
1 
 

 

 
 
 

 ابولحسن ورزی

 
 

ھجری شمسی، ) 1293بوالحسن ورزی، فرزند حسین فالح زاده به سال (ا            
شد، و  دانشکده حقوق واردو دبیرستان متولد شد. پس از تحصیالت ابتدائی  تھران در

پس از پایان تحصیالت دانشگاھی در رشته قضائی موفق به اخذ درجه لیسانس شد. 
 یوزارەتخانمختلف  پست ھای سالھا در  درآمد و  وزارت دادگستری ب استخدام

و در شھر  1373او در سال  .وی از غزلسرایان بنام معاصر استمزبور خدمت کرد. 
 تھران دارفانی را وداع کرد. 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 ابوالسن ورزی نمونای از غزلیات
 
 
١ 
 

 در دلم یادی از آن رخسار زیبا مانده است
 پرتوی از او در این آیینه پیدا مانده است                                        

 ھیچ دانی چیست این سرخی که در چشم منست؟؟
 کز کاروان اشک بر جا مانده است آتشی                                        

 در نگاه گاھگاھت شعله ای دید از ھوس
 گر به چشم حسرتم برق تمنا مانده است                                         

 سایه ای بر جویبار اشک غلتان منست
 آنچه در این باغ، از آن سرو باال مانده است                                        

 از بھار بی نشان عشق من دارد نشان
 آن گل تنھا که در دامان صحرا مانده است                                        

 روزھا در حسرت فردا به سر شد ای دریغ
 دیگر از عمرم ھمین امروز و فردا مانده است                                        
 ی گذشتھمچو سیالب بھاران دور شیدای
 وز گذشت او ھمین آشوب و غوغا مانده است                                       

 گر ز رسوایی گریزی، من خود این گویم که نیست
 دیگری جز من که در این شھر، رسوا مانده است؟                                      

 جز دل خلوت گزین من کجا آید بدست
 آنکه با صد ھمنشین پیوسته تنھا مانده است                                      

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.zamzar.ir/21038
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 آمد اما در نگاھش آن نوازشھا نبود
 اش را مستی رویا نبودچشم خواب آلودە                                  

 ی دل شسته بودنقش عشق و آرزو از چھرە
 ی سیما نبودشیدایی در آن آیینعکس                                   
اش گرمی نداشتلب ھمان لب بود اما بوس 

 دل ھمان دل بود اما مست و بی پروا نبود                                  
 در نگاه سرد او غوغای دل خاموش بود

 برق چشمش را نشان از آتش سودا نبود                                  
 درخشان را ولی در این صدفدیدم آن چشم 

 گوھر اشکی که من میخواستم پیدا نبود                                  
 بر لب لرزان من فریاد دل خاموش شد

 آخر آن تنھا امید جان من تنھا نبود                                   
 جز من و او دیگری ھم بود اما ای دریغ

 زآن عشق جانفرسا نبود  آگه از درد دلم                                   
ای زآن خرمن زیبایی امای نداده خوش 

 تا نبودی در کنارم زندگی زیبا نبود                                  
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 از تو دورم من و دیوانه و مدھوش توام
 آغوش توامآنچنان محو تو گشتم که در                          

 یکدم از دل نبرم یاد دالویز تورا
 گرچه چون عشق ز دل رفته فراموش توام                         

 نگه گرمم و در چشم سخنگوی توام
 ام و در لب خاموش توامھوس بوس                         

 ھمچو اشکی که ز جان ریخته در دامن تو
 یی که ز دل خاسته در گوش توامچون صدا                          

 پای تا سر ھمه طوفانم و آشفتگیم
 بحر پر موجم و عمریست که در جوش توام                          

 گرچه در حسرتم از دوری برق نگھت
 زنده با یاد تو و گرمی اغوش توام                           

 در دل این شب تاریک که چون بخت منست
 تا سحر منتظر صبح بناگوش توام                          

 خاطر نازکت آزرده شد از خاطر من
 بار سنگینم و آویخته از دوس توام                         
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 دھان از گفتگو بستم ،ز بس زخم زبان خوردم
 روی آرزو بستمدر دل را ز نومیدی به                                         

