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  عبد اللطيف صديقی للندری   

  ٢٠٠٩ سپتمبر ٨     تورونتو  ــ  
  
  
  

 را ما توجه محراق که اشتمدی تلفون صحبت" یميرح "جناب دل، بيحب شادگستر فرزانه، زيعز دوست با
 ، سرودم را شعر قطعه نياو  دست دادبرايم  یحالت يکساعته، صحبت از بعد .داديم ليتشک حافظ و دليب موالنا،

  .بود حافظ الميخی هاد که
 بود حافظ یايدر نيا نداشت، وجود قطرَه دگر نجايا شد، وصل ايدر به آن امواج همه با که بودای  قطرَه ما کالم
  .شد دايپ کالم دايناپ تيشخص ک يدر ، گفته ايدر را همه گفتم، آنچه و سرودم را چهآن و

     
  

  

  عالم ۀمحنتکد
  ئیتنها غم از داد وبانـــــــــــــخ پادشهَِی ا"                                     

  "ئیآ  که بازاست وقت ،آمد جانب توی ب دل
  لد و نيد  زنــرهی ا ،تن نيميس وشی لول
  ئیرجاـــــــــــه فاسق ،ین ميداريد عاشق ما
  یباکيب و  نــــکی رند  ،تفگ مغانم ريپ  ید
  ئیاسايب که  دم آن  ،یگرد داــــــج عشق از
  منصورم  وـــچ  نديگو  ،عشقت  ۀمدرس در
  ئینايم ساغر با،  من برفتم شيوــــــــــخ از
  یوتسنا المـع در  ، صورتی ب صورتی ا
  ئیبنما که است ونـــچ،  را ی قيحقی رو آن

   من سرشت بودست ،یامـــــــبدن و ئیرسوا
  ئیايدر تو که رايز،   را ما  بده رعهـج کي
  دوستی ا ودــــخ ز ميرفت،  رتيح ۀيباد در
  ئیآ باز که است ، خوب ميآ ودـــخ به باز تا
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  یمستور ۀپرد در،  بود قتيحق راز ونــــچ
  ئیگلها ِ تر بايز،   پنهان مشو  وـــــت گل در
  نميد و دل و جانی ا ختير سرشکم دهيد از
  ئیتنها  لوتــــــــخ در،   ئیآی دم کاشی ا

  پوشم هيس وانندـــــــــــــخ،  قسمت ۀريدا در
  ئیصحرای وـــــآهی ا ،هستم رخت مجنون
  لوهـــــج کيه ب عشق در،  بالم و پر بکشود

  ئیحايمس حرو تو  انم،ــــــــج ی کن  زنده تا
  حافظ نــــــسخ استاد شد،  کالمم  مشق سر

  ئیرساَپ ـــــــــــــِهخلوتگ داد، عشقم آموزش
  را "یقيصد" دنيگو  ،دل  زمـــــــب  ۀحلق در

  ئیبايشک و است درد ،مــــــــــــعال ۀمحنتکد
 


