
 

 محمد اسحاق ثنا

  

 

 

  

 همت مردانه گی
  

   

  رحمی به حال من نکرد دلبر جانان من

 از اشک دریا شد روان تا جانب دامان من

 

  چون طایر بشکسته بر قلبم به خون آغشه شد

 گوش فلک گردیده کر از ناله و افغان من

 

  در روزگار واژگون امام شادی شد تهی

د پرسان مندر کلبه ام روزی کسی نآمد کن  

 

  هرچند آسان ساختم از همت مردانگی

 از مشکالتم کم نشد از یاس بی پایان من

 

  دهقان بس بی حاصله در مزرعه ای روی زمین

 زیرا نمی بارد نمی از ابر نا فرمان من

 

  هرگز ز سعی بی ثمر نتوان ثنا یابی ظفر

 رحمی اگر کسی را نشد بر دیده گریان من

  

  محمد اسحاق ثنا

  کوور کاناداون

۰۱/۱۰/۴۱۰۲چهارشنبه   

  

  



 در سوگ بانوی سخن سیمین بهبهانی
  

  

  

  بانوی سخن آنکه سخندان برین بود

 الفاظ کالمش همگی نغض و گذین بود

 

  در جسم سخن روح دمیدی چو مسیحا

 در کلک زمان گوهر کمیاب زمین بود

 

  پرخاشگری داشت به ارباب ستمگر

ه عجین بودبا مردم بیچاره به یک را  

 

 نازم من آن کلک هنرمند و لطیف اش

 در نقش و نگارش چو صورتگری چین بود

 

  در بین ادیبان سخن سنج زمانش

 چون مردمک دیده همی جاینشین بود

 

  با تیر قلم بر دل ابلیس زمانه

 آماده پیکار بود و پای بزین بود

  

  او زنده و جاوید ثنا تاکه جهان است

خنگوی محین بودسیمین نمرده ست و س  

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۴۰/۱۰/۴۱۰۲  

  

  



 فراق وطن
  

  

  

  زندگی سوخت تار پودی مرا

 داد برباد هر چه بود مرا

 

  رنج من دید مهربان شاعر

 با چه غمنامه ای سرود مرا

 

  نشدم تابع جفای فلک

 ستمش هرچه آزمود مرا

 

  ناله ها کردم از فراق وطن

یا شنود مرا کی کسی دید و  

 

  ای صبا قاصد پیام سحر

 برسان در وطن درود مرا

 

  ناله دارم ثنا ز جور کسی

 داد برباد هست و بود مرا

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۰۱/۱۰/۴۱۰۲جمعه   

  

  



 ُکشته شدیم
  

  

  

 دریغ و درد چرا بی گناه ُکشته شدیم

 میان کوچه و بازار و راه ُکشته شدیم

 

نوی بعد قتل و ُکشتن ماهمیشه میش  

 گناه همین که در اشتباه ُکشته شدیم

 

 که شور بختی ما بیش از این کجا باشد

 که تشنه مانده و نزدیک چاه ُکشته شدیم

 

 نه روز کرد وفا و نه شب پرستاری

 ندیده چشم ستاره نه ماه ُکشته شدیم

 

 نه چیده میوه ای از شاخسار باغ امید

آه ُکشته شدیم به داغ و حسرت و با درد و  

 

 نه یکی و نه صد ، از هزار باالتر

 به انتحار ز بخت سیاه ُکشته شدیم

 

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا
  



 روز عید
  

  

  

  به روز عید دیدم شوخ من خندیدن ات نازم

 به ناز و عشوه از دردی دلم پرسیدنت نازم

 

  به محراب خم ابروی تو آرم سری سجده

بر سجده من بخشیدنت نازم اجازت میدهی  

 

  دهی گر بوسه از لعل لبت دردم کنی تسکین

 عالجم میکنی ای شوخ من سنجیدنت نازم

 

  به این تمیکن بیایی گر به بازار پری رویان

 ز خوبان این همه ناز و ادا دزیدنت نازم

 

  قدت سرو رخت گل هردو زلفت دسته ای سنبل

زمبه این موج طراوت همچو گل بوییدنت نا  

 

  به روز عید دادی وعده ای دیدار شاد ام من

 چی شد با مهر از سوی جفا لغزیدنت نازم

 

  ثنا بالم به عزم استوار ات از ره اخالص

 به هرجا از وفا با میهنت بالیدنت نازم

  

 محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۴۰/۱۰/۴۱۰۲دوشنبه   

 
  



 ملک غیر
  

  

  

  قرار دل کجا بی یاد آن جانانه میگیرد

 روز شب با شاهد مستانه میگیرد قرار

 

  در طواف شمع من پروانه را نازم که اوست

 تا که خاکستر شود مردانه میگیرد قرار

 

  بوالهوس هرگز ندارد مایه عز و شرف

 در طریق آدمی فرزانه میگیرد قرار

 

  خاطر آزرده ءی آواره گان ملک غیر

 کی به سیر گلشان بیگانه میگیرد قرار

 

  لطافت در نزاکت دلبر طناز من در

 هم طراز دختر فرغانه میگیرد قرار

 

  هرکه بیند شیوه مخموری چشمش بناز

 کی دیگر بی باده و پیمانه میگیرد قرار

 

  از غم بی همزبانی تا به کی سازد ثنا

 او به کوه و دشت یا هم خانه میگیرد قرار

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

50/50/4502شنبه   

 

  



 وصف پدر
  

  

  پدر تو عزت دنیا و اعتبار منی

 همیشه ورد زبانم تو افتخار منی

 

  نماد مهر و محبت تویی که میدانم

 به روز شادی و غم یار و غمگسار منی

 

  چو غنچه می شگفم از نسیم حرف خوشت

 به فصل زندگیم بهترین بهار منی

 

  درین جهان پراز غصه و پریشانی

ف کردگار منیتویی که بهترین لط  

 

  به شام غربت تنهایی و شب تارم

 توییکه نور صفا بخش شام تار منی

 

  مرا که دست گرفتی و به مکتبم بردی

 تو رهنمای نخستین روزگار منی

 

  به گوش من سخن از علم و معرفت گفتی

 همیشه رهنما بوده و در کنار منی

 

  خجسته باد ترا این خجسته روز پدر

زت و وقار منیتویی که منزلت و ع  

 

  ثنا به انتظار پدر شب نمی رسد به سحر

 پدر بیا که تو پایان انتظار منی

  

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۰۱/۱۰/۴۱۰۲یکشنبه   

  

  

  



 دزدى
  

  

  

 گهى سجاده از مسجد به صد نیرنگ دزدیدند

 گه هم با زور مكر و با ریا و رنگ دزدیدند

 

ا بردندز باغ سبز میهن گلبن امید م  

 ز دفتر شعر ناب از نغمه ها آهنگ دزدیدند

 

 نه تنها خنده از لب رفت ماتم هم فزون گردید

 فغان خسته گان از سینه هاى تنگ دزدیدند

 

 بدست جنگ ساالران زمام ملك را دادند

 ز مردم عشرت و شادى به زور جنگ دزدیدند

 

 فریب مردمان دادند با عمامه و دستار

شتن فرهنگ دزدیدندحقیقت را عیان با ك  

 

 نه تنها خدمت صادق ندیدم زین ستمگاران

 تمام هستى ما را به زور دنگ دزدیدند

 

 رسند تا بر سر مطلب '' ثنا '' با خنگ رهوارى

 ره ى كوته به دزدى ها دو صد فرسنگ دزدیدند

  

 محمد اسحاق '' ثنا ''

 ونكوور، كانادا

  

  



 بوسه
  

  

  

مال توصبح سپید می دمد بر رخم از ج  

 شام مرا سحر کند یاد تو و خیال تو

 

 بوی بهار میدهد طره ای پر شکنج تو

 چیست بهار در نظر بی رخ و بی مثال تو

 

 بی تو کجاست زندګی ګر نرسی به داد من

 مردم اګر ز حسرتت خون دلم حالل تو

 

 سوخت مرا درین قفس حسرت سیر آسمان

 مرغ دلم رها شود بوسه زند به خال تو

 

ول من اګر شکوه کند ز دوریتطبع مل  

 دم نزنم ز درد خود تا نشود مالل تو

 

 بوسه ثنا به لعل او ګر نزنی و بګزری

 تلخ شود به کام تو لذت ماه و سال تو

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

 سه شنبه
  



 حادثِه بدخشان
  

  

  

 افسوس غریب در تباهیست

 روزش همه شام و در سیاهیست

 

خاک خفتهیک قریه به زیر   

 پاداش چنین ز بیگناهیست

 

 جسمی که نمرده مانده زنده

 چشمش همه اشک وپر ز آهیست

 

 نابود شده ز خشِم طوفان

 در چنگِ بال به مثل کاهیست

 

 از قهِر طبیعت است اینکار

 این درِد عظیم و جانکاهیست

 

 در راِه نجاِت شان تغافل

 بنما که بزرگ اشتباهیست

 

 ای رهبر مملکت بیاندیش

 بی مردم خود چه پادشاهیست؟

  

«ثناء» محمد اسحق   

کانادا –ونکوور   

4502بیست و یکم می   

 

  



 مادر
  

  

  

 شعاع نور میبارد فروغ هر دوچشمانت

 صدای مهر می کارد به قلبم مهر و احسانت

 

 بنازم مادرا ! من شفقت مهر و وفای تو

 ګل امید رویاند به دل آن لعل خندانت

 

د هزاران زره در کویتشحر خورشید می پاش  

 به امید ی که بوسد ګرد و خاک کنج دامانت

 

 زبس منظرګه ی ګلهای زیباست تماشاهیست

 هزاران ذوقمند آید از آن طرف ګلستانت

 

 به پاس حرمت شب زنده داری های شب هایت

 سزد در هر قدم سازم تن و جانم به قربانت

 

 تو هستی رهنمای اول و هم آموزګار من

جان هستم مطیع امر و فرمانت منم تا پای  

 

 حیات جاودان خواهم ترا ای مظهر هستی

 به وصفت سر کنم شعر و شوم هر دم ثنا خوانت

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

۴۱۰۲می  ۰۰یکشنبه   

 

  



 بدخشان
  

گویم به تو از حال پریشان بدخشان   

 افتاده به غم پیر و جوانان بدخشان

 

ر به پا کنای دل تو بنال آه بکش شو  

 بر خاک سیه خفته عزیزان بدخشان

 

 ارگو به چنگال بال ماند و بلرزید

 ای اشک چو باران شو و گریان بدخشان

 

 امروز از این حادثه و قهر طبیعت

 گردیده جهانی همه حیران بدخشان

 

 ای مردم با همت و ای اهل سخاوت

 بشتاب پی کمک و درمان بدخشان

 

مه کاندیدامروز چه شد کرزی و یا هم ه  

 میرفت پی دیدن و پرسان بدخشان

 

 میدید چه غم آمده از گردش گیتی

 بر مردم بی خانه و بی نان بدخشان

 

 صد ها شده بی خانه و افتاده به صحرا

 افزوده شده خانه بدوشان بدخشان

 

 صد حادثه تیر بال گشته حواله

 خورده به گلوگاه غریبان بدخشان

 

نیزامروز فضا گیرید و مرغان هوا   

 از حسرت و اندوه شهیدان بدخشان

 

 خواهم ثنا از ره اخالص و محبت

 زین بعد خدا باد نگهبان بدخشان

 



 

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور ، کانادا
  



 باقیست
  

  

  

 نو روز جاودانست تا این زمانه باقیست

 تا سال إبر و باران تا جاودانه باقیست

 

 زیباست نام نوروز با نغمه و ترانه

سال باد شادى تا این ترانه باقیستهر   

 

 اى مرغ دل سفر كن سوى چمن شتابان

 در شاخ النه اى كن تا آشیانه باقیست

 

 محصول كشت دهقان گر سالها ربودند

 كشت دوباره باید تا چند دانه باقیست

 

 نوروز نام اى من بر خانه بر كبوتر

 پرواز كن تو چندان تا بام خانه باقیست

 

وز با زور كى توان شدمنكر به روز نور  

 نفرین به حكم ناحق با تازیانه باقیست

  

 محمد اسحاق ''ثنا ''

 ونكوور، كانادا

 

  



 رای
  

 وطن آب و هوایت دوست دارم

 من آن ویران سرایت دوست دارم

 ز تاریخ ات بسی افسانه دارم

 من این افسانه هایت دوست دارم

 اگر پایء به خار دشتت افسرد

یت دوست دارممن آن خار ی به پا  

 فضایت گرچه تاریک است و پر دود

 من این تاریک فضایت دوست دارم

 مرا با اغنیایت نیست کاری

 من آن مسکین گدایت دوست دارم

 ندادی رای خود به شخص جاهل

 وطندارم وفایت دوست دارم

 ثنا تا زنده ام باشد به تن جان

 وطن بی انتهایت دوست دارم

  

 محمد اسحاق ثنا

ناداونکوور کا  

سه شنبه00/52/4502  

  



 چی گویم ؟
  

  

  دانی در این بهار چی گویم چه ها کم است

  هر سو نظر کنی غم و اندوه و ماتم است

  نوروز شد به جای خوشی و ترانه ها

  اشک است و آه و غصه و اندوه پیهم است

  در کشور ستم زده ما چه رفته است

  هر روز روزی محشر و هر ماه محرم است

  یم تازه میشود و سال نو رسدتقو

  صلح و سلم به کشور ما از چه مبهم است

  بر من مگو بهار شد و سبز نیستم

  وقتی سیاه به هر چه ببینی مقدم است

  نیرنگ و چال و کذب چلد در دیار ما

  منکر نمی توان که حرف مسلم است

  از دشمن وطن ثنا جای شکوه نیست

است او را سرشت کشتن و بغض و دمادم  

  

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

سه شنبه 0/52/4502  

 

 

  



 جشن گل
  

 

 به جشن فصل بهاران خوش آمدی همدم

 که از حضور تو گل تازه میشود پیهم

 

 هوای تازه بیارد کنون نسیم سحر

 برای گلبن در خواب رفته در ماتم

 

 مکن قیام قیامت بپا برای خدا

مبه جلوه تا نزنی نظم باغ را بره  

 

 نسیم عطر تنت تاکه می رسد به چمن

 شگوفه ریز شود باغ زین خبر کم کم

 

 به دشت خاطره ها گر تو تخم گل پاشی

 به فصل گل شگفد گل کند رقم به رقم

 

 بیا تو بغض گلو بشکن سرود بخوان

 که تا همیشه ترا در ترانه آورد آدم

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

 دوشنبه

42/50/4502  

  

  



ربها  
  

  

 دو باره سبز میگردد دمن ها

 شود پر جوش گل باغ و چمن ها

 به خوشخوانی قناری ها سرایند

 سر آید دوره ی زاغ و زغن ها

 کنون در باغ روید از شقایق

 گالب و نرگس و یا هم سمن ها

 به صحرا از چراغ الله بینی

 چراغان گشته چون شمع در لگن ها

 شگوفه لب گشوده همچو طفالن

شیر مادر در لبن هابریزد   

 بیا با هم ره ی یاری بگیریم

 بسازیم دور از خود ما و من ها

 در این فصل طرب یارب چه گردد ؟

 ز غربت باز گردد بی وطن ها

 در این فصل خجسته عهد بندیم

 ز کشور محو گردد اهریمن ها

 دو باره باغ گردد سبز و خرم

 بروید در چمن ها نسترن ها

 

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

  

  



 به پیشواز بهار
  

  

  

 میرسد سبز و شادمانه بهار

 مست و سرشار و عاشقانه بهار

 

 میدماند ز فیض مقدم خود

 سبزه در باغ مشفقانه بهار

 

 با گل و الله میدهد تزیین

 چمن و کوه دشت و خانه بهار

 

 خوش نوایان به شور میارد

 سر کند نغمه با ترانه بهار

 

صاف بی کینه با دل پاک و  

 میرسد زود صادقانه بهار

 

 از نسیمی که آرود با خود

 میوزد مست و بی بهانه بهار

 

عزیزی( غزنه)۱به جواب   

 کردم این شعر ارمغانه بهار

 

 این چنین سال ها ثنا خواهم

 تا جهان هست جاویدانه بهار

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

شنبه۰۱/۳/۴۱۰۲  

یزی غزنوی است:مراد از شاعر گرامی عز .۰  

  

  



 زن
  

  

 زن تویی شمع شبستان .وجود

 میسزد قربان پایت هست و بود

 ای که با تو شب همه صبح امید

 ای که با تو میرسد برما نوید

 ای که تو شاه بیت شعری در غزل

 مهر تو با مهر آدم از ازل

 بهر طفالن میکنی شب را سحر

 میکشی زحمت به صد خون جگر

ا میکنیطفل خود مردان فرد  

 وای که تو اعمار دنیا میکنی

 بازوی مردی تو در کار نیکو

 نظم یابد زندگی از کار تو

 کس ستم دارد به تو از روی کین

 الیق نفرین میباشد یقین

 ای تو در دنیای مرد بی وفا

 میکشی از مرد صد جور وجفا

 بشکند دستی که آزارد ترا

 خوار و زارش در جهان دارد خدا

ماه و سال تو باد دایم روز و  

 شاد بادا حال و استقبال تو

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

8/0/4502شنبه   

  

  

  



 کفش لنگ

  

 ز باغ سبز میهن هر چه بودش رنگ دزدیدند

 ز دفتر شعر ناب از سینه ها آهنگ دزدیدند

 نه تنها خنده از لب رفت و غم ها هم فزون گردید

یدندکه آه خفته هم از سینه های تنگ دزد  

 به مردم وعده صبح امید تازه ای دادند

 تمام هستی مردم به صد نیرنگ دزدیدند

 نه تنها چوب سقف خانه مردم به یغما رفت

 که حتی چوب دست کور و کفش لنگ دزدیدند

 به لب دادند فرمان سکوت و امر خاموشی

 کتاب از مکتب ما و قلم از چنگ دزدیدند

فتمحیا نگذاردم ورنه سخن بی پرده میگ  

 که این فرهنگ ستیزان هر چه رنگارنگ دزدیدند

 

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

  



 کجاست ؟
  

  

  

 ساقی کجاست باده ای روشنگرت کجاست

 آمد ز غصه جان به لبم ساغرت کجاست

 

 کامم چو زهر تلخ شد از جور روزگار

 ای دوست جام شربت چون شکرت کجاست

 

سحر نشدای آسمان ز چیست که شام ات   

 آن مهتاب روشن و آن اختر ات کجاست

 

 ای بلبل از چی لب ز نوا بسته ای خموش

 شور و سرور و مستی جان پرور ات کجاست

 

 ای کشور که خصم ترا کرده تارو مار

 جان در راه ات دهد سرو افسرت کجاست

 

 گر بال و پر کشی تو ثنا سوی کوی یار

 شهتر کجا و بال کجا و پر ات کجاست

  

د اسحاق ثنامحم  

 ونکوور کانادا

پنجشنبه 45-4-4502  

  

  



 انتظار
  

  

  دارد صدای نرم ترا چشمه سار ها

  آید نوای حنجره ات از نوار ها

  چشمان مست تو چی قیامت به پا کند

  مانند چشم تو نبود در دیار ها

  نآمد به باغ بلبل و شدباغ گل یتیم

  شد سال ها گذشت و به ماتم بهار ها

  ده نام تو همه جا گفتگو ز توستگل کر

  تکرار میشوی به زبان بار بار ها

  از قتل و انتحار گذشت در دیار ما

  آمار کشته گان ز هزار و هزار ها

  از قریه قریه کوچه ما تا گذر کنی

  آید به چشم هر طرفی سوگوار ها

  دارم امید دوست رسم همرهی ثنا

 بینم ترا به خنده پس از انتظار ها

 

  حمد اسحاق ثنام

  ونکوور کانادا

  پنجشنبه

00-4-4502  

 

  



 غالم همت
  

  

 جدا ز یارم و از آشنای خویشتنم

 به آه و حسرتم و در عزای خویشتنم

 

 دلم ز کینه تهی ، مهربان به خلق خدا

 خوشم چو آیینه محو صفای خویشتنم

 

 به غیر نیست نیازم که دست من گیرد

شتنمبه خویش قانع و فرمانروای خوی  

 

 اگر چه قامت خم گشته چون کمان دارم

 به غیر تکیه نسازم عصای خویشتنم

 

 به پای کس نشوم خم غرور نگذارد

 غالم همت مشکل گشای خویشتنم

 

“ثنا “ نشاط و عشق و جوانی ز دست رفت   

 خجل ز رفته ای بی هوی و های خویشتنم

  

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

  

 

  



 فتنه جو
  

  

  

  چندان که خسته ام دگرم اختیار نیست

 این عمر بگذرد چه کنم اعتبار نیست

 

  جز نفرت و مالمت و جز حرف زشت تند

 ای فتنه جو جز این دگرت افتخار نیست

 

  هر لحظه انتحاری و هر دم فضای جنگ

 آیا نصیب کشور ما جز شرار نیست ؟

 

  لبها خموش صفحه سفید دست ها کرخت

ترنم به کار نیست ؟ ما را مگر سرود و  

 

  رفتن ز باغ عاطفه ها مرغ خوش نوا

 اکنون به جز صدای زغن انتظار نیست

 

  از بی ادب چی جای شکایت بود ثنا

 حرف و حدیث نیک ازو در شعار نیست

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

چهارشنبه 42-0-4502  

 
  



 

 فریاد

 

 

  باز امشب درد هستى پاى پندارم گرفت

اى خواب من از چشم بیدارم گرفتلحظه ه  

 داغ یارانیكه از پیش نظر ها رفته اند

 یاد آمد هر یكى آه شرر بارم گرفت

 خواستم فریاد بردارم ز درد ُملک خویش

 غم گره شد در گلویم راه گفتارم گرفت

 میگزشتم روزکی از کوی آن نامهربان

 ریخت سنگ از بام و در تا زیر آوارم گرفت

غیر غم چیزی نبود رونق بازار دنیا  

 داشتم این جنس من بسیار بازارم گرفت

 زاهد شهرم ز بس بیهوده می گوید سخن

خاطر مرا از حرف بسیارم گرفت“ ثنا ” چون   

 

 

“ثنا ” محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

  

  



 

 شعر نگاه

 

 

 دوست بیا پیش بیا پیشتر

 راز دل خویش کنیم بیشتر

 دوست به تو دوسترم از همه

و نزدیکتر از خویشترمن به ت  

 ای که عزیزی که بگویم چقدر؟

 از همه گی بیشتر و بیشتر

 نام تو جاریست به خون و رگم

 باور اگر نیست بزن نیشتر

 الف به عشقی تو زند عالمی

 پیش من آنست که درویشتر

 بان نگه شعر مرا تازه کن

 تا که شوم قافیه اندیشتر

 

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

00/0/4502شنبه   

 

 

  



مانده در  
  

  

  

 اینجا ز شهر مردم حیران رسیده ام

 از آن دیاری درد فراوان رسیده ام

 

 خورشید با طلوع به خون میکند نگاه

 از خون به جان رسیده گریزان رسیده ام

 

 با رنج بی شمار سفر از ره دراز

 از راه دور دشت و بیابان رسیده ام

 

 میرفت گاه کشتی ما سوی پرتگاه

 جانم رها ز پنجه ای طوفان رسیده ام

 

 من تکه تکه خسته و درمانده چون ثنا

 اینجا ز شهر مردم حیران رسیده ام

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

دوشنبه 05-04-4500  

  

  



 

 جرس

 

 

 نه وصف کس به زبانم نه هم به دل هوسی

 خوشم به زندگیم اینکه میکشم نفسی

باد سرور و عیش به کام شما عزیزان  

 منم چو مرغ اسیری به گوشه ی قفسی

 نمی بردد دل من لعبتان کشور غرب

 گرفته جای به آن سالهاست عشق کسی

 بهار عمر به آخر رسید و شد پیری

 نه گل شگفته شد و نی هم از شگوفه بسی

 ز دشت خفته به خواب عمر هاست خاموشیست

 به گوش نیست نوائی ز محملی جرسی

کی می بری شکوهز درد وطن با “ ثنا “   

 که ُمرده آدم پُرسان و نیست هم عسسی

 

 

“ثنا “ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

  

  



 اشک
  

  

  

 اشکم چو سیل جاری بگذشته از سرم اشک

 پهلو تا کنارم بگرفته در برم اشک

 

 آماج تیر فتنه چندان فتد به سویم

 با آه کرد همراه در خود شناورم اشک

 

د دلم به سینهبگذار تا بگیریم تنگ ش  

 شوید ز غم دل من سازد سبتکرم اشک

 

 چون شبنمی که ریزد از برگ غنچه ای تر

 ریزد به صبحگاهی از برگ و از برم اشک

 

 از حسرت درونم با گریه خنده کردم

 خواهی بیا و بنگر در خنده ای ترم اشک

 

 خود را زدم به دریا شاید رسم به ساحل

کآوخ شدم ثنا غرق بگذشت از سرم اش  

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

4500-04-01دوشنبه   

 

  



 

 آه شبگیر

 

 

 از ستم مام زمان ببریده است شیر مرا

 میكند با خون رقم هر لحظه تدبیر مرا

 از جوانى زاهدا، حرفت نمى گیرم به گوش

 آفرین بادا به درس و مسلك پیر مرا

 بنده عشقم سر از فرمان نمى پیچم مدام

شد بخش تقصیر مراگرخطا بارى اگر   

 از نهاد خانه ویران ستم آید به گوش

 اى خدایا كن اجابت آه شبگیر مرا

 سر به سر هر روز مى بینم جفا از روزگار

 گوىیا با غم نوشتند بخت و تقدیر مرا

 در برم دل بسكه خون است مى تپد گویم از آن

 هر زمان بینى پریشان عكس و تصویر مرا

نمى گیرم '' ثنا ''كینه ى از كس به دل هرگز   

 كس نخواهد دید از آن نیرنگ و تزویر مرا

  

 

 

 محمد اسحاق '' ثنا ''

 ونكوور، كانادا

  

  



 جام غرور
  

  

 

 چـه شـد جـام غرورم را شکستـنـد

 به لب شور و سرورم را شکستند

 

 بــــــراه آرزوهـــــا پــــا نـهـــــادم

 خــــط راه عـبـــــورم را شـکستند

 

سرزمین ام گشت خــامـوش صدای  

 ګلو بستند و شور ام را شکسـتـنــد

 

 کسی در زنـدگـــی نـامـد ســراغم

 نشان سنگ گـــورم شکسـتـنـــد

 

 رهــــا در شـــام تــاریـکـم نـمودند

 چـراغ صبـح نـور ام را شـكسـتـند

 

 هـنـــوزم زور بـــــازویـــــم نـمـرده

دمکن باور که زور ام را شکستن  

 

 ثـنـــا نـفـــریـــن من بادا به دشمن

 به خشم كاخ و قصورم را شكستند

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

جمعه 42/00/4500  

 

  



 استاد سخن
  

 از سی و دوهمین سال وفات مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی.

