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 شعل شماؼٌٔ ۲ - مًاخات

 ػلی ای همای ؼحكت تّ هچ آیتی خعا ؼا 

ّا کكًعی ههٍ قا ه هما ؼا هک    ه هاو

شًاسی ههٍ رد ؼش ػلی نیب  ظل اظر خعا

  ه ػلی شًاختن مى  ه خعا قسن خعا ؼا 

  ه خعا هک رد ظِ ػالن ارث اؾ فًا نمانع

 ذّ ػلی ظرفتٍ باشع سؽ ذشهٍ بوا ؼا 

 هگر ای سساب ؼحكت تّ بباؼی اؼهن ظِؾش

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh2/
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ّا ؼا    ه شؽاؼ قهر وّؾظ ههٍ خاو هاو

ی م  كکیى رد ضاهن ػلی ؾوربِ ای صعا  

 هک يگیى پاظناهی ظهع اؾ طرم صعا ؼا 

 بجز اؾ ػلی هک ضّیع  ه پشؽ هک اقتل مى

ؼا   ذّ انیؽ تست اضنّو  ه انیؽ کى معا

ّاضعدائب  بجز اؾ ػلی هک آؼظ پشؽی اب

ی طربال ؼا   هک ػلن کًع  ه ػالن شُعا

 ذّ  ه ظِست ػُع بًعظ ؾ میاو پاکباؾاو
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ّانع هک بشؽ رب ظ ِ ا ؼا ذّ ػلی هک میت  

ّانمم گغت ّانع هن بشؽ ت ّانمم خ  هن خعا ت

 مػحیؽم هچ انمن هش هلک الفتی ؼا 

 بعِ ذشن خّو فهانن َلٍ ای نسین ؼحكت

 هک ؾ کّی اِ غباؼی  ه مى آؼ تّتیا ؼا 

  ه امیع آو هک نایع ربسع  ه ضاک پایت

 هچ ایپمُا نپؽظم ههٍ وّؾ ظل صبا ؼا 

و  ذّ تّیی قُای ظرظاو  ه ظػای مستمًعا
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 هک ؾ خاو ها بگرظاو ؼٌ آفت قُا ؼا 

ّای شّم اِ ظم  هچ ؾنن ذّانی رهظم ؾ ن

ّا ؼا  ّاؾظ ایى ن  هک عكاو غیب خّهتؽ بن

گاهی»  ههٍ شب رد ایى امیعم هک نسین صبح

ّاؾظ آشًا ؼا   « ه ایپم آشًائی بن

ّای مرؽ یا حن بشنّ هک رد ظل شب  ؾ ن

 غن ظل  ه ظِست گفتى هچ خّشست شهریاؼا 
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 شعل شماؼٌٔ ۶ - ظاؽ الهل

ظ ؼفت الهل رب باظ ؼفتٍ ؼا بیعا   

 یا ؼب خزاو هچ بّظ بُاؼ نکفتٍ ؼا 

و ظمیع  ره الهل ای هک اؾ ظل ایى ضاکعا

 نّ طرظ ظاؽ هاتن یاؼاو ؼفتٍ ؼا 

ِا نمی شّظ  جز رد صلای اکش ظلن 

ّای ظرفتٍ ؼا   باؼاو  ه ظامى است ه

ِای ای هم ظِ هفتٍ هچ خای مسام بّظ  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh6/
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 آخر مسام نیست هک هاٌ ظِ هفتٍ ؼا 

ؿ الهل بًع گلّبًع خّظ بتابربىی   

 آِؼظٌ ام  ه ظیعٌ گهراهی سفتٍ ؼا 

 ای کال انهل اهی ذّ مى بلبلی حزیى

ؼ طرظی آو گل رد ضاک خفتٍ ؼا   بیعا

ّاانو تفگش نیست ّاو د  ظر وّؾظ اسػخ

 تب مّم قاؾظ آهى ِ پّالظ تفتٍ ؼا 

و رد است  یاؼب چُا  ه سینٍ ایى ضاکعا
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ِاكق اینههٍ ؼاؾ نهفتٍ ؼا   کف نیست 

ِاو ضاک  ؼاٌ ػعم رنفت کف اؾ ؼره

ّاهی اینههٍ ؼاٌ رنفتٍ ؼا   ذّو ؼفت خ

 ظب ظِزت ره طرا هک بعِ ؼاؾ گغت ظره

 ات باؾ ونشنظ ؾ کف ایى ؼاؾ گفتٍ ؼا 

 ضؼلی نظغت کلک رد افهاو شهریاؼ

 رد ؼشتٍ ذّو کشن رد ِ ضعل نظفتٍ ؼا 
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 شعل شماؼٌٔ ۷ - طّؼ تدلی

 شب  ه هن ردنكًع ؾضق چلیپائی ؼا 

لاـ مسیسائی ؼا صبحعم سؽظهع ان   

 ظر اؾ آو طّؼ تدلی  ه چراغی ربسی

 مّسی ظل ْلب ِ سینٍ سیًائی ؼا 

 ظر  ه آئینٍ سیماب سحر ؼکش ربی

 اکش سیمیى ْلبی آینٍ سیمائی ؼا 

 ؼيگ ؼؤیا ؾظٌ ام رب الن ظیعٌ ِ ظل

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh7/
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 ات تمانا کنن آو ناهع ؼؤیائی ؼا 

 اؾ نسین سحر آمّختن ِ شؼلٍ شمغ

ئی  ؼا ؼسن شّؼیعگی ِ شیٌّ شیعا  

 خاو هچ باشع هک  ه باؾاؼ تّ آؼظ ػاشن

 قیكت اؼؾاو يكنی ضّره ؾیبائی ؼا 

 طّطین ضّئی اؾ آو قًع ظب آمّزت سخى

 هک  ه ظل آب کًع نکر ضّیائی ؼا 

 ظل  ه هجراو تّ ػمریست نکیباست ِلی
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 باؼ جیؽی نكًع پشت نکیبائی ؼا 

ِاهن ِگل  شب  ه مهتاب ؼزت بلبل ِ رپ

ؼا  شمغ زبم ذمنًع انجمى آؼائی  

 صبر سؽمی کهع اؾ پشت ردختاو خّؼشیع

 ات تمانا کًع ایى زبم تمانائی ؼا 

 دمغ کى عشکر تّصین هک تسخیؽ کنی

 شهریاؼا ضرم زعظت ِ تنُائی ؼا 
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 شعل شماؼٌٔ ۸ - رد ؼاٌ ؾنعگانی

ّانی شمغ ؼٌ طرظم هک دّین ؾنعگانی ؼا   د

ّانی ؼا   نجستن ؾنعگانی ؼا ِ گن طرظم د

 ضنّو با باؼ جیؽی آؼؾِمًعم هک ربظرظم

ّانی کّؼٌ ؼاٌ ؾنعگانی ؼا    ه ظنبال د

ِاو گن طرظٌ ؼاهانن   ه یاظ یاؼ ظرییى کاؼ

ِانی ؼا  ّاب ضیًع همراهو کاؼ  هک شب رد خ

ّابی  بُاؼی بّظ ِ ها ؼا هن شبابی ِ نکر خ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh8/
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ّانی ؼا   هچ ـللت ظاشتین ای گل شبیخّو د

ّاب خّل مستی ؼی تلخی بّظ اؾ خ  هچ بیعا

ؼا  هک رد کامن  ه ؾرهآغّظ شُع ناظهانی  

 سخى با مى نمی ضّئی اال ای همزباو ظل

یا با هک ضّین نکٌّ بی همزبانی ؼا   خعا

 نسین ؾضق خاانو کّ هک ذّو ربگ خزاو ظیعٌ

ّای خانفهانی ؼا    ه پای سؽِ خّظ ظاؼم ه

  ه ذشن آسمانی ظرظشی ظاؼی بالی خاو



www.hafezasrar.blogfa.com                گلچین غزلیات شهریار

 

 14 

 خعا ؼا رب هگرظاو ایى بالی آسمانی ؼا 

ِاو گفت  ىنمیؽی شهریاؼ اؾ شعر هیؽیى ؼ  

 هک اؾ آب بوا دّیًع ػمر خاِظانی ؼا 

 شعل شماؼٌٔ ۹ - زاال چرا 

 آمعی خانن  ه ضربانت ِلی زاال چرا 

 بی ِ ا زاال هک مى افتاظٌ ام اؾ پا چرا 

ؼِئی ِ بؼع اؾ مرگ سهراب آمعی  نّشعا

ّاستی زاال چرا   سنگعل ایى ؾِظرت می خ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh9/
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 ػمر ها ؼا مُلت امرِؾ ِ صرظای تّ نیست

ّام صرظا  چرا مى هک یک امرِؾ مهماو ت  

ّانی ظاظٌ این  انؾنیًا ها  ه انؾ تّ د

ّاانو انؾکى با ها چرا   ظیگر اضنّو با د

 ٌِ هک با ایى ػمراهی کّهت بی اعتباؼ

 اینههٍ ؿاكل شعو اؾ ذّو منی شیعا چرا 

 شّؼ صراهظم بپؽسم سؽ  ه ؾری اکكًعٌ بّظ

ّاب تلص سؽباال چرا   ای ظب هیؽیى د
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 ای شب هجراو هک یک ظم رد تّ ذشن مى نخغت

ّاب آغّظ مى الال چرا   اینوعؼ با بخت خ

 آسماو ذّو دمغ مشتااقو رپیهاو می کًع

 رد نگفتن مى نمی پاشع ؾ هن ظنیا چرا 

 رد خزاو هجر گل ای بلبل طبغ حزیى

 ضامشی شؽِ ِ اظاؼی بّظ غّؿا چرا 

 شهریاؼا بی حبیب خّظ نمی طرظی سفر

 ایى سفر ؼاٌ قیامت میؽِی تنُا چرا 
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 ظزیعٌٔ شعظیات « شهریاؼ

 ؾنعگی شع مى ِ یک قلكلٍ انکامیُا

 مستن اؾ قاسع خّو خگر آنامیُا

فتبكکٍ با ناهع انکامین اضفتُا ؼ  

 ناظکامن ظظر اؾ اضغت انکامیُا

 بخت ربگشتٍ ها ىیؽٌ سؽی آؿاؾیع

 ات هچ باؾظ ظظرم تیؽٌ سؽاندامیُا

 ظریدّشی تّ رد بّهت هجرانن وّزت

http://ganjoor.net/shahriar/
http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/
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ِاؼهن اؾ ضامیُا  قاختن ایى ههٍ ات 

 ات هک انمی شعم اؾ انم نبؽظم وّظی

 ظر نمرظم مى ِ ایى ضّهش گمًامیُا

 نضّظ ؼام سؽ ؾضق ظل آؼامن ظل

اؾ کق نعهی ظامى آؼامیُا ای ظل  

ّانعو  باظٌ پیمّظو ِ ؼاؾ اؾ خّ قاقی خ

 خرم اؾ عیم نهابّؼم ِ خیامیُا

مت میضّی  شهریاؼا ِؼم اؾ اکش نعا



www.hafezasrar.blogfa.com                گلچین غزلیات شهریار

 

 19 

 ات هک انمت نبؽظ رد الن انمیُا

 شعل شماؼٌٔ ۱۱ - ردیاهچ اکش

 طبعن اؾ ضعل تّ آمّزت رد افهانیُا

 ای ؼزت ذشهٍ خّؼشیع ردخهانیُا

مى آیسؽِ مى صبر بُاؼ است  ه غرف ذ   

ّاؾظ  ه گل افهانیُا  ات نسیكت بن

 ظر بعیى خلٌّ  ه ردیاهچ انگن اتبی

 ذشن خّؼشیع شّظ ىیؽٌ ؾ ؼخهانیُا

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh11/
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 ظیعٌ رد قام ذّ گلبؽگ تّ ضغزظ هک نعیع

