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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيـــعبداللط     

  2011 م جو�یھدچارکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھدازدوقسمت (
  

  و نويسنده) 2011اپريل  23صفحۀ ( 2011اپريل  22ِف  مؤرخ ــبا اطمينانی  که از نوشتۀ پرلط   

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

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

  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    

  

  

  

مچه ناشاد شدبی وصل تو ای يار   

  مو برباد شدـــــــدر حسرت الفت ت

  زار ون بلبلِ ــــنالم ز غمت مدام چ

  مرياد شدـبه ف ببينزين ــبا قلب ح

***  

  و افغان دارم  ناله  غمتزانا ـــــج

  ال پريشان دارمــــــــح  بلبل صفتم

  و طافت در دل قرار کی مانده مرا

  ريان دارمــگ ديدۀ   در روز و شبم
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***  

  کشان مندامن  وی اوــــروم در ک

  از اين درد و از اين بار گران من

ُـ حال ره گپريشان   بين رده ام ــــم کـ

  ه سوی آشيان منــــــب  روم خسته

***  

  سينۀ تنگ بنگر و انـــــــبيا يارج

  چرا ھردم زنی بر شيشه ام سنگ

  هدِ  انه ایــــــــپيم  مرا از آن لبان

  ام گلرنگــج انبريز  لب  ز کنج

***  

  وشتوار خان مد موجتو آ  ویـــکسر از 

  رخسار خوشت م با مھرِ عاشق رويت شد

  من مالقبلۀ آ  تو گشته  ابرویاق ــــــــط

  ديدار خوشت یبنما ،روا اجتم بنماـــــــح

***  

  مرا در گوش کن  رفِ ــدمی جانا بيا ح يک

  عشقم نوش کن امــنباشد جر ترا عشقی ــــگ

  یآ، دمی در خلوت گر ترا رازيست با دلبر

  در آغوش کن وشـــــود مدھدلبر و دلدار خ

***  

  

 


