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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيعبداللط     

  2011 پنجم جو	یکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مپنجـمت قس(
  

  نويسنده و) 2011اپريل  23صفحۀ ( 2011اپريل  22ِف  مؤرخ ــاز نوشتۀ پرلط که  با اطمينانی   

  شاعر توانا و مبارز انجنير صاحب معـروفی حاصل گرديد، اينک  بستۀ اشعار دوران دربدری و   

  رايش 	زم،  به تدريج بی سرنوشتی  اقامت پاکستان خود را تقديم  نمودم،  تا بعد از تصحيح و پي   

  بدينوسيله از جناب  شان و. پيدا کند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"افتخار نشر را  در پورتال    

  .صميمانه سپاسگزارم تمامی متصديان معزز پورتال عزيز و باوقار ما    

  

  

  جای  تو به جان و دل و ديده ست مرا

  ست مرابی تو لب پـــُـــــــرخنده نديده 

  تا از تو جــــــــــــــدا شديم ای مايۀ ناز

  کس لحظه ای بی گـريه نديده ست مرا

  

***  

  م جاناَود روح و روانعشق تو بُـ

  ــل، لبانم جاناــتازه  بود از لعـــ

  امی اگر از کنج لبانت  بدھیـجـ

ُ کبتازه    جانا شوکت و شانم دــنـَ ـ

  

***  
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  ل ندانمچـه غــوغا بوده  اندر د

  از اين غوغای دل حاصل ندانم

  لطيفم  را به غمھا  مبتW کـــرد

  نشد رحـــمی  بدين  منزل ندانم

  

***  

  تا چند کنم بھر تو صد شور و شرر آه

  تا چند توقف بدھــــــــــــی دور قمر آه

  يک دور بزن در وسط ابــروی عشاق

  تا پوره بسازی به خـــــــــدا نيم قمر آه

  

***  

  حالت زار من خبر کی داری؟از 

  از تودۀ خـار من خبر کی داری؟

  دانم  که  وفا نبوده  در قسمت ما

  از قلب فگار من خبر کی داری؟

  

***  

  تير ابروی تو گـــر بر صيد آواره زند

  سوی ما آيد و بر اين جــان بيچاره زند

  تا شوم بيدار از خـــواب گران بيھُــشی

  ره زندزخم حسرت آيد و بر قلب صدپا

  

*** 