 مخمل اینگّهن  ه کاناهن کانانیُا

 ظاؼم اؾ ؾضق تّ اسباب رپیهانی دمغ

ّع رپیهانیُا  ای سؽ ؾضق تّ مجم

ّاهن شعو آمعٌ ردنا و رپیؼام ظی  

 تّ  ه جز ؼم نشًاسی ؾ رپیهانیُا

 شهریاؼا  ه ردل ضاک نصیى اكالکًع

ّاکب ههٍ ظاغًع  ه پیهانیُا  ِیى ک
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 شعل شماؼٌٔ ۱۴ - قاؾ حبیب

ی وّؾ ظل شهریاؼ ِ قاؾ حبیب  يعا

نیاو ضاک نصیب  هچ ظِظتی است  ه ؾنعا

و رتاهن ِ شعر   ه هن ؼسیعٌ رد ایى ضاکعا

 ذّ رد ِالیت سعبت ظِ همزباو سعیب

ِاو ظهع  ّاؾ  ه قاؾؼ   ه سؽ ايگشت ظطن

 هک نبٍ مرظٌ جُع ذّو مسیر بّظ طبیب

 صلای باقچٍ هلُک است ِ اؾ تّچال

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh14/
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 نسین همرٌ بّی ضرنفل آیع ِ طیب

  ه ظرظ آ ه تّحیع گل صحیفٍ باؽ

و تػهیب گاؼ ناهعا  ؾ نبؿٌ ذّو خّ ؾن

 ظِ ناهعنع بهشتی بصّی ها يگراو

  ه ضعل ِ ضّهن گلگّو بهشت الهل ِ سیب

صرشتٍ الُام شعر ِ مّسیقیذّ ظِ   

گاههاو تُػیب ِاو ها شّظ اؾ ره ن  ؼ

 هگر صرِشعٌ اؾ باؼگاٌ زیظانًع
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 هک زبم ها مرقاظل ؾ ارهمى آسیب

 صلای مدلف انف است شهریاؼا بال

 هک ات حبیب  ه ها ننگرظ  ه ذشن ؼقیب

 

 شعل شماؼٌٔ ۱۳ - وّؾ ِ قاؾ

 باؾ کى نغهٍ خانصّؾی اؾ آو قاؾ امشب

اؾ امشبات کنی ؿوعٌ اکش اؾ ظل مى ب  

 قاؾ رد ظست تّ وّؾ ظل مى می ضّیع

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh13/
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 مى هن اؾ ظست تّ ظاؼم گلٍ ذّو قاؾ امشب

 مرؽ ظل رد كفف سینٍ مى می انلع

ِاؾ امشب  بلبل قاؾ رتا ظیعٌ هن آ

 ؾری ره رپظٌ قاؾ تّ زهاؼاو ؼاؾ است

 بین آنست هک اؾ رپظٌ فتع ؼاؾ امشب

 ظرظ شمغ ؼزت ای شّش مى وّختٍ خاو

ِاهن کنن ب ِاؾ امشبرپ ذّ رپ اؾ  ه رپ  

 گلبى انؾی ِ رد پای تّ با ظست نیاؾ



www.hafezasrar.blogfa.com                گلچین غزلیات شهریار

 

 25 

 می کنن ظامى مقصّظ رپ اؾ انؾ امشب

 طرظ شّم ذمى ِصل تّ ای ها ه انؾ

 بلبل طبغ مرا اقفیٍ رپظاؾ امشب

ّکبٍ ضّره اکش  شهریاؼ آمعٌ با ک

ئی تّ ای ناهع طًاؾ امشب   ه صعا

رپستی  شعل شماؼٌٔ ۱۸ - خّظرپستی خعا

ر استات ذشن ظل  ه ْلعت آو هاٌ منظ   

 ْاضغ هگّ هک ذشهٍ خّؼشیع ضاِؼست

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh18/
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 کاصر هن این ِ رب سؽهاو شّؼ ػاشقی است

 آرنا هک شّؼ عضن  ه سؽ نیست کاصر است

 رب سؽرد ػماؼت مشؽِهط یاظگاؼ

 نقم  ه خّو نشستٍ ػعل مظفر است

 ها آؼؾِی عشؽت  انی نمی کنین

 ها ؼا سؽری ظِظت باقی مسخر است

رپستی اؾیى ظعشکستگی است  ؼاٌ خعا

 اهلین خّظ رپستی اؾ آو ؼاٌ ظیگر است
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 یک شعر ػاهلی ِ ظظر شعر ػاشقی است

 سؼعی یکی سخنّؼ ِ زافظ هلًعؼ است

ؼ شهریاؼ  ه ظرظِو ؾنع سؽری  بگػا

ّاهج هیؽاؾل افشؽ است  طز ضاک پای خ

 شعل شماؼٌٔ ۲۱ - یکشب با قمر

 اؾ کّؼی ذشن كلک امشب قمر اینداست

 آؼی قمر امشب  ه خعا ات سحر اینداست

  ضّل كلک اؾ بًعٌ بگّئیعآهستٍ  ه

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh21/
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 ذشكت نعِظ ایى ههٍ یک شب قمر اینداست

ّاو طبیعت  آؼی قمر آو قمری خّشخ

 آو نغهٍ سؽا بلبل باؽ هنؽ اینداست

 شمعی هک  ه وّیم مى خانصّختٍ اؾ شّم

ِاهن صغت باؾ کنن بال ِ رپ اینداست  رپ

 تنُا هن مى اؾ شّم سؽ اؾ پا نشًاسن

سؽ اینداستیک ظستٍ ذّ مى ػاشن بی پا ِ   

 ره انهل هک ظاؼی بکى ای ػاشن شیعا 
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 خائی هک کًع انهل ػاشن ارث اینداست

 مهماو زعزیی هک پی ظیعو ؼِیم

 همكا ه ههٍ سؽکهع اؾ بام ِ رد اینداست

ِاؾ خّل ِ باظٌ ظلکم  قاؾ خّل ِ آ

 آی بیخبؽ آخر هچ نشستی ىبؽ اینداست

 ای ػاشن ؼِی قمر ای اریج انکام

ظ ظر اینداست ربىیؿ هک باؾ آو بت بیعا  

 آو ؾضق هک ذّو اههل  ه ؼخكاؼ قمر بّظ
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 باؾآمعٌ ذّو فتنٍ ظِؼ قمر اینداست

 ای کال سحر انیع ِ خّؼشیع زنایع

 کامشب قمر ایى خا قمر ایى خا قمر اینداست

 شعل شماؼٌٔ ۲۲ - هكت ای جیؽ

ّاهن تست  پاشّ ای مست هک ظنیا ههٍ ظی

 ههٍ آ ام رپ اؾ نعرٌ مستاهن تست

رِناو تختٍ استرد ظکاو ههٍ باظٌ ص   

 آو هک باؾ است همیشٍ رد میطاهن تست

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh22/
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 ظست مهاهط طبغ تّ بًاؾم هک ظنّؾ

 ؾیّؼ ؾضق رعِقاو سخى ناهن تست

و هلًعؼ ربىیؿ  ای ؾیاؼتگٍ ؼنعا

 تّهش مى ههٍ رد ضّهش انباهن تست

ئی رد کق  هكت ای جیؽ هک کشکّل صعا

هن تست  ؼنعم ِ زادتن آو هكت ؼنعا

اؾلای کلیع رد گنجینٍ اسؽاؼ   

ّاهن گنجی هک  ه ِریاهن تست  ؿقل ظی
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 شمغ مى ظِؼ تّ ظرظم  ه کاش شب ِصل

ِاهن تست  ره هک تّصین رپی یافتٍ رپ

ّاو اظب بّظم ِ ره خا يعفیست  ههٍ غ

 ههٍ باؾل ظهى اؾ ویؽت ردظاهن تست

 ؾرهٌ ضّ ات ظم صبر ابع افصّو بعمع

 ذشمک رنگف مخمّؼ  ه افكاهن تست

ّانت ههٍ نااهو ی سؽخ جُاو ای صعا  

 شهریاؼ آمعٌ ردباو رد ضاهن تست
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 شعل شماؼٌٔ ۲۴ - سپاٌ مى

گاٌ مى است  منن هک شعر ِ تغزل پًاه

 ذًايکٍ نّل ِ شعل نیؿ رد پًاٌ مى است

 صلای گلشى ظلُا  ه ارب ِ باؼاو نیست

 هک ایى ِظیفٍ محّل  ه اکش ِ آٌ مى است

 يالی صبر تّ ظاظم  ه انهلٔ شبگیؽ

 هچ ؼِؾاه هک سپیع اؾ شب سیاٌ مى است

  ه ػالمی هک رد اِ ظشمنی  ه خاو بخرنع

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh24/
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ؼ اظر ػاشقی گًاٌ مى است  فجب معا

 اظر نمانعٌ کف اؾ ظِستاو مى رب خا

ّاٌ مى است  ِ ای ػُع مرا ظشمًاو ض

 ره آو گیاٌ هک رب ضاک ها ظمیعٌ ببّی

 اظر هک بّی ِ ا می ظهع گیاٌ مى است

 ضنّو هک ؼِ  ه سعِب آفتاب مهر ِ ِ است

صرِزت هاٌ مى استره آيکٍ شمغ ظلی رب  

 تّ رههک ؼا هک چپ ِ ؼاست اتزت صرؾیى ضّی
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 ایپظٌ ظر  ه خّ مستقین ناٌ مى است

ّانع دمال خاانو دست گاٌ مى نت  ن

گاٌ مى است  دمال اِست هک دّیًعٌ ن

ّاهن جز آنچٍ ضپسًعی  مى اؾ تّ چیه نخ

ّاٌ مى است  هک ظلپسًع تّ ای ظِست ظل بخ

هی استهچ خای انهل ظر آغّشن اؾ هس اتؼ ت   

 هک نغهٍ هلمن شّؼ ِ چاؼگاٌ مى است

 خطِّ ظفتؽ مى سین قاؾ ؼا هانع
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 هلن مؼاینٍ مضؽاب سؽ  ه ؼاٌ مى است

 کالٌ فقر بسی هست رد جُاو ظیکى

 يگیى اتج شُاو رد رپ کالٌ مى است

 نکستى صق مى کاؼ بی صلایاو نیست

ِ ياحبعالو سپاٌ مى است” شهریاؼم“هک   

 شعل شماؼٌٔ ۲۷ - ذشن ااظتنؼ

ؼ ععقن ِ با ظل سؽ قماؼم نیست نعا  

 هک اتب ِ ْاقت آو مستی ِ خماؼم نیست

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh27/
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 ظظر قماؼ محػت نمی ربظ ظل مى

 هک ظست ربظی اؾ ایى بخت بعبیاؼم نیست

 مى اختیاؼ يکرظم پف اؾ تّ یاؼ ظظر

  ه غیؽ ظر ه هک آو هن  ه اختیاؼم نیست

ؼ تّ ذشن ااظتنؼ ضاکن ِ بف   ه ؼَگػا

نیستهک جز مزاؼ تّ ذشمی رد ااظتنؼم   

 تّ میؽسی  ه زعزیاو قالم مى ربقاو

ؼم نیست و ؼَگػؼ صػا  هک مى ظنّؾ بعا
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ّاؾی هن  هچ ػالمی هک ظلی هست ِ ظطن