  

  

 استاد )بشیر چشم و چراغ زمانه بود

 پرتو فشان چو شمع همی بر زبانه بود

 

 چون نخل پر ثمر به ګلستان زندګی

 بشګفته غنچه بود به جوش و جوانه بود

 

 در آسمان شعر و ادب در کمال و فضل

 تابنده پر فروغ چو ماه شبانه بود

 

 تنها به نظم و نثر نبود یکه تاز فرد

 در منطق و بالغت و طنز هم یګانه بود

 

 هرګز به نزد اهل ستم سر نکرد خم

رانش به شانه بودهر چند اګر که بار ګ  

 

 خاموش بود و لیک به میدان امتحان

 شیرین سخن چو بلبل شیرین ترانه بود

 

 جاوید باد نام بلندش ثنا همیش

 آنسان که هر کالم کزو جاویدانه بود

  

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

40-00-4500  

 

 

  



 کج
  

  

 

 پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج

هم کوچه و بازار کجراه کج هم جاده کج   

 

  خشت کج دیوار کج تهداب کج سرتاق کج

 نقشه کج معمار کج دروازه و دیوار کج

 

  حرف کج گفتار کج رفتار کج عمامه کج

 تسبیح و سجاده کج هم گوشه ای دستار کج

 

  کار ها در ملک ما رفته همه در کج کجی

 همچنان امضا کج و دفتر کج و گفتار کج

 

  قانون کج و احکام کج تا به کی هر کار کج

 تا به کی اعمال کج ایمان کج اقرار کج

 

  با خیانت بسته اند بار شتر از مال خلق

 میرسد در شهر کج شب در میان این بار کج

 

  گشته ام آخر ثنا از این همه کج کج ملول

  سخت بیزارم دیگر تا بشنوم بسیار کج

 

 "محمد اسحاق ثنا

  ونکور کانادا

02/00/4500  

 

  



 

 سنگ جفا

 
  

  ای دوست بگو کیست به این روز فگندت ؟

 چون صید به دامی و کی افگند به بندت

 ای آه که از سینه بر آیی تو در آن روز

 غوغا به جهان افگنی از آه بلندت

 صیاد چه بیجا زده بر جان حزینت

 ای آهوی آزاد چکد خون ز کمندت

 دُر سفتی تو ای شاعر فرزانه ز شعرت

شود این دُر بخرندت ؟ آیا کسی پیدا  

مکرر بشنیده سخن های ترا گوش  

 زاهد شدم آزرده از این حرف چرندت

زاهل زمانه“ ثنا“ صد آه و صد افسوس  

 با سنگ جفا شیشه دل میشکندت

 

  

“ثنا“ محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

  

  



 

 آشفته مو

 
  

 منم خاطر پریشانی از آن آشفته مو دارم

پندارم عدو دارممرا از خویش میراند که   

 دلی پر درد و پر حسرت درون سینه پر آتش

 غمی دیگر نمی گنجد بس است من یاد او دارم

 ترا فصل بهاران خوش لبت دایم پر از خنده

 مرا خوش باد با آهی گره اندر گلو دارم

 نمی گردد فراموشم خیالش صد بهار آید

 هنوز در خواب و بیداری با او من گفتگو دارم

چنان آزرده میدارد مرا چندانجفا هایت   

 به هرکس میرسم شکوه من از تو فتنه جو دارم

 بیا ساقی )ثنا( خواهد تا بزمی بیارٰایم

 شود محفل پر از شور ز آبی در سبو دارم

  

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

۴۱۰۳-۰۱-۴۰دوشنبه   

  

  



 

 لطف باران

 

 

 تویی که ناب ترین گلبن بهارانی

همچو لطف بارانی توجوش سبزه و گل  

 تو اوج فصل بهار و تو عطر سبز چمن

 تو پرتویی تو چراغی تو شمع رخشانی

 تویی که غصه و اندوه ز لطف آمدنت

 ز درب منزل هر کوچه میگریزانی

 تو ٰگرد خاطره ها از ضمیر باغ سکوت

 بیایی گر به چمن ٰگرد غم کجا مانی

 تویی که شاد ترین خنده بر لبت جاریست

دو زلف سیات میدانی؟منم اسیر   

 بیا به محفل خوبان ز ناز جلوه فروش

 تویی که خوبترین خوب خوب خوبانی

 ببین به شام سیاهم نمیرسد به سحر

 نوید صبح شو و روز های نورانی

 شگفتن لب لعل و خرام ناز تو دیده

 ثنا به شوق کند بعد از این غزلخوانی

 

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

 

  



 

رورغ  

 
  

 در آسمان بخت که ما بد ستاره ایم

 از پا فتاده ملت صد پاره پاره ایم

 رانیم دوست از خود و بیگانه پروریم

 آیا سرشت ماست که ما بد گذاره ایم

 ما در نفاق و دشمنی و کینه و ستم

 دایم چو آتشیم و بسان شراره ایم

 ریزم خون یکدیگر خود ز روی کین

ن هزاره ایمگر اوزبیکم و تاجک و پشتو  

 دنیا مگر به آز به شهر ت رسیده است ؟

 ما از چه رو به اسپ تکبر سواره ایۍ

 آیم و خوب جمله بد اندر جهان ما

 گر جمله گی بد اند بگو ما چه کاره ایم ؟

 کشور شد از غرور من و تو چو مشت خاک

 تاکی ثنا به مرده ای خود در نظاره ایم

  

 

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور کانادا

0.5ct.2013 

 

  



 

 حسرت

 
  

 به استقبال سروده شاعر گرامی جناب موالنا عبدالکبیر )فرخاری(

 

 

 کی شود یابم دمی از رنج این دنیا فراغ

 راحت و آسودگی یارب کجا گردد سراغ

 

 نزد ارباب خرد هرگز نمی آید درست

 گر کند تقلید کبک در راه رفتن همچوزاغ

 

رتاکه دیدم قامت سرو رسایش جلوه گ  

 ساخت بی پروا مرا از سیروراغ هم زباغ

 

 بی طپیدن کی شود سامان هستی دست یاب

 می شود باسیع و کوشش زندگی گردد فراغ

 

 بی حضورت کلبه ام همچون شب تاریک تار

 باحضورت کلبه ام روشن شود همچون چراغ

 

 اینکه بدبختی بود از ترس گلشن سالهاست

 نشنوی آواز بلبل بشنوی بانگ کاالغ

 

  د )ثنا( از بی تمیزی های ابنای جهانش

 سینه اش پر حسرت و هم شد جگر صدجای داغ

 

 

 محمد اسحق )ثنا(

ونکوور کانادا   

 

 

  



 عید
  

  

 

  گردد نصیب باز چو دیدار روز عید

 بینم مگر که یار وطندار روز عید

 

 دارم هوای دیدن دیدار هموطن

 یکبارنی و بلکه به تکرار روز عید

 

کشد تا برد مرامرغ خیال پر   

 باخود مگربه کوچه و بازار روز عید

 

  خواهی ثواب عید دو چندان شود ترا

 مرهم گذار بر دل افگار روز عید

 

 گرکینه است بغض و حسد یا که دشمنی

 از سینه کن بدور به یکبار روز عید

 

 سیروصفا خوش است به پغمان و چهلستون

 با شادی و سرور وطندار روز عید

 

  ه ات به گدایی صدا زنمآیم به کوچ

 بنمای چهره از پس دیوارروز عید

 

  این آرزو "ثنا"ست مرا سالها چنان

  بینم جمله سر خوش و سرشار روز عید

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

 چهارشنبه

۰۰-۰۱-۴۱۰۳  

 

 

  



 

 خزان
  

  

  

 باد خزان وزید و چمن بی نقاب شد

 گل زرد شد ز باد خزانی تراب شد

 

ز کمین چو تیر رسید بر نهال باغباد ا  

 در تاخت و تاز فتنه گری کامیاب شد

 

 افسرده شد عروس گل از جور مهرگان

 بلبل از آن در آتش هجران کباب شد

 

 از چشم عندلیب روان خون چو آبشار

 تا اینکه قلب خسته ی بیچاره آب شد

 

 قمری به یاد سرو سهی نوحه سر نمود

و تاب شد نالید و در فغان شد و در پیچ  

 

 رفت از حریم خانه ی ما مرغ انجمن

 از داغ و درد سینه یاران کباب شد

 

 ای نوجوان به سبزی عمر جوان مناز

 بنگر خزان رسید درخت بی نقاب شد

 

 باغ و چمن به جامه زربفت سر به سر

 این وضع دید حال "ثنا" هم خراب شد

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

 

  



 

 انتقام

 

 

 در این صحرا مقیمم تا غباری میشود پیدا

  که بعد این غباری تا سواری میشود پیدا

 در این گلشن شقایق سر به سر آغشته در خون است

 برای انتقامی داغداری می میشود پیدا

 ز قتل و انتحاری دامن خونریز رنگین است

 به خونخواهی مگر یک سر به داری میشود پیدا

یداد میلرزدبه حال مردم نادار کز ب  

 که روزی راد مردی غمگساری میشود پیدا

 به حرف زاهدان شهر باور کی توان کردن

 مگر در بین شان یک شرمساری میشود پیدا

 ز آه آتشین سینه پر درد دانستم

 که آخر رفته رفته شهسواری میشود پیدا

 ز بعد برده باری ها و رنج بی شمار آخر

اثنا یکروز مرد اهل کاری میشود پید  

 

  محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

  



 چشم امید
  

  

 

 هرگه بناز آن مه در انجمن براید

 فریاد شورو مستی از مرد و زن براید

 

 روزی اگر گشاید آن حلقه حلقه گیسو

 گوی زتار گیسو مشک ختن براید

 

 گربشنود ترنم در باغ ازتو بلبل

 بندد نوا زخجلت هم از چمن براید

 

دارد شاعر به وصف لعلت کلک سخن چو  

 هر نکته ی کالمش دُّر عدن براید

 

 در ســــوی باغ آید از ناز آن پری وش

 از خجلت جمالش دوداز سمن براید

 

 از زخم تیر مژگان خون شددرون سینه

 آه میکشم ز حسرت خون از دهن براید

 

 باعشق شد کالمت آغاز تا به انجام

 هر نکته ی که گویی شیرین سخن براید

 

 می نوش در بهاران در فصل گل بباغی

 تارنج درد هستی از جان و تن براید

 

 بســـــیار صبر باید تا مادر زمانه

 زاید پسر چو رستم دشمن شکن براید

 

 دارد) ثنا( به گیتی چشــــــــــــــــم امید برباغ

 از لطف بی نهایت گل از پرن براید

  

 محمد اسحق )ثنا(

 ونکوور کانادا



 

  



 

پارینههمت   

 
  

 سر را به کوی یار مکرر شکسته ام

 صد بار توبه داده و از سر شکسته ام

 تا نامه ی رقیب نیافتد به دست یار

 با دست خویش بال کبوتر شکسته ام

 تا چشم بد ز جلوه ی قدش شود به دور

 >> دل را سپند وار به مجمر شکسته ام <<

 من احتیاج باده نیم ساقیا مرنج

دلبر شکسته اممخموریم ز نرگس   

 ساغر چنان ز خون جگر شد مرا نصیب

 دستم بسوی ساقی و ساغر شکسته ام

 ما را نمانده همت پارینه ای " ثنا "

 اجداد اینکه گفته سکندر شکسته ام

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

  



 

 آزادی

 
  

  

 

 چه خوش صداست به گوشم صآدای ازآدی

ی آزادیچــه روح نواز بود دایما ندا  

 

 ز هر چه مخمل دیبا و فرش پرنیان و پـرند

 خوش است نرم و صفا بوریای آزادی

 

 چـه بهتر است تن و جان و مال و هستی ما

 اگــر رود بـــرود در بقـــــای آزادی

 

 ز هر چه خــوب جــهان است از برای بشر

 بود زیاده و افـــزون بهـــای آزادی

 

ی شود دایــمخــوشــی نصیب به آن مــلــت  

 پرد به اوج فــزایش هــــمای آزادی

 

 همیشه حفــظ کــند خــاک مــا و ملــت ما

 ز هــر گــزند به دوران خدای آزادی

 

 سزد به نظم کشی با کالم ناب دری

 "ثنا" به صفحه ی کاغذ ثنای آزادی

  

 اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

  

  

 

  



 

 غربت
  

 

  

  

ات پروا نبود دوش دیدم میگزشتی با من  

 در نگاهت ذره ای از من سر سودا نبود

 

 نازم آن اندام زیبا و دو چشم و گونه ات

 غیر زیبایی ترا عیبی ز سر تا پا نبود

 

 یاد آن دوران عشق و یاد آن ایام خوش

 جز محبت جز وفا در خاطرم جانا نبود

 

 میسرودم چامه ای موزون بیاد عشق تو

نبود فکر و احساس مرا اندیشه فردا  

 

 در جهان عشق دیدم از غم لیلی وشی

 مثل مجنون هیچ کس بیچاره و شیدا نبود

 

 ای تو غربت ای شریک روز غم افزای من

 از تو امید چنین رنج و جدایی ها نبود

 

 خوبرویان دید در غربت " ثنا " بسیار بود

 زان یکی هم مثل تو مقبول و بی همتا نبود

 

 محمد اسحاق " ثنا "

ناداونکوور، کا  

  

  

 

 

  



 

 عید غربت
  

  

  

 از چه پرسی هموطن از عید وز بهبود ما

 یا ز ایام سعادت های ما در عید ما

 

 شد یقینم نیست در غربت صفای روز عید

 آن چنان لذت که بودی در وطن از دید ما

 

 با تو بودن هموطن یک عید میگردد هزار

 دور از تو می کند هر لحظه غم تهدید ما

 

خرمی بگشوده میشد روز عیداز خوشی و   

 بر رخ هم میهنان دروازه ی امید ما

 

 گستریده بود در خوان محبت روز عید

 پسته و بادام و نقل از میوه ی موجود ما

 

 باز آرد در وطن از فیض این عید سعید

 شادی و آرامی و آسوده گی معبود ما

 

 صلح گردد در وطن تا ختم گردد جنگ و کین

شی ها باز اندر عید ماتا " ثنا " گردد خو  

 

 

  محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 

  



 

 مردمی نا

 
  

 آزار ما بس است که ما داغدیده ایم

 بر دوش بار غصه دوران کشیده ایم

 صیاد کرد خانه ما از ستم خراب

 چون مرغکان ز گلشن و ماوا پریده ایم

 ما را لباس فقر بود مایه ای غرور

ریبان دریده ایمبر ما مخند چو غنچه گ  

 نا مردمی ز خلق چنینم نبود گمان

 دیدیم از آن ز مردم دنیا بریده ایم

 ما دشمن سیاهی و ما دشمن شبیم

 ما عاشقان صبح صفا و سپیده ایم

 ما زهر غربت و غم و اندوه روزگار

 شد سالهای دور که افزون چشیده ایم

 از رنج روزگار ثنا روز و شب چنان

و حسرت تپیده ایمبا آه و درد و ناله   

 

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  



 

 درد وطن

 

 

  وطن فراق تو امروز جسم و جانم سوخت

  حدیث درد چو بردم به لب زبانم سوخت

  بجاست آتش اگر سرزند ز تربت من

  چرا که از غم هجر تو استخوانم سوخت

 چنان ز درد وطن خسته شد تن بیمار

  فغانم سوخت ز اه شعله ای من در گلو

 زبان شکوه چی الزم ز سوختن ای شمع ؟

  مرا ببین که فراق وطن چسانم سوخت

  به سرزمین دلم کاشتم نهال امید

  ولی ندیده بهاری و در خزانم سوخت

  سرم به زانوی غم ماندم و شدم مشغول

  که رفته رفته تنم ز آتش نهانم سوخت

  فغان ز گردش ایام و فتنه ای صیاد

اند مرا خانه ، آشیانم سوخت"ثنا" نم  

 

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-00چهارشنبه   

  

 

  



 جلوه حسن
  

  

  ای که با یاد تو ام در سر مرا شور و شر است

 نشنود شور و شرم گوش ات مگر آیا کر است؟

 

  تو به نازت به خدا نازی و هم می بالی

 این منم حاصل عمرم همه خون جگر است

 

  ترا مرتبه و شوکت و شان است خوشستگر 

 به من هر طعنه اغیار چو زخم تبر است

 

  پرتو حسن تو سوزد همه خشک و تر من

 جلوه ی روی تو سوزنده چو قوغ شرر است

 

 نرگس مست تو در خواب خوش است تا به سحر

 چشم عشاق تو بیدار همه تا سحر است

 

 با همه صورت نیکو وهمه قد رسا

لبر نازک کمر استبخدا دلبر من د  

 

  با همه سعی نشد حاصل من وصل نگار

 شد یقینم که "ثنا" کوشش من بی ثمر است

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-05چهارشنبه   

- 

  



 

 زخم زندگی
  

  

  من اسیر پنجه های غم شدم

  کاروان غصه و ماتم شدم

  ریختم در پای گلها اشک تر

  شدم هم نشین با قطره ی شبنم

  سوختم در بزم یاران همچو شمع

  با پر پروانه ها همدم شدم

  آنقدر آزرده ام از آدمی

  خسته از دنیا و ز آدم شدم

  گرچه زخم زندگی بر تن مراست

  لیک زخم دیگران مرهم شدم

  با قناعت زیستم اندر حیات

  نه به فکر مال و یا درهم شدم

 زیربار زندگی رفتم "ثنا"

مانی خم شدمعاقبت همچون ک  

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

0-0-4500  

  

-  

  



 

 مایه نفرین

 
  

 به درد عاشقی ای دل اگر مصاب شوی

 به بام مهر و محبت تو راهیاب شوی

 لب سکوت به دندان چو غنچه گر گیری

 مثال بوی خوش هر گل گالب شوی

 ز غیبت و عمل زشت و عیب جویی ها

شوی پسند خلق نگردی گر آفتاب  

 شب سیاه تو گردد چو روز نورانی

 اگر چو زرده خورشید در شتاب شوی

 مرا ز گردش ایام داغ هاست به دل

 زمانه کاش تو هم مثل من خراب شوی

 شبی به محفل خوبان کمی شکسته بیا

 که تا به هر چه سوالی بود جواب شوی

 همای بخت و سعادت ترا شود رهبر

یبه پایه داری اگر مرد ره حساب شو  

 بگو به تیر نگاهت بس است خونریزی

 وگر نه آه من ات میرسد کباب شوی

 اگر به درد دل من نمیرسی از ناز

 به روز به غصه و شب ها در اضطراب شوی

 " ثنا " پی شکستن دل ها مشو ز بی رحمی

 وگر نه مایه نفرین شیخ و شاب شوی

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور، کانادا

  

  



 

 پدر

 

 

ای پدرم چون وفای تو کس را نباشد  

 سایم از آن کم است سر خود به پای تو

 از بود و هست آنچه مرا هست در جهان

 باشد سزاست تا که بسازم فدای تو

 نازم به قلب پاک و صفای تو از ادب

 جانم فدای این همه قلب صفای تو

 بی تو جهان مرا به نزر پوچ بی بهاست

  خواهم دوام عمر و سعادت برای تو

مرا تو درس وفا درس مردمیدادی   

 آید به گوش هر نفسم این صدای تو

 فرمانروای جان منی ای عزیز دل

  سلطان من تویی و منم چون گدای تو

 گردد " ثنا " ز زندگی خوب بهره مند

 باشد اگر رای تو و هم دعای تو

 

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

  



 

 شعر شرر آگین

 
  

  چو من غمگینینیست در دهر یکی هم

 کو دوای که دهد درد مرا تسکینی

 خاره زار است محیط که مرا خانه در اوست

  نبود باغ گلی نیست یکی گلچینی

  هر که در کار خود و هر که به کاری مشغول

 وای از این خود نگری داد از این خود بینی

 بشکنی پای غرورات به دلت رحم آری

 بروی تا که بپرسی تو یکی مسکینی

لق خوش حرف نکو خدمت ابنای بشرخ  

 نیست در روی زمین بهتر از این آیینی

 لشکر درد چنان سر و پای وجود

 تا " ثنا " کرد رقم شعر شرر آگینی

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

  



 طلب عشق
  

  

  

  گر در طلب عشق شدی یار خطر باش

 ورنه راه خود گیرو زین ورطه گذر باش

 

  سر غلغله در دل اگرت نیستگر شور به 

 در گوشه ای خود باش و به خود زمزمه گر باش

 

  هوشدار خموشی نبود رسم محبت

 گر خواب پسندی تو برو فکر دگر باش

 

  با شام میآمیز سفر سوی سحر کن

 روشنگر مردم شو و هم نور نظر باش

 

  در گلشن هستی به خوشی بال وپری زن

 در نغمه گری هم سبق مرغ سحرباش

 

  بگذار ز کاری تو شود مام وطن خوش

 بردار قدم پیشترک یادی پدر باش

 

  آن خرمن انباشته که از خون یتیم است

 در محو "ثنا" آتش توفنده شرر باش

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

42-0-4500  

  

 

  



 

 حرف دلخراش

 
  

  

 تاری که نیست رشته ی الفت گسسته به

  شکسته بهجام که نیست باده وحدت 

 دارد بهار با گل و بو رنگ و رونقی

  آن گلبنی که بوی ندارد نرسته به

 پای که رو به سوی ستم میزند قدم

 این پا شکسته به و به جای نرفته به

 از حرف دل خراش که گردد مالل دل

 از لب نرسته چون نفس مرده بسته به

 گر مرگ گل گل شگفتن گل میشود خدای

د نا شگفته بهاین رسم از شگوفه بو  

 بیزارم از زمانه و از گردش فلک

 آسوده گی کجا دهدم جان خسته به

 آنرا که نیست ذوق طرب وجد شور و حال

 دایم " ثنا " به گوشه خلوت نشسته به

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

  



 حادثه
  

  

  

  در ملک ماست حادثه تکرار میشود

 مردم به زیر تودهءی آوار میشود

 

 فضل شقاوت است عقیم اند شاخسار

 نخل امیدهاست که بی بار میشود

 

  اینک دوباره قامت سرو بلند ناز

 درچارسوق حادثه بردار میشود

 

  چندی به سوی پنجره بادی نمی وزد

 آیا چه شد که روزنه دیوار میشود

 

 گر می رسد نوید رهایی گهی ز دور

 در مرز نارسیده که اخطار میشود

 

وه ستم نام زندگیستانبار غصه ک  

 انسان به نیمه راه ست که بیزار میشود

 

  سرکن سرود فتح "ثنا" با سرور شوق

 این شعر مردمیست که تکرار میشود

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-02یکشنبه   
  



 )داغ فرزند(
  

در مرگ فرزند استاد مرثیه کوتاه به اقتفای مرثیه ای شاعر گرامی جناب موالنا کبیر فرخاری که 

 سخن جناب فضل الحق"فضل" سروده شده به نظم در آوردم.

  

  فضل ربی زین جهان با آه و افغان می رود

 زین جهان بی وفا با داغ و ارمان می رود

 

 بر پدر سخت بگذرد از رفتن طفل عزیر

 اشک حسرت از مژه سوی گریبان می رود

 

  ناله ی جانسوز مادر می کشد از دل بیرون

 از زمین این ناله ها تا گوش کیوان می رود

 

 می کند خار مغیالن سالها عمر دراز

 لیک گل با عمر کوتاه از گلستان می رود

 

  ای فلک امروز میدانی ز جورت با دریغ

 غم فزا روزیست بر فضل سخندان می رود

 

 داغ فرزند سخت مشکل می نماید بر پدر

دلحظه، لحظه محشری بر او ز دوران می رو  

 

  استادا! خود زمن بهتر بدانی این سخن

 نوجوان با مرگ خود رو سوی یزدان می رود

 

 گرچه مادر گریه دارد با فغان و آه درد

 طفل او زین دار هستی شاد و خندان می رود

 

 این جهان فانیست "ثنا" جز حق نباشد پایدار

 شاه باشد یا گدا آخر به حرمان میرود

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  کاناداونکوور 

4500-0-00دوشنبه   



 

یادهانی: بدینوسیله به استاد گرامی جناب "فضل" صحت و سالمتی شفا عاجل از بارگاه خداوند 

 التجا دارم "ثنا".

  

  



 

 

 مادر
  

 

  

  

 بعدخالق از همه بهتر ستایی مادر است

 در طبعیت مظهرو خوب و صفایی مادر است

  

 آنکه تخت و تاج و قصر پادشاهی نزد او

یمتش بی ارزش از جام گدایی مادر استق  

  

 پرورد با شیره جانش ترا در روز و شب

 برتو نیرو میدهد از با وفایی مادر است

  

 آنکه شب تا به سحر نا خفته در پهلوی تو

 آنکه می آرد به خواب با الی الیی مادر است

  

 هر زمان بیرون شدی از خانه تا گردی دوبار

یی مادر استمنتظر در راه تو تاکه توآ  

  

 از تکبر می ستیزی عزتش کمتر کنی

 هرزمان بخشد تر ازین خودستایی مادر است

  

 روز و شب در فاقه گی با همت ومردانه گی

 ساخت با مهر تو اندر بینوایی مادر است

  

 تا قلم دردست تو تا زندگی دارد دوام

 میتوانی ای "ثنا" مدحش سرایی مادر است

  



اسحاق "ثنا"-م  

کانادا ونکوور  

4500-0-00شنبه   

 

  



 

 نوید وصل
  

  

  

  

  بیا ساقی رهایم کن ز رنج روزگار امشب

 بکن از باده ای چشمی مرا یک دم خمار امشب

 

  طبیبا چاره ای دردم عزیزی میکند درمان

 عالجم گر همی خواهی عزیزی برگمار امشب

 

 زدی ای چرخ صد تیرم ز پا افتم نیافتادم

گر قلب فگار امشبنیازندم ز پا تیری دی  

 

  اگر آیی به پرسانم ز روی مهر و از الفت

 گذارم سر به پایت جان کنم از دل نثار امشب

 

  نخواهم بی تو خواب راحت و یا اینکه آرامی

 خوشم تا صبح بیداری به چشم انتظار امشب

 

  نوید وصل میآید به گوشم کاروان در راهست

 از آن زیبد کنم با صد تنما افتخار امشب

 

  "ثنا " از غصه مینالد سرشک از دیده میبارد

 بیا یک دم به پرسان اش دمی یابد قرار امشب

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-0سه شنبه   

 

 

  



 

 تخم نفرین
  

  

  

 

 آنکه صد فتنه به سر یا که به دل داشت چه شد ؟

 آنکه خود را به جهان نیک و بد انگاشت چه شد؟

 

  ر و جفا ظلم دیگر کار نداشتآنکه جز جو

 آنکه فرمان خدا مسخره پنداشت چه شد ؟

 

  آنکه با تیغ ستم سینه ای مردم بدرید

 تخم نفرین به دل پیر و جوان کاشت چه شد ؟

 

  کرد صد خانه مظلوم به ویرانه بدل

 خود به هر گوشه شهر قصر بر افراشت چه شد ؟

 

  او که فرعون زمان گشت به هر کوی و گذر

ادی و شور ز دل همه برداشت چه شد ؟ش  

 

  دشمن دون ز هنر خالی و آگنده ز کین

 عوض لطف "ثنا تخم بد افکاشت چه شد ؟

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

4500-0-4پنجشنبه   

 

 

  



 اظهار تمنا
  

  

 

 دوش از لطف بسویم تو اشارت کردی

 جمله ای بود و نبودم همه غارت کردی

 

شود تا سوزم دلم آتشکده ای آه  

 بگذشتی بمن از دور اشارت کردی

 

 بردی هوش و خردم جمله به یک ناز ای شوخ

 همه در دام سر زلف اسارت کردی

 

 این همه ناز و نزاکت همه این جور و جفا

 از کی آموختی و کسب مهارت کردی

 

 همه خوبان ز پیامت به سالم آمده اند

 مجلس آرا ستی و عزم صدارت کردی

 

توان عرض تمنا اظهاردر حضورش ن  

 تو "ثنا" با چه زبان مشق جسارت کردی

  

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

4500-2-44دوشنبه   

 

 

  



 فصل طرب
  

  دوباره سبز وخرم شد دمن ها 

 شده پر جوش گل باغ و چمن ها

 

  به خوش خوانی قناری ها سرآید

 سر آمد دورهء زاغ و زغن ها

 

  قکنون در باغ روید از شقای

 گالب و نرگس یا هم سمن ها

 

  به صحرا از چراغ الله ها دشت

 چراغان گشته چون شمع در لکن ها

 

  نمی گویم بهاران است برخیز

 بساط افگن به باغ یا دمن ها

 

  شگوفه لب گشاده همچوطفالن

 بریز د بر دهن مادر لبن ها

 

  بیا باهم رهء یاربگریم

 بسازیم دور از خود ما و من ها

 

  ر آوریم رسم عدالتبه کشو

 ببندیم پای رهزن در رسن ها

 

 درین فصل طرب یارب چه گردد

 ز غربت باز گردد بی وطن ها

 

 سخن از من نگویم ای وطندار

 ز خود گفتن گریزیم و زمن ها

 

  درین فصل خجسته عهد بندیم

 ز کشور دور سازیم اهریمن ها

 

  دوباره باغ گردد سبزوخرم

 بروید یاسمن ها نسترن ها



 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوورکانادا

4500-0- 40پنجشنبه   

 دیوانه دیوانه 

  

  

  

 

  دلم از غصه شد چون خانه ای غمخانه ،غمخانه

 کند این غصه یک روزی مرا دیوانه ،دیوانه

 

  خوشا عشق من و عشق دومفتون و دودلداده

 شود در بین مردم عاقبت افسانه، افسانه

 

  لب تشنه گی جانممرا پیوسته آزارد از این 

 نشد از بحر هستی حاصلم در دانه، در دانه

 

  چنان شور جنون دارم که در زنجیر نیایم باز

 رهایم گر کنی امشب روم میخانه، میخانه

 

  همی در سینه مرغ دل نوا دارد به صد زاری

 نمی گوید دیگر حرفی به جز جانانه جانانه

 

  ر"ثنا" آن شوخ ناز آید به تمکین جانب بازا

 کند یک عالمی بی می چنان مستانه ،مستانه

 

 محمد اسحاق "ثنا"

01-01-1101  

 ونکوورکانادا

 

  



 تیر بال
  

  

  

  

 آه در بزم طرب زمزمه پرداز نماند

 شورو سرمستی آوازنی ساز نماند

 

 خوبرویان کجایند و هوس ها خاموش

 دگر آن مستی و آن دیده ی گلباز نماند

 

  میبارد بسکه از هر طرفی تیر بال

 ذوق پرواز به مرغان خوش آواز نماند

 

  بلبل از شاخ و قناری ز چمن شد بیرون

 آه که در باغ دیگر محرم دمساز نماند

 

  شعر بسیار شد و ارزش آن بیمقدار

 مگر امروز دیگر شاعر ممتاز نماند

 

 شد مگر ختم دیگر شیوه ای رندی و وفا

 یا که در کوی وفا عاشق جانباز نماند

 

  ثنا" باغ ز جوش گل و بلبل خالیستای "

 سیر در گلشن وان مستی و انداز نماند

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-2-00دوشنبه   

 

  



 

 فصل خجسته
 

  

با در نظر داشت سروده ای جناب شاعر گرامی محترم موالنا فرخاری که به اقتفای استاد 

ده شده این نظم را آماده ساختم.دانشمند شاعر ناستو استاد فضل الحق فضل سرو  

 

  بده ساقی کنون رطل گران را

 طراوت بخشدم روح و روان را

 

  در این فصل خجسته خوشتر آید

 به شادی بنگرم پیر و جوان را

 

  ز صیاد زمان آزرده ام من

 که گیرد در بغل تیر و کمان را

 

  بود نفرین مردم بر ستمگر

 کند ویرانه ملک باستان را

 

  هد روم در بلخ و پروانخدا خوا

 ببینم الله و هم ارغوان را

 

  به خاک افگند آن اوالد شیطان

 بت زیبای شهر بامیان را

 

  ندارد زره ای ایمان و وجدان

 به شالقش زند هر کو زنان را

 

 نبینی اغنیا در زیر خیمه ؟

 فتاده طفل صد رنگ خزان را

 

