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تا باد نوبهار ز هر سو وزان شود 
آفاق جلوه گيرد و دنيا جوان شود 

در باغ و بوستان، گل زيبا به کبر و ناز 
بر شاخسار، خرم و خندان، عيان شود

بلبل چو عاشقی که ز کف داده دين و دل 
بر گرد يار، چهچهه زن، نغمه خوان شود
سنبل، چو زلف يار، دمد از نقاب خاک 
سوسن، طرب فزا، چو رخ دِلستان شود 
سازند سبزه و گل و ريحان چو انجمن 

بيد ُکهن به محفلشان سايه بان شود 
 هر سو نوای شادِی مرغان ز شاخسار 
از سينه می برد غم و دل شادمان شود 
بر روی غنچه، گاِه َسَحر، باد صبحگاه 

هی بوسه زن لبش چو لِب عاشقان شود 
چون موسم بهار طرب زا فرا رسد 
بيدار، هر گياه ز خواِب گران شود 

از امر حق، دوباره گل و سبزه می دمد 
تا باد خوش نسيم بهاران وزان شود 

«سلطانيا»، به چشم دل خود نظاره کن 
تا نور حق بتابد و غفلت نهان شود

دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی
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دو کوچه باالتر از تماشا بهار شد بال و پر تکاندم
نماند از اين خانه جز غباری و خانه را آن قدر تکاندم
و چشم ها را دوباره شستم و مثل ماهی از آب رستم
و سقف دل را سپيد کردم و فرش جان را سحر تکاندم
نفس تکانی نکرده بودم چه بی هياهو نفس کشيدم
جگرتکانی شنيده بودی؟ صدف شکستم جگر تکاندم
پر از شکوفه ست شانه هايم ميان توفان و باد و باران
به دامنم ريخت يک جهان جان چو شانه را بيشتر تکاندم
لباس چرک نگاه خود را ز مردم ديده دور کردم
چه سخت بود اين نظرتکانی به چوب مژگان نظر تکاندم
پرم شکستند پر کشيدم دلم شکستند دل سپردم
سرم بريدند خنده کردم سرم بريدند سر تکاندم
نه چپ نوشتم نه راست خواندم نه شرق گفتم نه غرب رفتم
تهی ست از هرچه جز بهاران دلی که از خشک و تر تکاندم
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ناگهان
شيشه های خانه بی غبار شد
آسمان نفس کشيد
دشت بی قرار شد
بهار شد!

سعيد بيابانکی