 هچ ؾنعگی هک ؼمن هست ِ ؼمگكاؼم نیست

  ه الهل اهی ذمى ذشن بستٍ می صػؼم

ؼم نیست  هک اتب ظیعو ظلُای ظاؼعا

 شعل شماؼٌٔ ۲۹ - انػساؼ تعؼیجی

ّانی هک ؾنعگانی نیست  خجل شعم ؾ د

ّانی نیست ه  ؾنعگانی مى صرصت د  

 مى اؾ ظِ ؼِؾٌ هستی  ه خاو شعم بیؿاؼ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh29/
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ی نکر هک ایى ػمر خاِظانی نیست  خعا

 ههٍ بگر ه ارب سیٍ گضّظم ذشن

 ردایى الن هک صرِغی ؾ ناظهانی نیست

  ه ؾصٍ بلکٍ  ه تعؼیح انػساؼ کنن

 ردیؾ ِ ردظ هک ایى انػساؼ آنی نیست

بف هن مى  ه سیلی خّظ سؽش میكنن ؼش ِ  

ّانی نیست   ه زبم ها ؼخی اؾ باظٌ اؼغ

 ببیى  ه خلع قگ پاسباو هچ ظرگانًع
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ّاهج هک ایى شیٌّ شبانی نیست   ه خاو خ

 ؾ بلبل ذمى طبغ شهریاؼ افصّـ

ّانی نیست  هک اؾ خزاو گلشى شّؼ نغهٍ خ

 شعل شماؼٌٔ ۳۳ - کنح فًا

ّانی یافت  سؽی  ه سینٍ خّظ ات صلا ت

ّانی یافت ّاهم خّظ ات خعا ت  ضالف خ

ین ِ گنجینٍ اظب كفل استرد حوا  

ّانی یافت  کلیع فػر  ه کنح فًا ت

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh30/
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  ه هّل بال هک با ؿقل ِ زکكت محعِظ

ّانی یافت  امکل مٓلن گیتی کدا ت

ؼیست ّاب جهل بیعا  دمال معرفت اؾ خ

ّانی یافت  بدّی دّره خّظ ات خال ت

ا پعیع آیع  تحّلی است هک اؾ ؼنُج

ّانی یافت  هن قصٍ ای هک  ه ذّو ِ چرا ت

نی ؾظتّ زل  قٍ ربرد ؼاؾ قُا نعا  

ّانی یافت  هگر هک ؼٌ  ه حرین ؼَا ت
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ّاو ظیع رد ستاؼٌ ِ هاٌ  ؾ كعر چاٌ ت

ّانی یافت  ظر ایى فًا بپػریی بوا ت

 امکل غِم ِ هنؽ شهریاؼ رد ممنی است

ّانی یافت  تّ شیپ ِ پف کى ضفظی کدا ت

 شعل شماؼٌٔ ۳۵ - ظستن  ه ظاهانت

 هن ِيلت ظیعٌ بّظم کانکی ای گل هن هجرانت

ّانی وّزت ای خانن  ه ضربانت هک خانن رد د  

 تحمل گفتی ِ مى هن هک طرظم قال اه اها

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh35/
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 ذوعؼ آخر تحمل بلکٍ یاظت ؼفتٍ پیمانت

هانی ّانن ات تّ ذّو گل پاکعا  ذّ بلبل نغهٍ خ

 حػؼ اؾ ضاؼ ظامنگیؽ کى ظستن  ه ظاهانت

 تمًای ِيالن نیست عضن مى هگیؽ اؾ مى

هانت ه ردظت خّ ظرفتن نیستن رد بًع رد  

 امیع خستٍ ام ات ذًع گیؽظ با اجل کشتی

 بمیؽم یا بمانن پاظنااه چیست صرهانت

 شبی با ظل  ه هجراو تّ ای قلٓاو هلک ظل
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 میاو ظر ه می گفتن هک کّ ای هلک قلٓانت

 هچ شبُایی هک ذّو قا ه خزیعم پای قصؽ تّ

ّانت   ه امیعی هک مهتاب ؼزت ضینن رد ای

ذشن مى خّنیى ه ظرظنبًع ضؼلی ظاشتی ذّو   

 نباشع خّو مظلّهاو؟ هک می گیؽظ ظریبانت

ِاو نیست  ظل تنگن حریق ردظ ِ انعٌِ صرا

ِانت  اهاو ای سنگعل اؾ ردظ ِ انعٌِ صرا

  ه شعرت شهریاؼا بیعالو ات عضن میّؼؾنع
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ّانت  نسین ِصل ؼا هانع نّیع طبغ ظی

 شعل شماؼٌٔ ۳۸ - خزاو خاِظانی

کاؼ ظاؼظ  هم مى ظنّؾ ععػت ظل مى ف

ـ اؾ ایى غن هک  ه مى هچ کاؼ ظاؼظتّ یکی بپؽ  

 هن بالی خاو ػاشن شب هجرتست تنُا

 هک ِيال هن بالی شب ااظتنؼ ظاؼظ

ّانی ههٍ سؽخّشی هچ ظانی  تّ هک اؾ می د

 هک شؽاب انامیعی ذوعؼ خماؼ ظاؼظ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh38/
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ّاو اؼ مى  هن  ه خّظ ظرفتٍ خشؽِ پی آه

کاؼ ظاؼظ  هک کمًع ؾضق هیؽیى هّـ ش

اتؼ مّ کىمسٌ وّؾو ؼلّ کى نص اِ ؾ   

 هک ظنّؾ ِيلٍ ظل ظِ هس بخیٍ کاؼ ظاؼظ

 ظل ذّو نکستٍ قاؾم ؾ صػشتٍ اهی هیؽیى

 هچ رتاهن اهی ٌ محزِو هک  ه یاظگاؼ ظاؼظ

 غن ؼِؾگاؼ ضّ ؼِ پی کاؼ خّظ هک ها ؼا 

 غن یاؼ بی خیال غن ؼِؾگاؼ ظاؼظ
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 گل آؼؾِی مى نیب هک خزاو خاِظانیست

ؼظهچ غن اؾ خزاو آو گل هک ؾ پی بُاؼ ظا   

ّاهع سخًاو پختٍ ظیکى  ظل ذّو تنّؼ خ

 هن ههٍ تنّؼ وّؾ ظل شهریاؼ ظاؼظ

 ظزیعٌٔ شعظیات « شهریاؼ

ب ػمر فجب با شتاب می صػؼظشبا  

یا شباب می صػؼظ  بعیى شتاب خعا

 شباب ِ ناهع ِ گل مغتنن بّظ قاقی

http://ganjoor.net/shahriar/
http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/
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 شتاب کى هک جُاو با شتاب می صػؼظ

  ه ذشن خّظ صػؼ ػمر خّیم می ضینن

 نشستٍ ام ظب دّئی ِ آب می صػؼظ

  ه ؼِی هاٌ نیاؼی حعیث ؾضق سیاٌ

 هک ارب اؾ خلّ آفتاب می صػؼظ

خاِظاو مستن خراب ظرظل آو ذشن  

 هک ظِؼ خام جُاو خراب می صػؼظ

ّانی چگّهن سعٌ شعی   ه آب ِ اتب د
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ّانی ِ ایى آب ِ اتب می صػؼظ  هک خّظ د

ّاو پیکر ها   ه ؾری سنگ طحع اسػخ

 ذّ گًعمی است هک اؾ آسیاب می صػؼظ

 امکو چرش كلک شهریاؼ رد کق کیست

 هک ؼِؾگاؼ ذّ تیؽ شُاب می صػؼظ

ّانی  شعل شماؼٌٔ ۴۱ - ِظاع د

ّانی  حشؽات با مى ِظاع خاِظانی طرظد  

ّانی طرظ  ِظاع خاِظانی حشؽات با مى د

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh41/
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 بُاؼ ؾنعگانی طی شع ِ طرظ آفت ایام

  ه مى کاؼی هک با سؽِ ِ سمى باظ خزانی طرظ

 قُای آسمانی بّظ مشتاقی ِ مهدّؼی 

ّانن با قُای آسمانی طرظ  هچ تعبیؽی ت

ّانی چاؼٌ ؼخكاؼ ؾؼظم نیست  شؽاب اؼغ

ّانی طرظ بًاؾم سیلی ظرظِو هک چهرم اؼغ  

 ظنّؾ اؾ آبهاؼ ظیعٌ ظاهاو ؼکش ردیا بّظ

 هک ها ؼا سینٍ آتعفهاو آتعفهانی طرظ
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ّاانئی  هچ بّظ اؼ باؾ می گشتی  ه ؼِؾ مى ت

ّانی طرظ  هک خّظ ظیعی چُا با ؼِؾگاؼم انت

ّانی طرظو ای ظل شیٌّ خاانهن بّظ اها  د

ّانی طرظ ّانی هن پی خاانو شع ِ با ها د  د

ّانی خ  ّظ مرا تنُا امیع ؾنعگانی بّظد  

ّانن ؾنعگانی طرظ  ظظر مى با هچ امیعی ت

ّاانو رد بُاؼ ػمر یاظ اؾ شهریاؼ آؼیع  د

ّانی طرظ ّانی نغهٍ خ  هک ػمری رد گلستاو د
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 شعل شماؼٌٔ ۴۳ - ستاؼٌ صبر

 ذّ آفتاب  ه شمشیؽ شؼلٍ ربىیؿظ

 سپاٌ شب  ه زهیكت ذّ ظِظ بگرزیظ

 رعِـ ضاِؼی اؾ رپظٌ ربنیامعٌ چرش

ّاره انجن  ه پای اِ ؼزیظههٍ د   

 بجز ؾمرظ ؼخشًعٌ ستاؼٌ صبر

 هک طّم قاؾظ ِ رب ْام نصؽت آِزیظ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh43/
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 شب صرام هچ رپِزینی بّظ ظرظِو

 هک هاهتاب بجز ظرظ غن نمی بیؿظ

  ه خاو نکّهف صبر ِيال ؼا انؾم

 هک غنچٍ ظل اؾِ بشکلع  ه انم ازیظ

 متاع ظلبؽی ِ زال ظل نپؽظو نیست

پؽهیؿظِظرهن جیؽ اؾ ػاشقی ن   

 تّ شهریاؼ  ه بخت ِ نصیب شّ تكلین

 هک مرظ ؼاٌ  ه بخت ِ نصیب نستیؿظ
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ّانی  شعل شماؼٌٔ ۴۵ - ؼؤیای د

 کال ویپستٍ گل ِ نبؿٌ ِ صحرا باشع

 گلرضاو ؼا سؽ گلگشت ِ تمانا باشع

 ؾضق ظِهیؿٌ گل باشع ِ ؼماؾ نسین

 بلبل شیفتٍ شّؼیعٌ ِ شیعا باشع

 سؽ  ه صحرا نُع آشفتٍ رت اؾ باظ بُاؼ

ا آو سؽ ؾضفم سؽ وّظا باشعره هک ب  

 ؼزیختس ذمى ِ ناهع ِ قاقی مخمّؼ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh45/
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 ذنگ ِ نی باشع ِ می باشع ِ میًا باشع

 یاؼ قًع شععم رب ظب ِ آب آینٍ ضّو

 طّطی خانن اؾ آو پستٍ نکرضا باشع

ّاج ذمى  الهل اصرِختٍ رب سینٍ م

 ذّو چراؽ طرجی اه هک  ه ردیا باشع

ّانی است هک ذّو باظ صػ ّاب د شتایى نکرخ  

ِای اؾ ایى ػمر هک افكاهن ِ ؼؤیا باشع  

 ضّره اؾ جنت ؿقبا ْلب ای ظل ِؼهن
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 خزفست آنچٍ هک رد چنتٍ ظنیا باشع