 دمادم اشک خون ریزد  صراحی وار از چشمم
                                       ی خونین خود را در گلو بستمچو راه گری 

 به عھد سست او از دست دادم زندگانی را
 سزای خویشتن دیدم که پیوندی به مو بستم                                       

 خلوتگاه دل گنج غم او رانھان کردم به 
                                       ی خاموش راه جستجو بستمبر این ویران 

 ز بس با نامرادی خو گرفتم من به روی دل
 در امید را با دست خویش از چارسو بستم                                        

            به امیدی که اندازد نظر بر جان بیمارم
 نگاه دردمند خویش را در چشم او بستم                                          

 چو پایم را برید از کوی خود دست از جھان شستم
 چو نامم را به خواری برد چشم از آبرو بستم                                        

 وفاداری ھمینم بس که با نومیدی از عشقش
 وفا را صرف او کردم امیدم را به او بستم                                         
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 در نگاه خاموشت راز دل ھویدا نیست
 از برون این مینا رنگ باده پیدا نیست                      

 باغ زندگانی را تو بھار جاویدی
 رافرصت تماشا نیستحیف دیده ی ما                      

 ھمچو شمع در پایت اشک گرم میریزم
 در بساط مسکینان بیشا ز این مھیا نیست                    

 با سکوت و تاریکی الفتی ست اشکم را
 چون به دامن شبھا این ستاره پیدا نیست                    

 غصه ھست و بیماری بی کسی پریشانی
 ی آزارم درد عشق تنھا نیستاز برا                    

 در سکوت پروانه صد دھان سخن باشد
 آشنا کسی چون او با زبان گلھا نیست                    

 تا جھان پر آشوب است گوشه ای بدست آور
 در کشاکش طوفان جای سیر دریا نیست                     
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 ھرگز کسی به روز من ناتوان مباد
 مانند من فسرده دلی در جھان مباد                          

 ام ز دل مھربان خویشبس رنج دیدە
 یارب دگر دلی به جھان مھربان مباد                         

 گر شد خزان بھار من از دوریت چه باک
 ای گل ترا بھار جوانی خزان مباد                       

 ایخود نشان ھرکس که میرود نھد از
 ی عشقت نشان مباداز من به جز فسان                       

 سوزد اگر چو شمع زبانم ز سوز عشق
 حرفی بغیر عشق مرا بر زبان مباد                      

 ھای دلم را شنید گفت:ھرکس که نال
 مرغی شکسته بال و جدا زآشیان مباد                    

 برای وفا دلم خوش آشیانه ایست
 جز برق عشق آفت این آشیان مباد                      
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 امز دست رفتام من و از پا فتادە
 امزآندم که دل به عشق بالخیز دادە                             

 ی غمممولود تیره روزی و پروردە
 امشب تیره زادەچون صبح آتشین ز                               

 جانم ز بیوفایی یاران نیمراه
 امتیره گشت و ھمان لوح سادەصد بار                               

 ام فروغ دل و جان من ببینبر چھرە
 اماست جبین گشادە چون صبح صادق                              

 ای ساحل نجات کجا جویمت که من
 امچون کشتی شکسته به طوفان فتادە                              

 ای چو باد بھار از کنار منتا رفت
 امچون گردباد سر به بیابان نھادە                              
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 امشاخی بشکستام کز برگ و بار افتادە
 امز نگون بختی ز چشم نوبھار افتادەا                              

 پایمال باغبانم در بھار زندگی
 امغنچی پژمردەام کز شاخسار افتادە                               

 ی من گور منبی نصیبی بین که شد گھوارە
                                امزار افتادەر شورەی بی حاصلم ددان 

