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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيعبداللط     

  2011 م جو
ینھکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھنمت قس(
  

  نويسنده و) 2011اپريل  23صفحۀ ( 2011اپريل  22با اطمينانی  که از نوشتۀ پرلطِف  مؤرخ    

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

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

  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    

  
 

  

اده پيماــو ب  مستکه  دارم دلی   

  رده قتل و يغماــــــيار ک مرا آن 

  چو بينم يار خود از شوق رويش

  پا م سر را به يارم در تهِ ــــــــنھ

***  

  دل دارم خدايا  به  م عشقشـــغ

  بارم خدايامي  و ابر از چشمــــچ

  ز ھجرانت بنالم روز و ھم شب

  اخداي وِه غم بارمـــــــــک  بدوشِ 
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***  

شدهدور   رمــــــــــتا يار ز پيش نظ  

  کور شده راق او ببينـــــــم ز فچشم

  آئی  مالـــــــــح سراغروز نشد  يک

  زار و رنجور شدهکه تا خود نگری 

  

***  

  ل غم باشدا بدــــبی وف  ز يارکا

  کم باشدوشی ــو خ  اه غمھانباشت

  دشو ياراو  که اوه دم بش من يار

  ماتم باشد و نصيبها که از نآ  نی

  

***  

  کس نداند نه تنگ وــنفس در سي

  کس نداند وانند سنگ ـــش مــدل

  شود چون يادم آيد ونــــخدلم پر

  کس نداند ورد رو به جنگ آکه 

  

***  

  کنم نوش  مــــئدا را   عشق  شراب

  مدھوش گردم مست وب يکسرکزان 

  ؟جان و دل کدام استه دگر طاقت ب

  من ھماغوش  رقيب  با ردی ــکه گ

  

***  

  من پرس ر جانان زــــــساغ حديث 

  من پرس ران زاشريک مست ميخو

  دمی بی باده و می؟  ا باشمـــــــــکج

من پرس ز مستان مھمدآن ف ــلطي  

 

***  

 


