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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيــــعبداللط     

  2011 م جو�یھشانزدکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھدچارقسمت (
  

  نويسنده و) 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   

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

  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    

  

  

  اودانۀ ماستـــــــــــج  يار ما عشق

  ماستو ھم چغانۀ  است سينه چنگ

  دلانب ــــــجه ب سر کشد   ھاشعله 

  انۀ ماستــــــــــــــدام خاندرونش مُ 

***  

  جوانی دارمدعوای عشق تو  با

  فشانی دارماز لعــــــل لبت  قند

  باده و َمی ھرگزز  رسوا نشوم

  انی دارمـنھصد رمز درونی و 

***  
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  ان به جان آمده استـاز بادۀ ناب ج

  آمده است از روی تو رونق بروان

  بودسته تمنای وصالت ـــاز بس ک

  بی لعل لبت جان به فغان آمده است

***  

  هشد غم او زبون درد وز  اين دل دگر

  هشدفزون د ـاز ح ين و نوحه کهببناله 

  تر نگر  انچشم و دو نگاردم بيا  يک

  برون شده  ونـجيحخانۀ رود  ز ديدهک

***  

  که دارم از سن و سالی  نالم ه ـچ

  که دارم یشرح احوال زا چه سود

  اری نفس نيستــب  درون سينه ام

  دارم ال و از قالی کهـــاز ح منال

***  

  تو در سر بود مرا یِ ھای و ھوباز آ که 

  بود مرا ک ابتريبز رقای بيم ــــــــــــــک

  نــــو سخر ازوو ميا پيش غير   منشين

  بھتر بود مرا  هـــچ سفله غيرِ ز  دوری 

***  

 


