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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيـــعبداللط     

  2011 م جو�یھازددوکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھديازقسمت (
  

  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   

  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    

  

  

  

  باد تو ربانـق به  من انسرو ج  !ای نگارم

  باد و�ن توــج راهِ  اکــخسر شوريده   اين

  دان تو شپيم وقف مدل پر سوز و ساز صد

  تو بادرمان ـف  محکوم  ز غم وين تن نا�ن

***  

  صفا می بينمعين را ـترخسار   صبح

  وه چه بجا می بينم ،یجوھر پاک توئ

ايام فراقنس که ھستی ھمه را مؤ ای  

  جزا می بينمروز  ه ما،وشۀ چشم بــگ

***  
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  رس نيستداد ،غم بار شد انمـــه جب

  جرس نيست مرا در سينه جز بانگِ 

  ؟دايا چون کنم با حالت زارــــــــــخ

  نفس نيست اما ،تنگ در سينه  م ـدل

***  

  و پيمان دادم رارـــــق  مھت روی  با

ُ ــبه ق زونــــمح دل صبر   دادم رآنــــ

  کنم شب ناله ھمه از ھجر رخت شب

  ان دادمانجبه  ان ـکه ج  زود آ صنما

***  

  ا دارد يارـوفـ  من رویه يک چند ب

  من جور و جفا دارد ياره يک چند ب

  و ليلی صفتم پيش آيدــــــيک چند چ

  صفا دارد يار  امـــــــکند و ج مستم 

***  

  مگير شد صنم  زلفِ  روِ ـتا در گ

  مشد يرنخج وـــدر دام فتاده و چ

  يد ز وفاآ پيش منروز نشد  يک

جوان بُدم پير شدم صنم از ھجرِ   

***  

 

 