 نبیند خیر در دنیا و عقبی

تان راکسی سازد خراب افغانس  

 

  بیا از کوچه های شهر بشنو

 به سوگ کشته گان شور وفغان را



 

  بود چندی وزیر تابه قدرت

 دهد رشوت وکیل و این و آن را

 

  امید از میر محمل است دایم

 به سر منزل رساند کاروان را

 

  "ثنا" خواهم به کشور باز آرد

 خداوند صلح و آرامی امان را

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ناداونکوور کا

4500-50-2سه شنبه   

  

  

 فهم سخن
  

  

  

  

  در چشم بی نظر گل و خار چمن یکیست

 درگوش کر نوای هزار و زغن یکیست

 

  آنرا که نیست درک سخن فهم امتیاز

 شعر ضعیف و اوج بلند سخن یکیست

 

  در نظم اجتماع بشر در جهان زیست

 اندر حقوق مرتبت مرد و زن یکسیت

 

  مرد پرور استدرچشم روزگار که نا

 مرد گریز آدم دشمن شکن یکیست

 

  آزاده مرد را نبود بیم از خطر

 برتن کند لباس و یا هم کفن یکیست

 

  قدر هنر هرآنکه نداند "ثنا" دریغ

 خرمهره در برابر در و عدن یکیست



 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-2-8دوشنبه   

 

 یک سبد ابر بهار
  

 

  

 

را آسمانی بود و نیستمنزل ویران ما  

 شهر ما را مردمان مهربانی بود و نیست

 

 دوستی بی مدعا رسم جوانی پایه دار

 راه بام خانه ها را نردبانی بود و نیست

 

 با ورود سال نو با یک سبد ابر بهار

 آسمان را بارشی رنگین کمانی بود و نیست

 

 ملک ما ویران شد و دیوار ها از هم فتاد

ناوه دانی بود و نیستمسکن آباد مارا   

 

 یک زمان در گوش می آمد ز رستم قصه ها

 قصه های این چنین در داستانی بود و نیست

 

 دست گیر بی نوایان سایه بان درد و غم

 در میان کوچه ما خاندانی بود و نیست

 

 صبحگاهان گوش ما با ناله نی آشنا

 یک زمانی داشتیم شور و فغانی بود و نیست

 

انسانی رسی تا آسمان خواهی با معیار  

 آسمان رفتن " ثنا " با سعی جانی بود و نیست

  

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 



 

 یاد جوانی
  

  

  

 

  با شراب عشق خواهم مست ومدهوشت کنم

 تا زخود بیرون شوی آنگه در آغوشت کنم

 

  بانوازش های تارو با نوای نوش و نیش

ت کنممن تنت از گل بپوشم غرق گل پوش  

 

  تا به خاطر آوری وان لحظه های شاد ومست

 حلقه ای از شعر خود آویزه ی گوشت کنم

 

  آتشی از شوق در جانت فروزم آنگهی

 آنقدر نازت دهم تا سرد و خاموشت کنم

 

  روزها گشتم ز کیف چشم مخمورت خمار

 کور گردد چشم من هرگه فراموشت کنم

 

  بتتشنه کامم چون "ثنا" از باده ای لعل ل

 گرکه آیی نزد من چون باده من نوشت کنم

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-42جمعه   

 

 

 فریب
  

  

  

 دل من به سرو سوزد که چرا ثمر ندارد

 که به فصل رستنی ها ز ثمر خبر ندارد



 

 دل ابر ناله دارد به فغان به هر سو تازد

 اسف است مرا به آنکس که دو دیده تر ندارد

 

ه عمرهاست خواری که به کشور است جاریشد  

 مگر است گوش ها کر که یکی اثر ندارد

 

  نرود شرار سرکش پی خرمن ستمگر

 که کشد به دود یک سر ز چه او گذر ندارد

 

 تن و شاخ هر درختی تو بیا نظاره ای کن

 ز کدام یک بگویم اثر از تبر ندارد

 

  به خدا جهان هستی ز فریب حقه بازی

ت گویم هنر دیگر نداردکه حقیقتیس  

 

  ز طبعیت پدیده اثری "ثنا" نبینی

 ز نی که رسته در باغ به دهان شکر ندارد

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4504-0-40دوشنبه   

 

 

 نوروزانه
  

  

 

  نوروز نوید سبز باران دارد

  پیغام هوای کوی یاران دارد

  دل سوخته گان فصل سرما زده را

  رد و درمان داردامید بهی به د

*********** 

 

  از کوچه صدای آشنا میآید

 با دسته گلی بسوی ما میآید

  گل بانگ+ بهار است صدای ره دور



 با هلهله و شور و نوا میآید

********* 

 

 نوروز کنم مقدم تو گل باران

  آری تو اگر نوید باران ،باران

  عمریست بهار ملک غربت دارم

  برسان امسال مرا به ملک جانان

*********** 

 

  ابری ! به هوا هوای باران دارد

  احوال مزار و الله زاران دارد

 گویا که ببارد به زمین های خدای

 امید به گل های فراوان دارد

 

************* 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

08-0-4500  

  

 

 انتظار بهار
  

  

  

  مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید

به دست غم روزگار بگذارید مرا  

 

  اگر نیآمد و از درد من نشد آگاه

 مرا به گوشه ،چشم انتظار بگذارید

 

  شما وگوشه ای آرام و انتظار بهار

 مرا به میهن گرد و غبار بگذارید

 

  مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانهء شاد

 مرا به رنج خودم بار بار بگذارید



 

  دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما

 مرا به حسرت فصل انار بگذارید

 

 شما و عزم سفر سوی ملک های خدای

 مرا به جاده ای پر بیروبار بگذارید

 

 مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون

 مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید

 

  همیشه سهم شما روزسبز بارانی

 "ثنا" مگرکه ببیند بهار بگذارید

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  اونکوور کاناد

4500-0-02پنجشنبه   

  

 

 

 از زبان زن
  

  

 

  منم به مرد همی یار و همسفر گشتم

 چو نخل پر ثمرم اینکه پر ثمر گشتم

 

  به موج غوطه زدم در تالش راه نجات

 همیشه دست به دست با او در خطر گشتم

 

  همیشه دوستی ام با او بوده از ره لطف

 اگر به شهر خودم یا که در سفر گشتم

 

  بال شدم چون پرنده در پرواز به مرد

 به آسمان حوادث به او چو پر گشتم

 

  من آن درخت پر از ریشه ام نمی خشکم

 هر آنچه تیشه زدن باز تازه تر گشتم



 

  پی حقوق خودم تا به پای جان رزمم

 مرا هراس چی باشد که دربه در گشتم

 

  اگر به خانه مرا قید کرد وراهم بست

عله ور گشتمنه قهر کردم و از خشم ش  

 

  زمانه هر چه دگرگون شود "ثنا" همانکه زنم

 همیشه پیک خوشی ها و خوش خبر گشتم

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-2شنبه   

 

 

 شاعر
  

  

  

  تاکه میایی درو دیوار شاعر میشود

 چشم میبیند ترا تکرار شاعر میشود

 

  با تو بودن مایه ای آرامش خاطر بود

یک چه و صد بار شاعر میشوددوربودن   

 

  گر ببیند روی زرد طفل بیمار وطن

 میتپد با درد وغم بیمار شاعر میشود

 

  ای که میگویی دلت اینگونه شاعر شد چرا؟

 خود دلت در جای من بگذار شاعر میشود

 

  میتپد در سینه ای شاعر چو دل حساس تر

 بشکند گر یک دل افگار شاعر میشود

 

  ن همه خوبی تراباهم زیبای وبا ای

 هر که بیند چون "ثنا" هر بار شاعر میشود



 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-00دوشنبه   

 

 

 بهای بوسه
  

  

 

  شبی به باغ تنت از کرم تو مهمان کن

 و با نسیم تنت روح خسته ام بهاران کن

 

 رسیده است ز دردت فغان من به فلک

ن کنبیا به دست خودت درد من تو درما  

 

  صدای حادثه از دور میرسد در گوش

 به زیر سایه ای مهرت بیا و پنهان کن

 

  دلم از این همه اندوه به جان رسید ولی

 حریف درد مرا ای خدا پریشان کن

 

  به هرسو روی کنی از تو روشنی بارد

 بیا و کوچه ای تاریک دل چراغان کن

 

  شنو صدای "ثنا" از تو آرزو دارد

عاشق دمی تو ارزان کنبهای بوسه به   

 

  ونکوور کانادا

  محمد اسحاق "ثنا"

1103-3-6چهار شنبه   

  

 

 لیلی جان
  



  

  

  چرا حالت پریشان و دلت خون است لیلی جان

 اگر خاطر پریشانی ز مجنون است لیلی جان؟

  

  وطن ویران و ویران است مردم در پریشانی

 نه قانونست و پرسانی غم افزونست لیلی جان

 

  ر سو فتنه میبارد کدورت ریشه میآردز ه

 عدالت رخت میبندد چی قانونست لیلی جان

 

  کنون در درس مکتب های ما یک ساعت درسی

 که درس از انتحاری درس و مضمون است لیلی جان

 

  نه باغ ما ثمر دارد نه جنگل نخل و بر دارد

 همه دود است و آتش ملک ما چون است لیلی جان

 

  خن های دل فرهادحدیث قصه مجنون س

 "ثنا" گویم غم من زین دو افزون است لیلی جان

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0-4شنبه   

 

 

 

 نیرنگ
  

  

  

  به رسم خود نمایی خنده کردم

 به رسم خودستایی خنده کردم

 

  ندیدم در محبت مهرو الفت

 به مهر آشنایی خنده کردم



 

 توانگر از گدایی شد چو قارون

 به نیرنگ گدایی خنده کردم

 

  ندیدم مثل خود بی دست و پایی

 به این بی دست و پایی خنده کردم

 

  وطن دارد سفر در روشنایی

 به هرچه روشنایی خنده کردم

 

  بود آسایش گیتی به ثروت

 "ثنا" بر بینوایی خنده کردم

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1103-0-01جمعه   

 

 

 نوازش
  

  

  

  ن بمان که خاطرام شاد می شودبا م

 بیتو دلم پر از غم و فریاد می شود

 

  با دست پر نوازش معمار گونه ات

 ویرانه های قصر دل آباد می شود

 

  یاد تو چون بهار ز خاطر کند عبور

 باغ دلم شگفته و دلشاد می شود

 

  آن دم به باغ با قد شمشاد بگذری

 هر نو نهال باغ چوشمشاد می شود

 

  عشق گر به محبت شود بنا پیوند

 چون قصر پخته ایست که بنیاد می شود



 

  آنگه کنی مالمت عشقم ز روی ناز

 آن لحظه محشریست که ایجاد می شود

 

  آید "ثنا" به معرکه عشق صد هزار

 از جمله کم کسی است که فرهاد می شود

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-4-40دوشنبه   

 

 

 قهر
  

  

 

  ب به خواب دیدمت اما خیال بوددیش

 آخر نشستنت به کنارم محا ل بود

 

  دیدم که سوی کوچه ما می کنی گذر

 میشد چنان که کوچه ما بی مثال بود

 

  مرغ خیال من سفری میشد به کوی تو

 دیدم شکسته پرشد ومحتاج بال بود

 

  امشب اگر سحر نشدی واه چه طالعی

ودای خوش به گوش جان خبری از وصال ب  

 

  از من رمید و ترش شد و قهر کرد ورفت

 در حیرتم چنین شده این مالل بود

 

  سهم من از جهان پر از رنج وپر مالل

 آیا "ثنا" نصیب چنانم وبال بود

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1103-1-01سه شنبه   



 

 

 فریاد
  

  

  

  میهن تو بکن فریاد، فریاد بکش فریاد

  فریاد بکش فریادآزرده ترا شداد ، 

 

 نی مانده ترا نامی نه رهبر و نه حامی

  آخر تو شدی برباد، فریاد بکش فریاد

 

 سیل ستم است جاری در هر طرف ات آری

  بر باد شود بنیاد ، فریاد بکش فریاد

 

 زنجیر ترا بر پاست بیچاره شدی پیداست

  از بند شوی آزاد فریاد بکش فریاد

 

اموشیاز ذهن فراموشی افتاده و خ  

  دستی گره ات نگشاد، فریاد بکش فریاد

 

  گوید " ثنا " تا چند افتاده توئی در بند

  بر کش ز گلو فریاد ، فریاد بکش فریاد

 

  محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 

 آواره گی
  

  

  

 ساختی بی دست و پا ای ناجوان آواره گی

 ساختی از بار غم قامت کمان آواره گی



 

  تحقیرم به گوش از هر طرف میرسد آواز

 کردی بامن عالمی را بدگمان آواره گی

 

  ملک ما آماج تیر خصم نامردان شده

 گشتم آخر از ستم بی خانمان آواره گی

 

  غیرت مردان با تدبیر ما آخر چی شد ؟

 کرد امروز نوکر نا مردمان آواره گی

 

  بود ما را خانه ای کوچک برای زندگی

ی آشیان آواره گیما کجا بودیم چنین ب  

 

 جان دهد در ملک غربت بی وطن آخر "ثنا"

 اشکبار از دیده با شور و فغان آواره گی

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1103-1-6چهارشنبه   

 

 

 استاد فضل
  

 با سپاسگذاری از محبت استاد ) فضل( سروده شد.

  

 ای که هستی شاعر خوش نکته دان استاد )فضل(

بـاشـی ادیـب خـو شـبـیـان استاد )فضل( بـیـگـمـان  

 

 در ربـاعـی, در قـصــــــیــده, مـثـنــوی یـا هم غزل

 مــن نـدیـدم مـثــل تــو ورد زبـان اســتــاد )فـضـل(

 

 تــو ادیب بــی مـثـالـی هـم تـو یــی اسـتــاد شــعــر

 نــزد مـن هـسـتی یـکی از نخبه گان استاد )فضل(

 

اسـتـــان ســـــرای بـاغ شـعری ای ادیـببـلـبـل د  

 خــوشـنـوا از بـلـبـِل در بـوسـتـان اسـتاد ) فضل(



 

 کـهـتــران را مینوازی مهـــــتـــران را رهـبــری

 مـهـربـان بـر هـمه ای قــــدر دان اسـتـاد )فضل(

 

 مـیـچـکـد مـوج طـــرب از حـرف حرف شعـر تـو

بـیان استاد )فـضـل(واردی در عــرصـه ی عـلم   

 

 کـــاش مـیـشـــد آمــدم پـیش تـو زانـــو مــیــزدم

 مـیـنـمـودیـم بـحـث ها از این و آن استاد )فضل(

 

 مـیـنـوازی هـر زمـان بـا شـعـرتـر این خسته را

 زنده با شی ای گرامی مهربان اسـتـــاد )فـضـل(

 

 درد میـهـن درد مـردم هـر زمـان با شعر خوش

یکـنی اظهار با شورو فـغـان اسـتـاد )فـضـل(مـ  

 

 عـمـر تـو بــادا دراز و طـــــــبـع تــو بــادا روان

 این دعا دارد )ثنا( از عمق جان استاد )فـضـــل(

 

1103فبروری  1  

 محمد اسحاق )ثنا(

 ونکوور کانادا

 

 

 شاعر آواره
 

 من ز شهر موج خون با آه و افغان آمدم

وز شهر ویران آمدم از دیار خشم و جنگ  

 

 شاعر آواره ام با چامه ای درد و فغان

 قاصد درد و غمم با چشم گریان آمدم

 

 رگ رگ جانم پر از درد است و دل دریای خون

 با چنین بار گران ا شهر عصیان آمدم

 

 حاصل کشت امیدم توده ای خاکستر است

  دست خالی نیمه جان از آتشستان آمدم

 



بی عدل و دفاع از محیط انتحار از ملک  

 از حصار درد و غم از تیر باران آمدم

 

 از هجوم حادثات اینجا به غربت چون " ثنا "

 از درون کوه غم از خشم طوفان آمدم

  

  

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

 

 آه و حسرت
  

  

 

 یاد میهن تازه سازد فخر دورانم بیاد

 محضر اهل سخن بزم بزرگانم بیاد

 

  ا و در بحر تحیر رفته امتاشدم تنه

 آمد از فصل شباب شاد و خندانم بیاد

 

  موسم پیری رسید رخساره شد چون زعفران

 حالیا آمد مرا فصل بهارانم بیاد

 

  در دیار غربتم درگوشه ای آواره گی

 میدهد تنهاییم یاد عزیزانم بیاد

 

  بگذرم اینجا به باغی گربه فصل گل دمی

م بیادیاد پغمان آید سیر گلستان  

 

  ای فلک عمری به عشرت زندگانی داشتم

 این زمان آید به مرا وان عیش دورانم بیاد

 

  می کشم صد آه حسرت از نهاد دل "ثنا"

 بگذرد از کشورم خیل شهیدانم بیاد

  



 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوورکانادا

1103-0-11دوشنبه   

 

 

.به سلسله مشاعره درخواستی جناب داکتر) ندا( سروده شد  

  

 وطندار
  

  

 کشور از جنگ خراب است وطندار

 جگر از غصه کباب است وطندار

 

 خبری نیست از آن شاد شویم

 قصه از رنج و عذاب است وطندار

 

 رشوه در کشور ما مود شده

 ملک با رشوه مصاب است وطندار

 

 تشنه گانیم ز عطش سوخته ایم

 آب چون موج سراب است وطندار

 

به خوابکار فرماست که او رفته   

 نشه از بنگ و شراب است وطندار

 

 کشتن و بستن مظلوم وطن

 همه از جهل و عتاب است وطندار

 

 زندگی چون گذر آب به جوی

 نقش او نقش حباب است وطندار

 

 الفت و مهر ومحبت با خلق

 مگر از جنس کمیاب است وطندار ؟

 

 حمله بر دختر نو بالغ خورد

 عمل زشت و خراب است وطندار



 

داند زمستان و خنکاو چی   

 خفته در فرش سنجاب است وطندار

 

 شعر هر شاعر غوری به یقین

 همه گیرنده و ناب است وطندار

 

( بزرگ1سرشناس همه آن فضل )  

 به سخن مرد کمیاب است وطندار

 

 چند پرسی ز"ثنا" از کشور

 غرق در بحر و گرداب است وطندار

  

فضل است . ( مراد از شاعر گرامی استاد فضل الحق0نوت: )  

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

1103-0-16شنبه   

 

 

 ننگ دفتر
  

  

  

  خاطر مرا ز غصه دوران مکدر است

 روز و شبم طلیعه ای فردای محشر است

 

  امروز از گلوی زمان مرگ می چکد

 گلها چه زود نشگفد وزود پرپر است

 

  ای من مخواه سرود طربناک زندگی

ننگ دفتر است شعریکه نیست درد در آن  

 

  آرامی از کجاست درین گوشه ای غریب

 هردم صدای جنگ ز کشور مکرر است



 

  آنجا عدالتست به رشوت شود تمام

 مظلوم بدون رشوه به کشتن برابر است

 

  آنجا درخت بر ندهد بار نآورد

 هردم تبر به بازوی نخلی که پربراست

 

 تاکی دوام جنگ بر هرگوشه ای وطن

در خون شناور استمردم هزار کشته   

 

  ناله "ثنا" ز خصم وطن بلبل حزین

 آنکس که سوخت النه ای من بس ستمگراست

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1103-0-12پنجشنبه   

  

 

 تقدیم به شاعر گرامی جناب نعیم )جوهر(
  

  

 )بیا(
  

 

  )جوهر( شیرین سخن ای نور چشمان ام بیا

نم بیااشک من از دیده شد جاری وگریا  

 

  شب چراغ بزم شعری ای ادیب نکته دان

 ای فروغ بزم ما ای مهرتابانم بیا

 

  می شود دردم دو چندان بی حضورت جان من

 ای طیب مهربان بر درد درمانم بیا

 

  کی توانم شمه ای احسان تو آرم بجا

 از من تا زنده ام ممنون احسانم بیا



 

(2( می ستاید یا جناب فضل الحق )1گرفروغت )  

 الیق تحسین وفخری عزت وشانم بیا

 

(6(یا راعیت)5( با هم ظفر)4( یا که بشیر)3مشفق )  

 هریکی سازد ترا تا اینکه مهمانم بیا

 

"7با حضورت شعر تر صد ها به لب دارد )حکیم ("  

 در نگین بخت ما لعل بدخشانم بیا

 

  ( مهربان آورده ام صدها سالم8از فریق )

انم بیادردل هر یک عزیزی ای قدرد  

 

  تازه گردد ازنوایت باغ طبع شاعران

 بلبل باغ ادب مست وغزلخوانم بیا

 

  جای دارد مهر تواندر دل و پیروجوان

 لطف کن برحال خورد و هم بزرگانم بیا

 

  گر سفر داری برو باشد نگهدارت خدای

 زود برگرد از سفر در شهر آلمانم بیا

 

 بزم ما گردد در این فصل زمستان گرم تر

سفرکوتاه در فصل زمستانم بیا کن  

 

  ( زیبا کالم11( شیرین سخن فرخاری)9واصل)

 گر "ثنا"گوی تو اند من هم ثنا خوان ام بیا

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

4500-0- 45یکشنبه   

همه شاعران اند که از جمله دوستان و ارادت مندان  ۰۱الی  ۰نوت : اسمای ذکر شده از شماره 

میباشند. جناب جوهر  

 

 

 آمد بیاد
  

  



  

  دوش در فکرخیالم کشورم آمد بیاد

 صحنه ای ویرانی دوربرم آمد بیاد

 

  جایگاه علم ودانش مامن دانشوران

 کابل با رنگ و بو خوش منظرم آمد بیاد

 

  موج میزد الله با خون جگر دردشت ها

 جوش خون در جاده و در معبرم آمد بیاد

 

  وج اعتالدیدم اینجا صلح و آرامی ا

 کشور خوار و ذلیل و ابترم آمد به بیاد

 

  دوش اشکم جاری و آمد به رخ بی اختیار

 حالت طفل یتیم کشورم آمد بیاد

 

  خواستم از غصه ای دوران کمی یابم قرار

 دل تپد در سینه رنج دگرم آمد بیاد

 

  سوختم در داغ حسرت در دیار بیکسی

دای "ثنا" هر لحظه ام بوم وبرم آمد بیا  

 

  محمد اسحاق "ثنا"

1103-0-02دوشنبه   

 ونکوور کانادا

 

 

 

 میهن
  

  

  

  غمنامه ای زمان است در هر کجای میهن

 هر لحظه غم بروید در پیش پای میهن



 

  هرجا که پا گذاری در جاده ها و کوچه

 دست طلب بسویت طفل گدای میهن

 

  کوش مینهی به هر سو از نا کجای دوری

ماجرای میهنآید فغان و زاری از   

 

  صد کار دار خاین با حیله و خیانت

 بردند از وطن دور سرمایه های میهن

 

  کشتی به انتحاری صد بیگناه ای ملت

 نفرین به تو فرستد بشنو صدای میهن

 

  هر کو کمر بندد دارد خراب میهن

 بادا ذلیل برباد داند بهای میهن

 

  شد سالها به غربت دارم "ثنا" تمنا

ک روز بینم لقای میهنگردد نصیب ی  

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1-0-1103  

 

 

 دلتنگی
  

  

 

 

 بیا پر پر زنان سویم بخوان بسیار دلتنگم

 قناری جان مرو از من بمان بسیار دلتنگم

 

 دلم دریای طوفانی سرشک از دیده بارانی

 بس است غمهای تنهایی ، رهان بسیار دلتنگم

 

غمها فزون داردسرم شور جنون دارد شبم   

 بتاب ای صبح رخشان جهان بسیار دلتنگم



 

 در آن پس کوچه ها و کوچه و بازار مردم ها

 که میدادند سالمم هر زمان بسیار دلتنگم

 

 دلم از غصه مینالد گلو از غصه میخشکد

 به این اندوه بی پایان چنان بسیار دلتنگم

 

 بیاد قصه ی مادرکالن شبهای طوالنی

ا ما مهربان بسیار دلتنگمچه شیرین داشت ب  

 

 " ثنا " از انتحاری از ستم از جنگ دلگیرم

 به جای خنده از آه و فغان بسیار دلتنگم

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

- 

 فروغ دیده
  

  شود نصیب ببینم شبی لقای ترا 

 که باز دمی بشنوم صدای ترا

 

  کجا مجال دهد بخت در برت باشم

تا که دست و پای ترا ز شوق بوسه زنم  

 

  ز دیده کور شوم ای فروغ دیده ای من

 دمی که بیتو ببینم اگر سرای ترا

 

  گره ای غنچه دل بی تونشکفد آخر

 مگر ز کوی تو آرد صبا هوای ترا

 

  به جلوه آمدی دل زنده شد ز دیدارت

 خوشا عطای تو نازم خوشا لقای ترا

 

 به عشوه می کشی از ناز دوباره زنده کنی

 هزار بار شوم صدقه این ادای ترا



 

  "ثنا" به زندگی خود ندید از تو وفا

 برد به خاک سیه عاقبت جفای ترا

  

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

1103-0-1چهار شنبه   

 برف کابل
  

  

  

 شاخ را برف گران از بار عریان کرده است

 برف در کوه و دمن گسترده دامان کرده است

 

ا کشد از باغ با زور خنکمرغ مسکین ر  

 جامه قاقم به شاخ نخل ارزان کرده است

 

 کشــــــــورم آماج زخم تیغ هر زاغ و زغن

 بوم مارا بوم شوم از فتنه ویران کرده است

 

 مردم بیچاره کشور ندارد آب و نان

 حال این بیچاره گان آن کیست پرسان کرده است

 

 صندلی خالی از آتش شدت سرما فزون

دار ما این وضع حیران کرده استمردم نا  

 

 یاد برف کابل و یاد زمان کودکی

 در محیط غربتم محزون وناالن کرده است

 

 وضع این آشفته سامانی کابل این خنک

 وا دریغا چون )ثنا( خلِق پریشان کرده است

 

  ونکوور کانادا

1101-01-11  

 



 خیمه نشین
  

  

 

 ای قاصد آمدی ز وطن از وطن بگو ؟

فل بی پدر از بیوه زن بگواز حال ط  

 

  از حال زندگان و شهیدان در بدر

 از کشته گان بی کس دور از کفن بگو

 

  سردی و برودت از برف الی وگل1111از 

 از سر نوشت خیمه نشینان سخن بگو

 

  اینجا دلم گرفته ز اندوه بیشمار

 آنجا زمهین از غم و رنج و محن بگو

 

  بر گوی از حقوق زن دختر جوان

نظم و زعدالت کشوربه من بگو از  

 

  آیا سخن ز لیلی ومجنون هنوز هست

 حرفی از این همه ست تواز کوهکن بگو

 

  از امن و اعتال خبری هست در وطن

 از شهر ، ده و کوچه دشت ودمن بگو

 

  خواهد "ثنا" ز ذوق سراید سرود خوش

 از عظمت گذشته ملک کهن بگو

 

  محمد اسحاق"ثنا"

  ونکوور کانادا

2110120116  

 

 

 دربدری
  



  

  

  

 وطن محبت تو عاشقانه دارم من

 همیشه یاد ترا جاودانه دارم من

 

  مزن به شاخه ی عمرم تبر برای خدای

 هنوز چشم به بار و جوانه دارم من

 

 ز تیر ناوک مژگانت ای عزیز دلم

 که عمر هاست به دل این نشانه دارم من

 

 اگر محبت تو بیش میشود با من

ی بی بهانه دارم منامید زندگ  

 

 در این محیط غریبی چه درد ها که مراست

 شکایت از ستم این زمانه دارم من

 

 به وصف چهره زیبا و زلف پر شکنت

 به لب سرود سخن های شاعرانه دارم من

 

 اگر به روز شود بسته درب حاجت من

 دعای نیمه شبی در شبانه دارم من

 

 "ثنا" ز دربدری های کشورم به خدا

قصه نامردی و فسانه دارم من هزار  

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور، کانادا

 

 

 مرغ دل
  

  

  

 

  باز هم جنون عشق به تن تازیانه زد

 بر تن نهال بار گرفت و جوانه زد



 

  نازم خدنگ تیر نگاه دو چشم یار

 قلبم هدف گرفت و به جا تا نشانه زد

 

  مهرش چنان به النه دل داشت مامنی

رتو و آتش به النه زدافگند ز چهره پ  

 

  ای باد این درخت نتکانی که مرغ دل

 مسکین به انتظار گلی آشیانه زد

 

  آنی که داشتم به وفایش سر نیاز

 رفت از نظر شراره هجرش زبانه زد

 

  نازم "ثنا" به کیف غزل های مولوی

 شوری به حرف حرف و کالم و ترانه زد

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

01-01-01شنبه   

 

 تب
  

  

 

  امروز هنوز افسرده ام دردی که دیشب داشتم

 از دست دل شور و فغان روح معذ ب داشتم

 

  گویی زمین بر آسمان نه ماه بود و کهکشان

 میسوختم هذیان به لب تب داشتم تب داشتم

 

  دیدم ز تو نا مهربان بس رنج با خشم و عتاب

مبا این همه رنج و ستم نام تو بر لب داشت  

 

  با یاد تو در خواب شب با ماه میکردم سفر

 در عالم رویا چنان یک چرخ کوکب داشتم



 

  ای چرخ این رنج و ستم کردی نصیبم روز و شب

 آه و فغان زین دردو غم نجوای یارب داشتم

 

  کردم ثنا شب را به روز نا خفته با یاد وطن

 کس را مباد دردی چو من دردی که دیشب داشتم

 

  "ثنا" محمد اسحاق

  ونکوور کانادا

  چهارشنبه

01-01-1101  

  

