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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيعبداللط     

  2011 م جو�یششکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مششمت 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    

  

  

  

  شعرم شکر کرد ،ا ذوق سخنخوش

  ده تر کردــــــــدي  محبت به گفتار 

  را کس نداند  ل دلــــــــــز اھومرُ 

  ر من اثر کردق دـــعطای لطف ح

***  

  جنون ديوانه کردهو   مرا عشق

  امه اش افسانه کردهــکه از ھنگ

  ؟ر عمرم چھا شدـــــــــندانی آخ

به قلبم خانه کرده  غم  زارانـھ  

***  
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  تنھا گشته ام زان که  آمد بی تو  شام عمرم

  ا گشته امغرق غمھ مست بودم از وصال و

ای توايق سودـــــــدر ق منزل بسی می زدم  

  گشته امتنھا  هببين و من کر بی پايان ــــبح

***  

  انی يار ماستــــيار ج  ھر زمان آن

  بی وجودش کی جھان در کار ماست

  ميپری !ايفـــــــــلط یبی پر و بی بال

  ماست اسراراره ھا ــــــــو نظ  ديدن

***  

  کو رفتھا نوانيـــــج  من  ز پيش

  جھان و آسمان و رنگ و بو رفت

  ايشـــنرفت از ياد دل بس جلوه ھ

  که در بر کردنش جانم به او رفت

***  

  که مرا چشم نظر سوی توست بس

گيسوی توست کشتۀ  رـــــچشم نظ  

  انوس در جھــــــنيست مرا ھيچ ھ

  روی توستاب ديدن وســـز ھـــــج

***  

 