 شهریاؼاؾ ؼش احباب نظر باؾ هگیؽ

ؼ هن پیعا باشع  هک ظظر قسكت ظیعا

 شعل شماؼٌٔ ۵۳ - خلٌّ خالل

 شبست ِ ذشن مى ِ شمغ انكباؼانًع

ّاؼانًع ِاهن وّض  هگر  ه هاتن رپ

ذشن شب صرام تّ هاٌهچ می کًع بعِ   

 هک ایى ستاؼٌ شماؼاو ستاؼٌ باؼانًع

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh50/
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 مرا ؾ نبؿ خّ ِ ذشن مستم آیع یاظ

 رد ایى بُاؼ هک رب نبؿٌ میگكاؼانًع

  ه ؼيگ ضعل تّ ای گل ایپهل اهی شؽاب

 ذّ الهل رب ظب نّشیى دّیباؼانًع

 بغیؽ مى هک بُاؼم  ه باؽ ػاؼٌ تست

 جُانیاو ههٍ سؽظرم نّبُاؼانًع

هل ؼضاو الهل اه  ه ظامنُابیا هک ال  

 ذّ گل نکفتٍ  ه ظاهاو کّهكاؼانًع
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ّاهع بّظ ّای مرؽ حزینی ذّ مى هچ خ  ن

 هک بلبالو تّ رد ره ذمى زهاؼانًع

 ایپظٌ ؼا هچ  ه ذّگاو عضن ِ ضّی مراظ

ّاؼنًع  هک هات رعهص حسى تّ شهص

 تّ ذّو نسین صػؼکى  ه ػاشواو ِ ببیى

عهک هلذّ ربگ خزانت هچ خاو نثاؼانً  

گاو آبی ای سساب طرم   ه کشت وّخت

گاو ههٍ رد ااظتنؼ باؼانًع  هک تشن
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 مرا  ه ِػعٌ ظِؾش مكاؾ اؾ اِ نّمیع

ِاؼانًع  هک کاصراو  ه نمیمم امیع

 دمال ؼحكت اِ خلٌّ می ظهن  ه گًاٌ

کاؼانًع  هک خلٌّ گاٌ خالعم گًاه

 تّ بًعگی بگزیى شهریاؼ رب رد ظِست

 هک بًعگاو رد ظِست شهریاؼانًع
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 شعل شماؼٌٔ ۵۸ - زافظ خاِیعاو

ّاهع بّظ  ات هک اؾ ْاؼم میطاهن نهاو خ

ّاهع بّظ ّام قبلٍ خاو خ  ْام اربِی ت

 سؽکهاو ؼا ذّ  ه ياف سؽخن ظستی نیست

ّاهع بّظ  سؽ ها ضاک رد ردظکهاو خ

 شیپ اؾ آنی هک رپ اؾ ضاک شّظ کاهس ذشن

ّاهع بّظ  ذشن ها رد پی خّباو جُاو خ

 ات جُاو باقی ِ آئیى محػت باقی است

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh58/
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ّاهع بّظ  شعر زافظ ههٍ خا ِؼظ ؾباو خ

 ره هک اؾ دّی خرابات نخّؼظ آب حیات

ّاهع بّظ  ظر گل باؽ بهشت است خزاو خ

نی است  زافظا ذشهٍ اشؽام تّ خاِیعا

ّاهع بّظ ِاو خ  ات ابع آب اؾ ایى ذشهٍ ؼ

 صحػت جیؽ خرابات تّ ردیافتٍ ام

ّاهع بّظ ّاو خ  ؼِحن اؾ صحػت ایى جیؽ د

ِ همای شّقی است ره کدا ؾمزهم عضن  
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ّاهع بّظ ِاو خ ّاظاؼی آو سؽِ ؼ   ه ه

 ات چراگاٌ كلک هست ِ شعاالو ندّم

ّاهع بّظ  ظىتؽ هاٌ رب ایى گلٍ شباو خ

ّاهن طرظ  ؾنعٌ با یاظ سؽ ؾضق تّ خاو خ

ّاهع بّظ  ات نسین سحری مهک فهاو خ

 ای قكًعؼ تّ  ه ظلمات ابع خاو بسپاؼ

ّاهع بّظ  ػمر خاِیع نصیب ظظراو خ

یی رد میکعٌ انؾشهریا ؼا  ه صعا  
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ّاهع بّظ  هک ظظت محرم اسؽاؼ نُاو خ

ّابی ِ خماؼیی  شعل شماؼٌٔ ۶۳ - خ

ؼ آمعٌ بّظ ّاب مى آو الهل ػػا  ظِل رد خ

 ناهع عضن ِ شبابن  ه کًاؼ آمعٌ بّظ

 رد کهى گلشى طّ ازنظٌ ضاغر مى

 ذمى رپسمى اتؾٌ بُاؼ آمعٌ بّظ

 وّسنستاو هک هن آهنگ صبا می ؼقصیع

ای زهاؼ آمعٌ بّظسعم بّی گل ِ غّؿ  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh60/
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 آسماو همرٌ سنتّؼ قکّت ابعی

 با منم خًعٌ خّؼشیع نثاؼ آمعٌ بّظ

ّانع  طیشٍ کَّکى افكاهن هیؽیى میخ

کاؼ آمعٌ بّظ  هن رد آو ظامنٍ خشؽِ  ه ش

 عضن رد آینٍ ذشن ِ ظلن ذّو خّؼشیع

و مسظٌ هک یاؼ آمعٌ بّظ  می ردخشیع بعا

 سؽِانؾ مى شیعا هک نیامع رد رب

سؽنبؿ  ه باؼ آمعٌ بّظ ظیعمم خرم ِ  
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ّاستن ذنگ  ه ظاهاو ؾنمم باؼ ظظر  خ

ؼ آمعٌ بّظ ِاو ؼاَگػا  ان هگ آو گنح ؼ

شت  ال ه اه طرظمم اؾ ظِؼ ِ ثمر چیه نعا

 آهّی ِحشی مى پا  ه صراؼ آمعٌ بّظ

 ذشن بگضّظم ِ ظیعم ؾ پف صبر شباب

 ؼِؾ جیؽی  ه ظباـ شب اتؼ آمعٌ بّظ

شباب مرظٌ بّظم مى ِ ایى ضاغرٌ عضن ِ  

 ؼِذ مى بّظ ِ رپیهاو  ه مزاؼ آمعٌ بّظ
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کاؼ بجز حشؽت نیست  آِش ایى ػمر فصّن

نست رد ایندا  ه هچ کاؼ آمعٌ بّظ  کف نعا

 شهریاؼ ایى ِؼم اؾ ػمر ذّ ردمی دیچیپ

 ذّو نکح خن ؾضغت  ه فهاؼ آمعٌ بّظ

 شعل شماؼٌٔ ۶۹ - افكاهن ؼِؾگاؼ

ؼاو رپـ ؼظ اؾ نعا  قماؼ ػاشواو ربظی نعا

ی نبؽظ اؾ بعبیاؼاو رپـکف اؾ ظِؼ كلک ظست   

ّانی ِ جیؽیُا پشیمانی است ّانی اه ؼجزخ  د

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh69/
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 شب بعمستی ِ صبر خماؼ اؾ میگكاؼاو رپـ

 ضراؼی نیست رد ظِؼ ؾهاهن بی ضراؼاو نیب

ؼظ ؼِؾگاؼ اؾ ظاؽ یاؼاو رپـ  سؽ یاؼی نعا

ّابی سؽظ ِ سنگیى مبتال طرظٌ  تّ ای ذشماو  ه خ

ـشبیخّو خیاظت هن شب اؾ شب ؾنعٌ ظاؼاو رپ  

نی  تّ طز ذشن ِ ظل مرظم ظرزیانی هچ میعا

 حعیث اکش ِ آٌ مى ربِ اؾ باظ ِ باؼاو رپـ

ّابیعٌ  رعِـ بخت یکشب ات سحر با کف نخ
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ّاؼاو رپـ  رعِسی رد جُاو افكاهن بّظ اؾ وّض

 جُاو ِریاو کًع ظر خّظ بًای تخت دمشیع است

 ربِ اتؼخی ایى ظری کهى اؾ یاظگاؼاو رپـ

ِاؾ ٌ مرگی ظهع با ها ه ره ؾاظو كلک آ  

 خزاو الهل ِ نشؽیى هن اؾ باظ بُاؼاو رپـ

ِاظی  قالمت آنصّی اقفست ِ آؾاظی رد آو 

کاؼاو رپـ  نهاو منؿل سیمرؽ اؾ ناهیى ش

  ه ذشن مععی خاانو دمال خّیم ننمایع
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 چراؽ اؾ اهل ضلّت گیؽ ِ ؼاؾ اؾ ؼاؾظاؼاو رپـ

نع اتزت ات هیؽاؾ ی فقر ؼا هكت نعا  صعا

اؾ زنظیک زال شهریاؼاو رپـ  ه تبؽزی آی ِ  

 شعل شماؼٌٔ ۷۳ - گلٍ ػاشن

 آتشی ؾظ شب هجرم  ه ظل ِ خاو هک مپؽـ

 آو ذًاو وّختن اؾ آتم هجراو هک مپؽـ

گاهن شعی  گلٍ ئی طرظم ِ اؾ یک گلٍ بی

و هک مپؽـ  آشًایا گلٍ ظاؼم ؾ تّ ذًعا

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh70/
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 مسًع مصؽ رتا ای هم ضنؼاو هک مرا 

 انهل اهئی است رد ایى کلبٍ احزاو هک مپؽـ

ِانؾا ظرم اینگّهن کشی پای اؾ سؽسؽ  

 منت آيگّهن شّم ظست  ه ظاهاو هک مپؽـ

 ضّره عضن هک ردیا ههٍ قاحل بنمّظ

 آخرم ظاظ ذًاو تختٍ  ه طّ او هک مپؽـ

 ؿقل خّل گغت ذّ رد پّست نمیلنجیعم

و هک مپؽـ  هک ظلی بشكًع آو پستٍ خًعا
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 بّهس رب ضعل عػت باظ زالل خّ نبؿ

ّاو هک مپؽـهک پلی بستٍ  ه سؽ ذش  هٍ عی  

ِاؾ ظرفتٍ است همای شّقن  ایى هک رپ

ّاظاؼی سؽِیست خراهاو هک مپؽـ   ه ه

ِامیع  ظفتؽ عضن هک سؽ خّ ههٍ شّم است 

ّانعمم اؾ یاـ  ه پایاو هک مپؽـ  آیتی خ

 شهریاؼا ظل اؾ ایى قلكلٍ مّیاو ربگیؽ

 هک ذًانچن مى اؾ ایى دمغ رپیهاو هک مپؽـ
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 شعل شماؼٌٔ ۷۲ - شهیع عضن

ػؼی کى ذّ گل ظریباو چاک ه ضاک مى ص  

 هک مى ذّ الهل  ه ظاؽ تّ خفتٍ ام رد ضاک

 ذّ الهل رد ذمى آمع  ه رپذمی خّنیى

 شهیع عضن چرا خّظ کفى نكاؾظ چاک

 سؽی  ه ضاک صرِ ربظٌ ام  ه ظاؽ خگر

و امیع هک آالهل ربظمن اؾ ضاک  بعا

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh72/
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 ذّ خّ  ه خّو شبابت نّشت چیى دبیى

