
 
 رزاەز یدیشەدریحام. و ،یکورد ەب یرازیحافز ش ستاۆمام ەکانیەڵزەغ
 

 االایهاالساقی ادرکاساوناولها
 ی افتاد مشکلهالکە عشق آسان نمود اول و

 :حافظ
 وەرە پیاڵە وەچەرخێنە بە گەردیش ساقی مەی بابێ
 ئەوینداری چەتوونە بۆم،بە بێ مەی ڕێگە تەی نابێ
 لە ئەو بۆنەی کە بای سروە،کراوە دێ دەکا کەزیەیی

 و دەرد،،،، بەڕێکە پیاڵەکەم  بابێ دڵم پڕ بوو لە ئاخ
 نییە لەو ماڵی گیانان من،،،،لە بۆم ئارام و ئاسایش
 ئەوە کاروان بەرێوەن زوو،،، دەرنکە دەڕوا گیر نابێ
 لە مەی هەڵکێشە بەرماڵت،،بە گفتی پیری مەیخانە
 پیاو چاک قەت لە رێووڕەسم ئەوالە بی خەبەرنابێ

 ژەیی گرداوشەوی تاریک وو ترسی ئەو شەپۆلوو، ها
 لە سارا کێ دەچێژێ دەرد،،،،،هەزاران کاروان بابێ
 هەموو کارم لە خۆڕایی ،،،،بە ڕیسوایی سەری کێشا
 شراوە،چۆن دەمێنی دەرد،،،کە ڕیسوایی لە ڕیسوابێ
 لە ماڵی خۆشی دیوارم ئەوە کێشا،،، لە دەوری خۆم

 بێ "شا"دڵم خۆشە وەکوو حافز، ئەگەر یارم لە سەر
 

 .وەدابە-١/٨/٦١١٢-رزاحامیدرەشیدی زە
١ -
 
 
 
 
 



 یاری اندر کس نمی بینیم یاران راچە شد
 دوستی کی آخر آمد دوستداران را چە شد

 :حافظ
 یاری نابینم نەتشت کەس،خێڵی یاران چوونە کوێ؟

 دابی یاری بۆ بڕاوە، دۆستی جاران چوونە کوێ؟
 ئاوی حەیوان بۆ بە لیخن خدری پێ پێرۆز لە کوێی؟

 گوڵ دەبارێ،بای بەهاران چوونە کوێ؟خوێن لە لێوی 
 !کە دۆستم مافی دۆستی دایەوە: کەس نەبوو بێژێ

 چاکناسی،، بۆچی فەوتا،لێو بە باران چوونە کوێ؟
 سەیرە کە لەو بەندەنە،ئەو کەوری لەعلی بوو نەزۆک

 و حەولوو دەولی،خۆروو باران چوونە کوێ؟ تێکۆشان
 وانئێرە خاکی دولبەران بوو، شوێنی هەستی مێرە

 مێرەوانی دوایی کەی هات، ناوداران چوونە کوێ؟
 گۆیی ڕکبەرکێ،ئەوە کەوتۆتە ناو مەیدانی گەل

 کەس بەرەو ئەو ئۆلکە نایە،نۆبەداران چوونە کوێ؟
 سەت هەزاز گوڵ هاتە پشکون،دەنگی یەکبولبول نەهات

 پۆلی بولبول چ بە سەرهات،ئەو هەزاران چوونە کوێ؟
 ە،لێنادا کە عوودوەک بڵێی سووتاوە سازی زەهر

 زەوقی مەستی بۆ نەماوە،مەی بخۆران چوونە کوێ؟
 حافزا، سڕڕی خودای سەر بەستەیە،تێی ناگا کەس
 ڕۆژگار باشتر دەزانێ، شۆڕە سواران چوونە کوێ؟؟ 

 .وەدابە.ی زایینی١٦/٥/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا
١١١ 

 
 چون شوم خاکی رهش دامن بیفشاند زمن

 بگردان،رو بگرداند زمنور بگویم دل 

 :حافظ

 چۆنە ببمە تۆزی بەر پێی،بخشێ داوێنی لە من
 گەر دەڵێم دڵ وەربگێڕە، ڕوو دەسووڕێنێ لە من

 ڕوگەیی جوانی وەکوو گوڵ،ئەونیشان هەرکەس دەدا



 پێی دەڵێم گەر دایبپۆشە، دایدەپۆشێنێ لە من
 :گوتمە چاوی خۆم بە ئیما، چاوەکی لێ داگرە

 جۆگەی خوێن بکێشێنێ لە من پێی گوتم دەتوێ کە
 ئەو بە خوێنم تێنووە، ئەمنیش بە لێوی چۆن دەبێ

 حەز لە وی من وەرگرم، یان داد بەستێنێ لە من
 گەر وەکوو فەرهاد، ڕوحیشم لێ بدۆڕێ نیمە باک

 زۆر حەکایەت هەن لە شیرین کە دەمێنێنێ لە من
 گەر وەکوو شەم بچمە پێشی،بەرمزەی گەپ دەیگرێ

 دڵی ناسکی، دەڕەنجێنێ لە من گەر دڵم بێشێ،
 من بە وییم دۆڕاندوە گیان، چاو لە لێوانی بکەن
 وا بە تشتێکی گەلێ کەم ،کە دەمێنێنێ  لە من

 تۆ قوتابی دەرسی خەم بووی حافزا سەبرت هەبێ 
 با ئەوین لەو گۆشە دا،  ئەفسانە بخوێنێ لە من

 وەدابە.ی زایینی١/٦/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٢٣٦ -

 
 
 

