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  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  عبد اللطيف صديقی للندری

   ٢٠١٠ جنوری ٥کانادا ــ  
  
  
 صحبت ،صاحبی معروف جناب ، دوست شعرِ  شاعر  وهيگرانما ۀسندينو زم،يعز تينها  دوست با
 مورد که آوردم نوازش به رباب تار رگ در را ها راگ ازی ک يصحبت انيجر در .داشتمی فونليت

  .ديگرد واقع شان پسند
 ،الميخی هاد که سرودم را رـشع قطعه نيا ههيالبد یف و داد رخی حالت ميبرا رباب سرودن از دـبع

  .شد دايپ کالم دا،يپنا تيشخص ک يدر سرودم که را آنچه و بودندی معروف جناب
 
  

 رباب تارۀ نغم
  

سرود دايش دل رودش، اينس تار  رگ       کــــزسرود ما رباب  ارــــــــت  صنم بايز چنان آن  

سرود ا روح افزِ جان در را عشق نآ  شکات      چنان دش برپا عشق ودمــــــــــوجی سراپا از  

دسرو جاز رگ رگ اندام من بی ـآن چنان ک      او بخش جان و دلکش  سرود از  مگشت وـمح  

دسرو ايدر چون دهيد در دل زيانگ شور ساز      دلی ايدر در ارـــــ يعشق شور زدی م موج  

سرود افزا انــــــــــــــجی آوا دلم ستانين در      دل و جان  شينوا سوز زو، نغمه نوازش دش  

سرود دلهاۀ کعب ونــــــــچ را عشق نيا ۀنغم      پا بهی شور چنان شيواهاــــــــن سوز از بود  

دسرو تنها غم شام در  مـــــــــدل زآوا  و زاس      عشق راز صد دـُــب بنهفته اش نغمه نيطن در  

سرود اشيو  م  چنيناري،   خاطرم  ديص بهر      عشق جانسوز ۀنال زديم موج  جان و  تن در  

سرود بايز آن از ،مهواــخيم که بايز چنان آن     ار ينگشتا سر از را دل راز مه بـــــــودجست  

سرود نايم رگشه  تارا   تار  آن  رگ       کـــزها ناله نيطن دش ربابش ارــــــــــت  رگ رگ  

سرود باال عالم  از  انـــــــــج زار  یها ناله      دلم راز اش نغمه و سرود در انـــــــينما شد  

  "فيلط " شعشق ست کزدبو او نيرنگۀ غنچ

  سرود جا هر خبری ب  جمالش بر  بودم رهيخ

 

 
 


