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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
  عبد اللطيف صديقی للندری   
  ٢٠١٠ اکتوبر ١٩ تورونتو ــ    

  

  

  

  مغفورم و مرحوم مادری رثا در

  نورجهانی اجــحی بی ب
  

  
   مادرلطيف در کنار

  
ما غمگساری ُبد زيزــــــــــــــــــع مادری ا ما قراری ب دل و جان  گاِه دهـــــــــــسجی ا        

ام کنار ازئی تو هرفت که اـــــــــــــــواحسرت     اليع هم و  آل بشد  ملول وـــــــت  مرگ از  
ما دار ردهـــــــــــــــپ و  دلنه يغم مادری ا     ما جانی دعاگو ، ادــــــــــــــب شاد تو روح  
ما ارــــــــروزگ و       حنظل شدست روز من مادرم ،گشت زانـــخ  توی ب عمر  زارـــگل  

تـــو مرحمت کردگار ما قـــــــــح بهی بود     مادرم که ميگو و  فشانم  مـــــــغ اشک صد  
ام داغداری  گلو  مـــــــــــــــغ جهان  دريگ     یهم برم لب بر تو اد يو  امــــــن که  هرگه  

ما ادگاری يا کنم تو ادــــــــــــــــ يهروز هر     توی نوا خوش گـرد  گوش به  رسد یمی ک  
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ما دواريام رــــــــــــــــــخاط توی ا بوده هم     یا بوده  دهيغمد دل نيا غمگسار وـــــــــــت  
ما تاری شبها     روشنگــــــــــــــــر دو ديده و مسکنم دور بود  هــــــــــک  شمن بری بخشا  
پايبوس کــــــــدامين ملک روم؟     ای مادر فــــــــــــــرشته صفت،  رويدار ما به پس نيز  
مانکـــــــــــــــــــــو سير و باوقار  مادری ا     یا دهيپرور خود  غمکش انـــــج  به را ما  
ام انتظاری بر  حشر  گاهـــــــــــــــصبح تا     یا کرده ادي  خود رـــــــــــــــــفمسا ۀبچ زا  

ما اريشهر و دل زيزـــــــــــــــــع مادر  یا    زيعز مادر تو  همت و  امــــــــــــن به  نازم  
ما رغبا بی دل و انـــــــــــــج گاه بوسهی ا     دهم سر  سوز جان  ۀنال هچــــــــــ تو اد يبا  

ما اقتداری ا وی بلند و تــــــــــــــــرفعی ا     جگر در ونــــــــخ و دل داغ به ه ایپرورد  
ما انتظار ستمی کشی م  حشر اـــــــــــــــــتکی بود کسی       جهان  هــــــــب من ز تر آواره  

  فيلط دهد سربا صد هـــــــــــزار ديدۀ  تر 
  ما سوگوار دل ز فغان و وحهـــــــــــــن صد

 