 هواخواە توام جانا و میدانم کە میدانی
 کە هم نادیدە می بینی و هم ننوشتە میخوانی

 :حافظ
 ئەڤینداری ئەوینی تۆم ،دەزانیشم کە دەیزانی

 ئەوەی نادیترێ دەیبینی،لە وەی نانووسرێ دەڕوانی
 بە سەرکۆنە مەدە گوێچکە لە نێوان ئاشقەو ماشقە

 یەزدانیکە کوێر هەر گیز نابینێ،،، نەخازا سڕڕی 
 کەزیت لێک هاوەاڵ فەرموو،،، دڵی سۆفی بڕەقسێنە
 لە هەر جینگوڕ جلوو بەرگی دەبینی بووتی پنهانی
 کلیلی قفڵی داواکەر، لە ناو دوو برۆی کەوانی تۆن

 الم توخواڵ، وەکە گرێی دڵ لە پێشانی وەرە دانیشە 
 مەلەک هەردیان کە ڕامووسی،لە کڕنۆش بردنی ئادەم

 فیان دی،لە زێدە حەدی ئینسانیلە جوانی تۆوە لوت



 چرای ڕووناکی چاوانم، شنەی بای زولفی دۆستانە
 خودایە کۆی ئەزیزانم، نەکات بای خەم پەرێشانی
 مخابن کاتی پڕ بایەخ، بە بێهوودە لە دەستان چوو
 تۆ قەدری کات ناناسی،مەگین خەم لێت بێ میوانی
 تۆ دڵ ئێشی لە یارانت، بە کارزانی مەکە حیساب

 ڵ کە، ڕەنج و بێدادی لە ڕێگای وادە ئاسانیقەبوو
 !خەیاڵی چەنبەری زولفی، فریووی تۆ دەدا حافز
 !مەبادا،،ئاڵقەیی ئەو بەختی نامومکین بڕاژانی

 وەدابە . ی زایینی٢/٢/٦١١٢ -حامید رەشیدی زەرزا
٥١٢ -

 
 
 

 گلبن عیش میدمد، ساقی گلعذار کو
 بادبهاری می وزد بادە خۆشگوزار کو

 :حافظ
 نەمامی شاهی دەڕوێ، گوڵدەمی چاو خومار کوا؟
 شنەی بەهاری ئەوە دێ،بولبولی لێو بە بار کوا؟

 هەر گوڵێ نوێ لە گوڵدەمێ، بیر دەکاتەوە، بەاڵم
 ، چاوی دەئیعتووبارکوا؟ ئەو قسە وەرگرە لە کوێ

 و سەرخۆشی،تەنیا شتێکی لێکەمە مەجلیسی بەزم
 وا؟دەمی بەیانی خۆشنەفەس،بۆنی کەزی دەیار ک

 گواڵن جوان فرۆش نین،،،،تەحمول بکە بای سەبا
 دەستم بە خوێنی دڵ بووە،لە ڕێی خودا نیگار کوا؟

 شەمی بەیانانە،،ئەگەر،،،الفی لە ڕۆگەیی  تۆ دا
 نەیار زوان درێژ بوو،،،،،،،خەنجەری ئاودار کوا؟

 مەگین لە لێوی من ئارەزو ناکەی ئەتۆ ماچ؟: وتی
 ت و،ئیختیار کوا؟مردم ئەمن، لەو هەوسە، قودڕە

 حافز ئەگەرچی لە وتە،خاوەنی گەنجی حیکمەتی
 لە خەمی ڕۆژگاری پەست،،تەبعی،وتە گوزارکوا؟

 .وەدابە-٢/١/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا



٢٢٢ -
 

 

 زلف آشفتەو خوی کردەوخندان لب مست
 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی دردست

 :حافظ
 لێوی مەستزولفی ئاڵۆزوو،،،،،،،،دەمی پڕ پێکەنینوو، 

 بەو کراسە هەڵدڕاوە،،،،،،، پیاڵەیی مەی وا لە دەست
 چاوەکەی دەریای شەپۆلوو،لێوەکەی ئەفسوونی خوێن

 دەست دوێشەوێ الی نیوە شەو هات،بوو سەرینم باسکی
 :بردیە بن گوێچکەم دوو لێوی،،،،، وا بە سرتە پێی وتم
 ئاشقی دێرینی من، بێداری،،، یان خەوفتوویە، خەست

 ئەوهالە مەی شەوگیڕی،،،،،، پیشکێشی بکەنئاشقێک 
 !!کافری ئیشقە،،،،،،،،، ئەگەر بێتوو نەبێ بادە پەرست
 دەی بڕوو زاهید ئەتۆ،، ئەو عەیبە،بەس بەگرە لە من

 لەکوێ مەعلوومە کە ئەو توحفە، بە مە نەدرا ئەلەست
 ئەو کەسەی ئەومەی لە پیاڵەی ئیمە کرد،خواردمانەوە

 بەهەشتە، یا شەڕابی لێوی مەستسا ئەگەر خومرەی 
 پێکەنینی جام و مەی،،،،،،، کەزییەی گرێکراوی  نیگار
 بە دەیان تۆبەی وەکوو ئی حافزی،،،، بشکاند خەست

 وەدابە-٦٥/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٦٢ 

 

 

 
 سحرباباد میگفتم حدیث آرزومندی

 خطاب آمد کەواثق شو بالطاف خوداوندی
 :حافظ

 گیانە حەدیسی ئارەزوومەندیبە بام دوێنێ دەگوت 



 بە من ئیلهام کرا ئەمڕۆ،،،،،،،،،،دڵۆڤانی خوداوەندی
 دوعاو ئاخی شەوو رۆژێ،،،،، کلیلی رێگە مەخسوودە