 ذّ جیؽیت  ه سؽآؼنع زاکمی سلاک

 بگیؽ ذنگی ِ ؼاهن زبو  ه هاهّؼی 

 هک قاؾ مى ههٍ ؼاٌ رعام میؿظ ِ ؼاک

ّاهج صرهایع   ه قاقیاو غرب ضّ هک خ

 اظر شؽاب خّؼی جرهع ای فهاو رب ضاک

 ببّـ ظفتؽ شعری هک ظلنصیى یابی

 هک آو ظل اؾ پی بّسیعو تّ بّظ َالک
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ّاب ابع  تّ شهریاؼ  ه ؼارت ربِ  ه خ

ؼظ باک  هک پاکباختٍ اؾ ؼزهانو نعا

 شعل شماؼٌٔ ۷۳ - غًای غن

 اؾ غن دعا مضّ هک غًا می ظهع  ه ظل

 اها هچ غن ؼمی هک خعا می ظهع  ه ظل

 ظریاو صرشتٍ ایست هک رد سینٍ اهی تنگ

 اؾ اکش ذشن نضّ ِ نما می ظهع  ه ظل

ّاست صرامّل ظل شعو  ات ػُع ظِست خ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh73/
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 غن می ؼسع  ه ِقت ِ ِ ا می ظهع  ه ظل

ّاؾظل پی  ّاؾ انهل ؼِظ اؼغنّو ن ض  

ّا می ظهع  ه ظل  انؾم ؼمی هک قاؾ ِ ن

 ایى غن غباؼ یاؼ ِ خّظ اؾ ارب ایى غباؼ

 سؽ می کهع ذّ هاٌ ِ يال می ظهع  ه ظل

 ای اکش شّم آینٍ ام پاک کى ِلی

 ؾيگ ؼمن مبؽ هک صلا می ظهع  ه ظل

ست خعا یا ؾ هاهگیؽ  غن صیقل خعا
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ظل ایى دّره خلی هک خال می ظهع  ه  

ّانن ِ اؾ قا ه اتدبخم  اقنغ  ه اسػخ

 با همتی هک بال هما می ظهع  ه ظل

 تكلین با قُا ِ قعؼ بال شهریاؼ

 ِؾ غن جزع هکى هک جزا می ظهع  ه ظل

و ؾنعگی  شعل شماؼٌٔ ۷۶ - ؾنعا

نی هک کیستن  ات هستن ای ؼصین نعا

 ؼِؾی سؽاؽ ِقت مى آئی هک نیستن

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh76/
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و ؾنعگیست  رد آستاو مرگ هک ؾنعا

ّاو ؾظ هک ؾیستن تهكت  ه خّیصتى نت  

ست اؾ گالب سؽنکن هک مى ذّ گل  پیعا

 یک ؼِؾ خًعٌ طرظم ِ ػمری ظریستن

گاؼ کى ظِیست  طی شع ظِ ضیست قالن ِ ان

 ذّو بخت ِ کام نیست هچ وّظ اؾ ظِیستن

 ضّرهشًاـ نیست رد ایى شهر شهریاؼ

 مى رد صق خزف هچ بگّین هک چیستن
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 شعل شماؼٌٔ ۸۹ - ؾیاو شهرت

ُاو هانن ه مرگ چاؼٌ نجستن هک رد ج   

  ه عضن ؾنعٌ شعم ات هک خاِظاو هانن

و ِاؼاهنعم اؾ ؾنعا  ذّ مرظم اؾ تى ِ خاو 

  ه عضن ؾنعٌ شّم خاِظاو  ه خاو هانن

کایتی است فدیب   ه مرگ ؾنعٌ شعو هن ح

 اظر ؿلّ يكنن خّظ  ه خاِظاو هانن

 رد آشیاهن طّبا نمانعم اؾ سؽانؾ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh89/
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و ضاک ظاو هانن  هن ضاکین هک  ه ؾنعا

محػت ذشیعم آب حیات ؾ دّیباؼ  

 هک ذّو همیشٍ بُاؼ ایمى اؾ خزاو هانن

 هچ قال اه هک خزیعم  ه کنح تنُایی

 هک گنح باشن ِ بی انم ِ بی نهاو هانن

 ردیچٍ اهی شبستاو  ه مهر ِ هم بستن

و امیع هک اؾ ذشن بع نُاو هانن  بعا

شت   ه امى ضلّت مى اتزت شهرت ِ يگػا
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کاؼ رد اهاو هان  نهک اؾ ؼصین ؾیان  

  ه شمغ صبحعم شهریاؼ ِ ضرآنم

ّاو هانن  طزیى رتاهن  ه مرؿاو صبر خ

 شعل شماؼٌٔ ۸۲ - ظِست نعیعم

  ه تیؽٌ بختی خّظ کف هن ظیعم ِ هن دینشم

یا هچ ظیعم ِ هچ کشیعم  ؾ بخت تیؽٌ خعا

 ربای گفتى با ظِست نکٌّ اه  ه ظلن بّظ

 ِلی ردیؾ هک رد ؼِؾگاؼ ظِست نعیعم

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh82/
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گاٌ امیعی بصّی هیچکسن نیست ِظر ن  

مت بعِزت ذشن امیعم  چرا هک تیؽ نعا

 ؼصین اظر تّ ؼسیعی قالم ها ربقانی

 هک مى  ه اهل ِ ا ِ مرِتی رنسیعم

 منی هک ناهخ ِ ربگن نصیب ربم بال بّظ

نن اؾ هچ ظمیعم   ه کشتؿاؼ طبیعت نعا

ّاؾی کى ای نسین عًایت  یکی نکستٍ ن

ّای تّ عرؾنعٌ رت ؾ ناهخ بیعم  هک رد ه
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ن کشیع ؾباهنؾ آب ظیعٌ ذًاو آتش   

 هک ضاک غن  ه سؽافهاو ذّ ظرظ باظ ظِیعم

 گًاٌ اظر ؼش مرظم سیٍ کًع مى مكکیى

  ه شهر ؼِسیُاو شهریاؼ ؼِی سپیعم

 شعل شماؼٌٔ ۹۳ - ذش هٍ اقف

 اؾ ههٍ وّی جُاو خلٌّ اِ می ضینن

 خلٌّ اِست جُاو طز ههٍ وّ می ضینن

 ذشن اؾ اِ خلٌّ اؾ اِ ها هچ حریفین ای ظل

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh90/
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اِ می ضیننچهرٌ اِست هک با ظیعٌ   

کاو آینٍ گشت  ات هک رد ظیعٌ مى کّو ِ م

 هن رد آو آینٍ آو آینٍ ؼِ می ضینن

 اِ صفیؽی هک ؾ ضامّشی شب می شنّم

 ِ آو هیاهّ هک سحر رب سؽ کّ می ضینن

 ذّو  ه نّؼِؾ کًع جیؽهى اؾ نبؿٌ ِ گل

گاؼیى ههٍ ؼيگ ِ ههٍ بّ می ضینن  آو ن

 ات یکی قطرٌ ذشیعم منم اؾ ذشهٍ اقف



www.hafezasrar.blogfa.com                گلچین غزلیات شهریار

 

 84 

رد ذشهٍ ِ ردیا  ه سبّ می ضینن کٌّ  

 ؾشتئی نیست  ه ػالن هک مى اؾ ظیعٌ اِ

 ذّو يکّ مینگرم دملٍ يکّ می ضینن

 با هک نسبت ظهن ایى ؾشتی ِ ؾیبائی ؼا 

 هک مى ایى عضٌّ رد آهنیی اِ می ضینن

 رد نماؾنع ردختاو ِ گل اؾ باظ ِؾاو

 خن  ه سؽذشهٍ ِ رد کاؼ ِضّ می ضینن

ؤغؤ ردیای كلکدّی ؼا شعٌ ئی اؾ غ   
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 باؾ ردیای كلک رد ظل دّ می ضینن

 رذٌ خشتی هک صراظاشتٍ کیُاو ؽظین

 باؾ کیُاو  ه ظل رذٌ صرِ می ضینن

 غنچٍ ؼا جیؽهنی طز غن عضن آمعٌ چاک

 ضاؼ ؼا وّؾو تعبیؽ ِ ؼلّ می ضینن

 با خیال تّ هک شب سؽبنهن رب ضاؼا 

ّاب اؾ رپ نّ می ضینن  بستؽ خّیم  ه خ

ى حسى تّ آین هک ظنّؾبا هچ ظل رد ذم   
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 رنگف مست رتا رعبعٌ دّ می ضینن

 ایى تى خستٍ ؾ خاو ات  ه لبم ؼاهی نیست

 طز كلک پنجٍ قهرل  ه گلّ می ضینن

 آسماو ؼاؾ  ه مى گغت ِ  ه کف باؾ يگغت

 شهریاؼ اینههٍ ؾاو ؼاؾ هگّ می ضینن

 شعل شماؼٌٔ ۹۲ - حرم قعـ

 ؼِی رد کمبٍ ایى کاش ضبّظ آمعٌ این

ّاف ّاکب  ه ط ِ  ه ردِظ آمعٌ این ذّو ک  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh92/
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 رد پًاٌ ػلن نبؿ تّ با چهرٌ ؾؼظ

  ه تظلن ؾ رب چرش ضبّظ آمعٌ این

 ات هک مشکیى شّظ آ ام  ه انلاـ نسین

 سینٍ اه مجمرٌ عنبؽ ِ عّظ آمعٌ این

 پای ایى کاش ظل اصرِؾ همایّو ردگاٌ

 ذّو كلک با سؽ تعظین ِ سدّظ آمعٌ این

 پای بًع سؽ ؾضفین ِ پی ظاهن ضال

ضبّرت ؾ رد ِ بام صرِظ آمعٌ اینذّو   
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 ناهعی نیست رد آ ام  ه یک ؼِئی ها

 هک  ه ظل آینٍ غیب ِ شهّظ آمعٌ این

 بلبالنین رپ افهانعٌ  ه گلزاؼ دمال

 ِؾ بُاؼ خّ نبؿت  ه سؽِظ آمعٌ این

و ػعم  سؽهم عضن تّ ظیعین ِ ؾ ؾهعا

 کّؼکّؼاهن  ه ظنیای ِدّظ آمعٌ این

ِظت عضنشهریاؼا  ه غرب بال هک اؾ ظ  

  اؼؽ اؾ ِوّهس بّظ ِ نبّظ آمعٌ این
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 شعل شماؼٌٔ ۹۴ - شعال ِ شعل

 امشب اؾ ظِظت می ظفغ هاللی طرظین

 ایى هن اؾ ػمر شبی بّظ هک زالی طرظین

یا هچ فجب  ها کدا ِ شب میطاهن خعا

 طز ظرفتاؼی ایام مدالی طرظین

 تیؽ اؾ ؼمزٌ قاقی نپؽ اؾ خام شؽاب

لی طرظین ؼ كلک دنگ ِدعا  با امکنعا

زت نپؽغن  ه  ؼِئیى تنی خام می انعا  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh94/
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 غن هگّ رعبعٌ با ؼستن ؾالی طرظین

 باؼی اؾ تلخی ایام  ه شّؼ ِ مستی

 نکٌّ اؾ ناهع هیؽیى خّ ِ ضالی طرظین

 ؼِؾٌ هجر نکستین ِ َالل اربِئی

 منظر اصرِؾ شب عیع ِيالی طرظین

 رب گل ػاؼٌ اؾ آو ؾضق ْالیی  امم

ِاهن ؾؼیى رپ ِ بالی طرظین  یاظ رپ

عضن بماانظ ِ سیٍ حجرٌ غنهکؼب   
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 هک رد اِ بّظ اظر کسب امکلی طرظین

