اصل شهود

چه دعایی بتوان گفت ز تسبیح وجود
مهدیا عشق ز نامت چو درآمد به سجود
جان عالم تو بیا رخ بنما دل بربا
نقش هستی به جز از نام تو در دست نبود
تویی آن نرگس مستی که خدا خلقش کرد
عطر آن چادر خاکی و همان دست کبود
و خدا لطف به خلق دو جهان کرد که باز
غم عالم به دو چشمان قشنگ تو زدود
گره کور به ابناء بشر افتاده است
که جز از ادعیهی ناب نشاید که گشود
همهی حور و ملک در صف خدمت هستند
و نباید به جز از بال شما بهر فرود
چه بگویم که ز توصیف شما الل شدم
که مگر چهرهی زیبای تو را شد که ستود؟
همهی خیر جهان را به کناری بزنید
چو دگر قامت رعنای شما رخ بنمود
به سراپردهی قلب ازلی باید رفت
نیست بابی به جز از راه شما بهر ورود
و خدا خلق که میکرد جهان را ز عدم
جان زیبای تو بودش همه را اصل شهود
تویی ای عشق به درگاه دل خستهی من
همهی دارو ندارم همهی بود و نبود
و نگویم که دگر واژه به تحریر نشد
به جز از وصف شما شعر نباید که سرود

الهه فتحی

آسمان حق

گل زرد بیابان هم بدون آب میمیرد
پس از یک سال بیآبی شود سیراب میمیرد
به تصویر کبوتر روی دیوارت توجه کن
وگرنه جوجهی تنها درون قاب میمیرد
اگرچه رسم در جنگل شده خواب زمستانی
ولی بیچاره آن کس که فرو در خواب میمیرد
اگر کاالی مستی بیطرفدار است در دکان
یقینا کنج انباری شراب ناب میمیرد
زمانه خصم میجوید چنان که ترس میگوید
که اول شبنم و گل بعدشان مهتاب میمیرد
خریداری شود هرکس که رنگی خاص بردارد
در این بازار حتی گوهر کمیاب میمیرد
اگر هجران فرهاد است پایان حکایتها
چه فرقی میکند باصبر یا بیتاب میمیرد
چنان عبدی گرفتارم که وابسته به موال شد
اگر دورش کنی از خانهی ارباب میمیرد
اال ای اختر هشتم میان آسمان حق
غالم روسیاه خویش را دریاب؛ میمیرد
همین دریا هزاران قهرمان را برده در کامش
اگر دستی نیاید او در این غرقاب میمیرد
کمی تعجیل کن تا نوشدارو را اثر باشد
در این افسانه آیا باز هم سهراب میمیرد؟
سیدحسن سعادتنیا
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