 ئەبەو رێدا بڕوو سەرڕاس،دەگەی بەو خاڵی پەیوەندی
 قەڵەم نیتی زوانی وا،،،، کە سڕڕی ئیشقی دەر ببڕێ

 ەندیسەرووی ئەو حەدی تەقدیرە، بەیانی ئارەزووم
 ئەتۆ ئەی یوسپی میسری،،،،،لە خۆ بایی بە پاشایی 
 وەبیرت بێنەوە باوکت،،،، چ لێهات مێهری فەرزەندی
 جەهانی کۆنی ڕووجندی،کە زاتەن نیتی هیچ روحمێ

 لە لوتفی وی چ دەخوازی،ئەویش هەر بەندەیەو،بەندی
 کە ناکا شاهینی وەک تۆ،، تاماع لەو هێسکی بڕزیوە

 ،،،،، ببێتە چەتری ناوەندیمخابن سێبەری هیمەت،
 ئەلەو بازارە قازانجێ،ڕەزای خوایە، بە ئەهلی دڵ

 خواڵیە مونعیمم فەرموو،،، بە دەروێشوو ڕەزامەندی 
 و هەڵپرکێ بە شێعری حافزی شیرازی،،دەکەن شایی

 و،،، تورکانی سەمەرقەندی بەڵەک چاوانی کشمیری
 وەدابە-٥/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٢١٥ -

 

 
 
 
 
 

 ببرد از من قرارو طاقت و هوش
 بت سنگین دل، سیمین بناگوش

 :حافظ
 و هۆش ستاندی لێم قەراروو تاقەت

 کچێکی دڵ ڕەق و زێوین بیناگۆش
 گوڵێکی ناسک ئەندامی خڕوو خۆڵ

 لە بن لچکە،لە دڵ دەیبرد دڵووهۆش



 !لە تاوی ئاگری سەودای ئەوینی
 وەکوو ئاوی کوڵیو،قژقژ دەدەم جۆش

 من، گەر بام کراسیدەبووم ئاسودە 
 لە باوشما دەگرت هەر چرکە دەم نۆش

 ئەگەر بڕزن سەرانسەر ئێسکەکانم
 ئەمن ناکەم ئەوی هەرگیز،فەرامۆش

 دڵوو دینم، دڵوو دێنمی ببردووە
 بەرۆکوو، یەخەوو،گەردەن،بیناگۆش

 دەواو دەرمانی تۆیە، ماچی حافز
 و ساتی سەرخۆش دەمی بمژە لە کات

 
 وەدابە-ی زایینی١١/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٣١١ -
 
 
 

 اال ای  طوطی گویای اسرار
 مبادا خالیت شکر زمنقار

 :حافظ
 ئەرێ ئەی تووتیەکەی دەم پڕ لە گوفتار
 بە خورجێنت لە دەم دەڕژێت قسەی یار

 و، دەمت گوڵ سەرت سەوزوو، دڵت خۆش
 دەباری غونچە، لەو لێوو، دەم وو، زار 
 دۆستبەسە ئەو لەبزی سەربەستە لە گەڵ 
 وەرە بۆم هەڵبڕێژە  قەند بە خەلوار 
 گواڵوی ئەو دەمت بێنە، کە بۆن کەم

 کە پێی بێ،بەختی نوستووم ئەوشۆ بێدار
 چ بوو لەو پەردەیە دەرچوو کە وێژەر
 دەرقسێنێ ئەوە هەم مەست و، وشیار

 ئەلەو ئەفیوون، کە مەیگێڕ تێکەڵی کرد
 حەریفان خۆ نە سەریان ما،نە دەستار



 تێشکا، بۆ چۆڕێ ئاوێسکەندەر 
 بە زێڕوو، زۆر،کە ممکین نابێ زۆر کار

 وەرە حاڵی مە،، خاوەن دڵ، بپرسە
 بە لەبزێکی کەمووکەو،، مانا یەکجار
 تۆ ئەی گوڵدەم، کە دینت بردوەو،دڵ

 کەمێک ڕوحمت هەبێ،بەسیەتی ئازار
 مەبێژە سڕڕی مەستی تۆ بە ڕووپۆش 

 حەدیسی گیان مەڵێ بەو نەخشی دیوار
 فی دەوڵەتی ئەو  شای زەمانەبە لوت

 ئەمیری شاعێران بوو، حافز ئەوجار
 کە ئەو لوتفی هەبوو دەرحەق غوالمان

 بپارێزرێ لە زەلەی دین و دیندار
 .وەدابە -١١/٢/٦١١٢= حامید ڕەشیدی زەرزا

٦٢١ -

 

 
 

 چرا نە درپی عزم دیار خود باشـم
 چرانە خاک سرکوی یار خود باشم

 :حافظ
 شاری خۆم نەبمبۆچی بە دوای دێوو 

 بۆچی ژێر پێی خۆڵی یاری خۆم نەبم
 ئەو خەمی غەوربەت چ ناهێنێ بەدەس

 بۆچ  گەداوو شەهریاری خۆم نەبم
 تابەکەی بۆ دوژمنان ببمە ویسال ؟

 بۆچی بەندەو، پەردەداری خۆم نەبم
 وا کە کاری عومر، ناپەیدایە، گوڵ

 بۆچ لە ڕووداو،الی نیگاری خۆم نەبم
 و گران وی پیسوەی لە دەستی ئەوخە

 گەر گلەم هەس، ڕازداری خۆم نەبم



 من لە الم ڕەندیوو، ئاشق  پیشە بوو
 بۆچی مەشغول کاروو باری خۆم نەبم
 رێنوێنی حافزی بوو، ئەو لوتفی خودا
 من کەچی وا،شەرەمەساری خۆم دەبم

 .وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٣٢٦ -

 
 

 
 