 ذشن بّظین ذّ هم شب ههٍ شب ات ذّو صبر

 سینٍ آئینٍ خّؼشیع دمالی طرظین

 عضن اظر ػمر هن ویپست  ه ؾضق قاقی

ّابی ِ خیالی طرظین  ؿاظب آنست هک خ

ّانعٌ شعالی ِحشی  شهریاؼا شعلن خ

 بع نهع با شعلی صیع شعالی طرظین
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 شعل شماؼٌٔ ۱۵۶ - ظاالو بهشت

گاهی  ناهع نکفتٍ مخمّؼ ذّو شمغ صبح

 عرؾاو بكاو هاٌ ِ ضغزاو بكاو هاهی

 آمع ؾ ربف هانعٌ رب غرٌ ناهن ػاج

ِای بی کالهی  هاٌ است ِ رهظزل نیست رپ

 افصّو ذشن آبی رد قا ه ؼِشى شب

 با عضٌّ مّج میؿظ ذّو ذشهٍ رد سیاهی

ّاهن انکن ظنّؾ زلقٍ است  ؾاو ذشن آه

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh156/
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گ اٌ آهّست آو حجب ِ بی گًاهیکی رد ن  

ّاؾل رد شیپ ِ مى  ه ویؽت  سؽِم سؽ ن

 طز بخت سؽکشن چیست ایى پا ه سؽ  ه ؼاهی

 ؼفتین ؼِ  ه کاش آهال ِ آؼؾِاه

ّاو باؼگاهی  آندا هک چرش بّسع ای

ّاهن  ظاالنی اؾ بهشتن بخشیع ِ ظظبخ

ّاهی  آؼی بهشت ظیعم ظاالو ظظبخ

شّمردظاهن ام  ه ظامى ؿلطیع ِ انکن اؾ   
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گاهی  عرؾیع ذّو ستاؼٌ طز باظ صبح

ّاستن هكیعو  ذّو شُع شؽم ِ شّقم میخ

ّاهی  مهر ؿقین ظب ظاظ رب ؽصمتم ض

ِايگٍ چراؽ تّصین  انهگ دمال تّحیع 

ّاذ ظیعٌ شستًع اشباذ اشتباهی  اغ

 افصّو عضن باظ ِ انلاـ ععقباؾاو

ِاهی  باقی ره آنچٍ ظیعین افكاهن بّظ ِ 

ذشن مى نیبػکف دمال ِحعت رد خّظ  ه   
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 آهنیی ام صعیفست ای خلٌّ الهی

 هائین ِ شهریاؼا اهلین عضن آؼی 

 مرؿاو اقف ظانًع آنیی پاظناهی

 

 شعل شماؼٌٔ ۱۵۶ - ظاالو بهشت

گاهی  ناهع نکفتٍ مخمّؼ ذّو شمغ صبح

 عرؾاو بكاو هاٌ ِ ضغزاو بكاو هاهی

 آمع ؾ ربف هانعٌ رب غرٌ ناهن ػاج

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh156/
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ِای بی کالهی  هاٌ است ِ رهظزل نیست رپ

ذشن آبی رد قا ه ؼِشى شب افصّو  

 با عضٌّ مّج میؿظ ذّو ذشهٍ رد سیاهی

ّاهن انکن ظنّؾ زلقٍ است  ؾاو ذشن آه

گاٌ آهّست آو حجب ِ بی گًاهی  کی رد ن

ّاؾل رد شیپ ِ مى  ه ویؽت  سؽِم سؽ ن

 طز بخت سؽکشن چیست ایى پا ه سؽ  ه ؼاهی

 ؼفتین ؼِ  ه کاش آهال ِ آؼؾِاه
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ّاو با ؼگاهیآندا هک چرش بّسع ای  

ّاهن  ظاالنی اؾ بهشتن بخشیع ِ ظظبخ

ّاهی  آؼی بهشت ظیعم ظاالو ظظبخ

 ردظاهن ام  ه ظامى ؿلطیع ِ انکن اؾ شّم

گاهی  عرؾیع ذّو ستاؼٌ طز باظ صبح

ّاستن هكیعو  ذّو شُع شؽم ِ شّقم میخ

ّاهی  مهر ؿقین ظب ظاظ رب ؽصمتم ض

ِايگٍ چراؽ تّصین  انهگ دمال تّحیع 
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ّاذ ظیعٌ شستًع اشبا ذ اشتباهیاغ  

 افصّو عضن باظ ِ انلاـ ععقباؾاو

ِاهی  باقی ره آنچٍ ظیعین افكاهن بّظ ِ 

 ػکف دمال ِحعت رد خّظ  ه ذشن مى نیب

 آهنیی ام صعیفست ای خلٌّ الهی

 هائین ِ شهریاؼا اهلین عضن آؼی 

 مرؿاو اقف ظانًع آنیی پاظناهی
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 شعل شماؼٌٔ ۱۵۸ - هاٌ سفرطرظٌ

 هااه تّ سفر طرظی ِ شب هانع ِ سیاهی

 هن مرؽ شب اؾ انهل مى خغت ِ هن هاهی

 شع آٌ منت بعؼهق ؼاٌ ِ خٓا شع

 طز بؼع مكاصر نفرستًع سیاهی

ّکبٍ اکش ظل اصرِؾ  آهستٍ هک ات ک

 قاؾم  ه قٓاؼ اؾ ؿػب اقكلٍ ؼاهی

ّکب  آو طحظٍ هک ؼزیم ذّ كلک اؾ مسٌ ک

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh158/
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ّاهی ؼ کسی نیست هک گیؽم  ه ض  بیعا

 ذشمی  ه ؼهت ظِختٍ ام باؾ هک نایع

آئی ِ رباهنین اؾ ذشن  ه ؼاهیباؾ  

من هّـ خّ تّ ظاؼظ  ظل ظرهچ معا

 ظیک اؾ تّ خّشن با طرم گاٌ  ه گاهی

 توعری الهی ذّ پی وّختى هاست

 ها نیؿ بكاؾین  ه توعری الهی

ّاب ػعم کی ؼسع ای ػمر دینشین  ات خ
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ِاهی  افكاهن ایى بی سؽ ِ هت قصٍ 

 شعل شماؼٌٔ ۱۶۳ - ظنیای ظل

یذًع باؼظ غن ظنیا  ه تى تنُای   

ِای رب مى تى تنُا ِ غن ظنیایی  

 تیؽباؼاو كلک صرصت آنن نعهع

ِایی  هک ذّ تیؽ اؾ خگر ؼیم ربآؼم 

ست  الهل ئی ؼا هک رب اِ ظاؽ ظِؼيگی پیعا

ِایی  عیق اؾ انهل معصّم زهاؼآ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh160/


www.hafezasrar.blogfa.com                گلچین غزلیات شهریار

 

 102 

 آخرم ؼام نهع ذشن شعالی ِحشی

 ظر هچ ايلیختن اؾ ره شعلی غّؿایی

ّانی یافت  مى هماو ناهع هیؽاؾم ِ نت

ییرد هه  ٍ شهر  ه هیؽینی مى شیعا  

 ات هن اؾ ظر ه شعم کّؼ بیا ِؼهن هچ وّظ

 اؾ چراغی هک بگیؽنع  ه انضیًایی

 ههٍ رد ضاغرم اؾ ناهع ؼؤیائی خّیم

 بگػؼظ ضاغرٌ با ظلکشی ؼؤیایی
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 گاٌ رب ظِؼنمای الن اؾ ضّهش ارب

ّع هلکی خلٌّ ظهع سیمایی  با ْل

کاسی است رب آو ظرظل ذشن آبی  انع

ؽظكت ذّو الن ردیایی اؾ دمال ِ  

 ظست با ظِست رد آغّل هن حع مى ِ تست

 منن ِ حشؽت بّسیعو ضاک پایی

 شهریاؼا هچ غن اؾ سعبت ظنیای تى است

 ظر ربای ظل خّظ قاختٍ ای ظنیایی
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ِؽ  شعل شماؼٌٔ ۱۳۹ - رپی ِ صر

 ؾ ردیچٍ اهی ذشمن نظری  ه هاٌ ظاؼی 

 هچ بلًع بختی ای ظل هک  ه ظِست ؼاٌ ظاؼی 

چكًع رپی هک شمعی است ه شب سیاٌ ػاشن   

ِؽ هاٌ ظاؼی  ِؽ هاٌ مى شّ هک صر  تّ صر

 بگهای ؼِی ؾیبا ؾ گًاٌ آو میًعیم

  ه خعا هک کاصرم مى تّ اظر گًاٌ ظاؼی 

 مى اؾ آو سیاٌ ظاؼم  ه غن تّ ؼِؾ ؼِشى

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh139/
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 هک تّ هاهی ِ تؼلن  ه شب سیاٌ ظاؼی 

گاهی ببؽی زهاؼاه ظل  تّ اظر  ه ره ن

گاه گاؼا هک ظلی ن و ن ؼی رنسع بعا عا  

 ظظراو ؼِنع تنُا  ه مثل  ه اقضی اها

ّاٌ ظاؼی   تّ اظر  ه حسى ظعّی بكنی ض

ّاهع  ه تّ هانع اؾ ِخاهت   ه ذمى گلی هک خ

ّاهی ای گل کمم اؾ گیاٌ ظاؼی   تّ اظر بخ

  ه سؽ تّ شهریاؼا صػؼظ قیامت ِ باؾ
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 هچ قیامتست زالی هک تّ گاٌ گاٌ ظاؼی 

 شعل شماؼٌٔ ۱۴۴ - یاؼ باقی کاؼ باقی

ؼ باقی ؼفتی ِ رد ظل ظنّؾم حشؽت ظیعا  

ؼ باقی  حشؽت ػُع ِ ِظاعن با ظل ِ ظلعا

 ؿوعٌ بّظ انکن  ه ظل ات بیخبؽ ؼفتی ِظیکى

 باؾ شع ِقتی نّشتی یاؼ باقی کاؼ باقی

یا  ٌِ هچ پیکی هن ایپم آِؼظٌ اؾ یاؼم خعا

 یاؼ باقی ِآيکٍ می آؼظ ایپم یاؼ باقی

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh144/
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کایت  آمعی ِ ؼفتی اها با هک ضّین ایى ح

ّاؼ باقیؼمگكاؼا ه  لچًاو غن باقی ِ ؼلخ  

 کاصر نصكت نباشن باؼاه ؼِی تّ ظیعم

 ظیک ره باؼت هک ضینن شّم ظیگرباؼ باقی

 شب ذّ شمعن خًعٌ میآیع  ه خّظ طز آتم ظل

 آبن ِ اؾ مى همیى جیؽاهى ؾؼ اتؼ باقی

ّایت  گلشى آؾاظی مى ذّو نباشع رد ه

 مرؽ مكکیى كفف ؼا انهل اهی ؾاؼ باقی
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ؼی آؼی آؼی مرظ باشعتّ  ه مرظی پای عا  

 رب سؽ ػُعی هک بًعظ ات  ه پای ظاؼ باقی

 اؾ خزاو هجر گل ای بلبل شیعا هچ انلی

 ظر بُاؼ ػمر شع گل باقی ِ گلزاؼ باقی

ِا   ػمر باظ ِ تًعؼستی اؾ ؼٌ ظِؼم هچ رپ

ّاؼ باقی  ؾاظ شّقی همرٌ است ِ تّسى ؼه

ّافت ای خراقاو  می تپع ظلُا  ه وّظای ط

او ای کمبٍ احراؼ باقیباؾ باؼی تّ بم  
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 شهریاؼا ها اؾ ایى وّظا نمانین ِ بمانع

 قصٍ ها رب سؽ ره کّهچ ِ باؾاؼ باقی

 