 اندا ز بازار جھان گوھر شناسان رفتت
 امن که گنج گوھرم از اعتبار افتادەم                                 

 در گلستانی که گلچین غارت گل میکند
 امچو اشک شبنم از چشم بھار افتادە من                                    

 امھا تابیدەخورشیدم که بر ویران نور
 امکه بر روی مزار افتادەپرتو شمعم                                     

 از سبکباری نگردد پایمال من کسی
 امسایی سروم به روی سبزەزار افتادە                                     

 منزل مقصود را از من چه می پرسی؟ که من
 امدر این رھگذار افتادە  با دو چشم بسته                                    
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 در نگاھش آشنایی مرده بود                دیدم اورا، دیدم اورا، ای دریغ
  ی عشق و ھوس افسرده بودشعل                     در ته چشمان درد انگیز او

 ایبرق عشقی یا شرار کین                 در نگاه سرد و خاموشش نبود
 ایھمچو عکسی بود در آیین            م از اوپیش چشمم بود و من محرو

 اینکه چون بیگانه میبیند مرا؟                   وای بر من این دالرام منست
 بیند مرا؟ یا چو ناپیدا نمی                    بیندم از دور و پنھان میکند

 از چه رفت از خاطرش سوگند او؟               گر این دیر آشناستانازنین من 
 پس چه شد آن اشک و آن لبخند او؟       م و لب گر آن لب استشم اگر آن چشچ

 وای، پس آن بوی عشق انگیز کو؟          شان اوستاین ھمان گیسوی مشک اف
 خیز کو؟ شور آن آغوش آتش              این بر و بازو اگر زآن دلبر است
 ز او؟پس چرا مستی نمیریزد ا               این لب میگون اگر لبھای اوست

 پس چرا آتش نمیخیزد از او؟                      آرزوی بوسه گر دارد ھنوز
 دلشکن تر از دالزاری نبود؟                  ای خدا این سردی و بیگانگی

 بدتر از فریاد بیزاری نبود؟                این سکوت سرد و جانفرسای او
 یک نگاه سرد و سنگین ھم نداشت؟                گر نوازش رفته بود از چشم او
 دشنام و نفرین ھم نداشت؟ تلی                  بر لبش گفتار شیرین گر نبود

 نازنین من چنین بدخو نبود               ی رویای من بود اینکه رفتزادە
 او نبود  ی او بود اماسای               اینکه خاموش از کنار من گذشت
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 من که از عشق تو آرام دل و جان خواستم
 از بال آسایش و از درد، درمان خواستم                                        

 ھمچو شبنم حسرت نابودی خود میکشم
                                        ای گر از تو ای خورشید تابان خواستمبوس 

 من ھمان آوارگیست گردبادم، سرنوشت
 کی برای این سر شوریده سامان خواستم؟                                          

 آن نھال گلشن افروزم که در گلزار عشق
 ریخت بر من آتش از ابری که باران خواستم                                          

ی برقی شد و در خرمن جانم گرفتشعل 
 ی اشکی که از ابر بھاران خواستمقطرە                                          

 ای خدا، چون صبح روشن از کجا تابیده است؟
 آنکه من در خلوت شبھای ھجران خواستم                                         

ایحیف باشد گر شوی مھتاب ھر ویران 
 من ترا چون شمع پنھان در شبستان خواستم                                        

 تا ز باغت ھر نسیمی گل به دامن میبرد
 من سر خود را چو نرگس در گریبان خواستم                                      

ی دل شد چو گل پیراھنمرنگ از خوناب 
 خواستمتا ترا چون شبنم اشکی به دامان                                        

 دیگر از آشفتگی ھا میگریزم ھمچو موج
 من که در دریای دل پیوسته طوفان خواستم                                       

 از دل ھر صبحدم چون آفتاب آمد برون
 راز آن مھری که من در سینه پنھان خواستم                                      
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 چشمم و دل محو تماشاست ھنوزرفتی از 

 عکس روی تو در این آینه پیداست ھنوز                              
 ھرکه در سینه دلی داشت به دلداری داد

 ی ماست که تنھاست ھنوزدل نفرین شدە                              
 در دلم عشق تو چون شمع به خلوتگه راز

 در سرم شور تو چون باده به میناست ھنوز                                
ی فردای منستگرچه امروز من آیین 

                              ی فرداست ھنوزدل دیوانه در اندیش 
ام از شرم و زبان نگھملب فرو بست 

 نوزپیش چشمان سخنگوی تو گویاست ھ                              
 رفتی از چشمم و دل محو تماشاست ھنوز