 

 آه و ناله
  

  

 

  این شعر آه و ناله و افسانه ای منست

 درد درون سینه ای غم خانه ای منست

 

  با یاد دوستان سفر کرده از وطن

 این یادگار مامن و کاشانه ای منست

 

  مخلوطی از صدای خوش و نغمه های شوق

ای منستیکتا از سروده ای مستانه   

 

  پاییز و برگ ریز شد و پیری ام رسید

 برف سفید بر سرو کاشانه ای منست

 

  هر چند پیر و خسته تن و جا فتاده ام

 الکن نشاط در دل دیوانه ای منست

 

  در زندگی به گوشه نشینی گذ شت حیات

 مردم چه شهرتی و هنگامه منست

 

 در یاد و در خیال چه روز و چه شب "ثنا"

د کشور ویرانه ای منستهر لحظه یا  



 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۱۱۲۱-۲۱-۳دوشنبه   

 

 

 دل آرا
  مکن آرایش بی جا که بی پیرایه زیبایی 

 به تن با جامه زیبایی به قد سرو دل آرایی

 

  تمنای دل و جانی چه زیبا ودل آرایی

 به خوبی بس فریبایی تو خوب و خوبی دنیایی

 

  همیشه زنده ام با توهمیشه با تو ام با تو 

 نیم یک دم جدا از تو به امروزم به فردایی

 

  قسم بر تار گیسویت چو من عاشق نخواهی یافت

 در این دنیای سرگردان یک مجنون صحرایی

 

  مشو از حال من غافل تویی دارا من ام سایل

 مران از خود مرا از در به صدخواری وتنهایی

 

  ی دلثنایت میکنم از دل تویی باغ مراد

 از آن در سینه مرغ دل کند یادت به شیدایی

 

  محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

۱۱۲۱-۲۱-۲شنبه   

 

سوال ؟   
   

  

 ای شهر خروشنده خروش تو کجا رفت

 جرم تو چها بود چنین جور جفا رفت

  



 صبح تو سیه شام شد و تیره و تاریک

 ایام همه شام ز خورشید ضیا رفت

  

یک عده ای خاین یک عده ای نا بخرد و  

 بگرفت به کف تیغ پی خلق خدا رفت

  

 کذب آمد و تزویر وریا سایه بر افگند

  نامرد به قدرت شد از عهد وفا رفت 

  

 از خوان کرم پیشه که گسترد شب و روز

 آیا چه شد امروز کرم رفت و سخا رفت

  

 از بار ستم قامت صد نخل برومند

 خم گشت کمان کشت چه زودش به دوتا رفت

  

 تعظیم به استاد و پدر بود در آن روز

 امروز ادب گم شد و از چشم حیا رفت

  

 ماندیم چو پا در طلب منزل مقصود

 در دشت شدیم هر قدمی خار به پا رفت

  

 زاهد که دیروز سخن داشت ز قرآن

 امروز چه رفت ست که در راه خطا رفت

  

 بگرفت فضای وطن امروز سیاهی

کجا رفتمرغان خوش الحان نواسنج   

  

 گویم به تو ای دوست درین گوشه غربت

  یک عمر به افسوس که ازدست "ثنا" رفت 

  

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

سه شنبه 12-00-1101  



 

 

 شد، شده باشد
  

  

 

  گر قامتم ز هجر تو دو تا شد ، شده باشد

 ورجان من از جور تباه شد، شده باشد

 

  نصیبتبر جلوه ای حسن ایکه خدا کرده 

 عاشق چو من بی سرو پا شد ، شده باشد

 

  تیری ز نگه بر دل ریشم که رساندی

 گفتی به غلط رفت خطا شد، شده باشد

 

  من رخت سفر بسته سوی یار به امید

 گیرم خطر در ره ای ما شد، شده باشد

 

  گفتیم حقیقت ز کسی نیست هراسی

 آزرده کس از گفته ی ما شد، شده باشد

 

  ز جانانه که گفته است آورد خبر پیک

  درمانده و جا مانده "ثنا" شد، شده باشد

 

 

 کج قلم
  

  

 

 کج قلم هردم نویسنده حرف خوش گفتار کج قلم

 دوست دارد کج سخن حرفیکه بیمقدار کج

 

 کج نهاد هرگز نداند حرف مهر و عاطفت

 می نویسد حرف بد درباره ای ابرار کج



 

رابخودکش بیگانه پرور ملک خود سازد خ  

 بهر ویرانی ملکش کشته چون اغیار کج

 

 صاحب قدرت ز خون هموطن موتر خرد

 می دواند هر طرف بر جاده ای هموار کج

 

 می برد صد دل به یغما دلبر ناز آفرین

 سوی عاشق می کند ابروی شمشیر دار کج

 

 زاهد خودبین به منبر می شود گاهی بلند

 می نهد بر سر ز نخوت یکطرف دستار کج

 

نای کار بی تدبیر میگردد شروعگر ب  

 می شود از ابتدا تا انتها دیوار کج

 

 آرزوی مادر غمدیده باشد این چنین

 کج شود سرهای قاتل هر یکی بردار کج

 

 این همه نازک خیالیت نمیدانم ز چیست!

 زانکه می باشد مرا نوک قلم بسیار کج

 

 من ثنا نالم ز بخت بد به صد شوروفغان

موده صد ها بار کجرنج غربت قامتم بن  

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

01-00-1101  

 

 

 انتحاری
  

  

 

  یا الهی ملت ما بیش از این محزون مکن

  اشک شان از دیده جاری قلب شان پرخون مکن



  وارهان از دشمنی باشنده ګان ملک ما

  شاد زین بی اتفاقی دشمنان دون مکن

  زمردم غمگین ما را بیش از غمگین مسا

  شادو شادان اش کن و با غصه ها مقرون مکن

  اوزبیک و تاجیک و پشتون ساز با هم متحد

  با هزاره پشه ای هم دل کن و مظنون مکن

  بعد از این با انتحاری کوچه و بازار ما

  هر که هستی بیش از این از خون چون جیحون مکن

  سرنوشت ملک ما در دست چند جاهل بود

  ملت جاهل و مجنون مکن بیش از این حاکم به

 از غم دوران هستی سخت مینالد "ثنا"

 دور از اندوه ساز و بیش از این دلخون مکن

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

06-00-1101  

 

 فریاد
  

  

  

 به اقتفای سروده ای جناب دستگیر نایل

 

  

  در ملک ستم پیشه ای ما دادرسی نیست

نیست تا کوش کند ناله که فریاد رسی  

 

  بردند به تاراج همه هستی ملت

 از قافله ای دزد نوای جرسی نیست



 

 از آنچه غم و درد تباهیست به گیتی

 جز خانه ای ما هیچ دگر آدرسی نیست

 

  ای ذات خداوند جهان از ره ای تحقیق

 در کشورما جز تو کسی داد رسی نیست

 

  دور از وطن و یار و دیاریم به غربت

است ولی جز قفسی نیستاین گوشه ای قشنگ   

 

  ای طایربخت زود زمن از چه رمیدی

 کوشش چه توان با تودگردسترسی نیست

 

  شیرازه ای وحدت چوشود بحرخروشان

 دشمن درین بحر خروشان چو خسی نیست

 

  با چال کجا جای کنی در دل ملت

 از چنگ تو در کشورم آزاد کسی نیست

 

  از فاقه شده مردم کشور که بگویی

چنان اند که گویی نفسی نیست افسرده  

 

  محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

دوشنبه 04-00-4504  

 

 پاس دوستی

  

  

 به دوست شاعرم جناب جواهر
  

 

 ز اشتیاق تو جانم به لب رسید بیا

 ز بار رنج و الم قامتم خمید بیا



 

 بهار عمر من از دوریت خزان گردید

 ز فرقتت دل زارم به خون تپید بیا

 

 ت پنجه ای اندوه و غم رهایم کنز دس

 به جان خسته ای من مظهر امید بیا

 

  پرنده هوس آلود زندگانی من

 به ذوق دیدن روی تو پر کشید بیا

 

 دلم اسیر خم زلف هر بتی نشود

 ولی ز جمله خوبان ترا گزید بیا

 

 ثنا به یاد وصال تو سخت می گرید

 به پاس خاطرش ای مایه ای نوید بیا

 

 "ثنا" محمد اسحاق

  ونکوور کانادا

 جمعه 01-00-1101

 

 حدیث مهر

  

  

 

 ای دوست مشت خاک مرا در وطن ببر

 با دوستان و مادر بیمار من ببر

 

 این دل که شور میزند و میتپد همیش

 در ملک پر ز فتنه و دار و رسن ببر

 

 عمریست از جفای فلک زار و خسته ام

 پیک عجل بیا و ز تن جان من ببر

 

 گنای قفس ذلت آور استمردن به تن

 این حرف من به بلبل باغ و چمن ببر

 

 منت پذیر جامه ای غیرم مکن خدای

 عریانی ام خوش است مرا بی کفن ببر

 

 نخل مراد دشمن بد خواه میهنم

 یا رب ز ریشه خشک کن و بی وثن ببر



 

 کردی " ثنا " ز انجمن اهل دل سفر

 از ما حدیث مهر و سالم و سخن ببر

 

  ق "ثنا"محمد اسحا

  ونکوور کانادا

 220021101یکشنبه 

  

 

 آتش جنگ

  

  

  

 

  عید است که ما کینه ز دل ها نتکاندیم

 از مهر پیام بر جانان نرساندیم

 

  در عید نرفتیم به غم خانه ای مسکین

 از عاطفه یک بوسه ز رویش نستاندیم

 

 ای خسته کبوتر شده چند عید ولیکن

 ندیمشده سال درازی که ترا ما نپرا

 

  ای زاهد خود بین ز درسی که تو دادی

 جز قصه و افسانه بیهوده نخواندیم

 

  دیدیم عطش سوخته در عید فراوان

 در کام یکی قطره ای آبی نچکاندیم

 

  با هلهله از راه رسید عید خجسته

  از آتش جنگ از در وز خانه براندیم

 

  محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کانادا

  جمعه

16-01-1101 

 

 

 عیدت مبارک



  

  

  

 

 مبارکباد عیدت ای بت سروگل اندامم

 پذیرا شو درین ایام شادی حرف و پیغامم

 

 درین غربتسرا دور از دیار و در پریشانی

 چی عیدی مرغ بی بالم اسیر بسته در دامم

 

 به کامم تلخ تر از تلخی تریاک میآید

 که بی تو ای وطندار عزیزم نقل و بادامم

 

 د شد به این درماندگی یارب!نمی دانم چی خواه

 کجا ها میبرد این زندگی آخر سرانجامم

 

 نخواهم لطف دیگر از تو ای شوخ پریزادم

 دهی یک بوسه از لعل لبت در عید انعامم

 

 به آسان کی توان گردم اسیر دامت ای گردون

 نه پنداری که من چون میوه ای نا پخته ای خامم

 

 م آخرنمی دانم ثنا با این همه رنج و ست

 مگر آن شوخ در عیدم بپرسد از من و نامم

 

 محمد اسحاق ثنا

  ونکوور کانادا

 ۱۱۲۱-۲۱-۱۲جمعه 

 

 

 نرگس مست

  

   

 

 خود را به داغ هجر سیاه پوش میکنم

 غـم را به یاد توست همآغوش میکنم

 

 هـر گــه خـیـال نـرگـس مستت شود مرا

 دریـــای بــــاده از قـــدح نـوش مـیکنـم



 

 دم بـه خــواب دوش رخ نـازنـیـن تـودیــ

 با هر کـه گـفـتـگـو ز شب دوش میکنم

 

 آن لحظه غصه های تـو آید وطن به یاد

 من غصه های غیر فـرامـوش مـیـکـنم

 

 هرجا حدیث وصف رخت مـیشـود دمـی

 با جـان دل شنیده و در گـوش مـیـکـنـم

 

 شــد کـام مـن ز گــردش آیــام تـلـخ تــر

 دم ثـنــا امـیـد لـب نـوش مـیکـنمهـــر 

 

 جمعه

11-01-1101 

 ونکوور کانادا

 

 

 

 

 گله دارد

  

 به استقبال غزل زیبای مرحوم استاد سید محمد )دروگر(

   

  از ظلم بشر گبرو مسلمان گله دارد

  پیراست و همه نسل جوانان گله دارد

  با این همه دارایی و با این همه مکنت

  یزدان گله داردافسوس به دارا که ز 

  از آه دل و سینه سوزان یتیمان

  از سوزش آن سینه بریان گله دارد

  چندان ز غم درد وطن زار گریستم

  از ریزش اشک دیده ای گریان گله دارد

  خم گشته ز طوفان حوادث قدی سروی

  این قامت خم گشته ز دوران گله دارد

  از آتش مرمی و ز خم پاره وهاوان



  آتش سوزان گله داردمردم همه از 

  ز این وضع که هر روزیکی حادثه آرد

  هر لحظه دلم خون شده لرزان گله دارد

  عمری ثنا با غم و اندوه فراوان

 از سردی و بی مهری یاران گله دارد

  محمد اسحاق )ثنا(

  ونکوور کانادا

۲۳-۲۱-۱۱۲۱ 

 یادی وطن

  

 )جوهر( سروده شده. به اقتفای سروده جناب شاعران گرامی جناب )فروغ( و

  

 شب و روز یا دت ای وطن کردم

 با غم و غصه و محن کردم

 همچو مرغ فتاده از النه

 یاد گلزارو هم چمن کردم

 من به گریه ز جور ظلم عدو

 شکوه هر شب به خویشتن کردم

 قدر شعر و نه شاعرست اینجا

 ترک من شعر و هم سخن کردم

 من ندیدم به غرب چون تو پری

 ی گلبدن کردمشوق تو شوخ

 ترک زیبا وطن ز مجبوری

 زغم و زاغ و هم زغن کردم

 خدمت آن نگار شیرینم

 به دل و جان چو کهکن کردم

 وصف شعر )فروغ( و )جوهر( را

 دوش با یار انجمن کردم

 آرزوی سعادت میهن



 چون )ثنا( من به ذوالمنن کردم

 

 نگهت گیسو

  

  

 مد ) دروگر(به اقتفای سروده ای جناب مرحوم استاد سید مح

 

 تا سرو قدو قامت باالی تو دیدم

 آهی ز درون دل غمدیده کشیدم

 در انجمنی شمع رخش جلوه بر افروخت

 از مهر چو پروانه به صد ذوق تپیدم

 شد تازه دماغم از آن نگهت گیسو

 دوشینه من از بوی دو زلف تو شمیدم

 مطرب به نوا آمد و خوش بزم بیاراست

 گرویدمصد گوش شدم تا به نوایش 

 صد طعنه به من داد و به خشمم اگرم راند

 من گوشه نهادم ز لب غنچه شنیدم

 دیدم که به صد ناز به سویم بخرامی!

 خندیدم و چون غنچه شاداب دمیدم

 بشگفت گلی طبع من از شعر ) دروگر(

 مانند )ثنا( من هم از آن دسته ای چیدم

 

 محمد اسحاق )ثنا(

  ونکوور کانادا

 162121101چهارشنبه 

  

 خون دل

  

 

 می ریزد از نگاه دو چشمت شرابها

 در پای دل ز زلف درازت طناب ها



 وصف حدیث حسن تو چندان گرفته اوج

 ذکر تو رفته در صفحهءای هر کتابها

 تاچند خون دل خورم وگریه سرکنم

 از فتنه های این همه عالیجناب ها

 تاچند در هوای خیاالت خواب شب

 خواب ها تا چند انتظار به تعبیر

 آیا شود زروی ریا کار روزگار

 افتد نقاب فاش شود این نقابها

 اینجا نشاط ومستی رقص سرود ساز

 آنجا نصیب مردم ما شد عذاب ها

 پیچیده است مرا "ثنا" فکرزندگی

 آخر نمی شوند سوال و جوابها

  

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور کاناد

 

 مشکل است

  

  

  

 

  است پهلوی یار دیدن اغیار مشکل

 همدوش گل نشستن هر خار مشکل است

 

  در فصل نو بهار ندیدن گل وچمن

 بر بلبل غمین و گرفتار مشکل است

 

  با خاک خون تپیدن صد نخل نو جوان

 دیدن به حال زار وطندار مشکل است

 

  عشق گر کشد به پای جنون هیچ باک نیست

 چون میکشد به کوچه و بازار مشکل است



 

  آسان شود نصیب هر درد را عالج به

 لیکن دوای عاشق بیمار مشکل است

 

  اظهار رنج و غربت و اندوه بی شمار

 یکباره شرح این همه آزار مشکل است

 

  با این همه ستم که به ملت تومیکنی

 رهبر جواب خالق دادار مشکل است

 

 جای که )جوهر( است و )فروغ( جناب )فضل(

 دانی )ثنا( سرودن اشعار مشکل است

 

 اسحاق )ثنا(محمد 

  ونکوور کانادا 

 

 انتحاری

  

  

 به اقتفای سروده جناب موالنا عبدالکبیر )فرخاری(
  

  

 

 قتل همنوع بود پیشه ای شــــرارترین

 انتحاریست ازان بدترو مکار ترین

 

 میزنم بوسه مران دست طبیب حاظق

 که کشد دست نوازش سری بیمارترین

 

 درس نکو ندهد کشور همسایه یقیــــن

 آنکه خواهد بجهان اینکه خواهد تراخوارترین

 

 من ندیدم درین گوشه غربت افسوس

 خون جگر دربدر اززندگی بیزار ترین

 

 گرترا دست تعاون نبود بر مسکین

 خیربرتو نرســــــــــــد ازدر غفار ترین

 

 صحت ازدرگه ای حق خواهم وهم عمردراز

 بتو )فرخاری( ازان جمله سزاوار ترین

 

 صف تراتاکه نمایم اظهارای وطن و

 برلب آرم سخن آنکه گهر بار ترین



 

 نیست باعاطفه درروی جهان در خلقت

 همچو مادربخدا از همه همخوار ترین

 

  خدمت نوع بشر کن تو )ثنا( در هم عمر

  تاشما رند ترامرد نــــــــــــکو کار ترین

 

 خزان

  

  

 

  وزید باد خزانی زردگون برگ درختان شد

  یک شد خورشید را دست وگریبان شدهوا تار

  گالب نرگس و سنبل ز تاراج ستمگستر

  که هر یک پر پر و، از برگ ریزان لخت وعریان شد

  درخت پیر قلبش از تپش افتاد و از سردی

  ز گلبن در جوانی بلبل بیدل گریزان شد

  ملولم با بهار و در خزان اینجا به صد خواری

  سیر پغمان شددلم در خون تپید اندر هوای 

  به این درماندگی یا رب وطن تا چند در حسرت

  به داغ نا مرادی ها به خود پیچید و ناالن شد

  "ثنا" از سنگ میهن سرمه می ساید به چشم خویش

 که یاد سنگ، سنگش در غریبی بسکه ارمان شد

  

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

 ۳۱/۹/۱۱۲۱یکشنبه 

 فکر کاکل

  

 

 ی سروده جناب استاد سید محمد " دروگر " که به این مطلع شروع شده سروده شدبه اقتفا



 

  در گرفتم سوختم دیادر نیست

  راز دل را محرم اسرار نیست

****** 

 

  دیده ای من محرم دیدار نیست

  از تحیر لحظه ای هوشیار نیست

 

  میتوان آسوده سیر بوستان

 دیده ای من در خور دیدار نیست

 

  پاره ام ای نازنیندر دل صد 

 جز خدنگ زخم تیر و خار نیست

 

  می برم ازدیده ات کیف شراب

  همچو من کس را می سرشار نیست

 

 در حضور قد سروت ای نگار

  هیچ قدی الیق اظهار نیست

 

  بسکه پیچیدم به فکر کاکلش

  شش جهت در دیده ام هموار نیست

 

  از جفای رهبر از ظلم عدو

  ر نیستکشوری چون کشورم بیما

 

 در میان عشق بازان چون " ثنا "

  خسته و درمانده و بیمار نیست

  

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 وانکوور کانادا

_______ 

 ارسالی :عزیز فاریابی

 

 

 شاعر نیکو سیرت

این سروده کوتاه با همه اخالص و محبت قلبی به احترام بزرگداشت مقام ادبی مرحوم جناب 

شاعر مجموعه شعری ) گلزمین وفا ( که با همه استعداد خدایی  استاد سید محمد " دروگر "

 که در شعر و شاعری داشت به شهرت پشت پا زد و گوشه عزلت گزید تقدیم میکنم .



 باشد دروگر شاعر واال سخنوری 

 در آسمان شعر درخشنده اختری

 اشعار دلکشش به مذاق سخن شناس

 کوثریچو آب روان بخش آیدش خوش 

 از سخنش جوش میزند موج طراوت

 از عیب و از نواقص بیجا بود بری

 سخن زنم گر از مقام شعر بلنداش

 دارد نشان ز " بیدل " و یا هم ز " انوری "

 چو بنگری هر حرف حرف شعر بلند اش

 دارد سخن ز مهر و وفا و برادری

 پرورده در حیات بسی نوجوان ما

 برند بریخوانند علم و تا ز فیوض اش 

 ) گلزمین وفا ( از سرود خویش با نام

 آماده کرده است چی گلدسته دفتری

 سر خم نکرد به پای ستم پیشه گان عصر

 دست طلب نبرد به هر کوی و هر دری

 امروز یاد خاطر او میکنند " ثنا "

 با احترام کهتر اگر است و مهتری

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 ------------------------------------- 

 آرزو

 

 

 دیدن روی وطنم آرزوست

 بوسه به خاک کهنم آرزوست

 گاه به پغمان و گهی چهلستون

 دوست بیا انجمنم آرزوست

 عیش و طرب آید و شادی کنند

 رقص به ساز اتنم آرزوست

 باغ وطن گل کند و بشگفد



  دور ز زاغ و زغنم آرزوست

 دشمن دیرینه ای افغانستان

  خاک به سر در حزنم آرزوست

 پیر و جوان وطنم ای خدا

 دور ز رنج و محنم آرزوست

 بعد وفات در دل خاک وطن

 خاک شدن در کفنم آرزوست

 در همه ای محفل شعر و سخن

 " جوهر " شیرین سخنم آرزوست

 چرخ زنان سوی وطن ای " ثنا "

 بال چو مرغ چمنم آرزوست

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 

 صبح عید

  

  

 

 ی سروده ای استاد محمد اکبر سنا غزنویبه اقتفا

 

 

 عید آمد و شادم لب خندان تو بوسم

 گر بخت دهد دست رخ تابان تو بوسم

 سر مست شوم از نگه ای چشم خمارت

 از پای فتم نرگس فتان تو بوسم

 آیم به سر کویت و هم جامه زنم چاک

 چون گرد شوم گوشه ی دامان تو بوسم

 یداینست مرا ذوق که در صبحگه ع

 خاک ره ای جوالنگه جوالن تو بوسم



 آنروز شود صبح سعادت شب تارم

 گر بوسه زنم چاک گریبان تو بوسم

 صد تیر نگه از تو رسد باک ندارم

 از ذوق زنم بوسه و پیکان تو بوسم

 گوید ثنا ) جوهر ( شیرین سخن خویش

 در عید مگر دفتر و دیوان تو بوسم

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کاناد

 

 

 دوستی

  

  

 

 تقدیم به شاعر گرامی نزیر " ظفر "

 

 مرنج از من به زیبایی رخت همچون قمر گفتم

 

 و یا گفتار شیرینت پر از شهد و شکر گفتم

 

 چراغ دیدگان روشن شود از دیدن رویت

 

 کجا کردم غلط گر من ترا نور بصر گفتم

 

 به امید گدایی آمدم در کوچه و کویت

 

 ی یکدم نظر گفتممگر آیی برون از در کن

 

 بخواندم عظمت پارینه ات اندر دل تاریخ

 

 وطن دانسته اوصاف ترا من تاج سر گفتم

 

 نمودم دوستی با هر که آخر خصم جانم شد

 

 ثنا زین آشنایی ها دگر باره حزر گفتم

 



 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 

 دشمن جان

  

 

 

 دیگر امید به این روز و روزگارم نیست

 گرفته به امسال کم ز پارم نیست غمی

 

 نخفته تا به سحر چشم من ز تنهایی

 مرا چه صبح که صبحی به شام تارم نیست

 

 ز بار غصه خمیده است قامتم چو کمان

 ولیک کس خبر از زندگی و کارم نیست

 

 بناز گر گزر از کوی من کنی روزی

 به زیر مقدم تو جز دل گفارم نیست

 

 یدانماگر چه دشمن جان منی و م

 به جز وفا نکنم با تو کارزارم نیست

 

 تراست کینه به همنوع یا دل آزردن

 مرا به غیر محبت دیگر شعارم نیست

 

 ثنا چه جای سرود و چه جای خندیدن

 دریغ با کی بخندم مرا که یارم نیست

 

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور، کانادا

  

  

 فروغ حسن

    

 ایاز فروغ حسن خود عالم چراغان کرده 



 

 خانه تاریک دل را بس فروزان کرده ای

 

 بشگفد از خنده ات صد غنچه در گلزار حسن

 

 با چنین بشگفته گی عالم گلستان کرده ای

  

 گر بیایی بزم ما روشن شود از روی تو

 

 خوب من با جلوه ای شهری درخشان کرده ای

 

 دیدمت خندان و سر خوش با حریفان در گزر

 

 ی پیمان کرده اینازنینا! دور از من با ک

 

 از یکی جان میستانی بر یکی جان میدهی

 

 خلق را چون آیینه بر خویش حیران کرده ای

 

 می فزاید شادی ام در خنده می آرد مرا

 

 نشه ای پیمانه می در بوسه پنهان کرده ای

 

 گر ز تو نالد "ثنا" ای چرخ دون پرور بجاست

 

 زانکه عمری در غمش ما را پریشان کرده ای

 

 

 مد اسحاق "ثنا"مح

 ونکوور، کانادا

  

 

 خصم دون

  

  

  

 به دوست عزیز شاعر فرزانه جناب سید حسین شاه فروغ

  



 

 در سر هوای شعر و سرود و ترانه نیست

 ذوقم به سوی یک غزل عاشقانه نیست

 جز صاحبان قدرت و جز صاحبان زور

 آسوده زین گروه دگر در زمانه نیست

 کفنازم به راد مردی مردان سر ب

 ترسش ز خصم دون به قین و به فانه نیست

 گاهی به فکر خود شده ای یا که غافلی

 تنها جهان جهان سرود و چغانه نیست

 رهزن به زور مال ترا میبرد عیان

 ترسی از آن به بردن او در شبانه نیست

 گلشن ز ظلم پنجه ای بیداد شد خراب

 این ظلم را نهایت و این را کرانه نیست

 ن جهان تو " ثنا " دل منه بر آنفانی است ای

 دانی در این زمانه کسی جاودانه نیست

 

 محمد اسحاق " ثنا "

  ونکوور، کانادا

 ثنا خوان

  

  

 تقدیم به شاعر گرانمایه جناب نعیم " جوهر "

  

 

 

 این دل من بسته فرمان اوست

 واله و سر گشته و حیران اوست

 خون جگر چند بریزد دو چشم

 گریان اوست چند چنان دیده به

 شانه زند زلف شکن در شکن

 مرغ دلم بسته به زلفان اوست



 آه که از سینه سوزان کشم

 آتش دیرینه هجران اوست

 سوی منش نیست گزر از عتاب

 چشم به ره زار و پریشان اوست

 جلوه به گلزار کند بگزرد

 مرغ چمن مست و غزلخوان اوست

 عاشق مسکین چو " ثنا " روز و شب

 آنکه ثنا خوان اوستاز دل و جان 

 

 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور، کانادا

 

 

هرِغالمی  ُم

  

  

 سروده شد«ستاک»به استقبال شعرِشفیق احمد 

  

  

 هـرگـز بـه کـسـی در دِل خـود کـیـنـه نــدارم

 بــا دشـمـن خـود کـیـنـه ای دیــریـنـه نــدارم

 

 قــانــع بــه کـم و بـیـشـم و از شکـوه بدورم

 ـم هــوِس قــــدرِت پــــاریـنـــــه نـــدارمخـاکـ

 

 بـیـجــا نـــزنــم خـیــز بـه ایـنـجـا و به آنـجـا

 مــن عـــادت ایــن کـار چـو بـوزیـنـه نـدارم

 

 شــادم کـه بـه زهــد و به ریا نیست مرا کار

 دسـتـار و چـپـــن جـامـه ای پشـمیـنه ندارم

 

 ه بـهـر ُملکمن دسِت خسان را نکنم بـوس

 مـن ُمـهــِر غــالمــی بــه سـِر سینه نــدارم



 

 مــن رخــِت قـنــاعـت بَـتـِن خـویـش کشیدم

 در کـهـنــــه لـبـــاســـم گــــذِر پـیـنـه نـدارم

 

 بــر دوست َرسم بـوسـه زنم روِی نکویش

 مـن کـــار بـه پـنـجـشـنـبـه و آدیـنـه نـدارم

 

 مـن« ثنا»وطن همچو ُجزعشِق خدا مهِر 

 گـنـجـی بـسـزا هـیـچ دریــن سـیـنـه نـدارم

 

  

 «ثنا»محمد اسحق 

 ونکور کانادا تقدیم

 

 

 مقام پدر

 

 پسر داند اگر قدر پدر یا اینکه مقدارش

 بود از جان و دل در خدمت و هر لحظه غمخوارش

 به لطف و مهربانی پرورد اطفال شیرینش

 ادارشدعا دارد نگهبانش بود تا ذات د

 قضا را گر شبی افتی به بستر تا شوی بیمار

 بریزد خون دل از غصه هر دو چشم خونبارش

 بگیرد دست تو رو سوی مکتب میکند از شوق

 شوی تعمیر فردا را ز جان و دل تو معمارش

 ترا درس شهامت میدهد در حفظ خاک خود

 نمی خواهد زمینت را بود دشمن زمیندارش

 در برت باشد اگر خواهی عروس بخت دایم

 به گوش جان شنو هر حرف حرف و جمله گفتارش

 "ثنا" خواهم پدر این میوه نایاب هستی را

 خداوندا به احسانت تو خود باشی نگهدارش

 

 



 محمد اسحاق "ثنا"

 ونکوور، کانادا

 

 یاد از وطن

  

 

  

ده های این چند بیت به اقتفای شاعر گرامی جناب حسن شاه فروغ که به استقبال یکی از سرو

 شاعر گران ارج استاد محمد یوسف کهزاد به نشر رسانده به نظم آوردم.