 ابر آذاری بر آمد باد نوروزی وزید
 میخواهم ومطرب کەمیگوید رسید وجە

 :حافظ
 هەوری نیسانم  بەدی کرد،بای نەورۆز هاتەوە
 لێرە پارە بۆ مەیوو، ئاوازوو، نەی، دەیباتەوە

 وا لە سەف  من خەجاڵەتباری گیرفانم، جحیاڵن
 ئیشق و موفلیسی بەاڵیە، دوژمنی ئاواتەوە

 قاتیشی  هاتبێت مرۆڤی،ئابڕو خۆ  نافرۆشترێ
 کە بایی بادەو گوڵ، التەوە ئەو جلوو بەرگە

 پیم وەیە دەکرێتەوە، لە دەوڵەتم کاری دوێشەو
 هەر دوعام کردوە هەتا کازیوە، بێ ڕەنگداتەوە
 بەو دەمە، پڕ پێکەنینە، گوڵ ئەوە هاتۆتە باغ

 وەک دەڵێن بە بۆنی گوڵ گۆیا خەمم دەڕواتەوە
 داوێنێ لەو عالەمی مەردی، بدڕێ چی دەبێ؟

 ،ناوبانگی پیس بشواتەوەبەڵکوو ئەو چاکە بشێ
 :ئەو لەتیفەم من لە لێوی لەعلی تۆ گوتوە،گوتت

 کەس وەکوو تۆ ئاوی زوڵمی کەزیەکەم ناخواتەوە
 کاتی پاشا،خۆی نەپرسی حاڵی مەزلوومانی ئیشق

 !!التریک ئیدی لە خۆشبەختی فکر ناکاتەوە
 لە دڵی حافز کێ بوو دای ئەو تیری ئاشق کوژ گوڵم



 شێعری دا زەوی دەشواتەوەفڕکەیی خوێنی، لە 
 وەدابە -١٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
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 بیا باما مورز این کینە داری
 کە حقی صحبتی دیرینە داری

 :حافظ
 وەرە تاکەی لە من دوورە کەناری
 لە مێژینەت حەقی یاری دەباری

 لە من ئەو نسحەتە بگرە لە گوێچکە
 کە بااڵترە لە گەنجینەت عەیاری

 کەی لە ڕەندانت دەپرسیبفەرموو 
 لە خۆروو مانگ هەتە ئاوێنەداری
 مەکە مەنعم لە ڕەندی شێخی زانا

 کە الساریە،لە حوکم و ئەمری باری 
 لە کڵپەی ئەو دڵەم ناترسی ئاخۆ
 دەپۆشی خەرقەیی پەشمینەداری

 بگە هاواری موفلیس و خوماران
 لە مەی دوێشەو ئەگەرماوەو بکاری 

 نەدی منلە شێعرت خۆشترم حافز 
 بە ئەو قورئان لە سینگتدا قەراری

 .وەدابە -١١/٨/٦١١٢ -حامید ڕەشیدی زەرزا
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 من کە از آتش دل چون خم در جوشم

 مهر بر لب زدە،خون میخورم وخاموشـم
 :حافظ

 ئەمن، کە لە گڕی دڵ، وەکوو خومرە لە جۆشم
 داومە لە لێوو دەم مۆر،،، خوێنی دڵم دەنۆشـم

 تەماح، لە لێوی جوانان کردن کە. خۆ کوشتنە
 بمبینە تۆ لەم کارە،چۆن بە گیان تێ دەکۆشم
 حاشا کە من ئیمانم،،،، بە تاعەتی خۆم هەبێ
 هەر ئەوەند،کە جارو بار، پیاڵەیەکی دەنۆشم

 تا کەنگێ ئازاد دەبم لە خەمی دڵ کە هەردەم
 خاڵی دەمی جوانێک ،ئاڵقە دەکات، لە گۆشـم

 ،،،،رۆژی سزا..امە بە پێچەوانەی نەیار،، هیو
 لوتفی عافووی دانەنێ،،،باری گوناح بە دۆشم

 باوکم باخی جەنەتی بە دوو دەنکە گەنم فرۆشت
 بیژوو بم،ئەو دونیایە بە دەنکێک جۆ نەفرۆشـم
 !!ئەو پارسا پۆشینەم ،،،، لە رێی دینداری نییە

 پەردە بە سەر سەت عەیبی نهێنیی دادەپۆشـم
 ە مەی سافی خممن کە نامهەوێ ننۆشم، جگە ل

 چبکەم کە وتەی پیری موغان نەچێتە گۆشـم
 و گۆڕانی و ئەوینی دڵ کە بۆم دەست بدا شایی

 شێعری حافزی دەبات،، کاتی هەڵپڕکێ هۆشـم
 .وەدابە-ی٦٦/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
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 گرم از دست بر خیزد کە با دڵدار بنشینم
 زجام وصل می نوشم زباغ عیش گل چینم

 :حافظ
 ئەگەر بێتوو لە دەستم بێ و بکرێ ڕۆژێ بیبینم

 لە جامی وەسلەکەی فڕکەم، مورادی خۆم وەدەس بێنم 
 شەڕابی تاڵی سۆفی کوژ، دەکا بنیادەکەم وێران

 تۆ مەیگێڕ ئەو دەمەت بێنە،بەرە ئەو گیانی شیرینم
 مەگین دێوانەمە ئەو شەو، خەوم نایەتە ناو چاوان

 لە خەونۆچکە پەری بینملە گەڵ مانگێ لە ئاخافتن،
 و چاوت مەی بە مەیخۆران دوولێوت شەکریدا مەستان

 منم لەو غایەتی حەرمان، نە شیرین و نە نووشینم 
 لە هەرتۆزێ کە با هێنایوو بەهرەی برد لە ئەنعامت