نی ضاک  شعل شماؼٌٔ ۱۴۵ - ؾنعا

 هن ؿولی ِ هن ارداکی ِ مى خّظ ضاک ِ ضاناکی

 هچ ضّین با تّ طز زعت ِؼای ؿقل ِ ارداکی

کاتن هک مصباذ دمال ععقن اصرِؾظ  هن مش

ى ضاک انپاکیهچ نسبت نّؼ پاکی ؼا  ه ذّو م   

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh145/
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 هن آتم هن  ه ذًعیى سؽکشی ضاکستؽی ظرظظ

ِاهگیؽ ای نفف طز ضاکی  پف اؾ افتاظگی سؽ 

کاهی شب  ه شب ذّو هاٌ ِ رد چاٌ مسام افتی  ب

ِظر رب تخت اكالکی  اظر با اتج خّؼشیعی 

 شبی بّظ ِ شبابی ِ صبا رد رپظٌ هاهّؼ

  ه خاظِ پندگی ؼاٌ رعاقی میؿظ ِ ؼاکی

ؼاو هک ظیگر با فـاو مىکدا ؼدنتف آو یا  

 سؽی بیؽِو نمی آیع هن اؾ ضاکی هن اؾ الکی
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 تّ طز بال تخیل شهریاؼا ناهع اكالک

نی ضاکی   ه خّظ ات باؾمی ظرظی هماو ؾنعا

 

 شعل شماؼٌٔ ۱۴۸ - موام انكانی

 ضلّتن چراؿاو کى ای چراؽ ؼِزانی

 ای ؾ ذشهٍ نّشت ذشن ِ ظل چراؿانی

 سؽصراؾی خاِیع رد کالٌ ردِیشی است

نیاؼظ کف سؽ  ه اتج قلٓانیات صرِ   

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh148/
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 ات  ه کّی میطاهن ایستاظٌ ام ردباو

 همتن نمیگیؽظ ناٌ ؼا  ه ردبانی

 ات طراو ایى باؾاؼ نوع خاو  ه کق ؼفتن

 ناظیم ظراو ظیعم انعهم  ه اؼؾانی

 ره خرا ه خّظ قصؽیست یاظگاؼ يع ضااقو

ئنم بشنّ خطبٍ اهی ضااقنی ذّو معا  

ننؿوعٌ سؽکش ای گل باؾکى ذّ باؼا   

ّای باؼانی  ذًع ضّ بگیؽظ ظل رد ه
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کانت ذشهٍ بوا ؾایع  اؾ غباؼ ام

 ظر  ه اکش شّم ای ظل ایى غباؼ ضنهانی

 ربشعو ؾ چاٌ شب اؾ چراؽ هاٌ آمّؾ

 ات  ه خًعٌ رد آ ام گل  ه ظامى افهانی

ئی یاظ  شمغ انكباؼم ظاظ رد شب دعا

ّانی  با ؾباو ضامّشی شیٌّ خعا خ

بگها اؾ حًاؼ ظرظِنن شب ردیچٍ ای  

نی  ضّ ؼسع  ه حرگاهت انهل اهی ؾنعا
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 گلٍ ال  ه جیؽامى ؾرهٌ ام چرانع ذشن

 ذًع ضّ رد ایى مرتغ نی ؾنی ِ ذّپانی

 قاحل نداتی هست ای سعین ردیا ظل

 ات خراج بستانی ؾیى ضلیح طّ انی

ّای خاِیعل ّاهج هاخّل طز ن  ِقت خ

 نغهٍ قاؾ تّحیع است اؼغنّو رع انی

بی ها هؼِی مسًع زافظ شهریاؼ   

 ات کدا بیاندامع انحٓاِ اریانی
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 شعل شماؼٌٔ ۱۱۶ - بیاظ مرحّم میؽؾاظٌ ععقی

 ععقی هک ردظ عضن ِطى بّظ ردظ اِ

 اِ بّظ مرظ عضن هک کف نیست مرظ اِ

 ذّو ظِظ شمغ کشتٍ هک با ِی ظمیست ظرم

 بف شؼلٍ اه هک بشکلع اؾ آٌ سؽظ اِ

 رب غرف الهل ؾاؼ شفن رپ ؾنع ظنّؾ

ِاهن تخیل آ ام ظرظ اِ  رپ

 اِ ککر اتساظ ؿالهاو  ه مغز پخت

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh116/
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ّاهج سخت  ه خا بّظ غرظ اِ اؾ زبم خ  

 آو رنظباؾ عضن هک خاو رد نبؽظ بازت

 ربظی نمی کنًع حریلاو رنظ اِ

 رهظز نمیؽظ آيکٍ ظعم ؾنعٌ شع  ه عضن

 ععقی نمرظ ِ مرظ حریق نبؽظ اِ

 رد ػاشقی ؼسیع بدائی هک رههچ مى

 ذّو باظ اتختن رنسیعم  ه ظرظ اِ

 اؾ خاو صػشت ععقی ِ اجرت هچ یافت مرگ
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اِایى کاؼمزظ کضّؼ ِ آو کاؼطرظ   

 آو ؼا هک ظل  ه سین خیانت نهع سیاٌ

 با خّو سؽش ؼيگ شّظ ؼِی ؾؼظ اِ

 ردهاو خّظ  ه ظاظو خاو ظیع شهریاؼ

 ععقی هک ردظ عضن ِطى بّظ ردظ اِ

 شعل شماؼٌٔ ۱۱۸ - ااظتنؼ صرج

 ای آفتاب اههل ای اؾ ؼِی هاٌ تّ

 هم ربظب الن ظبٍ ای اؾ کالٌ تّ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh118/
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ّاکب گاٌ سپیعٌ ظم  عرؾنعٌ ذّو ک

شمن  ه ؼاٌ تّشمغ شبی سیاهن ِ ذ   

 کی میؽسی  ه رپچن خّنیى ذّو شفن

 خّؼشیع ِ هم سؽی  ه سًاو سپاٌ تّ

 ای ظل صریب خاظِی مهتاب شب مخّؼ

 ؾضفم کشیعٌ نقشٍ ؼِؾ سیاٌ تّ

 نااه  ه ضاکپای تّ گل اه نکفتٍ انع

 ها هن یکی نکستٍ ِ مكکیى گیاٌ تّ
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 مى ؼِی ظل  ه کمبٍ کّی تّ ظاشتن

ی غیب هک ایى اس  ت ؼاٌ تّکآمع نعا  

 یک نّک پا  ه چارد ذّپانین بیا

 طز ظسػچیى الهل کنن تكیٍ گاٌ تّ

 آئینٍ قاؾمت ههٍ ذشهٍ قاؼاه

گاٌ تّ ّاؾم ن ّاو بن  ِؾ ذشن آه

ّاهج هیؽاؾ شهریاؼ ّای خ  بؼع اؾ ن

 ظل بستٍ ام  ه انهل سین هس گاٌ تّ
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 شعل شماؼٌٔ ۱۱۹ - بمانین هک هچ

 قا ه خاو ؼفتنی استین بمانین هک هچ

ّانین هک هچؾنعٌ باشین ِ  ههٍ ؼِهض بخ  

نستى هاست  ردـ ایى ؾنعگی اؾ بهر نعا

نین هک هچ ّانین ِ نعا  ایى ههٍ ردـ بخ

 خّظ ؼسیعین  ه خاو نعم زعزیی ره ؼِؾ

 ظِل گیؽین ِ  ه ضاکم ربقانین هک هچ

 آؼی ایى ؾره َالهل  ه تطخى ره ؼِؾ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh119/
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 بچشین ِ  ه زعزیاو بچهانین هک هچ

 ظِؼ سؽ َلُلٍ ِ اههل ناهیى اجل

 ها  ه سؽگیجٍ ضبّرت بپؽانین هک هچ

 کشتی ای ؼا هک پی سعم شعو قاختٍ انع

 هی  ه خاو کًعو اؾ ایى ِؼهط ربانین هک هچ

ّانستى ّاستى ایى صطهٍ نت  بعرت اؾ خ

ّانین هک هچ ّاهین ِ ؼسیعو نت  هی بخ

نین نکست  ها ْلسمی هک قُا بستٍ نعا
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کانین هک هچ  کاهس ِ کّؾٌ سؽ هن بش

ّاهیع اؾ سعم ظر ؼاهیی است ربای ههٍ خ  

 ِؼهن تنُا خّظی اؾ طجٍ ؼاهنین هک هچ

 ها هک رد ضاهن ایماو خعا ننشستین

 کفر ابلیف  ه طرسی ضنهانین هک هچ

 مرگ یک باؼ مثل ظیعم ِ شیّو یک باؼ

 ایى قعؼ پای تؼلل بکهانین هک هچ

ّانًع  شهریاؼا ظظراو  اتحٍ اؾ ها خ
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ّانین هک هچ  ها ههٍ اؾ ظظراو  اتحٍ خ

 شعل شماؼٌٔ ۱۲۳ - شعال ؼمیعٌ

ّاظ ظِ ظیعٌ  نّشتن ایى شعل نغز با و

ظرظی ای شعال ؼمیعٌ هک بلکٍ ؼام شعل  

 سیاهی شب هجر ِ امیع صبر سؼاظت

 سپیع طرظ مرا ظیعٌ ات ظمیع سپیعٌ

ّانی غن تّ طرظ مرا جیؽ  نعیعٌ ىیؽ د

ّاو ىیؽ نعیعٌ  ربِ هک جیؽ شّی ای د

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh120/
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  ه اکش شّم ؼقانعم رتا  ه ایى قع ِ اضنّو

  ه ظیگراو ؼسعت میٌّ ای نُال ؼسیعٌ

هرؾ هاٌ شؽذ هالل تّ رپسن ای هم بی م   

 شبی هک هاٌ نمایع هلّل ِ ؼيگ رپیعٌ

کایت مى رپـ  بُاؼ مى تّ هن اؾ بلبلی ح

 هک اؾ خزاو گلشى ضاؼاه  ه ظیعٌ ضلیعٌ

  ه ظرظباظ هن اؾ مى ظرفتٍ آتم شّقی

 هک ضاک غن  ه سؽ افهاو  ه کٌّ ِ ظشت ظِیعٌ
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ّای جیؽهى چاک آو رپی است هک ها ؼا   ه

گاو خاهم ردیعٌ ّان  کهع  ه زلقٍ ظی

ّاستكلک  ه   مّی سپیع ِ تى تكیعٌ مرا خ

 هک ظِک ِ پنبٍ رباؾظ  ه ؾال پشت خمیعٌ

 ىبؽ ؾ ظاؽ ظل شهریاؼ می شّی اها

 رد آو ؾهاو هک ؾ ضاکم زهاؼ الهل ظمیعٌ
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 شعل شماؼٌٔ ۱۳۲ - شمشیؽ هلن

 انلن اؾ ظست تّ ای انهل هک اتثیؽ يکرظی

 ظر هچ اِ طرظ ظل اؾ سنگ تّ تقصیؽ يکرظی

ّام ای ظیعٌ اؾیى ظ  ر ه خّنیىشؽمكاؼ ت  

 هک شعی کّؼ ِ تمانای ؼخم نیؽ يکرظی

 ای اجل ظر سؽ آو ؾضق رداؾم  ه کق افتع

 ِػعٌ هن ظر  ه قیامت بنهی ظری يکرظی

ِای اؾ ظست تّ ای شیٌّ ػاشن کم خاانو  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh132/
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 هک تّ صرهاو قُا بّظی ِ تغییؽ يکرظی