  

 

 یادم آید ز وطن از پل و پلوانک ما

 روز آرام و از آن میله پغمانک ما

 انگورش شهره آفاق بودی در دوران

 تاک پر خوشه به هر گوشه پروانک ما

 پیر و برنا ز طرب خنده کنان میرقصید

 که چراغانک ما روشن از جشن شدی تا

 میوه ها بود به هر شهر به نامی مشهور

 انجیر از خلم و یا توت ز خنجانک ما

 بود در شام و صباح بر رخ یاران عزیز

 باز و بگشاده همی کلبه ویرانک ما

 هر چه میخواستی از خوردنی پخته و خام

 به دکان بود فراوان به خیابانک ما

 با همه نفت فراوان و به آن کان بزرگ

 شده مشهور جهان شهر شبرغانک ما

 همه بودیم به هم یار و برادر هم دوست

 چه عجب مهر و وفا بود به دورانک ما

 می گزشتی گر از کوی خرابات شبی

 می شنیدی ز طرب صوت غزلخوانک ما

 ای خدا گریه کنیم از غم هجران وطن

 چند از گریه بود دیده گریانک ما

 بوسمسر تعظیم فرو آرم و دستش



 كهزاد " مرد خرد شاعر فرزانک ما" 

 از حوادث ز وطن دور شدیم همچو " ثنا "

 کی فراموش شود خانه و داالنک ما

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

  

 

 درد وطن

  

 به اقتفای سروده شاعر گرامی جناب فرخاری

 

 

 بیا دلبر ز هجرت در گرفتم

 

 که جا در مجمع آذر گرفتم

 

 رم شب و روزسرشک از دیده میبا

 

 ز خون دل از آن ساغر گرفتم

 

 لبش بگشود و آمد در تبسم

 

 ز حرفش بهره چون شکر گرفتم

 

 ز بوی تار گیسوی درازش

 

 نشاط مشک و هم عنبر گرفتم

 

 اگر چه عشق سوزد استخوانم

 

 من این سوزنده را در بر گرفتم

 

 ز فکر قاصرم بوده که دیروز

 

 با شعر و با دفتر گرفتم غلط

 



 عشق تو پایانی ندارد وطن

 

 هزارانش مکرر گر گرفتم

 

 به هستی میطپد مرغ دل از شوق

 

 اگر من نام از ) جوهر ( گرفتم

 

 زمام اختیارم بود در کف

 

 به کشور هر چه استمگر گرفتم

 

 که با جاهل ستیزم از ره عقل

 

 سالح علم را مغفر گرفتم

 

 " ثنا " میداشت " فرخاری" کم و بیش

 

 ا زر گرفتمهمه شعر ترا ب

 

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانا

 

 

 درد بی وطنی

  

 

 درخت خشکم و در گوشه کویر منم

 ز پا فتاده و بی دست و پاو پیر منم

 یکی یکی زنظر دوستان همی رفتند

  از آن میانه یکی آنکه مانده دیر منم

 به چنگ پنجه ی صیاد فتنه گر عمریست

 چو مرغ ریخته پر در قفس اسیر منم

 به کنج گوشه غربت ز درد بی وطنی

 شدم به حسرت و اندوه و غصه پیر منم

 ز حادثات زمانه ره گریزی نیست



  چو زندگیست چه توان اینکه ناگزیر منم

 چو ماهی که فتد از میان آب به خاک

 " ثنا " فتاده چنانم ز آبگیر منم

  

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 

 

 مادرم

  

 

 میشه دعا گوی مادرمهستم ز دل ه

 باشم اسیر قامت دل جوی مادرم

 هر دم که میرسد به مشامم نسیم صبح

 آرد به خاطرم رخ گلبوی مادرم

 گر از خدا اجازت و یا هم به جا بود

 من جای کعبه رو بکنم سوی مادرم

 باشد نسیم عطرخوش ونرگس و گالب

 در تار تار حلقه گیسوی مادرم

 دو دست دوستمن بوسه میزنم به دو چشم و 

 آرد خبر ز کوچه و از کوی مادرم

 دارم امید تا که جهان است و این حیات

 چون گل شگفته باد همی روی مادرم

 مردم در انتظار در این گوشه غریب

 در خاک بسپرید به بهلوی مادرم

 چون طفل آرزوست "ثنا" در خیال و خواب

 خوابم برد به پهلو و زانوی مادرم

  

 

 ا "محمد اسحاق " ثن

 ونکوور، کانادا

  



 

 باور مکن

  

  

 مکن باور را زنجیر پا و دست بر زی آزاد

 مکن باور رو کن به سوی اعتال تاخیر را

 گر کار بد خود میکنی ور فکر باطل میکنی

 مکن باور را  گر در چنین حال و هوا تقدیر

 از کینه توزی در گزر، حرف از محبت ها بزن

 مکن باور را  از دشمنی ها کن حذر شمشیر

 نقاش ماهر نیستی تصویر از خود چون کشی

 مکن باور را  گر خوب را بدتر کشی تصویر

 تو مالک علم و هنر تو صاحب فضل و خرد

 مکن باور را  تو بهتری از بهتران تحقیر

 تیری که بر قلب عدو صد زخم کاری ناورد

 آن تیر بشکن از میان وین تیر را باور مکن

 د بروی ملک مایک روز صبح زندگی خند

 مکن باور را  شام سیه دلگیر " ثنا " آخر

  

 ثنا" " محمد اسحاق

 ونکوور، کانادا

 رهبر کند بازی
  

سروده شده است« درساغرکند بازی»این سروده به استقبا ل واقتفأ سرودٔه جناب فروغ بنام   

  

  



 اگر گردون به آزارم ازین بیشتر کند بازی

کن بازیبنای هستی ام آخر به خاکستر   

  

 ببوسم دسِت خینیاگرنوازد آنچنان تاری

 بوجد آید بمیدان آورد دلبر کند بازی

  

 منم درحیرتم زاهد به سود خویش باتذویر

 چنان دررقص می آیدکه در منبرکند بازی

  

 زآفاِت حوادث این دل غم پرورم بنگر

 چوصید دردامی صیادی ستمُگسترکند بازی

  

دشمن شدزمام اختیار ملک ما در دست   

 هر آن امری که دشمن میکند رهبر کند بازی

  

 گدارا گرنصیب از گرِد خاک پای او گردد

 گدا از ناززیری گنبد اخضرکند بازی

  

کوبد!توپنداری«ثنا»چنان برفرِق اِستمگر  

 چُکش گویی که بر سنگداِن آهنگر کند بازی

  

 

 پیک خوش
  

  

  

 نوبهاران کاش با خود جوش باران آورد

فصل طرب، حاصل فراوان آورد وندرین  

  

 نونهاالن چمن از تشنگی افســرده انــد

این نهــاالن آورد  با  بارشی  ابر رحمت  

  



 بلبالن با نغمـه خوانی غلغـلی آرند پدیـد

 شور مستی بر درخت و شاخساران آورد

  

 بخت مردم از شگون رهبر رفته بخواب

پایــان آورد  به  جنبشی تا کار این رهبــر  

  

 کاش برقی برجهد بر تیرگی حاکم شود

 تا خبر قاصد زصبح و روز رخشان آورد

  

 باغ تا بار دگر از جوش گل روشن شود

آورد  کوهســــاران  برجهــد بــرقی ز رعـــد  

  

 رفته در کشور عزیزی تا "ثنا" از دوستان

 بـاز گـردد پیک خوش از حـال یاران آورد

  

 محمد اسحاق ثنا

اداکان -ونکوور  

م2 ۱۱۲۱ اپریل ۱۳    

  

 

 بهاران
  

  

 در بهاران گل ز فیض نوبهاران بشگفد

 باز در سر ها هوای سیر بوستان بشگفد

آید سراید خوش سرود قمری و ساری به باغ  

 کبک در مستی شود چون چشمه ساران بشگفد

 باز ابر نو بهاری زنده سازد شاخ و برگ

 غنچه ها خندان شود در شاخساران بشگفد

اش آرد داروی درمان ملت این بهارک  



 خنده بر لبهای خیل دردمندان بشگفد

 محو گردد کینه از دل دوستی یابد قرار

 خانه دل ها همه از مهر رخشان بشگفد

 یوسف گمگشته باز آید به میهن از سفر

 دیده ها روشن شود گلهای هجران بشگفد

 کاش نخل از عطش سوزان باغ کشورم

باران بشگفد تا ز فیض قطره های آب  

 باز با فصل طرب صد الله با خون جگر

در مرقد خیل شهیدان بشگفد " ثنا " بین  

  

" ثنا "  محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 

 

ذیل به مشاعره گذاشته میشود آنعده دوستانکه خواسته باشند به اقتفأ آن شعِر بسرایند لُطف کرده  شعر

«ثنا» دارندسروده های خود را به سایت جام غور ارسال   

  

 

 محمد رضا احسان

  

 مشاعره
  

 بدان عاشق یگرنگم
  

 میهنم دورم ِز خاکت، ولی دلتنگِ دلتنگم

 به شب صد بار با درِد فراِق تو درجنگم



  

 گرچه دوری ام، ز بهر تحصیل علم است

 بدان بهر خدمتت دایم در آب و در سنگم

  

 دلم مشتاِق مشتاق است، تا گل بر افشانم

ز و تازه، طراوت هست فرهنگمنمایم سب  

  

 نهال دوستی شانم و باز آبش دهم با جان

 منم مجنون وشیدایت، بدان عاشِق یگرنگم

  

 دهم هر آنچه دارم من، تا سازم ترا گلشن

 تقدیم ات کنم از دل، کتاب و دفتر ارژنگم

  

 گر ویران کردت دشمن، سی ساِل دوامدار

 زخشت جان می سازم ترا با غیرت و ننگم

  

 جوانان ات همه باهم برادروار اند کنار هم

 دهد پیغام شان هر یک؛ عشق است آهنگم

  

 مرا روحی و مرا جانی، مرا آبی مرا نانی

 دلیلی بودِن )احسانی(، ورنه بی تو من سنگم

  

 محمد رضا احسان

11-12-1101-هند  

  

 

 

 محمد اسحاق ثنا

  

 سپاه لشکر بیداد



  

دلتنگمبزوق دیدِن میهن شده عمری   

 ازآن ازبخت مینالم همی باخویش درجنگم

  

 دریغ از گردش ایام ازجور فلک امروز

 نمانده از متاع زنده گی افسوس در چنگم

  

 ِزمام اختیاِرملِت ما دسِت دشمن شد

 بَرد درروِز روشن هستی ما را به نیرنگم

  

 ِزکوِی دوست روزی بگذرم بینم؟َمگر رویش

میزنند سنگم مرا دیوانه میخوانند ِطفالن  

  

 ِسپاِه لشکر بیداد درکشور چنان تازد

 که کرد بی ُحرَمتِی چند که او دردین وفرهنگم

  

 منم با یاِد میهن شادو سرشارم چه میپرسی

 چنان از نَشه سرَمستم که گویی غرق در بنگم

  

 ِزآالم شهیداِن بخون آلوده ای میهن

 کشم ازسینه آه وروزو شب بارنجِ آرنگم

  

یره بختی ها بود مضموِن هر شعرمصداِی ت  

در شعرو آهنگم« ثنا»نمی بالد نوای خوش   

  

  

 

  

 

فروغ حسن شاه  

  



  

 قوِس قزح
  

  

 ِزبَس آزرده دل گردیه ام ازخویش دلتنگم

 به ُگر گانیکه هستند در لباس میش درجنگم

  

 بهرسو پا نهادم حلقه ای دامی وصیا دی

ماسیری پنجه های آهنین خصم، در چنگ  

  

 بیاِد میهنم در ُغربِت خود اشک می ریزم

 چو شمعه سوزم وپروانه سان در دامی نیرنگم

  

 چنان افسرده ام از شوخی ایام و از َمکرش

 تو گویی چرخ گردون میدهد هر لحظٔه بنگم

  

مقدوری بغیر از سوختن مارا نباشد هیچ   

 گدای کوی دشمن درگه اش گردیده اورنگم

  

من اینبار پُر رنگ است تجاوز بر حریِم خاکِ   

 ِزتیِر دشمنان بر سینه هر دَم هست آرنگم

  

 بناِم دوستی در کشوِر ما دست یازیدن

 تجاوز کرده اند بر ِملت وبر نام و بر ننگم

  

 حضورلشکری دشمن بخاِک پاِک اجدادم

 بَود داغِ َجبین و لکه بر آین و فرهنگم

  

 بتاریخِ ُکهن مارا شکوه و شوکت وشأن است

هانگیراِن عالَم سر ِشکسته گشته از سنگمج  

  

فروغ( ُحریَت در آسماِن میهن ابرآلود)  



 ِمیاِن ابرها قوس قزح گردیده هفت رنگم

  

  

 

سعادت صبح  
  

  

  

بهار  فصل  شاهد  رسید  گلشن  به باز  

نثار   گوهر   و   لولو   کند  ببارد  ابر  

  

یاسمن هم و نرگس  نسترن  هم و سنیل  

گرازهرکنار چلوه چمن صحن به رسته  

  

دشت به  فروزد  شعله جگر داغ ز الله  

مار و  تار  سیه  شام کند چراغان دشت  

  

ناز ز  عروسی همچو باغ به  بنفشه باز  

بار بار  کند   عشوه  بدم  دم  کند  جلوه  

  

سربسر زمین خاک  کشید زمرد  فرش  

کهسار و  چمن ر د دمید  زیبا  ی سبزه  

  

شد زنده  ها خاطره  شد لهوال گل فصل  

زار الله و  گل  سیر  وطن  شد مرا یاد  

  

خوش فصل درین کاش ملک امید غنچه  

قرار  بیابد   صلح  دهد   گل  و  بشکفد  

  

ذلیل و زار و  خسته  شود میهن دشمن  

خوشگوار طرب  فصل بیشتر ما شادی  

  



شود  گم  سیه  شام  دمد  سعادت  صبح  

ومرغزار گل سوی روکند «ثنأ »که تا  

  

  

ثنأ اسحاق محمد  

کانادا - ونکوور  

۱۱۲۱ اپریل ششم  

۱۱۲۱  اپریل هفتم  - ۲۳۹۲ حمل ۲۹ شنبه نشر تاریخ  

 

 

 وطن
به اقتفای سروده استاد فضل الحق که در سایت جام غور به نشر رسیده ترتیب و تقدیم است.   

  

 سـبـز خـواهـم دامـن و دشــت بـیـابـــان وطــن

ر پر شـقـایــق بــاغ و بـوسـتان وطنروح پرو  

  

 من چه باشم در ره آرامـــی ات جـــان بسـپرم

 همچو من صد هــا هـــزاران بـاد قربان وطـن

  

 سوخـتم در حسرت دیــدار تــو در مـلـک غـیـر

 یـک شـبــی از بـخــت گـردم کاش مهمان وطن

  

 کور بادا چـشـم بــد خــواه نـمــک نـشـنـاس او

 آنکه خورده توته ای از لـقـمــه ای نان وطـن

  

 سر نهد تا نه فـلـک یـارب شـکـوه مـلـک مــا

 سنگ سنگ و خشت خشت و قصر و ایوان وطن

  

  صد سالم از مـن بـه استاد گرامی فضل الحق

 شاعر شیوا بیان و خــوش سـخـنـدان وطــن

  

 میسراید از غــم و درد وطـن با سوز و سـاز



دم با شعر موزون داد و افـغـان وطـندم به   

  

نیکو سرشت )فرخاری( دوست دارد هر یکی  

 دوستان از غــور بـاشـد یـا سـمنگـان وطـن

  

 از عزیزه خواهر فـرزانه مـیـخـوانـم سـرود

 هر زمــانــی نـو بـه نو از درد حرمان وطن

  

 من ثنا گوی شـمـایــم شــاعـران نکـته دان

است از دوستداران وطن هر(و)جو ( فروغ گر)  

  

"ثنا" محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

 

 ُمشاعره بیت ذیل برای 

  

 چشِم بَد َمستِ سیاهش نِگرید

نِگرید فِـتـنـه ای تیِر نگاهش   

میباشد که به مشاعره  «صفا»محمد یوسف  بیننده گان محترم مطلب فوق عنوان یکی از سروده های شاعر زیبا کالم جناب

شد شعرای محترمی که خواسته باشند به اِقتفأ آن شعری بسرایند لطف کرده سروده های خودرا عنوانی جام محترم گذاشته 

«ثنا»غور ارسال دارند با تقدیم احترام   

  

  

 

 
 عزیزه عنایت

  

  



 یوسفی کنعانی !

  

  

ذیل  به استقبال سروده ء بامطلع  

  

 )چشم بد مست و سیاهش نگرید (

(  ـر نگــاش نگــریــد)فــتنــهء تیـ  

  

******* 

  

 د خت شب,زلف سیاهش نگرید

 عاشقان, دیـده بـراهش نگـریـد

  

 مــاه پــرتـو, فگـند در رهی او

 گنبد خضر, پنـا هــش نگــریـد

  

 هرطرف زلــف سیاه افشانـده

 حسن زیبای چو ماهش نگــرید

  

 ازخد نگ, مــژه اش دل لرزد

 کشش طرزنگــا هــش نگریـد

  

 محـو, عالم شده از حیــرت او

 اختران است, گواهـش نگرید

  

 خفــته دردامن او عـاشـق زار

 خواب شیرین, پگاهش نگـرید



  

 یــوسف گــم شــده ئی کنعانـی

 فلک آورده به چاهـش نگـریـد

  

 می بـرد, دل زکفم لشکرعشق

 ظلم و تــاراج سپاهش نگـریـد

  

  د می بــا ساغـرو پیمانـه وگل

 د لبــرء مست گنا هش نگـرید

  

 ز)عـزیـزه( بـه د یـارغـــربت

 اشک, درد یـده وآهش نگـریـد

  

3/4/2102  

 هالنـد

 

 درودبه تمام نخبه گان محترم انجمن شعروادب) جام غور(

بنده محمد)راعی(میخواستم دسته گل به ای انجمن بزرگ ادبی )جام غور( بفرستم متا سفانه دیدم ازامکان 

ت. لهذا قر اربر این گذاشتم .از چهار بو ته گل زیباه چهار حرف گرفتم . حرف)سین(از گل سوسن بدوراس

حرف ) میم (ازگل مریم گرفتم ازترکیب ای چهارحرف    حرف) الف (ازگل ارغوان   گرفتم حرف)الم(ازگل الله

انجمن محترم ادبی   لز یبا ی درست شد!امیدوار هستم ای سالم قلبی مرا به عنوان دسته گ    گل سالم 

 )جام غور( به پزیرند !

 یک ضر ب بنده شاعر نیستم به ا بها ر شعر آب تنی نکرده ام. سبکهای شعر ی راهم چندان بلد نیستم . ما 

به ا   بنده عالوه از بیما ری غر هم شده ام .  ا لمثل داریم که میگویند ! آدم بیکار یا غر میشو د و یا بیمار

قعیت بیکاری اوشعرزیبای محترم یوسف )صفا ( که در سایت )جام غور( بمشاعره گذاشته ستفا ده از مو 

 قرار نگیرد ! شده بنده هم چرند یات بقافیه شعر محترم )صفا ( نوشته ام خدا کند مورد نیشخند 

  

 چشم بد مست سیاهش نگرید

نـگـاهـش نـگـریـد تیر   فتنه  

  

***** 

  



نگریدسـیـنـه و سـاق بـلـوریـنـش   

سیمینش نـگـریـد قد شمشاد سرو  

  

سـیــه مـسـتـش نـه پرسید ازچشم  

نگـریـد  چـیـن جـبـیـنـش ذلـف پـر  

  

 وزبـرگ گـل جـامــه بـه تـن کـرده

نگرید کینش چــاک سـیـنـه ی بـی  

  

بـهـتـر نـگـویـم لب لعـلش  وصف  

)جوهر( نشسته اندر کمینش نگرید  

  

ـت )صـفـا(گـفـ  دام بـال کـاکـلـش  

نـگـریـد و طبع شیر ینش  سوجه  

  

از نـالــــه )راعــی( تـاثـیر رفـتـه  

نگـریـد غمگینش بیمار و دل تن  

      -------------------------------------------------------------------------------------------------  

    شیم  با ا د مید تا آ د م بر م و روحش را  از خا ک آ فر ید  ما را  خدا 

 با حریم دوست باهم محرم باشیم

 از رنگ گل و آب بهشت برگهای ما خون سرخ دمید تا یکرنگ با شیم

 حیف است حیف است که دورنگ با شیم و هیزم جهنم با شیم  

 با احترام محمد ) راعی (

 

  

 انجـیـنـر عـبـدالـعـزیـز اویـانـی

  

  

خدمت همه دوستان و شاعران شیرین زبان:با تقدیم سالم و ادب   

  



  

 درد نفـاق

  

  

 َمـکـر و نـیــرنگ "سـیـا " هـش نـگــریـد

 لـَـقــبَــش دوســـتـی، ســالحـــش نـگــریـد

  

 از دمـوکـــراسـی، صـفـــا و عـــدل قـَـول

 در عــمــل وحــش و جــراحـش نـگــریـد

  

بــاد کـــرد اصـــل و نــسل مـیـهـنـــم بــر  

واه، واهــش نـگــریـد  َجــور شـــیــطــان  

  

 بـســتـه بـســتـه طـفـلــکان یــغــمــا بـَــَرد

 جـعـل تـریــبــون عــذرخـواهــش نگـریـد

  

 در مـکـــان عــشـــق و امـیـــد و ســــُرور

 ُبـمــب دوســتــی از رفــــا هــش نـگــریـد

  

شـانـزده ام( درخـاک بـُرددوسـت پـولـَََش )  

 شـکی نـیـسـت فــردا چـو مـاهــش نگـریـد

  

 در جـهــان مـنـفــور ســاخـتــه نــسـل مــا

 مـحــو فــرهـنـگ از نـگــاهــش نـگــریـد

  

الــقـــــاعـــــده فــــرزنـد او  و  طــالــــب  

 کــرده اســـالم رو ســیــــا هـش نـگــریـد



  

ــراِن طـفــــل و تـــریـــــاک وطــنتــاجــ  

 دوســـتـی را بــا دیــنـخــواهــش نـگــریـد

  

 دشــمـن اسـت دانـا، نـشـســتـه در کـمـیــن

بــه چــا هـــش نـگــریـد  مـــا ُبـــرده  راهِ   

  

ـَود افـغــــان چــو از روح نـفـــــاق  بــس بّـُ

راهـــش نـگــریـدخــیــــر مــا نـَـبــَود بــه   

  

 گــــر ز اســـالِم صــفـــا گـیــریــم ســبــق

  َدد مـنــش دشـــمــن تـبــــا هـــش نـگــریـد

  

 

  

 

 سید محمد نبی عند لیب علوی

وشا عران گران مایه  خدمت همه اساتید محترم  باسالم وعرض حرمت  

   

 جـُـرم صیـاد!

  

  

ریـدعاشقـان!طرز نــگا هـش نگـــ  

سیــاهـش نگـــریـد  گــرد ش چشم  

  



 تــیـــِرمــژگـان و کــمــان ابــــــرو

 دام ُز لـفـیــــِن دوتــاهـش نگـــریــد

  

 لــب و د نـــدان ، شـکــــر آلــــود ه

 اشوه یی گـاه بــگـا هـش نگــــر یــد

  

 دوش شـــاهــانه خـرا میــــده صنــم

نگـــر یــدفـرق سـر،نـوک کال هش   

  

صنــــوبــر آســا  قــــد و انـــــــدام ،  

 گـردن و گــونهء مـا هش نگــــر یــد

  

 گـل به دا مــان صنــم میــــــزیــبــــد

 بـلـبــالِن ســـــِرراهــــش نگــــر یــد

  

 )عند لیب( نـوحــه کــنـان کنج قفــس

 جـرم صیـــاد وگنــا هـش نگــــر یــد

  

ید محمد نبی عند لیب علویس  

 مقیم ایران

01/0/0330  

  

  

 

  



 

 جوهر محمد نعیم

  

  

 ِدِل بیرحم

  

  

 مثِل شهزاده و شاهش نِگرید

 َمنصب وکِرچ وکالهش نگرید

  

 یوسِف گم شده ای یَعقوبَم

 هر ُکجا در دِل چاهش نگرید

  

 ُمشِت خاِک تِن َرنجوِر مرا

 سالها برسرِراهش نگرید

  

ته ای ُپرخوِن مرادِل بِشکس  

 دوستان یک دو نِگاهش نگرید

  

 جگر از سینه ای من میطلبد

 ِدِل بیَرحِم ِسپاهش نِگرید

  

 لَشکِر ُزلِف سیه را همه جا

 پاسباِن ُرخِ ماهش نِگرید

  



 به طواِف سِرکویش دایم

 عاشق زارو تباهش نِگرید

  

من«جوهرِ »پاَره های جگرِ   

 بَر سِر ُزلِف سیاهش نِگرید

  

 

  

 

 محمد عزیز عزیزی

  

  

 زار مــادر وطن  حالت 

  

  

 کشور وروز سیاهش نگرید

 حالت زار وتبــــاهش نگرید

 

دِل این مام وطن گشته کباب    

 دود از سینـه وآهش نگــریــد

  

 نیست خورشید درین خطۀ ما

 شام تاریک وسیاهــش نگرید

  

 دشمن دین ووطن هر طرفی

 ظلم وکشتار سپاهش نگــرید

  



 هرجنایت بنمـــود ضد بشر

 جرم سنگین وگناهش نگرید

  

نیست براین دیو سیاه  محکمه      

 نیست کس مانــع راهش، نگرید

  

  گر چه ظالم بـَکـَنــَد چاه ستم

 عاقبت در تـۀ چاهش نگرید

  

وطن این مادر تان«! عزیزان» ای     

مـــنزل وجاه وجگاهـــش نگـــریـد   

 

 پــایـــان

-------------------------------------  

10:21سه شنبه ساعت     

  هجری شمی 0330حمل سال  01

  هجری قمری 0433نهم جمادی االول سال   مطابق به

  میالدی 13-14-2102

hmaazizi@yahhoo.co.uk 

 

  

 فروغ

  

 سپاه و تیر و لشکر

  

 بَه َزمین آَمَده،ماَهش نِگرید

طُره ای ُزلِف،سیاهش نِگرید   

  



مچوصیاد،ِخرامید بَه َچمنهَ   

،نِگاَهش نِگرید عالَمی َصیدِ   

  

 َسبز پوشیده،َچَمنوار، امروز

رونَِق باغ و ،گیاهش نِگرید   

  

 باغ را آینه، بندان کردن

 دامهاِی سِرراَهش نِگرید

  

 جاِی بِنَشسَتِن خود آراسَته

 ِعَزت و ُحرَمت و،جاَهش نِگرید

  

 نَرگِِس َمست و،کمان ابرویش

رو تیرو،ِسپاَهش نِگریدلَشک  

  

،بَنِدِجگر بِشگا َفد نا َوکش  

 شاِهِد َقتل و،گواَهش نِگرید

  

 بَسته َزنجیر ،بَپاِی ِدِل یار

 بِسِمِل،ناله و،آَهش نِگرید

  

،َمرامیشکند ِدل و ِدلخانه  

 ستم وجور و،گناَهش نِگرید

  

،آواره ُمرغِ بشکسته پَریِ   

،تباَهش نِگرید ،زارو حالتِ   

  



جاِن)فروغ(است ظالِم ُدشمنِ   

 لِذتِ َخنده و، واَهش نِگرید

  

 

 

 محمد رضا احسان

  

 چشِم بَد َمستِ سیاهش نِگرید

دفِـتـنـه ای تیِر نگاهش نِگری  

  

من هم در باره قعطه باال چند جملهء نوشته ام. امید که شعرای گرامی و استادان بزرگوار؛ با نقد   با اجازه تمام شعرا و بزرگان.