 گوڵم من بێنەوە یادت،،،،،، کە خزمەتکاری دێرینم
 نە هەرکەس نەزمەکی رێکخست شەکر دەرژێ لە گوفتاری

 هەوێردەی پێ ئەمن دەگرم، کە هێند چاالکە، شاهێنم
 ئەگەر باوەڕ ئەتۆ ناکەی، بچوو الی ئەو نەقاشی چین 

 دەیهەوێ کۆپی لە شێعری تام هەنگوینم" مانی"کە
 و نەبوون سپڵە،نە کاری هەر کەسە گیانە وەفاداری

 غوالمی ئەو ئەوینم من، کە لە رێی دادەنێم ژینم
 من فێر بە، نە لە حافز و ڕەندی لە تۆ ڕەمزی مەستی

 .و پەروینم کە هەر چرکە ئەبەو پیاڵە، ڕەفیقی مانگ
 وەدابە-٦٦/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا 
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 خدا را کم نشین باخرقە پوشان
 رخ از رندان بێ سامان مپوشان

 :حافظ



 لە بۆ الی خەرقەپۆشان،کەم گوزەر کە
 لە ڕەندانی، دەبێ سامان، نەزەر کە

 ە، گەلێ لەکە، دەبینرێئەلەو خەرق
 تۆ جلکی مەی فرۆشانە، دەبەر کە
 ئەلەو سۆفی وەشانە، چاو بپۆشە 

 لە گەڵ ئەو بادە خۆران هاوسەفەر کە
 .ئەتۆ دڵ ناسکی، ناهێنی تاقەت

 ڕەزاگرانان ئەلەو مەجلیسە دەر کە
 کە مەستت کردووم خۆت،لێم مەشارۆ

 کە نووشت دا،لە زەهر سەرفی نەزەر کە
 خوێناوی تێزاوە سوڕاحی مەی کە

 لە پیسی وانە، تەرکی ئەو نەزەر کە
 دڵی حافز وەکوو مەنجەڵ لە سەر کوچک

 لە کوڵ دایە، خەمی خۆتی  وەسەر کە
 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا
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 مراعهدیست با جانان کە تا جان دربدن دارم
 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

 :حافظ
 ارانم،،،،،، هەتا گیان لە بەدەن دایەبەڵێنم دا بە ی

 و تەن دایە و گیان هەوادارانی کووچەی وان لە ڕوح 
 سەفای ئەو خلوەتی خاتر، لە خاکی پاکی کوردستان 
 رووناهی چاوو نواڕی دڵ، ئەلەو مانگی خوتەن دایە
 بە تاسەی و ئارەزووی دڵ، دەکەم چاوی خەیاڵم کل

 ەنجومەن دایەلە ناو ئەو ئ چ باک لە گفتی بەدگۆیان
 هەمە لەو ماڵە من سروێ، لە بەژنی سێبەری بەرزی



 دەیان سروو سەمەن لێرە، لە ناو باخی وەتەن دایە
 دەیان لەشکر لە جوانچاکان لە بۆم دانێنەوە بۆسە

 لە دەس لەشکر شکەن دایە کلیلی ڕەمزی سەرکەوتن،
 هەمە کە،کلکەوانەی لەعل، دەدەم الفی سولەیمانی

 پێیە،چ گوێم لە ئەهریمەن دایە کە ئیسمی ئەعزەمم
 ئەتۆ ئەی پیری فەرزانە،، ،مەکە مەنعم لە مەیخانە

 دایە ،لە ناو پەیمان شکەن خەمی ئەو تەرکی پەیمانە
 خودایە ئەی ڕەقیب ئەو شەو،دەمێک چاوت بقووچێنە
 لە گەڵ ئەو لێوی خامۆشت،دڵم لە سەد سوخەن دایە

 یە دڵلە ناو گوڵزاری شانسی تۆ،دەکەم کەیفێ لە بۆ
 ،نە بەرگی یاسەمەن دایە نەدەربەندی گوڵی نەسرین

 بە ئاشق ناوی دەرکردوە،لە ناو خەڵک حافزی شیرازی
 منیش وەک وی دڵی پیرم،گوڵەو جێی لە چەمەن دایە

 .وەدابە-١١/٨/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
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 مدامم مەست میداردنسیم جعد گیسویت
 .جادویتخرابم میکند هردم فریب چشم 

 :حافظ
 دەکا مەستم بە دایم ئەو شنەی زولفی پەرێشانت

 لە دینم وەردەگێڕێ، ئەو دوو چاوی دوور لە ئیمانت
 لە دوایی ئەو هەموو سەبرە، دەشێم چرکێکی بدبینم

 شەمی دڵ بێم و بایسێنم، لە ژێر کانی دوو لێوانت
 دەزانیت بۆ ئەمن کۆپی دڵی ئیشقیم لە ال بەرزە؟ 



 ئەوینێکە،لە نوسخەی دەردوو دەرمانتڕوحیش کۆپی 
 دەخوازی کە لە دونیا دا بەهەشتێکی لە نوێ چێکەی   

 بە سروە بێژە خۆی بابێ،لە ڕووت الدا پەچەی جوانت
 وە یا کوو دەتهەوێ ئاخۆ کە ئەو دونیایە، وێران کەی
 کەزی خۆت ڕاوەشێنە، با،ببن گشت گیان بە قوربانت

 ماوی مەزلوومینمن و سروەی هەژار لێرە،دوو لێ قو
 ئەمن بۆ چاوی سێحراویت،، وە ئەو زولفی پەرێشانت

 ...بەهەشتی تۆ، دەڵێم حافز، بەسە پاڕانەوە ئیدی
 !لە خەم زێدە لە دونیادا،لە گەڵ کەس نەبوە پەیمانت

