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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيـعبداللط     

  2011 م جو�یھدژھکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھدزناشقسمت (
  

  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   

  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    

  

  

  

  جانا تخمار غمين بوده انـاين ج

  جاناارت ــــــلب فگب قطل دل در

  ھستمو حيران رار ـق یو ب آشفته 

  جاناانتظارت در و  رهبه  چشمان

***  

  بجان عاشق جانان شده امکه  ھست عمری 

  سر و سامان شده ام بی رخش  نایــــدر تم

  مستسر آيد و آيد  ـار مراـــي ر ـــــــنظ در

  ه و حيران شده امواِل  زان سبب سخت چنين
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***  

  ان من فدای عشقـــبيا ای جان جانانم که ج

  بيا ای راحت جانم که ھستم در ھوای عشق

  شمانمدايت باد چــن چشمی که می بينی فبدا

  آشنای عشقام ــــنز چشمانم  بود روشن دو

***  

  بار بود که غمشم ه سازـای وای چ

  ديده خونبار بود راقـر و فــــھج از

  د مرا دگر بجان صبر و قرارکی بو

  رم اسرار بودــــبی روی تو کی مح

***  

  ار زلف سياھش اسير شدـــــــا دل به تت

  زھير شد جان از فراق روی چو ماھش

  يانعشود  وصالت  لقای  اـــتروز  يک

تو پير شد ھجـــربين که و  وانــج بوده  

***  

  تو ود شيدایــــدمی اين دل ب ھر

  توای در پـنادمی افتيم  رــــــــــھ

تو رعنای د ـــــــــــــن قيند آببتا   

  تو در ھمه جا شورش و غوغای

***  

  

 