ن شان و هدایت های شان بنده را رهنمایی نمایند.کرد  

  

 جفت آن چشمان سیاهش نگرید

 شور وعشِق یک نگاهش نگرید

  

 می زند آتش بدل هر عشوه اش

واه! جادوی چهرهء ماهش نگرید   

  

 نه!نه!، خیره شود مهتاب، به او

 صحبت شیرین، دلرباهش نگرید

  

 صورت اش پر نور، چو نور آفتاب

توِنورِ خداهش نِگریدنه!نه! شب پر  

  

 سیرت اش بین، سیرت خوبان بود



 هر دمی دستِ دعا، ثناهش نگرید

  

 ای خوشا آنکس که غمخوار دلش

 یکدم آیید، مهر و وفاهش نگرید

  

 هست ملبس در لباس عشق و شور

سپاهش، نگرید  جمله گیتی باشد  

  

 در سرم شور وصالش هردم است

 شده ام شیدا، مارک االهش نگرید

  

 عاجز است احسان ز وصف ماهرو

 عشق می بارد ز سراپاهش نگرید

  

هند-محمد رضا احسان  

2102،14،12 -تاریخ  

 

  

 

 ثنا محمد اسحق

  

  

 جان بَکفَ 

  

  



 یک دمـی چـشـِم سـیـاهـش نـگــریـد

 قـــدرتِ تـیـــِر نــگــاهـــش نـگــریـد

  

 گـــــویــــا آمـــده بَــــــر ُبـــــردِن دل

 ایـن هـمــه خـیـِل سـپـاهـش نگـریـد

  

 شـب تــاریـک شــود ُصـبـح سـپـیــد

 ِجـلـوه ای ُحـسـِن چو ماهش نگرید

  

 کـاُکلَـش حـلقه ای صد داِم بـالسـت

 واه مـگـــر زلـِف سـیـاهـش نگرید

  

 َسـربَـکـف هـر قـدمـی ازدل و جان

 جــان بَـکـف بـرسـِر راهش نگرید

  

بـد دِل صـد پـیـر و جوانمــی فــریـ  

 قـوِل امــروز و پـگـاهـش نـگـریـد

  

 پــاد شـاهـیسـت بَصد کـشوِرعشق

 َمـسـنـِد، مـنـَصـب و جاهش نگرید

  

«ثـنـا»مــی تـپــــد از غـــم ایــــام   

 عــاقـبـت حـــاِل تـبـاهـش نـگـریــد

  

«ثنا» محمد اسحق   

    ونکورکانادا

 



 

یاد باغ   
ه فصل بهار از شگوفه سر شار استاگر چ    

 چه سود مرغ دلم در قفس گرفتار است

 به هر طرف نگری گل به شاخه میخندد

 درخت عمر من اما ز درد پر بار است

 قدح به دست و به دل داغ الله روئیده

 ملول و خسته دل و پر ز غصه بیمار است

 دو چشم خسته من در دیار غربت و دور

صبح بیدار استبه یاد باغ وطن تا به   

 بنفشه رسته و سوسن به ناز میخندد

 بساط عیش به هر سوی گلشن هموار است

'' ثنا '' چنان شده ام زار و خسته از ایام  

 من از بهار چه گویم که روز من تار است

" ثنا محمد اسحاق  "   

 ونکوور،کانادا

 ----------------------------- 

 

 مشاعره
  

بال و پر بشکست همای آرزو در اوج پرواز  

 ز تیر دشمنان شاهین ما را پا و سر بشکست

فرد باال مطلع یک غزل محترم حسن شاه "فروغ" است که در سایت جام غور ، جای بلند شدن آواز شعرای 

عالی قدر است غرض مشاعره و ذوق آزمایی شعرای محترم گسیل است. امید است اشعار خویش را بدین 

وزین غور ارسال فرمایند که طرف مطالعه ی عالقمندان شعر و  فحه های جام وزن و قافیه در البالی ص

قرار گیرد. ادب   

 امان معاشر

0020حمل  دوم -ونکوور کانادا  



  

  

 

فضل فضل الحق استاد  

  

  

  

وطـن عـهـد و پـیمان  
  

  

  

و طــــن  یـا د عـــزیــزا ن  بــر  بـنـو یــس  قــــلـــم  ا ی  

و طـــن  شــهـــیـــد ا ن و ا ز   بــز ر گ  ر ا نا ز د لـیـــ  

  

ز مـا ن  مــرهــو ن  هــسـت  ما  تـک تـک  ز نـد ه گـیـی  

و طـــن  گلـســتـا ن  ا ز  و   بـخــش  فـیـض  د یـا ر  ا ز  

  

مـلـک غــیـــر  ا ز  مــر ز بــو م  ا یـن  گلـشــن  بـلـبــالن  

  و طـــن  با غ و بـســتـا ن به یـا د   نو حـه  ســر د هــنــد

  

شـا ن  مـحـبـوب  مـیـهــن  د ر فــرا ق  هـمـچـو مـجـنـون  

و طـــن  و حــرمـا ن   ر نـج  هــر کـد ا م ا ز  می بـنا لــنـد  

  

بـیــا ن  شـیــوا  شــا عـــر و   نـو جـو ا ن   فــر و غ  ا ز  

و طـــن  ن  و ا فـغـــا  آ ه ا ز   و نـو ا  شــور  مـیـر ســد  

  

  کـــال م حــســن   کــز  خـا ص  فــــروغ  دارد  شـعــر ا و

   و طـــن  جـو ا نـا ن  و جـا ن  د ل  رو شـــن  مـیـکــنـــد

   

جـوهــــری  بـسـا ن   عـا لـی  ا نـد یـشــهُ   ا ز  جـو هـــر  



ـا نا ن و طـــند ر عـشــق ج د ری  ا سـت د ر  سـفــتـه   

  

هــمــی مـی بـخـشـــد   تـا زه   نـشـا ط  زیـبــا یـش  نـظـــم  

داده اسـت بـرچشـم گـر یان و طـن  جوهـر فکـر و بـصـا رت  

  

بــا ز  مـحـبــو ب   مـلـــت و  د لــیـــر    جـــوا نــا ن ا ی   

و طــن و د ر مــا ن   د رد چا ره سـا زیــد  د را یــت  بـا   

  

کـنـو ن مـیـهــــن  و مـهــجــوری  غـــربــت  و د ا غ  د رد   

ا یـن ســو ز و حــر ما ن و طــن  قـلـــم  مـضـمـو ن  گـشتـه  

  

قــــد ر د ا ن ثـنـا ی  آ ن    نـثـا ر  ! بـا د ا  ثـنـا ُ  صـــد   

ــنو طـ   ا و ثـنـا خـو ا ن  د ا یــم  هــســت  کــز مـحـبـت  

  

نا زد به کلک و خامه و فـکــر ش هـــمـــی  شـعـــر می  

  مشـهـور گشـته هـمـچـو سـحـبـا ن و طـــن  کـز سـخــن

  

شـگـفـت گل   چـو ن  ز فـرخـا ر وطــن  لـطـف فـر خا ری  

و طــن  و بــســتـا ن  ا ز با غ  مـیــر ســد عـطـــر سـخــن  

  

خـو ش ســرود  ـــت و بـلـبـــلاز کـال مـش روح گل بشـگــف  

  ا ز ســوز و هــجــرا ن و طــن   نـغـمـه هــا ی جـا ن گــد ا ز

  

نــو یــن  زیـب  ا ســت  داده  فـر هــنـگ   ا هـــل  کـالم  بــر  

و طــن  عـنـو ا ن  ز یــب  مـعــنـی  و حـســن لـفـظ  حـسـن   

  

نــشـــا ن  دا رد   مـا   و ممـظـلــ   مـلـــت   پـا ک   خـو ن  

و طــن  ر یـحـا ن  و  ســر و  تا  و طــن  و خـا ر  ا ز گـل  

  

ا هـــل عــلــم  نـصـیـب  هــا  شــد عـنـا یـت   ا زعـــزیـزه  

وطــن  قــربا ن  به  را  فکــر و ذ هـنـش  و کـرده هـوش   

  

و نــژنــد  ـزو نمـحـ  قـلــب   را ز د ا ر  ا ی  قــلــم !  ای  



و طـــن   ز ســلــطــا ن   ر ا   مــلــت  فـــر یـا د  بـا ز گــو  

  

  محـبـو ب مـا  مـیـهــن  د ا غ  و  د ر د  نـو شـتـنـد  خـوش

طـــن  و  بـر یـا ن  قــلــب و   و پا ک  پـر مـهـــر  د ل  ا ز  

  

مــا  ــلــو ممـظ  مــلــت  و خـو ن  ا شــک  قـطـره  قـطـره  

و طــن  پـیــمــا ن  و  عــهـــد  قـیـا مــت  تا دارد   ز نــد ه  

  

بـا د  زنـــد ه  مـیـهـــن  ذ هـــن  د ر  ا د ب  ا ر بـا ب  یـا د     

وطـــن  بـهــــا را ن  د ر  و  د ر تــمـــو ز  و  د ر خـــــزا ن     

  

  غـــیـــر د ر خــا ک   ـیــهـــنـــــمم  بـلـــبـــال ن  ا ز فـــرا ق    

و طـــن  ا نـســا ن   بـر یــا د  فـــضـــل حـق  بـنـا لـــد   مـی    

  

فضل فضل الحق استاد  

هـجـری شـمســی 0025غور حوت سال   دیار فـیـروز کـو ه  شهـــر چغــچـران  

  

شـخصـیـت فـرهـنـگـی و شـا  پنج   عـرُه زیـبـایمـنـا سـبـت مـشـا   ا یـن پا رچـه به پاس ارج گـزاری به

عـران طـراز ا و ل و مایُه افـتـخار کشـور ما هـریک جناب مـحـمــد نعـیـم جـو هــر ، جنـا ب مـحـمـد اسـحاق 

وخواهـر شاعر وفرهیخته  و جناب موال نا صا حب عـبـد الکـبـیـر فـرخـاری   ثـنـا ، جناب حسـن شـا ه فـروغ

تقـدیـم میـگــردد.  جان عنایت سـروده شــده و احـتـرا مانه حضـور عالقمندان سایت وزین جامعزیزه   

  

 

  

  

 

 صالحه وهاب واصل

  

  

 شکست عقل
  



 بــرای دیـــدنت در چشــم من رســـم نظــــر بشکست

 صدا فریـــاد شـــد انـــدر سکوت و در اثــر بشکست

  

هر قـــدم آئینــــه می بینــــم تـــرا تــا میـــرســــم در  

 کـه از نــــورت شهاب شمس در گــرد قمــر بشکست

  

در تن شب کرده بـــود پنهــــان  ترا نـــا بـــاوری ها  

 کنــون از بــــاورم شب پیش پائی سایـه سر بشکست

  

 شدم از واژه خــــالی تــــا تــــرا در خویشتن دیــــدم

ـــد گفتنی را بـــــا بصر بشکستکه چشم حیـــرت آم  

  

 همــــائی جـــلوۀ تــــو می کشانــــد تا بــه افــــالکــــم

 رسیدم تــا بــه تــو این قـــامت تن را کـــمر بشکست

  

 نگیـــــن دیــــدۀ بیــــرنگِ بـــــاز عشــــق را نــــازم

 که مرغ رنگ رنگین هــــوس را بـــال و پر بشکست

  

 چکیـــد از پشت ابرعقـــل جـــوهــــر دانــــۀ ازعشـق

 صفائی شیشــه سنگ خــاره را زیــر و زبـر بشکست

  

«واهب»زعشق مـــاهــرویــان جهــان افسـرده شــــد   

 تنش از عشق رویت جان گرفت و خود به بربشکست

  

 

  



  

 عزیزه عنایت

  

  

 خورشید سحر
  

  

شد شاخ تر بشکستسحردرباغ تا دستم به گل   

و بلبل بـا ل و پر بشکسـت  گرفتم دامن گل را  

  

گفت مشکــن شاخــه ء گل را  شگو فه با تبسم  

 که ازاندوه گل, دل را به برمرغ سحربشکست

  

 نگیـنی شبنم صبح بــود تــاجی بـرسر مــرســل

 که خورشید سحر با یک نگه,زیر نظربشکست

  

نب صحراصبا با مشک تر رقصان رسید ازجا  

 سکوت فصل سرد وباغ وبستان وگذر بشکست

  

 بهــاران وطن دارد هــوا وحــال جــا ن پــرور

 نگـر,ازبی بهاری ها دراینجا دل به بربشکست

  

 زراکــت هــای کــور دشمنــان ملـت و مـیهــن

 هزاران نخل سبــزوآبـدات وبـام و در بشکست

  

پــرکیــن نه تنها بــاغ شــد تـاراج د ست دشمن  

 زهاوانش یکا یک خـانه های هرگـذر بشکست

  

 بـیا ای بـاغـبان, غمخـوارشـو بـرنـو نهاالنــت

 که صدهـایـش ادو,با تیشه ووقت ثمر بشکست



  

 نما ند جـاویــدان این شـام ظلمانی ای بی اختـر

 شنیدی که فلک شاهـان ظالـم را کمر بشکـست

  

فـرو پاشـندرسـد روزی که کاخ دشمنان ازهـم   

 زقـدرت دردل دریا صدف طفلی گهربشکسـت

  

 معاشر میکند خد مت به فرهنگ وطن هــرجـا

 حسودش ازحسادت خامه ودیوات وسربشکست

  

 چه سـازم باغـم هجران )عزیزه( روزوشبهارا

 کــه ازیـاد وطـن, دل درتنم بــارد گـربشکست

  

11/3/1101  

 ها لنـد

  

 

  

 

خاریموالنا عبدالکبیر فر  

  

 به ارتباط مطلع:

 همای آرزو در اوج پرواز بال و پر بشکست

 ز تیر دشمنان شاهین ما را پا و سر بشکست

  

  

 درخت باغ پنجوایی
  

 درخت باغ پنجوایی ز جنگ بی ثمر بشکست

 بپای دشمن انسان صدف طــفل گهر بشکست



  

 طلسم غــول سـرمــایه کشد تیغ از نیام امروز

نظام سیم و زر بشکست نظام صلح گیتی را  

  

 شگفت است ای وطن بینی که طفلت غرقه ی خون است

 از اینسان دشمن انسان جــهان در شــور و شر بشکست

  

 نمی باید کـه دل بندم به دیــو دل سیه هــرگز

 به قلبی قلب نازک را به نوک نیشتر بشکست

  

 ز کج فکــری نمی دانی طریق راستی رفتن

چو خورشید سحر بشکست حقیقت شام ظلمت را  

  

 چرا در خواب خر گوشی ، ز غم دایم سیه پوشی

 که ناموست وطـن از پنجه ی بیداد گــر بشکست

  

 تو افــریط جـهانی را خــدا بــردار زیــن سامان

 ســرای زندگــانی را کلید و قـفل و در بشکست

  

 به چشم دل نمی شاید کـه بینم روی خــوشبختی

امیلم ز بال یک سکر بشکستکه هفت اعضای ف  

  

 بکــام طــوطـی فکــرم شکـر هــرگز نمی ریزند

شــرنگ تلخ را غــربی بجــای نیشکـر بشکست   

  

 ز چشم خشک فرخاری سرشک خون روان گردد

کجنگــر بشکست کــاله  فــلک از فــرط نا دانی   

  

 توضیح

گلدوزی شده را یک  اد نهادن کاله در سر بود.کاله تا گذشته های نچندان دور یکی از عالیم کبر و غرور افر

طرفه در سر می نهادند و به زمین منت میگذاشتند که من باالی تو راه میروم . بیدل )رح( در یک فرد این 

 فرهنگ را چنین انعکاس میدهد.

 به اوج کبریا کز پهلوی عجر است راه آنجا

 سر مویی گرینجا خم شوی بشکن کاله آنجا



  

هی که به مقام کبیریایی رسیدن را سهل و ساده می سازد فرو تنی و تواضع است.اگر برابر یکسر یعنی را

 موی اینجا فروتنی )خم(کنی درآن مقام میتوانید کاله خود را بشکنی و تکبر و غرور نمایی.

 علی رغم معنی شکستن در ادبیات قبلی ، در بیت مقطع بمعنی کیبر و غروز است.

  

یر فرخاریموالنا عبدالکب  

ونکوور کانادا   

 

 

فروغ حسن شاه  

  

  

قَلَم بِشکسته تربِشکست    
  

 درین نــاُزک ِخــیــالیـهـا ِخـیـالَم بِشتر بِشکست

را َشـرر بِشکست نوای ِشعِر تو آهنگِ ِشعَرم   

  

«جوهر»ِز ُگفتاِر ِشریِن و دَرِد پِنهاِن تو ای  

 َزباِن دوستی هارا ُسکوِت ِشکوه گر بِشکست

  

 تجاوز َبر َحریم ما ِشکست و اِفِتضاح دارد

 زماِن باربَستَن روس را َرخِت َسفَر بِشکست

  

 ِطِلسِم ُظلَمِت شب آَمدو روِی ِسیاه برگشت

 ِسیاه ِکشاِن ظاِلم ِدین و آیِن َپدر بِشکست

  

 اگر چه َشهد را اَندَر ِدهاِن ما شَرنگ کردند

شکستِزجاِم َزهر در کاِم َعدوِی ما َشکر بِ   

  

 بَخاک و خون تپیده اِفتخاِر جاویدان داریم



 قُشوِن لَشکِر بیدادگر را هم کمر بِشکست

  

 ِسـپـــاِه دُشـَمــِن افـغـــان ُکـجـا راِه فرار دارد

 جهاِن آبروِعَزت و آن کـرو فَــر بِـشـکـســت

  

 نِـفـــاق و دُشـَمـنـــی انــدَر َمـیـــاِن ِملَِت افَغان

دُوسـتــی هـا را بَـدَسِت َرهُگذربِشکستنِـظـاِم   

  

ِزبس ایـن خام ِفکری ها، مـــرا درخـامــه مـیـباشد   

 ُسخن بِشکسته تَرُگفتی، فروغ ِبشکسته تَربِشکست

  

 

 

 محمد نعیم جوهر

  

نا آشنا   
   

 خیاِل قاَمتش را خامه ام اندر نظربِشکست

 بَُجز مویی نمیابی اگر اورا کمر بِشکست

  

ان نا آشناِی َسنگِدل با طرز ُگفتارشُهم  

 دِل بِشکسته ای بِشکسته را باِر دیگر بِشکست

  

 زبان خویش را در عهدُ وپیماِن تو می بندم

 نه گویم بر فلک حرفی اگر صد بار سر بشکست

  

به عهد وقول و پیمانش«راعی»وفا هرگز نَکرد  

گهر بشکست« کمیابم»زباِن خامه اش در بزِم   

  

و پاوبیکس وتنها و ِمسکین را دلی بیدست  

بیخبر بشکست«ثنایم»یک ویکباره ، بی پُرسان  



  

 زمین و آسمانت را فلک هر گز نمیخواهم

 اگر روزی مرا دَرِب قفس پیش نظر بشکست

  

 دِل بِشکسته ای فرهاِد ما از دَسِت تنهایی

 بَیاد عشق شیرینش سِر خود با تبربشکست

  

  ویرانگر ِز دسِت جاهالن و ظالماِن خانه

 هزاران شاخه ی نورسته ی علم وهنرنشکست

  

 درو دیوارو باغ و گلِش زیبای میهن را

 غالم و نوکِر بیگانه گاِن بی پدر بشکست

  

 شود روشن تر از روِز جهان دُنیاِی تاریکم

 ُهمای بخت اگر برمن دِرشمس وقمربشکست

  

 سکوِت ُظلمِت شبهای تارم را پس ازُعمری

انه ای ُمرغِ سحربشکستصدای ِدلکِش مست  

  

 نمایم خانه ای ویرانه ای جانانه را اباد

فَلک با ُمشِت زر بشکست« جوهر»اگرفرِق مرا   

  

 

  

 محمد اسحاق ثنا

  

  و پـر بشکست دل را بال  آرزو ها مــرغ  به اوج 

پا و سر بشکست ویرا نگر، نگر هم  ز تیر خصم   

  

  ــانه در کابلخ و به صــد ها  قــصر زیبا  بــنای 

کـــور کـر بشکست های  ز تیر راکت و هاوانه   



  

   افـــسوس وطـن  امــید  بـــاغ    آرزوی نهـــــال 

 ثمـــــر نگـرفت ز دست باغبانش با تبر بشکست

  

 قلم در خون تپید و صفحه ها چون الله رنگین شد

 ز بار غـــصه ها صاحب اثر را هم کمر بشکست

  

دل صاحب هــنر در زیر پا گـــردید زبــی قــدری  

بشکست گهر  از این بی حــرمتی ها در میان دل   

  

    نیمه راه مــنزل مقــصود و خـــوشبختی در  دریغ 

در سفر بشکست   کـاروان رفــته ی مــا کــه پای   

  

لشکر دشـــمن ز ظــلم  یا  از حــوادث  چه گـــویم   

اثر بشکست صـــد هــا آبدات نامـــی و  چــه زیبا   

  

 سخنور گــم شــد و قـــدر هـنر بــی مـایه تر گردید

 ز دست بـی ســوادان عــزت و قــدر هنر بشکست

  

 "ثنا" بر حـــال میهن خـــون بگــرید کــم بود امروز

 کــه نخــل آرزو هــای وطن هم شاخ و بر بشکست

  

 

 بهار
  

ن بگواز میهن و از قصه ای یارا بهار شد  

 از زبان الله های در عطش سوزان بگو

 سبزه ها در صحن گلشن نیمه جان آورده سر

 از دل پر غصه و ، وز حسرت دهقان بگو

 غنچه ها از هیبت باد خنک پر پر شده



 از شقایق های پرپر گشته بوستان بگو

 خوش نمی آید بگوشم صوت مرغ نغمه خوان

 با من از مرغ قفس افتاده در زندان بگو

کجا رفته قناری مرغک خوش بال و پر کو  

خوش الحان بگو نیست در گلشن نشان زین مرغ  

 سیر باغ ملک غیر اینجا به رنگ دیگر است

 خوش نمی آید از اینم تو کمی از آن بگو

 من در این غربتسرا بردم اگر سر زیر بال

 ماجرای حال من بر سایر مرغان بگو

 با من از فصل بهار از فصل صلح و آشتی

 با من از فصل طرب از میله پغمان بگو

 خانه ها از اشک مرجانی چراغانی شده

 از فغان مادران از سوگ فرزندان بگو

  از درد و داغ خانه بر دوش وطن " ثنا " ای

 هر طرف آواره و از خیل سرگردان بگو

" ثنا " محمد اسحاق   

 ونکوور، کانادا

 

 مقام زن
  

  

 ای زن گرامی، درنظرم همچو گوهری

 از هر چه است عزیز و به جانم برابری

 آرام جان و قوت دل نور دیده گان

 گنج امید و موج طرب شوخ دلبری



 اندر جهان مهر و محبت وجود تو

 در مرتبت ز هر چه بگویم بلند تری

 در قلب دشمنان حقوق برابری

 چون تیر در کمانی و برنده خنجری

 نازم به نام نامی تو با صد افتخار

به نسل بشر یا که مادریتو همسری   

 هان ای زن ای شگوفه باغ امید ما

 مصون تن ات ز حادثه باد صرصری

 پرورده شد به دامن تو اهل علم و فضل

 رخشنده در سپهر هنر شد چو اختری

 گر دست تو به دست منست هستم استوار

 فارغ ز کمک ام که کند تا که دیگری

 تبریک باد روز زن و روز مادران

کهتر اگر است و مهتری با صد غرور  

 در حادثات روز خدا یار و یاورت

 هرگز به دامنت نرسد دست خود سری

پر شگوفه باش " ثنا " ای گلشن امید  

 دایم نهال عمر تو بادا پر از بری

  

" ثنا " محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 

 

 غم روز گار
می کشیم ما سحــر  انتظــار  عمریست     

ر می کشیم مااز جنگ خسته ایم و خط  



 از گــردش زمانه ستم شد نصیب از آن

می کشیم ما شــرر  آه پر ز  از سیــنه   

 دشمن مجال کار دهــد تا که خــود کنیم

 از خاک خویش خرمن زر می کشیم ما

 نه در وطن قرار ، نه در غربتم سکون

می کشیم ما در هر کجــای رنج ســفر   

 دنیا ز فیض دانش خـود رفت کهکشان

می کشیم ما هــنر  آرزوی  ـــابیــم خـ  

 گردید کشتزار وطن از عـطش خــراب

می کشیم ما ثــمر    خــ یال بستر  در   

به امن گر رود  از حادثات، کشتی ما   

 از بحر پر خــروش گهر می کشیم ما

چون کمان قد شد ز بار رنج حوادیث   

جهان به مــوی کــمر میکشیم ما باری   

نکرده ایم ز ز دشمن ما دوست را تمی  

 از باغ دهر رنج و ضرر می کشیم ما

 تا کی ثنا این همه غــم های روز گــار

 با آه و ناله ، دیــده ی تــر می کشیم ما

اسحاق ثنا   

 ونکوور کانادا

 سخن ساده
  

  

 شوخ بیباک پریزاده ای من



 عشق تو لطف خدا داده ای من

 ای لب لعل تو خوشتر ز شراب

ین باده ای منبهترین ناب تر  

 نام من برده به آفاق بلند

 عشق تو شهرت افتاده ای من

 سرو در پیش قدت گشته خجل

 سرو من ای به قد آزاده ای من

 تا به چند همچو شرنگ در کامم

 تلخ در جام بود باده ای من

 تا به کوی تو رسم ترسم نیست

 پُر بود گر ز خطر جاده ای من

نیست شکایت الزم " ثنا " ای  

الم و سخن ساده ای مناز ک  

  

ثنا " محمد اسحاق "  

 ونکوور، کانادا

 ---------------------------------------------- 

 

 رسم دورنگی
                                         

خدا خیر کنــــــد  دلم از غصه بتنگ است  

است خدا خیر کنـــــد  شرنگ  کامم ازشهد  

دور جهــــــــــان کاروان که روانیم سفر  

کنــــد  خیر  خدا  اشترانش همه لنگ است  

 رهبر ی کوکه کند چاره ی ویرانی ملـک

 غرق درباده و بنگ است خدا خیر کنــــــد



 خسم را از سخن صلح نمی آید خو ش

 رند و طرارو زرنگ است خدا خیر کنـــد

 صدف بخت وطن دردل دریای مخوف

کنـــــد  ـررفته درکام نهنگ است خدا خیــ  

 آنکه از بی وطنی ترک وطن میگویــد

خدا خیـــر کنــــــد  هدف تیرو تفنگ است  

 چهره ی هموطنم تیره تار است زغـــم

 روی آییه ی زنگ است خدا خیـــر کنــــــد

 خبرازصلح وولی دامن جنگ است دراز

کنـــــد  این همه کار فرنگ است خدا خیر  

ت )ثــــــنا(باب بازار هنر رسم دورنگیس  

 عرضه کاالی دورنگ است خدا خیر کند

  

  

)ثنا(  محمد اسحاق  

 ونکوور کانادا

 

 

 افسوس هموطن
  

  

  

 افـسـوس هـموطن که تراخواب برده است

 ازغـفـلـت اسـت کـشت وطن آب برده است

  

خود سری کار   ایـن  فـساد و بـه  بـا ایـن  

بـرده است دزدان مـلـک ما عـجـب الـقـاب  

  

نشـــنــونــد آه و فــغــــان مــــردم بـیـچـاره  



تـرحـم ازدل احـبـاب بـــرده اسـت –قــدرت   

  

 زاهــد زبـسـکـه دل شکـنـد بـا کالم خشک

 خـلـق بـرون زمسـجد و محراب برده است

  

شبـــی  مـهـتـاب هـمـسـری دیـگر نـتـوانـد  

ســتا بـرده مـهـتــاب دل دلـــدار بــانـگـــه  

  

 دهـقـان زبـخـت خـویـش بـنالد بدو رواست

بـرده اسـت حاصل زرنج اوست که اربـاب  

  

 نـازم )فـروغ ( و)جـوهر( خود باکالم نـاب

اســت بــاده نـایـاب بــرده خـمـار از کـیـف  

  

پـارسـا خـرد دزد چـشـم بــه دیـــدم )ثـنـــا(  

  حـتـی حـصـیر گوشه ی محراب برده است

 

 

غ شبمر  
  

  

  شب وقت سحر نیست منال ای مرغ

 شب بی چاره گان زوداش گزر نیست

 به خواب ناز میبالد به بستر

 کسی کز حال بیماران خبر نیست

 بگو با قاتل اوالد آدم

 ترا هم مادری یا هم پدر نیست ؟

به یک دم میکنی صد خانه ویران   

 ترا خوف از خدای دادگر نیست ؟



مانپرسد حال مظلوم حاکم   

 بود گوش اش کر و نور بصر نیست

 مزن تیری تو ای صیاد قاتل

 به صید الغری جز مشت پر نیست

 چو ''افغان'' در جهان پر ز آشوب

 پریشان روزگار و در به در نیست

" ثنا " از درد مینالد شب و روز  

 چرا در سوز و آه او اثر نیست

  

   محمد اسحاق ثنا

 ونکوور، کانادا

 

 چراغ مهر
  

بشر ز دانش و علم و هنر شودآگاه   

 نخل حیات ماست کز او پر ثمر شود

 نادان ز جهل خویش جهان می کند خراب

 آخر ز دست اوست جهان پر شرر شود

 روشن ضمیر آنکه فروزد چراغ مهر

 نادان از جهالت خود در بدر شود

 در دوستی غلط نکنی رسم مردمی

 نا مرد آن کسی است که او کج نگر شود

ستر و دستی بر او بکشاشک یتیم ب  

 تا از تو شاد در دو جهان دادگر شود

ثنا " هر چه زود تر این آرزو مراست "  

 تا جنگ قطع ، صلح همی مستقر شود



  

  محمد اسحاق " ثنا " 

 ونکوور، کانادا

  

 

 یادگار
  

  

 فریاد و داد و شور و فغان است کار من

 تاریک همچو شام سیه روزگار من

جانان سپرده ام من اختیار خویش به  

 شادم از آنکه نیست به کف اختیار من

 یک عمر سر به سنگ در، یار سوده ام

 در گوشه گوشه هست در آن یادگار من

 من مست از شراب نگاه کیم مپرس

 ساقی ترا کجاست چو کیف خمار من

از کرم گزار " ثنا " یک بار کن به سوی  

 ای مقدم ات غرور من و افتخار من

  

  ثنا محمد اسحاق

 ونکوور،کانادا

 

 

 بزم ُسخن

 

 خسته و بی صدا غزل گفتم



 از دل غصه ها غزل گفتم

 بند در پای دل فتاد ز غم

 تا به مرز رها غزل گفتم

 با خیالت نخفته در بستر

 تا به صبح صفا غزل گفتم

 وضع آشفته وطن دیدم

 غرق در ماجرا غزل گفتم

 رفته از یاد ها وفا عمریست

تماز جفا در وفا غزل گف  

 یاد آمد ز بزم شعر و سخن

با شما غزل گفتم " ثنا " چون  

 

"ثنا" محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 کویر خشک
  

 همیشه ذوق تو دارد دل پریشانم

 تپد به سینه کند یاد از تو جانانم

 کجا روم به کی گویم حدیث شام فراق

 به کنج گوشٔه غربت فتاده حیرانم

بارانی فصل کویر خشکم و اما تو  

بار سبز شود خرم این بیابانمب  

 وطن به شعر و سرود و ترانه و آهنگ

تو گویم به لب غزلخوانم همیشه وصف  

 وطن به کوره آتش فتاده میسوزد

 ز دست جاهل خود خواه و خیل نادانم

 گزند ز گردش ایام میکشم شب و روز

چه جای سخن اینکه نیست پنهانم " ثنا "  



  

" ثنا " محمد اسحاق  

ناداونکوور، کا  

 

 

 سکۀ تزویر
  

  

 آهی گر از نهاد یتیمی بکشیدا

  هوشدار که این آه با آفاق رسیدا

 لذت چه دهد نان که خوردی همه باناز

  همسایۀ تو گشنه به پهلوت لمیدا

 از صدق کمر هرکه پی کار ببندد

 این کار بود نیک پیام و نویدا

 یابی زهنر گر تو کمالی زکماالت

  ه کلیدابردست تو افتد بدری بست

 هر روز به تاراج رود هستی میهن

 کوراست مگر چشم عسس دزد ندیدا؟

 خورده ست تبر نخل برومند به کشور

  نآورده ثمر اینکه برو بار خمیدا

 تاچند به بازار وطن سکۀ تزویر

. برگوی "ثنا "تا چه زمانی بچلیدا  

  

  ثنا اسحق 

1100 نومبر  01شنبه   

 شهر وانکوور کانادا



 

کمبار عید  

مبارک عید دهان غنچه قشنگ شوخ ای   

مبارک چشم ماه عیان عید دو نور وی  

 ای غنچه نو خاسته ای باغ و بهارم

مبارک وی خرمن گل سرو روان عید  

 چشم تو بود رهزن دلهای هزاران

مبارک همه عالمیان عید صیاد  

 عید است به آواره دور از وطن خویش

مبارک صدق بگویم و زجان عید از  

و با مادر غمدیده کشور با بیوه  

مبارک خوش باد به هر جای و مکان عید  

 از درد وطندار در این عید خوشحالی

مبارک درد و فغان عید " ثنا " دارد  

" ثنا " محمد اسحاق   

کانادا ، ونکوور  

  درد وطن
  

  

 

  

  

من دیده پر نم میشوم از غمت ای میهنم   

زخم تو مرهم میشوم . من به دردت میرسم   

 

  

  می زدایم گر د غم از چهره ای زیبای تو

 تشنه گر باشی ترا من آب زم زم میشوم .



