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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  "اسير"مد نسيم ــ   استاد مح

  ٢٠١٠ دسمبر ٨     فرنکفورت ــ 
 
  
  
 دريای هنر فرياد محبت از

  

 .ه بزرگی و عظمت دران نهفته باشدخاب کنم که همميخواستم عنوان اين نبشته را طوری انت
هردل پسند وطن،  ، باعظمت ومند ملیهنر پارچه شعری بود درمورد منظورم نوشتن مطلبی و

فعاليتهای  با خود را صادقانه وعاشقانه وقف مردم خود نموده و هنر فرهاد جان دريا که زندگی و
ال به  در محبت و وحدت را های صلح وپيامبين مردم ،  در سفر و سير هنری و ی ناپذيرگخست

  . و دلها می رساندها به گوشهای دل نشين الی آهنگ
 در شعظمت کنسرت با ۀهای زنجيره ئی اين محبوب دلها در واليات و مشاهدنسرت کۀبه سلسل

ی اواليت هلمند که  با اشکهای محبت و مسرت استقبالش کردم، حيفم آمد که با شعری يا نوشته 
 وحدت ملی سرتاسری در مند به آرامی وه ر دانی نشود، گرچه مردم قدرشناس وعالقازو قد
هم شعر   اينک من.دقدردانی کرده ان  و پيام يادها و خود با کالم فرهاد دريای عزيز ، ازوطن

  :ذيل را نثارش ميکنم
  

   دريا  ره پيماست ایـــهين دريِم، دريا      درياست  ۀموج روشان ـــخ
    درياياستؤ ر مشعل روزان ــف      تمنا  نخل ــــــــــۀ شاخ وفانگـــش

  هاست  دريا دلۀروغ خانـــــــــــف مباهات      ر  وــــــ  فخۀصعود  جلو
   روشنی بخشاست  درياراغ ـــگانی      چنای  زندــــــــــــــدرين تاريک

   دريا"  زيباست دگیـــــزن "  پيام زدايد    دورتها ز دلها  ميـــــــــــــــک
   آراست  دريا ماه دلرمیــــخورشيد درخشان      به  ن گرمی همچوه ب

  دريا  رحت  فرداستـــــــف  امروز      کمال  رنگينۀژدـــــــــــمنشان  
   دريا سخن پيراست ، ادب پرورگامان       پيش  و مع  نخبگانــــبه  ج

   دريا ديو کشور دلهاستــــــــــ    خ از فيض  کمالش  هـــــهنرمندی  ک
   دريا  واالست نرــــه ن دانا و موزون      به  تنظيم ــــبه  ترتيب  سخ
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   دريا ن و مرتبت يکتاستأه شــدر دل مردم بلند است      ب امشـــــــمق
   دريا  او پيداست ور عشقـ ش ا ميرساند      زــــــــــــ هر جپيام  صلح
   دريا تاست همن پيوند بیـــــدت      دريـــــــ آهنگ  وحبلند کند  دايم  

  دريا  وش آواستـــــخ ياران      نوا پرداز جمع در نواخوشی مرغ چو
  يک قطره گفتی وصف او از" اسير"
   دريا؟ ،ه او درياستــــــــدانی  کنمي

 