 عکس روی تو در این آینه پیداست ھنوز                              
 ھرکه در سینه دلی داشت به دلداری داد

 ی ماست که تنھاست ھنوزدل نفرین شدە                               
 در دلم عشق تو چون شمع به خلوتگه راز

 در سرم شور تو چون باده به میناست ھنوز                               
ی فردای منستگرچه امروز من آیین 

                             ی فرداست ھنوزدل دیوانه در اندیش 
ام از شرم و زبان نگھملب فرو بست 

 پیش چشمان سخنگوی تو گویاست ھنوز                             
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 از عشق آمد و آتش به دل و جانم زد
 ی گریانم زدەخنده بر سوز دل و دید                             

 من که دامن ز غم عشق کشیدم ھمه عمر
 ی سوزنده به دامانم زدآتش این شعل                             

 پرتو چشم سیاه تو به اشکم افتاد
 ی سوزنده به دامانم زداین شعلبرق                            

 پرتو چشم سیاه تو به اشکم افتاد
 خنده به بارانم زد برق این شام سیه،                           

 اشک عشق آمد و گل ھای امیدم بشکفت
 خیمه این ابر بھاران به گلستانم زد                          

 غم عشق آمد و در خلوت دل جای گرفت
 پرچم شادی خود بر دل ویرانم زد                         

 ھمچو رگبار بھاری که به دریا ریزد
 خود را به دل غرقه به طوفانم زد عشق،                          

 از غم و درد تو ای عمر چه کم داشت دلم
 باز درد دگری آمد و بر جانم زد                           
 ای جلوه کندینھمچو خورشید که در آ
 ی حیرانم زدەتو بر دیدبرق رخسار                            
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 آن شب که ترا بادگری دیدم و رفتم

  چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم                            
 مانند نسیمی که نداند ره خود را

  گلستان تو برچیدم و رفتمدامن ز                             
 یا ھمچو شعاعی که گریزنده و محوست

                             ی دیوار تو تابیدم و رفتمبر گوش  
 تو چه دانی ی دولت!ای کوکب تابندە

  کز این شب تاریک چه ھا دیدم و رفتم؟                              
 که در خلوت او اشک فشانی! ای شمع!

                               ی بیجای تو خندیدم و رفتمبر گری  
 آن روز که دور از نگه مست تو گشتم

  در پای تو غلتیدم و رفتم چون اشک تو،                              
 آغوش تو چون محرم راز دگری بود

 پیوند دل از عشق تو ببریدم و رفتم                             
 ھر نغمه که برخاست از این بزم غم آلود

 نشنیدم و رفتم غیر از سخن عشق تو،                             
 ای باد که بازست به رویت در این باغ!

 این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم                              
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 امەی ناز آمدناز که من تشنناز کن 

 امبر سر کوی محبت به نیاز آمدە                           
ی خود را نگشودی به رخمتا در خان 

  امتم افسرده از آن خانه و باز آمدەرف                          
 پرتو روز ز خورشید رخت می طلبم

  اممن که از ظلمت شب ھای دراز آمدە                          
 زار شومدال تو  شکارآمدم من که 

  امباز آمدە چون کبوتر که به جوالنگه                           
 راز دل چشم سخنگوی تو آرد به زبان

 اممن از او در طلب جستن راز آمد                             
 نیست غیر از تو بتی بھر پرستیدن من

 امدای نماز آمدەگر به بتخانه به سو                            
ی من مھر و نوازش می خواستدل دیوان 

  اما تو را دید چو دیوانه نواز آمدەت                             
 خورشید زنم خیمه برتر ز سراپردەی
  امن که در کوی تو از راه دراز آمدەم                             

 چون سکندر ھوس آب حیات است مرا
 امفراز آمدەتو که به ظلمتکدەی عشق                               

 شعله بود ھمچون شمع  با زبانی که پر از
  امبه شبستان تو با سوز و گداز آمدە                            

 گوھر عشق ز طوفان بال باید خواست
 امن که طوفان زدەام بھر نیاز آمدەم                            
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 روزگاری که دلم واله و شیدای تو بود
 ای بود و در او داغ تمنای تو بودالل                     