 

  

  می زنم شمشیر بر قلب عدویت بی هراس

 همچنان چون راکت و خمپاره و بم میشوم .

 

  

  تا بکی به فکر خویش و تابکی کذب و ریا

 غرق در خویشم کجا یک روز آدم میشوم .

 

  

دگی های تو منای وطن با این همه در مان  

 چون "ثنا "در حسرت و در غصه و غم میشوم.

 

  

  ثنا   محمد اسحاق 

  اکتوبر  30دوشنبه 

1100 

  شهر وانکوور

 کانادا

 

 فروغ جمال

  

  

 ϾϝϠ мϦ дͮв дмϾТϜ Ϝϼв ͼжϝІтϼ͟  

 ϝтϼϸ  ϾϝЂв  ͻ иϸтϸ Ϝϼв ͼжϝтϼ͵  

 

Єтм϶ ЬϝвϮ МмϼТ ϼмж Ͼ аϠІвϜ ͬт  

 ͻмЂ  ϼϠϠ ϼϲЂ  ϞІ  ͼжϝвЯД Ϝϼв  

 

ϝтϼ ϝϠ иϸмЮϐ иϸϮЂϾ дͮв Ϟϼϝт 

 МϜϸ ϾϜ  йжϦТ  двϜϸ Ϝϼв ͼжϝІт͟  

  

 ͻ йЊО ͼЂͭ ϸтІͭ ϝϮͭ дв дмͧ дАм  

 ϝт  ак  аО   ͼтϜϸϮ   м  ͼжϜϸжϾ Ϝϼв  

  

ϸжͮтв иϸж϶ ϝв ϤЮϝлϮ ϼϸ йтϝЂвк  

 ϸжтϠ  дтϾϜ  имЯϮ йͭ Ϝϼв ͼжϜϸϝж  

  

ϞϜϼ϶ ϝв ͬЯв ϸжͭ йͭϼвͭ мϸК йϦЂϠ  

 ϸжϝІ  ͫϝ϶ йϠ  йжϝ϶ ͻϜ Ϝϼв ͼжϝЂжϜ  



  

ϸϝϠ йϠ Фϼм ϤТϼтв м йϲУЊ йϠ аЯЦ ϤЂͮІ ͼв  

ϤУͺтв  " ϝжϪ" ϼ͵Ϝ   аО Ϝϼв ͼжϝлж͟  

 
  

0921میزان   92  

  ثنا محمد اسحاق 

  شهر وانکوور کانادا

 

 

 متاع هنر
  

کسی یار کسی نیست ما غربت در که ای  

کسی کار کسی صاخال ای ره از نکند  

منی آزار پی در چرا چرخ اینقدر  

خدا در پی آزار کسی به من نیستم  

 ای خدایا مددی تا که جهان است و حیات

 ما نیفتیم ز پا تا نشوییم بار کسی

 در جهانی که پر از مکر و فریب است و ریا

 خواب هرگز نبرد طالع بیدار کسی

 نخریدند متاع هنرم هیچ کسی

 اینقدر سرد مباد گرمی بازار کسی

یل سرشکسر به بالینم و از دیده روان س  

در پی دیدار کسی " ثنا " عمر ها همچو  

  

" ثنا "  محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 

 

 مهر
  



  

این بی سر و سامانی ام به چند  

 باز بری سوی پریشانی ام

 آمده ام باز عتابم کنی

 از غضب خویش بسوزانی ام

 این منم و با همه لب تشنه گی

 آمده ام مهر بنوشانی ام

از کنحرف بزن ابر گلو ب  

 منتظر لحظه بارانی ام

  یک نگه ات چیست کند قانعم

 منتظر دیدن طوالنی ام

گیر و به ساحل بکش " ثنا "  دست  

 ورنه کشد بحر به توفانی ام

  

" ثنا " محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 

 درد وطن

 آوای درد و ناله ما در گلو شکست

در گلو شکست صدا تا بود انتهای  

شایم ز بغض دلمی خواستم به گریه گ  

 ای وای اشک عقده گشا در گلو شکست

 مرغ دلم هوای پریدن نمیکند

 این آرزوی بوده به جا در گلو شکست

 می خواستم ز درد وطن ناله سر کنم

  در گلو شکست صدا درد گلو فغان

 عمرم گذشت و حرف دلم ناشنیده ماند

 افسوس و با دریغ دعا در گلو شکست



امشبم به جاست " ثنا " نالم ز بخت خویش  

  نای و نوا در گلو شکست یصدا زیرا

 

  

" ثنا "  اسحاق محمد  

 ونکوور، کانادا

 

 عید
  

 ُحسن خوبت رونق بازار عید

 یک گلستان ُگل تو از گلزار عید

 عید بوسد روی چون برگ ُگلت

 می شوی ُگل دسته بر دستار عید

 آنکه بیند چشم بیمارت شود

 بی شراب ای جان من ُخمار عید

گهت ُزلفت طراوت بخش جانن  

 چون مسیح درمان کند بیمار عید

 آیت مهر و ُمحبت پرورد

مظهرصلح است در افکار عید   

 گوش جان را می کند پر نکته ها

صدق دل گفتار عید بشنوی از  

نازد به خویش " ثنا " با مه ای رویت  

 روز روشن از تو شد رخسار عید

 

  

" ثنا " محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

 



 

طلب دست  

 در یاد تو ام لیک به تو دسترسم نیست

 ببریده ز خوبانم و جز تو هوسم نیست

 گویم به که ، در گوشه ای این ملک غریبی

 تا گوش دهد حرف مرا همنفسم نیست

بود قافله در راه  تو خفته به خوابی  

 از چیست بگوئی که نوا از جرسم نیست

من بیچاره چه الزم صید صیاد به  
گزار هوای قفسم نیستآزادم و ب  

 از گلشن گلزار تو بعد از همه هجران

بسیار بسم نیست  بگزار بچینم گل  

 با هیچ خودم زنده و با هیچ خودم شاد

 دست طلبم بر در هر خار و خسم نیست

 با ذوق و هوس مرد خرد سوی تو آیم

هیچ کسم نیست " ثنا " در شهر غریبم  

  

" ثنا " محمد اسحاق  
 ونکوور، کانادا

 

 

 دست حادثه
  

 چرا دلم نکند باز جستجوی ترا

 چرا قلم نکند وصف خوب روی ترا

 به زندگی نشوی گر قرار خاطر من

 بمیرم و ببرم داغ آرزوی ترا



 ز رشک می تپم از غصه میشوم غمگین

 دمی که آیینه بیند رخ نکوی ترا

 به جام عدل دهی ساقیا شراب سرور

 که دست حادثه تا نشکند سبوی ترا

دربدری ها نصیب دشمن تو همیشه  

 چه آرزو از این بیشتر عدوی ترا

 چه اعتبار که ماند حدیث عشق نهان؟

 که اشک دیده کند فاش آبروی ترا

 ثنا " سرود خوش و شادی ات مبارکباد "

 شنیده گوش فلک تا که های و هوی ترا

  

 " محمد اسحاق " ثنا

 ونکوور، کانادا

 

 شهر عشق
  

 

لم خبر شویآیا چه می شود که ز حا  

 

 مرهم گزار زخم دل و چشم تر شوی

 

 در شهر هر کجا که روی جمله در قفات

 

 کم عشوه کن خدای نخواهد نظر شوی

 

 پروا ندارد اینکه منم چون نهال خشک

 

 لیکن تو سبز و شاد و تر و تازه تر شوی

 

 آیا شود چو ماه گزر سوی من کنی

 

 تابان در آسمان دلم چون قمر شوی

 



یکوست ولی من چه گویمتشاعر شدی ن  

 

 بهتر ز شعر و شاعری آدم اگر شوی

 

 هستم در انتظار به شب تا دم سحر

 

 سویم تو با نسیم سحر در گزر شوی

 

 از شهر عشق تا به کجا ها سفر کنی

 

 ترسم " ثنا " از این سفرت در خطر شوی

 

 

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 ---------------------- 

 زخم تبر
  

ز بخت خویش که شامم سحر نداشت نالم  

 آیا فلک ز شور و فغانم خبر نداشت

 زاهد ز پای منبر تو میروم به دور

 ای وای حرف های تو یک هم اثر نداشت

 هر بازوی تناور نخل امید ما

 دیدم که جز شکایت زخم تبر نداشت

 تقویم عمر من ورقی خورد و شد بهار

اشتز سال پار چه گویم ثمر ند ! دردا  

 من گوهری ز اشک به پایت کنم نثار

  دریای دیده ام به از این ها گهر نداشت

" ثنا " غرق جمال خود شد و رخ تافت از  

 یکبار هم نشد که به سویم نظر نداشت

  



" ثنا " محمد اسحاق  

 ونکوور، کانادا

۱۱۲۲هشتم جوالی   

 

 درد دل
  

 

 گر دلی ویرانه شد آباد کن

کنتا میتوانی شاد  ای لحظه  

 بی توام در خانه زندانی ام

 درب این زندان شکن آزاد کن

 با محبت با حضور گرم خود

 عشق در قلبم دو چند ایزاد کن

 هر کجا صاحبدلی دارد سخن

 از منم گر میتوانی یاد کن

 گر تو شیرینم شوی در زندگی

 عاشقم در عشق چون فرهاد کن

 از جفای نسل انسانی " ثنا "

د کنبا قلم از درد دل انشا  

 
 

" محمد اسحاق " ثنا  

 ونکوور، کانادا

 

 جزبه عشق
  

  

 به اقتفای سروده ی زیبای شاعر گرامی بانو عزیزه عنایت

  

  



 سـوی مـن خـنده کـنان آفت جـان مـی آید

 چـون نـسیم سحـری عـطـر فـشان می آید

آزرده تنان  از حضورش به تن خسته ی  

و روان می آید  نـیروی تازه از آن روح  

شکوه چـه سود چند از گردش ایام چنین   

هـمـان مـی آید آنچـه از روز ازل رفـته   

باز کـند جـزبه ی عشق اگـر راه به دل   

 مستی و شـور به هر پیر و جوان می اید

شـد نـتوان  خـدا  نا امـید از در الـطـاف   

می آید  مـرغ حاجـت به شـبی بـال زنـان  

خبریست غره به هستی دنیا شدن از بی   

می آید  تـو چـه دانی که فردات چه سـان  

 این چه وحشت گری و این چه قتال است دریغ

 گوش با هر چه دهی شور و فغان می آید

یـعـقـوب  یـوسف به مشام بـوی پیرآهـن   

می آید  جـنان ای" ثنا" رایحـه از بـوی   

  

 اسحاق" ثنا"

جون ونکوور کانادا 11   

 

 

  

 شاعر

  

  

  

آیی در و دیوار شاعر میشودتا که می   

میشود شاعر تکرار ترا بیند می چشم  

با عث آرامش خاطر بود  بودن تو با  

ϸмІтв ϼКϝІ ϼϝͺТϜ Ьϸ мϦ ϾϜ дϸмϠ ϼмϸ 

дАм ϼϝвтϠ ЬУА ϸϼϾ ͻмϼ ϸжтϠϠ ϼ͵ 

ϸмІтв ϼКϝІ ϼϝвтϠ аО Ͼ ϤЮϝϲ дтжͧ ϼϸ 



̬Ϝϼͧ ϸІ ϼКϝІ йжмͺжтϜ ϤЮϸ ͼтмͺтв йͮтϜ 

ϝІ ϼϜϾͺϠ дв ͻϝϮ ϼϸ ϤЮϸ ϸм϶ϸмІтв ϼК  

ϜϼϦ ͼϠм϶ йвк дтϜ ϝϠ м ͻϝϠтϾ йвк ϝϠ 

ϸмІтв ϼКϝІ ϼϝϠ ϼк ϼϝϠ ϼϝϠ ϸжтϠ йͭ ϼк 

ϼϦ ЀϝЂϲ Ьϸ мͧ ϼКϝІ йжтЂ ϼϸ ϸ͟Ϧ ͼв 

انگار شاعر میشود « ثنا » بشکند گر دل  

  

« ثنا »  اسحاق محمد  

 ونکوور، کانادا

۱۱۲۲جون ،  ۸  

 

 

 نازنین
  

  

 بیتو مراست غصه ای بسیار نازنین

نازنین  بت سر شارآغاز کن مح  

 من در کویر یاد تو تنها نشسته ام

نازنین  دستم بگیر در حادثه مگزار  

 در آسمان خاطر شام سیاه من

نازنین  مهتاب شو، بتاب تو یکبار  

 بگزار همصدای تو خوانم سرود عشق

نازنین  در خلوتی که دور ز اغیار  

 هزیان تب به شور و فغان میکشد مرا

تبدار نازنین مگزار مرا به این تن  

'' ثنا '' با لحظه های تلخ در این شام غم  
  نازنین  باشد به اشک و دیده خونبار

  

'' ثنا '' اسحاق محمد  



 ونکوور ، كانادا

۱۱۲۲اول جون   

 

 

 دلتنگی
 
 

  

 برای زمزمۀ عاشقانه دلتنگم

 به بهانه های خوش کودکانه دلتنگم

  

 زصبح کاذب بی آفتاب دلگیرم

انه دلتنگمبه نور روشن صادق  

  

 به زودق شعرو سرودو چکامه شاعر

 بیاد ساز و رباب و ترانه دلتنگم

  

 بیاد قصه مادر کالن شهر خودم

 به قصه های دراز شبانه دلتنگم

  

بدوش به مرغ النه خراب و به مرد خانه   

 بدرد بی وطنی یاد النه دلتنگم

  

  حدیث عشق کجا شد سخن ز کینه رود

دلتنگم ز کار عجیب زمانه ثنا   

 

  

  ثنا محمد اسحق 

0311 جوزا  1  

13-11-110  

 شهر وانکوور

 کانادا

 

 

 مادرم
  

  

  سر تا به پا زمهر و وفا بود مادرم



 آمیزه ای زصلح و صفا بود مادرم

 

 قلبش همیشه پر زمحبت پر از وفا

خدا بود مادرم از بنده های خوب   

 

از برای من در آرزوی روز بهی   

  ود مادرمپر زدعا ب دست گشاد 

 

 بی یاد من نفس زگلو بر نمی کشید

  دستم بدست درهمه جا بود مادرم

  

 تا از گلو صدای للو سرکه می نمود

  از بهرین ترانه سرا بود مادرم

  

بی ز آب و هوا بر گیاه خشک در دشت  

  صبا بود مادرم باد خوش از نسیم 

  

  

 شعر از :محمد اسحاق "ثنا"

  از شهر وانکوور کانادا

2-11-1100  

 

-------------------------- 

 

 قصه دل
  

  

 تیر نگهت نشانه ای دل

 هر دم بود روانه ای دل

 در گوش رسد ز حسن خوبت

 هر لحظه به من ترانه ای دل

 هر بار اگر قلم بگیرم



 آید به قلم فسانه ای دل

 گاهی به ترنه گه با افغان

 فهمیده نشد بهانه ای دل

 مهر تو نگار جان برابر

کرده به آشیانه ای دل جا  

 نی پای به اختیار و نی سر

 هر سوی روانه ای دل

 با قیمت جان " ثنا " خریدار

 ای شوخ صنم یگانه ای دل

  

  

 " محمد اسحاق " ثنا

 ونکوور ، کانادا

 بهار
 

 

 بهار از ره رسید بر طرف گلزار

 

 چمن بشگفت شد ایام دیدار

 

 هوا آگنده شد از بوی سنبل

 

خوان گشت بلبلزعشق گل ، غزل  

 

 زمین پر سبزه و گل پر جوانه

 

 به ذوق عاشقان شد این زمانه

 

 بهار فصل شروع آغاز سال است

 

 زمان دوستی عشق و وصال است

 

 بیرون کن کینه ها از سینه ایدوست

 



 که این شایسته هر فرد نیکوست

 

 چه نیکو و مبارک روز نوروز

 

 بود بر جمله گی این روز پیروز

 

خجسته کشور مادر این فصل   

 

 شود از صلح آباد و شگوفا

 

 به آرامی غم از دل ها زداید

 

 ثنا " از صلح شادی ها فزاید "

 

 

 " محمد اسحاق " ثنا

 

 ونکوور، کانادا

 

 

 

 یاد وطن
  

 بیایید جویای میهن شویم

 به یاد گل و باغ و گلشن شویم

 مرا بود عزمی چو سازم بهشت

 کشیدم به غربت مرا سر نوشت

جا نیم شاد و خُرم دمیدر این  

 ودیدم ز مردان یکی همدمی

 بسی پای رفتارم آمد به سنگ

 ز دردش چه گویم دل آمد به تنگ

 کنون ناله دارم به داغ وطن

 به شهریکه باشد در او صد محن



 فتاده کنون ابتر و خوار و زار

 ز جنگ و ستیز و گهی افتخار

 درودم به آن راد مردان او

نان اوبه طفل و به پیر و جوا  

 فضایش ز صلح و صفا تابناک

 بود خصم او هر زمان سینه چاک

  

  

" ⱨ ⱱ " ⱨ   ל ּר⸗

 ونکوور ، کانادا

 

 

 سراب

  

 به فصل رویش گل غرق در گالب شدن

 به شب نظاره گر وری مهتاب شدن

 به چشمه های شفاف و به برکه های لطیف

 چو ماهیان شناور به روی آب شدن

ه شاخ درختبه زیر سایه گل در پنا  

 نهان به گوشه خلوت دمی به خواب شدن

 به نغمه های قناری به صوت بلبل مست

 برون ز خواب شدن دور از شتاب شدن

 به این بهار چه زیباست در جهان خراب

 چو قطره در صدف افتاده در ناب شدن

 ثنا " به فکر غلط در تالش آب زالل "

 گمان خام به سر در پی سراب شدن

  

سحاق " ثنا" محمد ا    

 ونکوور ، کاناد

  



 

 

  

 بهار

  

 آمد بهار و خیمه به کوه و کمر گرفت

  در دشت و باغ الله و گل بال و پر گرفت

 بلبل کنار یار بگسترد تا بساط

 در بزم گل حکایت پارینه سر گرفت

 نرگس ز حجله باز برون شد ز خواب ناز

 بیدار شد به پا شد و راه سفر گرفت

نازنین من آمد به سیر باغ بت  

 گلها ز شرم دامن معجر به سر گرفت

 مینوست گوشه های وطن در دل بهار

 شاخ درخت باز ببین برگ و بر گرفت

 دشت و دمن به جامه زربفت مفتخر

 بنگر به دشت الله حصار شرر گرفت

 با این همه سپاه به این لشکر عظیم

 بر جای امن، کشور ما را خطر گرفت

شور عدوی دوندیدم " ثنا " به خواب ز ک  

 مغموم شد، شکسته و راه سفر گرفت

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور ، کانادا

 

 

 نو بهار



 

 به اقتفای غزل لسان الغیب حافظ شیرازی

 نو بهار

  

 نو بهار آید و بلبل به فغان خواهد شد

 چمن از نرگس و گل عطر فشان خواهد شد

 الله با خون جگر در دل صحرا روید

ران خواهد شددشت بر آمد مردم نگ  

 فرصت سیر چمن را تو به فردا مفگن

 عمر پایای زمان را کی ضمان خواهد شد

 کین بیفگن ز دماغ هر که تویی آدم خوب

 زندگی بر همه گی همچو جنان خواهد شد

 مطربا ساز طرب سر کن و خوش خوان و سرود

 بزم شادیست همه دست فشان خواهد شد

 سوی باغ و چمن و سوی سپیدار بلند

ر گل هر طرفی مشک فشان خواهد شدعط  

 ای وطن بخت اگر یاور و یارت گردد

 شاد و خندان از آن پیر و جوان خواهد شد

 مردم از فاقه گی امروز به جان آمده است

 شود یکروز مگر! صاحب نان خواهد شد

 از نسیم سحری مست شود غنچه باغ

  بشگفد خنده زند عطر فشان خواهد شد

ثنا قبت ظلم هر که ظلم میکند و عا  

 الغرض در گرو قهر زمان خواهد شد

 

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور ، کانادا

 

 

 مقام زن

 می سزد احترام و حرمت زن

 نقش بندد به دل محبت زن

 گل شود بشُگفد شود خندان

 غنچه باغ دل ز صحبت زن



 مرد را یاور است در شب و روز

 آفرین بایدت به همت زن

 هست مادر به باغ انسانی

رود تا فلک شرافت زنمی  

 می ستایم و را به نظم و سرود

 آرزویم بود سالمت زن

 حسن اخالق و مهربانی ها

 بسته است در جهان به عفت زن

 آرزویت " ثنا " همین باشد

 تا کنی هر کجا تو عزت زن

  

  ثنا )) محمد اسحاق  ))

 ونکوور، کانادا

 

 صبح پیروزی

  
  

 به اقتفای سروده جناب حشمت امید

  

 

 نیست جز یادت وطن در ذهن تصویر دگر

 میرود بر سینه ام از دوریت تیر دگر

 یاد مردان ترا نازم ز سعی خویشتن

 تا بیارند در جهان مضمون و تغیر دگر

 میهنم چون مادر دلسوز میسوزد مدام

 تا دهد بر طفل بیمارش همی شیر دگر

 بر خراسان می درخشد خور به اوج آسمان



م دلگیر دگرآسمانت را نبینم شا  

 هر جوان و پیر دارد گوش بر امر زمان

 تا دهد بر گوش دلها پیک و آژیر دگر

 چار سوی هر خیابان پر شود از توده ها

 صبح پیروزی برد ما را به تحریر دگر

 گر چه می گوید " ثنا " حرف حقیقت بار ، بار

 می نوازد ارتجاع آهنگ تکفیر دگر

 

 محمد اسحاق " ثنا "

اداونکوور ، کان  

  ۱۱۲۲فبروری  ۱۲

------------------------ 

 

 

 

 

ХІК 
  

ХІК̪ХІК̴ атмϾϼϐ ͻϜ дв ХІК 

ХІК̪ХІК атм͵ м ϤУ͵ м ХАж РАЮ 

дϝϠϾ ϼϸ м аыͭ ϼϸ м  аЯЦ ϼϸ  

ХІК̪ХІК атмͺж ͼТϼϲ мϦ ϼтО 

ϤЂт͵ϸжϾ ϼϜϸ м ϼт͵ ϼϸ дϝϮ йͭ ϝϦ 

ХІК̪ХІК атмϮж Ͼ͵ϼк аϜ мϦ ϾϮ 

Ϟм϶ м ϤІϾ ϸϮжͺϠ дϦ ЀϝϠЮ ϼϸ 

мϦ ϼтО ХІК̪ХІК атмІϠ йЯвϮ 

Ϥϝтϲ дϝϦЂЯ͵ м ͻϼϝлϠ мϦ 

ХІК̪ХІК атмϼϠ мϦ ϼϝлϠ ϼϸ 

ϼϝ͵Ͼмϼ АϝЂϠ ϼϸ ϸϮжͺж ͼв 

ХІК̪ХІК атмЯ͵ ϼϸ мϦ ͼϠ Ϟϐ 



Ϥϝтϲ ϾϜϼ ϝжϪ ͼЂϼ͟ ϼϜ дв ϾϜ 

ХІК̪ХІК атмϼϠϐ дмͧ Ϥвтм͵ 

  

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور، کانادا

۱۱۲۲فبروری ۲۱  

 

 

 داغِ آرزو

  

نیکوی ترا به خواِب دوش چو دیدم ُرخ  

 به حیرتم به چسان گفت وصف روی ترا

 ز ُمردنم نبود باک و لیک می ترسم

 روم به خاک و برم داغِ آرزوی ترا

 خیاِل دیدن رویت به سر همیشه بود

 بگو، که از که بجویم سراغِ کوی ترا

 زُخلق و خوی تو افرشته می شود حیران

 سخن چگونه انعکاس دهد خوی ترا

من چو طفل لجوجرمیده آهوی چشمت ز   

 چگونه رام کنم چشم فتنه جوی ترا

 مران ز کوچه وصلت " ثنا "که مشتاق است

 کشیده در طلبت رنج جستجوی ترا

  

 " محمد اسحاق "ثنا

 ونکوور، کانادا

جنوری ۱۱۲۲  

 

 

  



  

ϸмϠ ͼв 

  

 

کهزاد  به اقتفای غزل زیبای استاد محمد یوسف  

 

بودخوشا وقتیکه دنیا خانه ای صلح و صفا می   

 بجای کینه دل مملو هم از مهر و وفا می بود

  

 فغان ها تا فلک باالست از ظلم ستمگستر

 چه میشد گوش گردون وا،ازین شورو صدا می بود

  

  چه میشد درمیان دوستان مهر و محبت ها

 همی قایم ،همی دایم که بی چون و چرا می بود

 

 به این عیش و به این عشرت که دارداغنیا امروز

اغنیا گاهی اگر طرف گدا می بود نگاه  

 

  زگفتار مالل انگیز تو ای زاهد  نمی شرمی 

 ازین یاوه سرای ها ترا شرم و حیا می بود

  

 فرنگستان ز کوشش ها قدم در کهکشان دارد

 چه میشد گر چنین سعی به ما در آسیا می بود

 

 چرا دلها پراز بغض وعداوت گشته در دنیا

جای خدا می بود چه میشد دل مصفا بود و تا  

 

 به این درماندگی یارب به این افتادگی اینسان

ثنا می بود . که رنج و ناتوانی فارغ از کار   

 

  

  ثنا محمد اسحاق 

 شهر وانکوور کانادا

13-10-1100  

 



 

میسازمت   
  

  

 ای وطن از جان و دل فخر زمین میسازمت

 چون عروس خوشنما چون حور و عین میسازمت

رخشنده باشد تا ابدکوکب اقبال تو   

 ُملک آباد قشنگ و نازنین میسازمت

 تخم نفرت میکشم از کشتزار سینه ها

 دور از آالم تلخی بخش کین میسازمت

 گر چه با دنیای فقر آغشته ای با زهر غم

 شادی شهد آفرین با انگبین میسازمت

 در فضایت نغمه می پیچد به آهنگ هزار

تهمنوا با نغمه ای شور آفرین میسازم  

 خاک پاک ات توتیای دیده می گردد همیش

 تا جهان روشن شود نقش جبین میسازمت

  متحد گردد " ثنا " اقوام بر کار وطن

 بی نیاز از سختی نان جوین میسازمت

  