 وەدابە. ی زایینی٢/٦/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
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 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا)

 (بخشم سمرقندو بخارارابە خال هندویش 
*** 

 ئەگەر ئەو کیژی بۆکانی دڵی ئێمە بە دەست، بێنێ
 لە شاباش خاڵی ڕەشماری،دەدەم شەشدانگی گەرمێنێ

 وەرە مەیگێڕ لە جەنەت دا، ئەتۆ نادۆزیەوە هەر گیز
 وەکوو وی نۆنەمامێکی کە سەت حۆری بەهەشت دێنێ
 !ئەمن هاوار لە دەستی ئەو کچە کوردانی شار شێوێن

 وەهایان سەبر لێ بردوم، وەکوو تورک خوێنێ دەڕژێنێ
 و ڕوومەتی نەخشین مەشاتەی بۆ چییە چاوی دەجوان

 بە خاڵووو خەت چ ئاتاجی،، ئەوەی زیبەندە بنوێنێ
 و کوڵمەت سووری سووراوێ مەکە نێنووکی خۆت ڕەنگین

 ئەتۆ ئەو چاوە کااڵنەت،،،هەموو موڵکی جەهان دێنێ
 ،، ،بکەی نەفرین دوعاگۆتمجنێوم پێ بدەی یاکوو،،،،

 واڵمی تاڵ لە لێوی تۆ،،،،،،،، دڕوو گەوهەر دەبارینێ 



 ئەمن لە جوانی ئەو کیژە،، سەرم سووڕماو حاڵیبووم
 سەتان پەردەی حەیا دەدڕێ،ئەوینێک ڕیشە بڕوێنێ
 کوڕی زانا، نەسیحەت دێن،، لە پیاوی پیر وەردەگرن

 وێنێسەعادەتمەند ئەوانن رێز لە پیر دەگرن لەهەرش
 وتە لە مەی بکەو خۆشی،،، لە ڕازی خولق دووری کە
 بە نەکراوە دڵی ماوە،،،،،،، ئەوەی وا پێرێکەو دوێنێ
 چ جوانت هۆندەوە حافز،،،،،، وەرە بیخوێنەوە بۆ من
 بە بۆچوونم تۆ شێعرێکت،،،، هەموو دیوانی من دێنێ

 .ی زایینی٦١/٣/٦١١٥.حامیدرەشیدی زەرزا
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 یم باد نوروزیزکوی یار می آید نس

 ازاین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

 :حافظ

 لە کووچەی یار ئەوە دێتن، شنەی ئەو بای نەورۆزی
 بە وی دەکرێ ئەتۆ هەڵکەی چرای ئەو شەمعی دڵسۆزی

 گەر هەتە وردکە،بکە سەرفی لە ڕێی خۆشی  وەکوو گوڵ
 کە قاڕوون زۆر هەڵەی کردن،لە پاشەکەوتی هەر ڕۆژی

 گوڵ، ئیدی بولبول،، ئەوا مەستی مەیی لێوە لە پیاڵەی
 بە ئاسمانی کەوە گەیوە ، هەرای ئەو تەختی فیرووزی
 بچوو سارا، لە داوێنم،،،،،،،،،،،، کە تۆزی خەم بپڕژێنی
 وەرە ناو فێرگەیی بولبول،،،غەزلخوێن فێربە،لەو هۆزی
 کە ئیمکانی ئەبەد بوونت،،،ئەلەو فیرووزە هەیوان نین

 ەربگرە، ،دەم و،،،ساتێ لە بێهرووزیلە خۆشی کەلک و
 دەزانی رێگە سەرکەوتن،بە تەرکی نەفس وەدەس دێنی

 کاڵوی سەروەری ئەوهەن،،، کە بگری شوێنی داودۆزی



 لە غونچە دەرکەوە وەک گوڵ،بە سرتە پێت دەڵێم گیانە
 لە دوو سێ ڕۆژ پتڕ نینە،،،،،لە حوکمی میری نەورۆزی

 تێنی دەراوان چیننەبوو ڕوون،،، ناڵەی قومری لە بەس
 شەو ڕۆژی  و دەردی ئەویش وەک من مەگەرهەیتی خەم

 مەیەکم هەس،،لە گیان پاکتر،بەاڵم سۆفی دەکا زەمی
 خودایە شانس نەکا هەرگیز،،لە ئاقڵم  دەست ئاڵۆزی 
 نەماوە یاری شیرینت،بە تەنیا مایەوە، ،،،،،ئەی شەم 
 یکە حوکمی ئاسمان وا بوو،،،،،چ ئارام  بی، چ هەڵتۆز

 لەرێگەی عیلمی کوا دەکرێ بکەی مەحڕووم لە خۆ شایی
 دەزانی تۆ بە جاهیالن،،،،،، گەلێ ئاسان دەگات ڕۆزی
 شەڕاب لەو مەجلیسی ئاسەف، بە نۆرۆزی جاللی نۆش
 دەبەخشی چۆڕێ لەو پیاڵە،،، بە دونیا سازی نەورۆزی
 نە تەنیا حافزی شیرازی،،، بە یادی تۆ دەکا مەی نۆش

 قوربان،،،،، هەزاران جێژنە پیرۆزی لە نەورۆزی دەمت
 .وەدابە -١٢/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
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 بە مالزمان سلطان کە رساند این دوعارا
 کە بە شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