 نقشی از ھوس بود اگر در دل من
  ی تو بودعکس آن نقش در آینی سیما                      

 بود اگر سنبل و گل در چمن زیبایی
  ی زیبای تو بودتو و چھرەموی مشکین                      

ی قامت جانپرور توجان من شیفت 
 در دل من ھوس روی دالرای تو بود                     

 غنچه خون در جگر از حسرت لب ھای تو داشت
 سرو را آرزوی قامت رعنای تو بود                      

 ماه با آن ھمه زیبایی و نور افشانی
  کی فریبنده تر از روی فریبای تو بود                        

 نه ھمین روی تو را دیده تماشا می کرد
  که نگاه ھوس من بسرا پای تو بود                        

 فارغ از دیدن گل بود و تماشای بھار
                      ام محو تماشای تو بودتا دل شیفت 

 بود پریشان خوابیزندگی در نظرم 
  گرنه تابیده بر او پرتو رویای تو بود                      

 ھای فریبنده برای دل منآرزو
 چون سرابی است که در دامن صحرای تو بود                      

 از زبانت نشنیدم من اگر راز دلت
 راز گوی دل تو دیده گویای تو بود                       

 شبنم من تا کندت تازه چو گل اشک چون
  چشم چون ابر بھارم چمن آرای تو بود                       

 از پرتو عشق  اشک من بود که شد جلوه گر
 گر یکی کوکب تابنده به شب ھای تو بود                        

 از تو ای عشق گھر جستم و طوفان دیدم
  مقصود به دریای تو بودآخر این گوھر                         

 ای دل سوخته غوغای تو را او نشنید
 عالمی گرچه پر از شور ز غوغای تو بود                         

 در دیار تو که عشق این ھمه رسوایی داشت
 ی من بود که رسوای تو بوددل شوریدە                          
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  باز آواره و تنھا ماندم
 کنم؟ چه شیدا پس از این با دل

 !من دلای فروزنده چراغ 
 کنم؟ چه شبھابی تو در ظلمت 

 
 افتادم دور چو تواز دیار 

 مشھره در شھر به آوارگی
 !من کش محنت دلای امید 

 مرحم کن، رحم! به بیچارگی
 

 زادم مادر من از آن دم که ز
 سرنوشتم غم و تنھایی بود

 ثمرم بی زندگیحاصل 
 بود رسوایی و شیدایی درد

 
 !جان مونس ای توتا که دورم ز 

 طلبم می خدا ز را خودمرگ 
 ھمه ی اعضای تنم نعره کشند

 که تو را، باز تو را می طلبم
 

 خویشی جان و دل در نھانخان
 امافروخت تو، عشقآتش 

 تو پرور ھوسیاد آغوش 
 امسوخت دل به آتش دزن
 

  توگریه می کردی و من در بر 
 پوشیدم سفرخسته دل رخت 

 تشنگی بس که به دل بود، مرا
 توشیدم را تواشک چشمان 
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 ریخت توزان ھمه اشک که از چشم 

 ننشاند را دلت گرچه طوفان
 ماند عشقیھمچو یادی که ز 

 جای یک قطره بر این دفتر ماند
 

 بحر دل در شفقمانده چون عکس 
 من دفتر بر تورنگ لبھای 

 ی خونی این چشمجوشد از سین
 منر از آذر ت سوزندهشعر 

 
 جگرم جداییسوزد از داغ 
 کنید چاره مرادوستان درد 

 مرا به من آرید دالرام
 کنید آوارهرحم بر این دل 

 
 !ی ناز؟ھیچ داری خبر ای مای
  کردی منکه چه با جان و دل 

 نشاندیک جھان اشک، فرو ن
 آتشی را که تو روشن کردی

 
 توست پی در صفت سایه مندل 

 منیگرچه تو بی خبر از حال 
 ھر کجا باشی و ھر جا باشم،

 !منی مال منی،عاقبت مال 
 

 

 