  

  

 محمد اسحاق " ثنا "

 ونکوور ، کانادا

 

 

 موج نور
  

 شب تاریک هجر فردا شد

 در افق مهر و ماه پیدا شد

من آمد جلوه کرد یار سوی  

 در امید به روی من وا شد



 جام تنهایی ام از او لبریز

 زندگانی به من چه زیبا شد

 هر طرف موج نور در رقصان

 شام تاریک غم مصفا شد

 محمل عشق چون رسید ز دور

 چشم دل غرق در تماشا شد

 بوی یوسف مگر که باد آورد

 یعقوب عشق دیده بینا شد

 در دل بحر آرزوی ثنا

پیدا شدگوهر وصل یار   

  

 محمد اسحاق ثنا

 ونکوور، کانادا

۴۱۰۰دهم جنوری،   

 

 

 انتظار
  

 

 چشمم به راه مانده و در انتظار توست

 дϐ ϾϜ йϦУ϶ж ϼϲЂ ϝϦ ϞІ ϤЂмϦ ϼϜϼЧтϠ  

 
  

мϾϼϐ ϤЂтж Ϝϼв ϤЂмϦ ϼтО йͭϼк ϾϜ 

ϤЂмϦ ϼϜм ϸтвϜ м йжтЂ йϠ ϸ͟Ϧ ͼв Ьϸ 

 
  

Єтвк ͼ͵ϸжЮϝϠ м Єтмϼ м Ємϼ϶ м ЄмϮ 

ЂтϦвЛж йͧ длтвϤЂмϦϼϝлϠ ϼϸжϜ йͭ Ϥ 

 
  



 ϸмϠж Ϝϼв дАм мϦтϠ ϼϜϼЦ ͻ йДϲЮ 

 ϼмϼЂ м ͼвϜϼϐ ϤЂмϦ ϼϝжͭ ϼϸ йвк 

 
  

ͼϠІ ϸЂϼ ͼв ͬЯТ йϠ дв иϐ ϴϼͧ ͻϜ 

 ϤЂт имͮІ дтϜ ϤЂмϦ ϼϝвІтϠ аϦЂ ϾϜ 

 
  

ажͭ ͼвж ϼмϝϠ мϦ ͥм͟ Рϼϲ йϠ ϸкϜϾ  

ϤЂмϦ мϼϝϠ мϼϝͭ Ьтк мϼͮв м ϞтϼТ ϜϼтϾ 

 
  

 ЀϝвϦЮϜ йϠ аϸϼк ϾтϾК ϼКϝІ ϝжϪ  

ϤЂмϦ ϼϜϸϠϐ мϼϦ ϼЛІ ϼϝДϦжϜ ϼϸ 

 

  

 

  ثنا محمد اسحاق 

 وانکورر کانادا

1 -0-1100 -------------- 

 

 

 مرد خدا
  

 ز دل مرد سخا را دوست دارم

 همه اهل وفا را دوست دارم

 نهم سر در ره موالى بلخى

 من این مرد خد ارا دوست دارم

 کتاب مثنوى رمز معانیست

 من این معجز نما را دوست دارم

 ز شعر ناى موالنا سراید

 نواگر این نوا را دوست دارم



 ز دل شمس ، جالل الدین بلخى

 به جان این پارسا را دوست دارم

 من از آلوده دامانان گریزم

 کجا اهل ریا را دوست دارم

از صدق و ز مهر و محبت  " ثنا"  

 غریب و بینوا را دوست دارم

 محمد اسحاق " ثنا"

 ونکوور ،کانادا

  

 

انشورمرد د  
  

  

 بمناسبت شصتمین سالروزتولد دوست دانشمندم دوکتور اسدهللا شعور

 

شعری به وصفت سرکنم ای )شعور( باهنر   

قصه را کمتر کنم شمۀ ای وصف تو گویم   

 

  کلک تحریرم ندارد سفتن درو گهر

 گر چنین بودی سرا پایت پر از گوهر کنم

 

 میدرخشی درمیان نخبه گان علم فضل

نم ازفکرتت شهپر کنمدرهوایت پرز  

 

 درفصاحت در سخن چون تو بود کمتر کسی

 زان شمارت در حساب اهل دانشور کنم

 

 خیره سازد چشم بینای فروغ نثر تو

  می سزد هر حرف حرفش درج در دفتر کنم

 

 دربیان و در بالغت جمله اشعارت نیکوست

 من به این حرفیکه میگویم زدل باور کنم



 

ها بادا فزون تا به سن شصت ماندی شصت  

 من دعای طول عمرت هر دم از داور کنم

 

مرا دعوت کنی کاش روزی مجلس آرای   

 تابه پای صحبتت گوشم پراز گوهر کنم

 

 وصف اوصاف تورا کلک ثنا قاصر بود

 هریکی بر صفحه آرم وصف او بهتر کنم

 

  

  ثنا محمد اسحاق 

 شهر وانکوور کانادا

11 - 01 - 1101  

 

 

 دنیای دون
 

  

لم از جنگ کشور حال ما ابتر بریزباق  

 رمزصلح و آشتی چون صبح روشنگر بریز

 

  

از رنج این دنیای دون دردل شب های تار   

اشک تر بریز گوشۀ خلوت گزین از دیده   

 

  

نامرادی آورد بی ثمر چون بید مجنون   

 از درخت نسل فردا هرطرف اثمر بریز

 

  

 دردل شب خفته گان بیداری می بخشد چراغ

چراغ بی فروغ از تیل افزون تر بریز در  

 

  

 یا به تار خوشنوا برگوش دل ها ساز کن



 یا به گوش نا شنو آهنگ سنگین تر بریز

 

  

 دفتر تاریخ کشوررا ورق زن بیدریغ

 تا به ظلمت چیره گردی جنبش دیگر بریز

 

  

 کاروان صلح کشور سالها پا بر حناست

برفرق استمگر بریز ثنا  سنگ حسرت را   

 

  

  ثنا محمد اسحاق 

 وانکوور کانادا

01-01-1101  

 

 

 

 "فرهاد دریا "سلطان آواز
  

  

 "دریا " توگل باغ هنر سرو رسائی

 در سازو سرود موج سرور شور و صفائی

  

 تو بلبل بزم طرب و ساز و سرودی

 در گنبد افالک تو پژواک صدائی

  

گوهر ناب بریزد  از حرف و کالمت  

لب نگشائیبلبل به سخن نیاید اگر   

  

 در مجمع ارباب هنر صدر نشینی

 بیرنگ بود بزم طرب گر تو نیائی

  

 آندم که شود سوی وطن فکرو خیالت

نغمه سرائی  آن لحظه تو در بام فلک  



  

 تابنده بود کوکب اقبال بلندت

 فرهاد عزیز ازکرم و لطف الهی

  

 کس همچو تو آوازۀ دوران نتوان دید

 برقافلۀ شهر هنر بانگ درائی

  

 بر کام "ثنا "وصف تو شیرین تر از شهد

که به توصیف سزائی  نازم بتو دریا  

  

ثنا  محمد اسحاق  

کانادا  وانکوور  

 1-01-1101  

 

 

 استاد بى بدیل
  

  

مناسبت بیست و نهمین سال وفات استاد سخن شاد روان استاد بشیر هروى  به  

  

  

 باشد "بشیر" شاعر نیکو سخنورى

ده اخترىدر آسمان شعر درخشن  

 اشعار دلکشش به مذاق سخن شناس

 خوش مى خورد چو آب روان بخش کوثرى

حقیقت است و کالمش کالم ناب  حرفش  

 از آن خلد به قلب عدو همچو خنجرى

 در بین شاعران سخن ساز دور ما

 استاد بى بدیل بود همچو انورى

 گر شعر یا که نثر روانش چو بنگرى

 از کینه و عداوت تبعیض او برى

ز حادثات کشور خود با زبا ن شعرا  



 آورده است به طنز چه مقبول دفترى

 گر دوستدار شعر و اگر اهل دانشى

 اشعار او به غور بخوانى نه سر سرى

 دست گشاده داشت و محبت شعار او

 با جمله دوستان چه کهتر چه مهترى

 دارد "ثنا" ز خالق دادار این امید

اینکه به الطاف اکبرى  بخشد گناهش  

  

 محمد اسحاق "ثنا"

۱۱۲۱نوامبر،  ۴۱  

 ونکوور کانادا

 

 

 عید

  

 عجب عیدى که قربانت نگشتم

 به دور چشم فتانت نگشتم

 به صد تمکین که طرف من گذشتى

 چرا قربان جوالنت نگشتم

 شدم چون گرد و خاکم شد به افالک

 ز چه چون ذره دربانت نگشتم

 به قربانگاه میبردى به قتلم

؟ت نگشتمچه شد منظور فرمان  

 به روز عید و روز دید و وادید

 شگفت است ! اینکه مهمانت نگشتم

 به رنجت سوختم جانم وطندار

 مگو همراز هجرانت نگشتم

 وطن عید آمد و دور از تو تا چند

 به سیر باغ پغمانت نگشتم

 ثنایم از تو دارم چرخ شکوه

 چرا ممنون احسانت نگشتم

  

 محمد اسحاق " ثنا "



 ونکوور، کانادا

۱۱۲۱نوامبر  ۲۲  

 ----------------------------------------------------------- 

 

 عید قربان
  

  

 عید است بیالعل سخندان تو بوسم

 چشم سیه و نرگس فتان تو بوسم

  

 یاران به طواف حرم یار برفتند

  تو می آیم و دامان تو بوسم  من کوی

  

 صد شکرکه عید آمد و صد شکر که بودم

  ر دگر ناوک مژگان تو بوسمتابا

  

 گر صید کنی با نگهی این دل ریشم

 بیرون ز دل آرم و پیکان تو بوسم

  

  

 صد چاک چو گل سینه زنم از ره رغبت

 سر مست شوم چاک گریبان تو بوسم

  

  ای مادر بیمار  ای خواهر رنجور من

  درعید من آن دیدۀ گریان تو بوسم

  

ششانۀ مشاطه گری کا  ثنا  خواهم  

 در دست شوم موی پریشان توبوسم

  

  

ثنا  محمد اسحاق  

 15 -11 -2010 

 ونکوور کانادا 

 

 

شاعر نکته سنج چاه آبی, بیاد شادروان عبدهللا عارف  

  
  



 

 عارف "آن مرد گرامی شاعر آتش زبان

 شاعر درد آشنا و نکته سنج و خوش بیان

  

 در گلستان سخن بودی بسان انوری

برده نام برتریدر غزل یا در قصیده   

  

معانی شاعر واال لقب  بود در بحر  

 داشت غواصی که آرد گوهر آن عالی نسب

  

شعر و سخن در انجمن  بود میر مجلس  

 می سرودی چامه ها این شاعر شیرین سخن

  

 داشت با اهل ستم هردم ره جنگ و ستیز

در شجاعت بود نه مرد گریز  مرد و میدان  

  

او برگ وبرگلبن شعر بدخشان یافت از   

اشعار زیبا شعر تر  سفت چون گوهر همی  

  

آتش به کشت خرمنش  لیک آخر زد اجل  

 سخت بگرفت از گلو از جامه و از دامنش

  

 از کنار دوستان سر در نقاب خاک کرد

 قلب یاران را ز اندوه و الم غمناک کرد

  

 من ثنا خواهم همی روح و روانش شاد و شاد

الش کنادحضرت حق لطف خودرا شامل ح  

  

  ثنا  محمد اسحاق

 01 - 00 -1101  

ونکوور کانادا   

  

 

 دلبر کافر
  

 به اقتفای غزل شادروان عارف چاه آبی

  

 تـیـر مـژگـانـش بـقـتـل عـاشـقـان لـشـکـر کـشـیـد

 لعل میگونش به کام تـشـنه گـان سـاغـر کـشـیـد



  

 گیسوی مـشـکـیـن او درنـگـهـت وجــوش طـرب

مـشـک خـتـن از زلـف پـرعـنـبـر کـشـیـد نــافــۀ  

  

 بـرنـثــار مـقــدم آن ســرو گــــل انــــــدام نــــــاز

 عـاشـق از لـعـل و جــواهــر تـحـفـۀ دلـبـر کشید

  

 فـصـل گـل شـد بـلـبـل آمـد دربـسـاط بــــاغ گــــل

 بـاغـبان زاغ و زغــن از گـلـشـن عـبـهـر کشید

  

ـازم هـمــت آن قــهـــرمـــانـــان وطـــنمــن بـنـ  

 بـیـدرنــگ از خـاک مـا افـواج اسکـنـدر کـشـید

  

 از تغافل هـای نـازش سـاخـت درد مـن فــزون

 آه و افـغـــان از نـهــادم دلـبــر کــافــر کـشــیـد

  

عرفان سـرشـت  می سزد نازد"ثنا"برعارف  

کـشیـدکـلـک تـحـریرش سخن از رشتۀ گوهر   

  

  

ثنا  محمد اسحاق  

کانادا  وانکوور  

 00-00-1101  

 

 مرغ بی بال
  

  

  

چون کمان شد پیکرم  زیر بار رنج گیتی  

 ای فلک از درد و غم کردی تو غوغا بر سرم

  

 از هجوم آتش بیداد این چرخ زبون



 چون سپند از ناله فارغ گشتن و خاکسترم

  

از شراب چشم یار  آن چنان سرشار ومستم  

 نیست حاجت گرکشم رنج و خمار و ساغرم

  

تو صوت ریا آید بگوش  زاهدا ! از وعظ  

 برنصیحت گو بگو نآیدفراز منبرم

  

 در بهار از ناز آیی طرف گلشن بی نقاب

میدرم  همچو گل از دیدنت چاک گریبان  

  

 میکشم بوی خیالت در بغل شب تا سحر

 صبح آید بوی یادت در مشام از بسترم

  

غرب سایدسر به اوج آسماناز ترقی   

 ازچه در شرق است پامال غریبی کشورم

  

در حسرت سیر چمن  ثنا  مرغ بی بالم  

 کی رسد تا بال پر پرواز تاگلشن پرم

  

ثنا  محمد اسحاق  

31 -01 -1101  

وانکوور  از  

 کانادا

 

 

 

 طاهر پر شکسته
 

 چون من به غمی نشستۀ ی کو ؟

 از درد فراق خستۀ ی کو ؟

 

لب به جستجویمدر باغ ط  



 نخل ز امید رستۀ ی کو ؟

 

  در کشمکش جهان هستی

 چون من به علم سرشتۀ ی کو ؟

 

 در طالع و بخت مردم ما

 از حرف خوشی نوشتۀ ی کو؟

 

  در اوج خیال همچو بیدل

 حرف سخنی نگفتۀ ی کو ؟

 

 چو طاهر در قفس تپیده

 بی بال و پری شکستۀ ی کو ؟

 

 برگوی " ثنا" زشعر زیبا

ر تو نهفتۀ ی کو ؟در دفت  

  

ثنا محمد اسحاق  

 شهر وانکوور

  کانادا

2 -01-1101  

 

 

 تیر بال
  

  

 به خون خفته است از خنجر ببین  حامد " نوری "

 ببین   استمگر دست  و ظلم   بیداد  کشته 

 بد سرشت  وحشی ظلمت پرست  چند دیوی

 در گوشه معبر ببین  کرد از خون الله گون

 ار عسس در خواب راحت خفته چون مور زمین 

 قتل و غارت را میان مردم کشور ببین

 ز افراد لعین  " نوری "  می خورد تیر بال

 ببین  خفته در بستر  لیک ارباب ستمگر

 این چه قانون است جاهل صاحب جاه و مقام

 آنکه بر سر تاج دانش خسته و ابتر ببین

 رسم و آیین عدالت نیست حاکم در محیط



 جانی جرم مکرر فارغ از کیفر ببین

 گر مسلمانی همین باشد که بر " نوری " گذشت

 را شریک جرم غارت گر ببین  هر مسلمان

 هموطن دوری گزین از مرد صاحب اقتدار

 را بر صاحب لشکر ببین  ظلمت جان سوز

 در اتش سوزان غم  مرد و زن سوزد " ثنا "

 میان کاسه مجمر ببین  آدم  چون سپند

  

  

 " ثنا "  م 2 اسحاق

 ۱۱۲۱سال ۲١سپتامبر   ونکوور کانادا

  

 

 عید
 

 مبارکباد عیدت ای بت سرو گل اندامم

 پزیراشو در ین ایام شادی حرف وپیغامم

 

 درین غربت سرا دور از دیارو در پریشانی

 چو صید بی پرو بالم اسیر بسته ای دامم

 

 تریاک می آید به کامم تلخ تر از تلخی

 که بی لعل لبت شیرین نگار چشم بادامم

 

 چه خوش باشد که روز عید بینم عشوه ونازد

 دهی عید ی تو دوزدانه به من ای شوخ دشنامم

 

 نمی دانم "ثنا "با این همه رنج و گداز آخر

 مگر آن شوخ در عیدم بپرسد از من و نامم

 

 محمد اسحاق ثنا

 از شهر وانکوور کانادا

1/1/1101 

   

 



 درد دل
  

  

 " قدم گذار به چشمم که خانه خانٔه توست "

 که این مکان پر از لطف آشیانٔه توست

 بنال بلبل بیدل که گل به صحن چمن

 که فرش راه غزلهاى عاشقانٔه توست

 هزار همچو منت اى مه شکار افگن

 توست  آب و دانهٔ   اسیر پنجه بیداد

 ز رنج درد دل من طبیب کى داند

 توست  عالج چاره من چشم پُر فسانهٔ 

 چو جام صد منى گر سر کشم نگردم مست

 توست  مى که بشکندم در لب دوگانهٔ 

 نرقیب من به سر کوى توست جاى گزی

 توست  غالم حلقه به گوش سگ شبانهٔ 

 فریب مکر ترا کى " ثنا '' خورد واعظ

 کجا به فکر تو و قصه و بهانٔه توست

  

  

 محمد اسحاق " ثنا ''

 ۱۱۲۱آگست  ۳۲

 ونکوور، کانادا

 

 قصه فردا
  

  

  

 دیدن روى تو رویاست مرا



 قامتت سرو دالراست مرا

 مرغ دل ناله کند در دل شب

 تنماست مرا  وصل تو سخت

 منم و گوشه ى تنهایى و غم

 سر به زانو سر سوداست مرا

 با تو مهتاب شبى سر خوش و مست

 چه عجب خواهش بیجاست مرا

 هر چه دیدم ز امروز گذشت

 باز هم قصه فرداست مرا

 نظم ات هر چند غزل نیست " ثنا "

 لیک موزون و طرب زاست مرا

  

  

 محمد اسحاق " ثنا "

 ۱۱۲۱آگست  ۱۳

 ونکوور، کانادا

 

 آزادی

  
 

 تـا جـهـان بـاقـیـسـت دایـم بــاد اسـتــقــالل مــا

 چـونکـه اسـتـقـالل بـاشـد شـوکــت اجــالل مــا

 

 مـلـــت آزاد دارد در جـهــان شــان و شــــرف

 ایـن سـعـادت ثـبـت تـاریـخ اسـت بـا تـمـثال ما

 

 گــر چـــه پـاکـسـتـان بـه میهن میزند تیر جفا

 د چون مگس پا مال مامیرسد روزی که گرد

 

 آن زمـــانـــی مـیـرود کـشـور بـسـوی اعـتـال

 تـا دورنـگی هـا نـبـاشـد درهـمـه اعـمـال مـا

 



 اتـحـاد اسـت آدمـی را مـیـبـرد سـوی هـــدف

 ایـــن امــیـــد مــــا بـــود ایـن آرزو آمـال مـا

 

 ثـبــت تـاریـخ اسـت نـام قـهـرمــانـان وطـــن

 ـم ایـن مـطـلب شود از امر قیل و قال ماسـه

 

 ای "ثنـا " در طـارم گیتی بـیـبـیـنـی سـربلند

 بـیــرق آزادی و هـــم رایــــت اقــبــــال مـــا

  

 

  محمد اسحاق ثنا

 از شهر وانکوور کانادا

  

 به همشیره ی گرامی عزیزه عنایت
  

  

 بــا چــشـم تـر نـمایـیم "عـنـایـت" یـاد از وطــن

 مـیـهـن ســیـرو سـفـر نـمـایـیـم باغ  در کوچه   

 در بزم و رزم امـروز چـون شـعـله ی سر افراز

 سـر نـمـایـیـم هـنـگامـه  بـاشـعـر پــر طــراوت 

 زنــــدگـــانــــی وطـــن نـــدارد جـــای بــه   مــام

 تا کـی بــه مـلـک بـیـرون بــار ســفــر نـمـایـیــم

 میـر مـجـلس ""فرخاری باالست "قیام" دست

 تـا شــب سحــر نـمـایـیـم "معـاشر" دل می برد

 کـاخ سـیـاه بـیـداد ، شـوم اسـت وتنگ و تاریک

 زبــر نـمـایــیـم زیـر و  ســازی بـــاز  بـا بــیــل 

 از زشــت و نـــا رســایـــی در دور زنـــدگــانــی

 خود را به علم و دانـش دور از خـطـر نـمـایـیـم

 نـجــابــت ای دخــت بــا شــرافــت وی مــام بــا 

 خــطـر نــمـایـیـم دفــع  با یـک دلــی و وحــدت 

 وضـع زار کــشـور از راه پـــر ز خــاشــاک از



 بـــایــد خـبــر نـمـایـیـم فــهــم مــردم در خــورد

 در کشور کـه جـنـگ اسـت امیدی  " ثنا"دارد

 سـلـک گــهــر نــمایم وانـش  بانـو  در گـوش 

  

  

 اسحاق" ثنا"

 ونکوور کانادا

 1101شانزدهم اگیست 

  

 

 تقدیم به استاد فضل الحق فضل
  

  

 ل" بـى هـمـتـا سرود از دُر ناب آورده اىـ"فض

 آورده اى  دُر پـر ارزش تــو از بـطــن سـحــاب

 جــان مـعـنـى را ز اوراق سـخـن بـگـرفـتـه اى

 آورده اى  بــر حـریـم خــانــٔه پــیــر و شــبــاب

 تـا رسـد پـــژواک آوازم بــه آغـــوش فـــلـــک

 آورده اى  ریـش زاهــد را بــه تـنـبـور و ربـاب

 بـر مـشـام مـا بـه غـربـت خـفـتـه گـان راه دور

 آورده اى  ن و گالبعطر مشک از برگ نسری

 کـرده انـد بـى مـایـه گـان کاخ ادب را واژگـون

 آورده اى  خـشـت بـر تـعـمـیـر این قصر خراب

 بـر قـیـام و بــر مـعـــاشــر از ره لــطــــف ادب

 آورده اى  روشـنــى در راه فـــرخـارى شهـاب

 زنــده بـاشـى در رگ جـانـم تـو اى استاد فضل

 آورده اى االت درونــــم تـــو جـــواببـــر ســـو



 مــن " ثـنـا " خـوانـم بـه درب بزم ارباب ادب

 آورده اى  ویــژه بـر تـو بـهـر درس مـن کـتاب

  

 محمد ا سحاق " ثنا "

 ونکوور، کانادا

 ۱۱۲۱آگست  ۲۲

 ثابت قدم 

  

  

 در ره ی مهر و محبت از خودت بیگانه باش

 باش جانانه  در پی  از مال و منال و  بگذر 

  

 شمع در بزم زمان چون  در طریق سوختن 

 باش   پروانه   همسر  جانثاری  و  وفا  در 

  

 ور تو دل دادی به کس فرزانه گی ناید بکار

 همچو مجنون در بساط زنده گی دیوانه باش

  

 نصیب گردد  عزیزان گر شبی  بزم  محفل 

 همچو ساقی یکزمان در خدمت میخانه باش

  

 از ادب سرمایه گیرو از طلب دستی بشوی

 باش و فرزانه  سر قافل  آبرو    محیط در 

  

 صرف کن عمر عزیزت ای )ثنا(در کوی یار

 باش   مردانه قدم  ثابت  و مردمی  وفا  در 

  

  

 اسحاق )ثنا( وانکوور کانادا

  

  



 ــداد خـزانبی

  

 به استقبال شعر مرحوم یونس قلندر زاده

  

 باد خزان وزید و همــه شاخسار زرد

 برگ درخت آلو و سیب و انـــار زرد

 کاریز میـر خفته زغـم در شب ســـیه

 دیوانه گشته ابتـر و زار و نـزار زرد

 بس نو عروس باغ زغم سـینه می درد

 بر یاد نو بهــار رخـش زانتظــار زرد

 یاد از مـزار روضـۀ مـوال کنـم همیش

 در انتظار مانـــده ام زرد و زار زرد

 صـد نو بهار آیـد و صد گل شود بباغ

 نخل امیــد کشــور ما همچو پـار زرد

 از فـاقگــی خبـــر نبــَود اغنـیای مــا

 رخسار بینوا شده چون روزه دار زرد

 در باغ و بوستان وطن نیست غیر خار

رسد همه جا هر کنار زرد تا چشم می  

 از قهــر کـردگــار، "ثنـا" ظالمان ما

 یارب شوند چو برگ خزان تار و مار و زرد

 

 «بــزم دوستان»
  

  

  

 ما راهیـان صلح و ازجنگ بـریدنست

 ت بـاری رســیدنستـدر امــن و عافی

 با کاروان صلح همـراه و همـــره ایم

 بــریدنست ظلمت  شبـیم  مــا دشمن 



 مــرغ خیــال مـا پـر می زنــد زشوق

 پـریـدنست   ذوق در گلشــن مــــراد 

 در محفل طرب یک شب اگر رهیست

 شعر و سـرود خوش ما را شنیدنست

 گر خصم بنگرد، سویت وطن به خشم

 شمشیــر در کفیـم؛ سیــنه دریــدنست

 در بــزم دوستــان شمعیـم و روشنــیم

 اشکیم ای "ثنــا" در خون چکیدنست

  

 مشرب پروانه

  
  

 

 دل کجا بیاد آن جانانه میگیرد قرار

 کی به کنج سینه و در النه میگیرد قرار

 

 درطریق مشرب پروانه می نازم که اوی

 تاکه خاکستر شود مردانه میگیرد قرار

 

 بوالهوس هرگز ندارد مایۀ عزو شرف

 دربساط آدمی فرزانه میگیرد قرار

 

 خاطر آزادۀ آواره گان ملک غیر

 میگیرد قرارهم رکاب شیون زوالنه 

 

 درلطافت در نزاکت دلبر طناز من

 هم طراز دختر فرغانه میگیرد قرار

 

 بادل غم پرورش یارب چسان سازد ثنا

 نه بکوی ،دشت و درب و خانه میگیرد قرار .

  

 

  محمد اسحق ثنا



 شهر وانکوور کانادا

01 ،june .2010 

  

 

 شاهد مقصود
  

 :به اقتفای غزل زیبای شاد روان استاد علی اصغربشیر هروی که به این مطلع شروع میشود

 

 غم مخور بلبل بیدل که بهار آمدنیست

 دنیستغنچه بشگفتنی و الله به بار آم

 

 .سروده شده

 مژده ای دل خبر از یار و دیار آمدنیست

 نخل امید وطن باز به بار آمدنیست

 

  صبر باید که شتا بگذرد و دی آید

 موسم فصل و گل و الله به بار آمدنیست

 

 دشمن دون بنگر !شام وطن صبح شود

 به سرا پرده ی ما امن و قرار آمدنیست

 

 ایسر هر فتنه گرو قاتل بی ترس خد

 عاقبت در رسن و چوبه ی دار آمدنیست

 

 بهر اعمار وطن گر بکشیم نقش درست

 ملک ما در صف گیتی چو نگار آمدنیست

 

 عاقبت صلح رسد امن به کشور آید

 خرمن ظلم ستمگر به شرار آمدنیست

 

 کیست درباغ خبر مرغ نوآموزدهد

 ظالم صیدگری بهر شکار آمدنیست

 

 گرزاستاد)بشیر(یاد شود در محفل

 شاعران نغمه سرا همچو هزار آمدنیست

 

 غم مخور شاهد مقصود به بر نیست ثنا

 روزگاری شود آخر به کنار آمدنیست.

 



 1101-01- 06 محمد اسحاق ثنا

 کانادا 2 شهر وانکوور

 جان دشمن
  

  

 

  مدی ای دشمن جان این همه آزار مرا

 مکن از زنده گی ام خسته و بیزار مرا

 

  عشوه بسیار مکن نازو ادا کمتر

 طعنه از ناز مزن این همه بسیار مرا

 

  قصه از یار مگو درد من افزون نکنی

 باز از چشم مران خواب شب تار مرا

 

  شادم از ننگ نشد دامن من آلوده

 زاهد و کفار مرا چه شناسند دگر

 

  دست من نیست چو دست تو به خون آلوده

 خصم چون تو نشناسد کسی خونخوار مرا

 

 همه دانند چه گویم چه نگویم رهبر !

 چون تو نشناسد دم موذی و طرارمرا

 

  کرده مخمور مرا نرگس جادوی کسی

 می برد پای از آن خانه ای خمار مرا

 

  ای قلم شکوه ز زاهد مکن و بند زبان

 دشمن جان نشوی طبع شرر بار مرا

 

 بلبالن سخن و شعر زیاد اند "ثنا"

 تو مکن زاغ صفت خسته ز گفتار مرا

 

 محمد اسحاق "ثنا"

  ونکوور کانادا

  پنجشنبه

1101-01-6  



 