** 
 کێ بە غوالمی چاوانی،ئەگەیێنێ ئەو دوعایە
 بە شوکرانەی شازی خۆی،ببخشێ ئەو گەدایە

 سیفەت،بەخودا دەبم پەناهملە دۆستی دێوی 
 بەڵکوو هەسارەی چاوی، پڕشەنگ بداتەوالیە



 کە بژوانگی دەڕەشی، ئاماژەی بە خوێنت کرد
 بیر بکەوە لە فریوی،،، هەڵە نەکەی، لەو الیە

 ڕووخسارت بێنیە دەر تۆ، بۆسۆ دەکەی دڵی کۆ 
 چ قازانجێگ وەردەگری،، ئەلەو جۆرە جەفایە 

 ی بەر بەیان بووهیوای هەموو شەوێکم، کازیوە
 پەیامی خۆش بنێرێت،،،،بەو سروەیەی لە الیە
 جەنەتت پێ نیشاندام، خونچەی دەمت کردەوە
 جوانکاری دەم و لێوت، نەخشی خودای تێدایە

 "زەرزا" لە جیات حافز شیرازی ماچێ بدە، بە
 پاڕانەوەیەی لە بەر تۆ، کارگەرترین دوعایە

 .ی زایینی١/٢/٦١١٥-حامیدرەشیدی زەرزا
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 دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را
 دردا کە راز پنهان خواهد شد آشکارا

 :حافظ
 دەڕوا دڵم لە دەستم،،،،، خاوەن داڵن خودایە
 ئەفسووس،،،نهێنی دڵم،،،،،وا دیارە ئاشکرایە
 پاپۆڕی تێک شکاوین،، تێی هەڵکە بایی وادە
 بەڵکوو دیسان وەبینین،،،،ئەو ڕووگە ئاشنایە

 چوون،وەکوو ئەفسانەو ئەفسوونڕۆژانی هاتنوو 
 چاکە لە گەڵ هاڤااڵن، قۆزتنەوەی گۆی خواڵیە
 وا،لە بازنەی گوڵوو مول،جوان دەخوێنێ بولبول
 کە بەو جۆرە نەغمانە،سەر مەستی بۆتە کایە
 ئەی خاوەنی کەڕامەت، شوکرانەیی سەالمەت
 ئەوەی نۆکە پێویست بێ، دەستگرتنی بێنوایە

 دوو وشەن: دونیا،،،بریتی لەحەسانەوەی دوو 



 دۆس لەوالیە لە گەڵ نەیار هەڵکردن،جوامێری 
 پێیان نەداین ئیجازە،، بۆ بەستێنی ناوداران
 کە تۆ پەسەندی ناکەی،،،، بگۆڕە ئەو قەزایە
 ئەئەو شەڕابە تاڵەی،،،، مەال حەرامی کردوە
 بۆ تەسکینی دڵی مە،،، ئەو چاکترین دەوایە

 و مەستی ەرخۆشیتۆ کاتی بەلەنگازی بکە س
 بۆ قاڕوون بوونی نەدار،پێشکێشم بە گەدایە
 خۆ بایی مەبە وەک شەم،لە تانۆتت بسووتێ

 دولبەرکە لە لەپی وی، موومی بەردی خارایە
 ئاوێنەیی ئەسکەندەر، جامی شەڕابە بەگلەر

 دارایە: ئەتۆ تییدا دەبینی،،،، ئەو مەڵکی ئی
 چاو ڕەشانەی پارسی،ژین بەمرۆڤ دەبەخشن
 مەیگیڕ بدە مزگێنی،،،،،، بەو ڕەندە پارسایە

 حافز هەروا،نەیپۆشی جلی لە مەی هەڵکێشراو؟ 
 ئەی داواکاری دڵ پاک،،، بمانبەخشە ڕەجایە

 ودابە -ی١٢/٥/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا
٥ -
 
 
 
 

 لبش می بوسم و درمی کشم می
 بە آب زندگانی بردەام پی

 حافظ شیرازی
 ****** 

 اچی دەمی مەیدوو لێوی دەمژم و م
 !لە الم ئاوی حەیات، دۆزراوە، ئۆخەی
 نە ئەو سڕڕە دەشێ بێژم بە کەس من

 نە دەشبینم کەسێکی تر،،،  وەکوو وەی
 دوو لێوی ماچ ئەکا،دەمژێ لە خوێن جام
 ئەگەر دەیبینێ گوڵ دەڕژێ لە ڕووگەی



 مەکە یادی جەم و، پیاڵەم بدە دەست
 !دەزانی ئەو کە جەم کێ بوو،وەکێ کەی

 سەر تاڕا بگێڕە دەست،،،، تۆ وێژەربە 
 کە داڕووشێ ڕەگی دەخڕۆشێ وەک نەی

 کە گوڵ ماڵی لە خڵوەت هێنا بۆ باغ
 تۆ سفرەی زەهد، وەک غونچە بکە تەی
 مەهێڵە چاوی مەخموور دوور لە تۆ بێ
 بە بیری لێوی وی،،،، مەیگێڕ بدە مەی
 لە لەش ناخوازێ گیان هەرگێز جیابێ

 ڕەگوو پەی کە هەیبێ خوێنی پیاڵە،لە
 .زوانت بگرە،،،،، تۆ ئەی خواجە حافز
 !لە بلوێر فێر نەبووی بێزوانی تا کەی

 .ی زایینی٢/٦١١٥-١-حامیدرەشیدی زەرزا
٢٢٥ -

 

 
 

