گل می زند

باز توي کوچه ها رسر مي کشند --تا مي آيد پرده ها از خانه ها   

  ها رسک می شکند وقتی امام زمان بیاید پردها نیز برای دیدن ایشان از پنجره ها عبور کرده به درون کوچه

از ميان پرده ها پرر مي کشند --مرغ هاي خسته و پرر بسته هم   

 تصویر پرنده هایی که روی پرده ها هستند هم از بین پرده ها پر کشیده و به پرواز در می آیند )آزاد شدن از قفس(

باز هم فّواره ي گنجشک ها --در فضاي باغها پُر مي شود   

  پرواز می کنند و مانند فواره باال و پایین می روند گنجشک ها درون باغ های

شاخه ها درباره ي گنجشک ها --هرکجا رسگرم صحبت مي شوند   

 شاخه های درختان درباره پرواز گنجشک ها باهم در همه جا صحبت می کنند
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بوي اسفند و گالب و بوي عود --باز مي پيچد ميان خانه ها   

  ام خانه ها می پیچدعطر اسفند و گالب و عود در مت

فصيل از عطر و گل و شعر و رسود --مي رسد فصل بهاري جاودان   

  فصلی می رسد که همیشه بهار است فصلی که رسشار از عطر و گل و شعر و رسود است

یبيوک ملک  

بال در بال پرستوهاعر ش ملکی بیوک <=   

سایت معلم یار –سعید ساجدی رئیسی   
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