مشارعه
چهـار شخصیت ادبی :محترم اسحاق ثنـا ،حسن شـاه فروغ ،محمـد نعیم دىره و مىالان عبدا لکبیر فرخاری ،هب استقبال این مطلع:

خاک جهان بـو خاک دیارم نمی رسد
حىر بهشت هب حسن ن گارم نمی رسد
اشعاری را سـروده اند ،هک رد ذیل میخىانیـد.

محمد نعیم دىره ،آلمان

نق
ش
خاک جِاى تَ خاک دیارم ًویرضذ
داًـن کَ تعــذ رفتي هــي در دیار غیر
از تطکَ رّز ّ غة ُوَ فریاد هیکػین

چـــْى تلثالى هٌتظـر فـصل ًْ تِار
از لـلَ ُای ضرکع پاهیـر ّ ٌُذّکع
تـــر پای غاعـــراى تلٌذ پایَی ّطي
رّزی اگر تَ کػْر تیگاًَ جاى دُن

دْر تِػت تَ دطي ًگارم ًویرضذ
دضت دعـا تَ خــاک هسارم ًویرضذ
هرغ ضذــر تَ ًالَی زارم ًویرضذ
یک لذظَ هرغ دل تَ لرارم ًویرضذ
ًْری فــرّغ تــر غة تارم ًویرضذ
غعر ّ کالم ّ گرد ّ غثارم ًویرضذ
تاتْت هــي تَ خاک دیارم ًویرضذ

یک لاتلــی تَ پایَی دارم ًویرضذ
از دضت لاضی کَ ز لاًْى کػیذٍ پا
صذ ًمع گل تَ "جُْر" رّیت زدم رلن
لیکـــي ٌُْز تـــْی تِــارم ًویرضـذ

اسحاق ثنا ،ونکىور -کااندا

ااظتنر سحر
جس آٍ تَ پرضع دل زارم ًویرضذ
صثر ّ لرار کص تَ لرارم ًویرضذ
هي هطتن آًچٌاى کَ ز چػن خوار یار خوخاًَُا تَ کیف خوارم ًویرضذ
ایي عػـٍْ ُـای لعثتکاى دیار غیـر یک ُن تَ ًاز غْر ًگارم ًویرضذ
در زًذگـی ًکرد هرا یاد تا خْغی تا هرگ ُن تَ ضْی هسارم ًویرضذ
غـذ راٍ هـا دراز ّ دیــارم ًویرضذ
در اغــتر خــیال ضفر هی کٌن ّطي
ایي آتــرّی رفــتَ دّتارم ًویرضذ
دادضت آترّی ّطــي خایٌیي تَ تاد
تـْی خـْظ از تِار دیارم ًویرضذ
ایٌجا تِــار آیذ ّ گــل تػگفذ ُسار
ترق ُن غْد ،تپای ضْارم ًویرضذ
ضْی ّطي ضوٌذ ضفر تاختن تَ پیع
تا کی در اًتظار ضذر غة تْد "ثٌا"
تا چٌذ "فرّغ" تر غة تارم ًویرضذ

حسن شـاه فـروغ ،لنـدن

عشق وطن
آهــذ تِـار ،تْی تِــارم ًویرضذ در ضر ُــْای دلثر ّ یارم ًویرضذ
یک عوــر دیــذٍ را تَ رٍی یار دّختن از عالن خیال ضْارم ًویرضذ

در آرزّی ّصل غذم پیـر عالثت گر خاک ُن غـْم تَ هسارم ًویرضذ
از گــرد پای یارغــثارم ًویرضذ
در اًتظارطالت ّ صثرم تَ ضر رضیذ
ها را ُْش تَ کْچَی تیراَُ هیترد ُـرچٌذ هیرّد ،تَ دیارم ًویرضذ
غرتت هرا تَ پلَ ی پطتی ًػاًذٍ اضت دًیا ُوَ تَ غیرت عارم ًویرضذ
تاغ ّ تِار ّ ضـثسٍ ّ گلُــای هلک غیـر تردغت غْرٍزار ،تَ خارم ًویرضذ
ضــازّ ًــْای تلثل ایي هــرز تـْم غْم تر غْر ّ ًــالَ ُــای لٌارم ًویرضذ
ُدخت فرٌُگ ّ ًرگیص هطتاًَ ی کثْد تر چــػن فــتٌَجْی ًــگارم ًویرضذ
از ًرگص ضذار کطی ًاّک اضت تَ دل تیر دگر تَ لــلة فــگارم ًویرضذ
از تص خوار تادٍی رّی ّطي غـــذم داًــن خـوار کــص تَ خوارم ًویرضذ
در دل "فرّغ" عػك ّطي غعلَ ّر غذٍ
ضــْزاى هــرا دّتارٍ غــرارم ًویرضذ

مىالان کبیر فرخاری ونکىور -کااندا

اقمت بلند
دضت تِی تَ طاق هسارم ًوی رضذ
آب دیات تردٍ ام از چػوَی ضپِر
ًخچیر هي کَ ًافَ گػایذ گِی ضذر

تر لــــاهت تلــٌذ ًگارم ًویرضذ
هْج لذح تَ غْر خوارم ًویرضذ
دضت ًطین صثخ تکارم ًویرضذ

ازهرزغـْر"فضل"دُـــذ فضل ترجِاى

گْیذ جِاى تَ فیض ضذارم ًویرضذ

تـرداهٌع یتــین غــــثارم ًویرضذ

آًرا کَ ضجذٍ گاظ جِاى ٌُرّریطت
دارم دریف کٌَِ ًگر در هذیظ غعر خْى هیخْرد تَ صیت ّلارم ًویرضذ
هرُــن تَ زخـن للة فگارم ًویرضذ
از فکر تیصالتت ّ رًجْر ّ ًا تکار
هــــرغ ُـُـوا تثال غکارم ًویرضذ
چرر اضت صــیذگاٍ عــرّج تفکرم
تـــر اّج افتخار دیــــارم ًویرضذ
" لٌذى" اگر چَ ًاهذار تْد در دل لرى
"فرخاری" ّدذت اضت کػذ ریػَی فطاد
تر گـــْظ کـــص طٌیي غعـــارم ًویرضذ
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