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جوار حق

وندی که نشاید بی جوازش انروعدن ستایش از بهر خدا
نشاید زندگانی را دمی جود  و جزایش نپرستیدن

نشاید فرزاهن ای آرام دوست باشد و دمی سست شود او را ستودن
ر دوست باشد و شبی عاری ز مدحش آرمیدن ده ای بیدا نشاید دلدا

اینک زنهار تو ای فرید و وحید رد آفریدن
حمیم رحیمی که اتب و توانش را سزاست اندیشیدن

نشاید روزگاران را همی با حزن و حسرت رد نوردیدن
نشاید رپده داران را دمی رد زبم یار از عیش و عشرت وارهیدن
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کوثر رضوان

دری گاهیست که رد این گلشن عمر
زل خوان شده ام مست و خرامان و غ

هن ی عقل دوخته ام چشم رب شیوه ی رندا
گاهبان شده ام رام رب کلبه ی رپ محنت آافق ن

عمر خویش را چون باده رپستان از باده و می
مینوشم و با ساقی ملک هم پیمان شده ام

هم نشین خوب رویان بودنم بس آرزوست
ر مستان شده ام صد حیف که هم ساغ
لیک نیست مرا باک از زندگانی قصیر

با این وجود ارزنده ی کورث رضوان شده ام
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اشتیاق نور
هر روز گلدان کوچک کنار پنجره را به آرامی می چرخاندم به قسمتی 
که روی برگه ها به سمت من باشد اما  روز بعد که دوباره رساغ گلدان 

می رفتم رو به سوی نور چرخانده بود.
این داستان هر روز ادامه داشت من به گل و گل به نور راغب بودیم.

برای  را  داد قلم شعر مرا  از خود نشان می  نور  برای  سامجتی که گل 
توصیف احساسش وادار به تقدیر کرد...

این چه احساس لطیفیست که رد گل هویدا شده است
هر چقدر دور شود بار دگر جانب نور سرگشته و شیدا شده است

شکیبایی گل بسی زیبا و قشنگ است ورهن نور گذرا
ند چشم آسمان چه شهال شده است با هر افولی میرود ات گل بدا

این اشتیاق و انتظار بهر گل حکمتی دارد که آن
رد احتشام و انتشار اقمتش آهسته و آرام پیدا شده است.
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ساحل

رد خیاالت غوطه ور
افرغ ز بدعهدی ایام هنوز

رو هب ردیای رپ از صوت ماکیان
رپشی کردم ز ماهی چموش

دنیا را چگوهن دیده ای؟
گفت هب من:

ساحلی جنب خروشانی این بحر زبرگ
اهن!چیست این بحر زبرگ؟

انتالف سختی و آزادگی راحتی
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نقاش ذهن

نقاش توانمندیست ذهن
نقش رب آبی آب

نقش رب خاکی خاک

نقش رب باد می زند این نقشبند قدر

نقاش توانمندیست ذهن
نقش رب انزکی ارب

نقش رب چابکی رعد

نقش رب جمله ی افالک می زند این رّد رپ ثمر

نقاش توانمندی ست ذهن



e

1۰

ونشته های مننها  اهن

نقش رب رزیش گل

نقش ربخیزش این شاخه و بن

کاک می زند این خرد با هنر نقش چون داهی ح


