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  عبد اللطيف صديقی للندری

  ٢٠٠٩ اکتوبر ٣٠ کانادا ــ 
  
  

 بری خاص مناظر از ،باشديم کابل تيوالی چاردهی ولسوال مربوط و بوده زادگاهم که "للندر" زيانگ دل و بايزۀ دهکد
  .باشديم برخورداری خاص شهرت از که بود، رنگارنگ  و فواکِهها وهيمی دارا بوده خوردار
 وی مادی ها ثروتی تمام وطن دشمنان و استثمارگران رياخۀ ده سه از بعد که  کهيطور همان تأسف کمال به مگر
  .اند ساخته نابود و برده نيب از آن مثمر ريغ و مثمر اشجار با هم را درللنی بايزۀ دهکد اند، نموده نابود را مای معنو
 و نموده للندری شبها ازی اد يباشم، داده تجسم زيعز خوانندگان شما به را سال ٣٠ از قبلی هايی بايز نکهيا خاطر به

  :مينمايم زانيعز شما شکشيپ که ام سرودهی مثنو قالب در رای شعر
  
  

  رللندی شبها ازی ادي
  ميداشتی اميپ   ودـــــــــخ  اريد  از        ميداشتی کام که اـــــــه شب آن ادي

  بهار دامان بود راوتــــــــــــــط پر        ذارـگلع هـــچی بلبل هــــچی گل هـــچ 

  نشان های مست و ورــــش از داشتند        داستان ک يگل برگ کي رــه بود

  سرور وی شاد زی آواز هـــــــچ وه       زدور آمدی م سازی نوا هـــــــــــچ

  نيدلنش صوت استـــخ یم فضا از        نيپرطنی اــــــــــــــــآوازه دلنواز

  سحر تا گوشمه ب وشـــــــخی نوا با       گر هــــــنوح  مرغکان  یها  نغمه

  بهار باد صبحگاه مينس وشـــــــــــخ       نوبهار بر  خوشا من بر  خوشای ا

  هرطرف چراغان چون گلشن و باغ        طرف رـــــــــه  افشان بال بلبالنم

  زمان بيآس ز مـــــــــــــه بودم دور        جهان در  ودمــــب شاد منی دم آن

  نداشت نم چشمم،  بودی سرشکی ـک        نداشت ره  غم شب فرخنده اندران

  من هوش در حادثهی واـــــــــــنی ن        من وشــــگ در  ها بومی صدای ن

  ها آواز ها افسانه ها صهـــــــــــــــق        رازها صد  داشتم  ودــــــخ  دل با

  من جان از زدود یم ها مــــــغ باد        من جان بر  یشد افشان ورـــن ماه

  خروش و وشــج دلم در زديم موج        گوش به آمدی م آبی صدا وشـخ

  بم و ريزی نوا در ربابم ونــــــــچ        غم و شور از مــــدل بری ئصدای ن

  بهار نو از بود رسندــخ دل و  جان        بهار باد ديوز یم وشــخ و رمـــخ

  دل راز صد وی مست و عشق ورـش        دل آواز خودم  با  ردمـــــــــک ساز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  است اختر روز همچو من شب نيا        است گريد جانم که کردم یم رـکف

  مرای اد يو  یمست و  عشق وشـج        مرای شاد دل هـچ وشـخ شب هــچ

  بها پر در ختير یم روـــــــــفی ک        نوای ب چشم داشتی سرشکی ـــــک

  داشت دلباز ه ایقطر هر از نچهـغ        داشت آواز کي  آب  یاـــــه موج

  دل آواز هم و ساز بر ها وشـــــــگ        دل راز ما  شتنيوـــــــخ با  ميداشت

  مرا دُبی ئايدن اهشـــــــــــــــنگ کي       مرا دُبی ئفضا  بندهيز هــــــــچ  وه

  شيخو اسرار از بودمی م داــجی ک        شيوــخ افکار در ميبود ور غوطه

  مرا شبها نيا ودـــــــــــــب ميدا کاش        خدا اهـــــــــدرگ  به من کشودم لب

  وبهارـــــــــن باد ز  من  بودم مست        بهار باد با  صهـــــــــــق صد داشتم

  شيخو دلدار از بود هانمـــــــج کي        شيخو ار ي ردمـک آغوش اليخ در

  بشد ليزا داشتم کهی غم رـــــــــــه        بشد حاصل تن و  جان مراد ونـچ

  ديخر دوهشـــــــــان بار مردم جمله        ديپد آمد همه کس بر  یغم رــــــگ

  سحر رخندهـــــــــــف و بايزی شب چه        رــسح تا شب  آن در من بودم شاد

  بود راز صد رـــــمظه گلشن و باغ         بود آواز کنار  وی وـــــک همه در

  برون شد دمـــــــآن دست از مرا دل         فزون  من عشق سوز شب آن بود

  صفا و دقـــــــص تيآ  باشد  عشق        خدا سر رــــــــــــــمظه باشد عشق

  عشق مانيپ هم و برعشق خوشای ا        عشق وهمدستان برعشق خوشای ا

  عشق ساز جانم داد نوازش هـــــــچ        عشق آواز رگم و انـــــــج در بود

  عشق ساز و سوز و آواز و مهـــنغ        عشق راز  فايلط  دل درــــــان  بود

  آموختم عشق درس شب انــهم در

  آموختم عشق ز عشقش ذتــــــــــل

  

  
 