 لکشم اؾ گیؽ تّ خاو رد ربم ای انصر ػامل

کرظیهک تّ رد زلقٍ ؾنجیؽ جنّو گیؽ ي   

 عضن همعست  ه توعری شع ِ کاؼ مرا قازت

 ربِ ای ؿقل هک کاؼی تّ  ه تعبیؽ يکرظی

گاؼیى مى ای کلک تصّؼ  خّهتؽ اؾ نقم ن

ّاو ظاظ هک تصّری يکرظی  اطحن انًاف ت

 هچ سعِؼیست رد ایى قلطنت ای یّسق مصؽی 
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 هک ظظر رپسم زال پعؼ جیؽ يکرظی

 شهریاؼا تّ  ه شمشیؽ هلن رد ههٍ آ ام

عا هلک ظلی نیست هک تسخیؽ يکرظی ه خ  

 شعل شماؼٌٔ ۱۳۳ - مرؽ بهشتی

 شبی ؼا با مى ای هاٌ سحرىیؿاو سحرطرظی

 سحر ذّو آفتاب اؾ آشیاو مى سفرطرظی

 ظنّؾم اؾ شبستاو ِ ا بّی عبیؽ آیع

 هک ذّو شمغ عبیؽآگیى شبی با مى سحرطرظی

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh130/
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 صلا طرظی ِ ردِیشی بمیؽم ضاکپایت ؼا 

ؽطرظیهک ناهی محشتن بّظی ِ با ردِیم س   

 ذّ ظِ مرؽ ظالِزیی  ه تنگ هن شعین افصّـ

 همای مى رپیعی ِ مرا بی بال ِ رپ طرظی

ِظر غرحی ظظر ؼزیی  هگر اؾ ضّهش ذشمی 

 هک اؾ آو یک نظر ضنیاظ مى ؾری ِ ؾرب طرظی

  ه یاظ ذشن تّ انسن بّظ با الهل ِحشی

 شعال مى مرا سؽگشتٍ کٌّ ِ کمر طرظی
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اِل  ه ظرظشُای ذشن آسمانی اؾ هماو  

 مرا رد عضن اؾ ایى آ ام ظرظیُا ىبؽطرظی

  ه شعر شهریاؼ اضنّو سؽافهانًع رد آ ام

ئی سمرطرظی  هچ خّل جیؽاهن سؽ ها ؼا  ه شیعا

 شعل شماؼٌٔ ۱۳۷ - رپیهاو ؼِؾگاؼی 

 ؾضق اِ ربظٌ ضراؼ ضاغر اؾ مى یاظگاؼی 

 مى هن اؾ آو ؾضق ظاؼم یاظگاؼی بیقراؼی 

ّام بّظ  ؼِؾگاؼی ظست رد ؾضق رپیهاو ت

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh137/
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 زاظیا پاهالن اؾ ظست رپیهاو ؼِؾگاؼی 

ظظذشن رپِیى كلک اؾ آفتابی ىیؽٌ ظر  

 هاٌ مى رد ذشن مى نیب شیٌّ شب ؾنعٌ ظاؼی 

 خّظ ذّ آهّ گشتن اؾ مرظم صراؼی اتکنن ؼام

 آهّی ذشن تّ ای آهّی اؾ مرظم صراؼی 

 ظر نمی آئی بمیؽم ؾايکٍ مرگ بی اهاو ؼا 

 رب سؽ بالیى مى دنگ است با ذشن ااظتنؼی 

ّاهن ظر  ه ضاک مى صػشتی  خّنبُائی طز تّ خ
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ّاؼی غرٌ مشکیى رپیهاو کى  ه ؼ  سن وّض  

 شهریاؼی شعل نایستٍ مى باشع ِ بف

 غیؽ مى کف ؼا رد ایى کضّؼ نهایع شهریاؼی 

 شعل شماؼٌٔ ۹۵ - مى ِ ها

 مهتاب ِ سؽنکی  ه هن آمیختٍ بّظین

 خّل ؼِیهن آو شب مى ِ هم ؼیختٍ بّظین

 ظِؼ اؾ ظب هیؽیى تّ ذّو شمغ سیٍ ؼِؾ

 خّل آتم ِ آبی  ه هن آمیختٍ بّظین

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh95/
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هتاببا ظر ه خّنیى مى ِ خًعٌ م   

 آب ؼخی اؾ شبنن ِ گل ؼیختٍ بّظین

 اؾ ذشن تّ سؽمست ِ  ه باالی تّهمعست

 يع فتنٍ ؾ ره ضّهش ربايلیختٍ بّظین

 ؾاو شیپ هک رد ؾضق تّ بًعین ظل خّیم

 ها ؼشتٍ مهر اؾ ههٍ بگسیختٍ بّظین
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ِاو  شعل شماؼٌٔ ۹۸ - جرـ کاؼ

ّانین  اؾ ؾنعگانین گلٍ ظاؼظ د

ّانی اؾ ایى ؾنعگانین  شؽمًعٌ د

ّای صحػت یاؼاو ؼفتٍ ؼا   ظاؼم ه

 یاؼی کى ای اجل هک  ه یاؼاو ؼقانین

ِای جنپ   ؼِؾ جُاو کی کنن هک عضنرپ

 ظاظٌ نّیع ؾنعگی خاِظانین

 ذّو یّسكن  ه چاٌ بیاباو غن انیؽ

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh98/
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ِانین  ِؾ ظِؼ مسظٌ جرـ کاؼ

 ضّل ؾمیى  ه انهل مى نیست آشًا

 مى ْاری نکستٍ رپ آسمانین

دنتش  گیؽم هک آب ِ ظاهن ردیغن نعا

 ذّو میکنًع با غن بی همزبانین

ّانی هک شع خزاو  ای الهل بُاؼ د

ّانین اؾ ظاؽ هاتن تّ بُاؼ د  

 گفتی هک آتشن ضنهانی ِلی هچ وّظ
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 ربضاستی هک رب سؽ آتم نهانین

 شمعن ظریست ؾاؼ  ه بالیى هک شهریاؼ

 مى نیؿ ذّو تّ همعم وّؾ نُانین

 

 شعل شماؼٌٔ ۹۹ - باظٌ ِحعت

 سؽ ربآؼیع حریلاو هک سبّئی زبنین

ّاب ؼا ؼزت ضپیچین ِ  ه وّئی زبنین  خ

فی استباؾ رد خن كلک باظٌ ِحعت قا  

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh99/
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 سؽ ربآؼیع حریلاو هک سبّئی زبنین

 هاهتابست ِ قکّت ِ ابعیت یا نیؿ

 سؽ سپاؼین  ه مرؽ حن ِ هّئی زبنین

 خرهق اؾ جیؽ كلک ظاؼم ِ کشکّل اؾ هاٌ

 ات  ه ردیّؾٌ شبی رپهس  ه کّئی زبنین

 ذًع رب سینٍ ؾظو سنگ محػت باؼی 

 سؽ  ه قکّی رد آینٍ ؼِئی زبنین

  امشب ها ؼاستآؼی ایى نعرٌ مستاهن هک
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  ه سؽ کّی بت رعبعٌ دّئی زبنین

 خیهٍ ؾظ ارب بُاؼاو  ه سؽ نبؿٌ هک باؾ

ِاو رب ظب دّئی زبنین  خیهٍ ذّو سؽِ ؼ

 شیب ِ کن سنجم ها ؼا نشؿظ ِؼهن هک ها

 آو رتاؾِی ظغیقین هک مّئی زبنین

 شهریاؼا سؽ آؾاظٌ هن سؽباؼ تى است

 هچ ضؽِؼت هک ظم اؾ سؽ هگّئی زبنین
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 شعل شماؼٌٔ ۱۳۴ - یّسق گن گشتٍ

 یا ؼب آو یّسق گن گشتٍ  ه مى باؾؼقاو

 ات غربطاهن کنی ضیت حزو باؾؼقاو

یی هک  ه یعقّب ؼقانعی یّسق  ای خعا

 ایى ؾهاو یّسق مى نیؿ  ه مى باؾؼقاو

و  ه ذمى باؾنمانع  ؼِنقی بی گل خًعا

و  ه ذمى باؾؼقاو ّگل خًعا  یاؼب آو ن

یا مپسًع  اؾ غن سعضتم آؾؼظٌ خعا

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh104/
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ٌ ها ؼا  ه ِطى باؾؼقاوآو سفرطرظ  

 ای صبا ظر  ه رپیهانی مى بخهائی

 اتؼی اؾ غرٌ آو ػُعنکى باؾؼقاو

ّاؼ  ه رد باؼ امیؽ  شهریاؼ ایى رد شه

 ات فهانع كلکت ؿوع رپو باؾؼقاو

 شعل شماؼٌٔ ۱۳۵ - کنح هالل

 ضلّتی ظاؼین ِ زالی با خیال خّیصتى

ؼظهاو كلک زالی  ه زال خّیصتى  ظر صػا

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh105/
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 ها رد ایى ػالن هک خّظ کنح هاللی شیب نیست

 ػالمی ظاؼین رد کنح هالل خّیصتى

ٍ اؼؾانی نّظِظتاوقا ه ظِظت هه   

ّاهن ؾری بال خّیصتى  مى سؽی آوّظٌ خ

 رب امکل نقى ِ رد نقى امکل خّیم نیب

 ظر  ه نقى ظیگراو ظیعی امکل خّیصتى

 کاهس ضّ آب حرامت کى  ه مخمّؼاو سبیل

 سفرٌ پنُاو می کًع انو زالل خّیصتى
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 شمغ زبم اصرِؾ ؼا اؾ خّیصتى وّؾی هچ باک

ِال خ  ّیصتىاِ دمال دمغ دّیع رد ؾ  

 ضاغرم اؾ هاجرای ػمر بی زاصل ظرفت

 شیپ ینیب کّ طز اِ رپسن هآل خّیصتى

 آسماو ضّ اؾ َالل اربِ هچ می اتبی هک ها

 ؼش نتابین اؾ هم ارب ِ َالل خّیصتى

 هلذّ ػمرم بی ِ ا بگػشت ها هن قالُا

 ػمر ضّ ربچیى بكاِ هاٌ ِ قال خّیصتى
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 نارعاو معرت سؽای شهریاؼانًع ظیک

ّاو شعال خّیصتىشهریاؼ ه ا شعل خ  

 شعل شماؼٌٔ ۱۱۳ - اقبال مى

ّکب بخت همایّو  ال مى  تیؽٌ ضّو شع ک

ِاژضّو اقبال مى ِاژضّو گشت اؾ سپهر   

گاو ظیعم يگفتن ردظ ظل گان  خًعٌ بی

 آشًایا با تّ ضّین ظر ه ظاؼظ زال مى

 با تّ بّظم ای رپی ؼِؾی هک ؿقل اؾ مى ظریخت

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh113/
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ّال مى ِای رب اح  ظر تّ هن اؾ مى ظرزیی 

ّاهع بی کف ِ تنُا مرا ؼ ِؾگاؼ اینكاو هک خ  

 قا ه هن رتسن نیایع ظیگر اؾ ظنبال مى

 قمری بی آشیانن رب ظب بام ِ ا

ظی مشکى آخر بال مى  ظاهن ِ آبن نعا

 باؾظرظانعم عًاو ػمر با خیل خیال

 ضاغرات کّظکی آمع  ه استقبال مى

 خرظ ِ ؾیبا بّظی ِ ؾضق رپیهاو تّ بّظ
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اٌ  ال مىاؾ کتاب عضن اِؼام سی  

 ای صبا ظر ظیعی آو مجمّهع گل ؼا بگّ

 خّل رپاکًعی ؾ هن هیؽاؾٌ آهال مى

ّاظت ظر بّظ با کاؼقاؾ  کاؼ ِ کّشم ؼا ح

کلُا کًع زالل مى  شهریاؼا حل مش

www.hafezasrar.blogfa.com 
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