 نوش کن جام شراب یک منی
 تا بدان بیخ غم از دل برکنی

 حافظ
*** 

 نۆشی گیانت کە،شەڕابی یەک مەنی
 تا کوو بنچینەی خەمی پێ هەڵکەنی 

 کە،،،، وەکوو جامی شەڕابدڵ فرەوان
 تا نەهاتوە بای خەمی دونیای دنی

 گەر لە پیاڵە بێهۆشی مەی فڕ بکەی
 زۆر بە دەگمەن،،، لێدەدەی الفی منی

 تۆ وەکوو بەردبە،لە هەنگاو نان لە ئاو
 بۆچی ئەوها ڕنگ کەروو پیس دامەنی

 تۆ ببستە دل بە مەی پشت ڕاستبە لێی



 گەردەنی دەمتەڕ بە وی تێکدەشکەنی
 :ڕابە تێکۆشە،،،،،،،،،، وەکوو حافز بکە
 دڵ لە ڕێی مەحبووبە دانێ ئەزبەنی

 .ی زایینی٨/٢/٦١١٥-حامید ڕەشیدی زەرزا
  ---٥١٢الپەڕەی 

 
 
 
 
 

 سینە ماالمال درد است ای دریغا مرهمی
 دل ز تنهایی بجان آمد خدا را همدمی

 حافظ
**** 

 هەمێ سینە لێپاو لێپی ژانە، ئەی مخابن مەر
 ەنیایی وەتەنگ هاتوە ئەزیزان هەمدەمێدڵ لە ت

 دڵ کە ئارامی نەماوە،،،، لەو زەمانە چاوەکەم
 مەی بگێڕ، پێاڵێکی بێنە، بەڵکوو ئارام بم کەمێ
 دوێ کە حاڵی ویم،،، لە زاناێیکی پرسی، پێکەنی
 ڕۆژێکی سەختەو وەها،،، کاری پەریشان عالەمێ

 من لە ئاگری سەبری کەوتوومە لەدەس یاری شنۆ  
 یی کوردان بێخەبەر لە حاڵی مە،کوا ڕۆستەمێ؟شا

 خۆ لە ڕێگای ئیشق بازی،،، ئەمن و ئارامی بەاڵن
 بڕزێ ئەو دەستە،، کە دەردی تۆ بکاتە مەڵحەمێ 

 خاوەنی نازوو کریشمە جێی نییە لە خوانی دۆست 
 وا کەسێ پێویستە دڵسۆزبێ،، نە خاوو بێ خەمێ

 دەسکوا مرۆڤی باش لە دونیای خاکی نۆکە،دێتە 
 وە ئادەمێ عالەمی دی چێکرن،،،،،، ئەوها لە نوێ

 !ڕابە با دڵمان بە یاری نۆ نەمامی خۆن بدەێن
 لێیدێ بۆنی سۆزی سروە، ئاوی گادەر،شەونەمێ

 شینی حافز کوا چ دینێ، وا لە الی ئەرکان ئیشق



 چونکە لەو رێگە حەوت دەریا دەبن وەک شەونەمێ
 ی زایینی٢/٢/٦١١٥-حامیدرەشیدی زەرزا

٥١٢- 

 

 

 دوش از مسجد سوی میخانە آمد پیرما
 چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیرما

 
 دوێ لە مەزگەوتێ بەرەو مەیخانە ڕۆیی پیرمان
 دەی ڕەفیقانن لە وەی واوە،،، چییە تەکبیر مان؟

 چۆن دەبێ ئێمە مرید ڕوومان بەرەو قوبڵە بکەین
 !ڕووی لە الی ماڵی خومارە، ئێستاکانە پیرمان 

 لەو ماڵی تەریقەت، پێکەوە هاوخانە بیندەکرێ 
 وا چووە ڕۆژی ئەزەل، بەو شیوەیە تەقدیرمان

 گەر بزانیبوای کە ئاوەز،دڵ لە بەندی وی خۆشە
 ئاقاڵن، دێوانە بوون نۆکە، لە دووی زنجیرمان
 ڕووی جوانت،،، ئایەتی لوتفی لە بۆ دۆزینەوە
 لەو دەمیوە ئایەتی ڕووتن، هەموو تەفسیرمان

 ێ بەو دڵی بەردت لە هەوئاڵێن شەوێئاخۆ دەکر
 ئاخی ئاگر باروو سۆزی سینەیی شەوگیرمان

 تیری ئۆفی مە لە دونیا دەچتە دەر،حافز نەکەی
 تۆبەگیانی خۆت ڕوحم کە،دوورکەوە لە تیرمان

 ی زایینی٦٨/١/٦١١٥-حامید ڕەشێدی زەرزا
١١ -

 
 
 
 
 



 
 دانی کە چیست دولت، دیدار یاردیدن

 وی گزیدندرکوی اوگدایی برخیر 
 حافظ
**** 

 دەزانی چیە دەوڵەت؟،،، بەژنی یارت  ببینی
 و ژینی بەلەنگازی بارەگای،،لە گەڵ وی مردن

 و سانایە ئەمما  دەس هەڵگرتن لە گیانا،سەهل
 لە دۆستی گیانی، گیانی، زەحمەتە بێ تێبینی
 دڵ دەیهەوێ لە باغا،دەڵتەنگی خۆی بەتاڵ کا

 بدڕێنیئەلەو شوێنی چاک سازی،،،، کراسێک 
 جار وەک سروە لە گەڵ گوڵ،ڕازی دڵی ببێژی
 جار خونچەی ئەوینداری،لە بولبوالن بڕفێنی
 رامووسانی لێوی یار،لە دەس مەدە وەکوو پار

 و لێو گەزینی چونکە ملوول دەبێ تۆ،لە دەست
 بە خەنیمەت بزانە،،، لەو دوو ڕێیانە مەنزڵ
 کاتێک لێکتر بترازێن،،ناکرێ بکەی هاوژینی

 بیرت چووە، وەک وەی دڵی هەژارم حافز لە
 دوعام بۆ بکە،دڵی من، مەرگی گواڵن نەبێنی

 .ی زاییینی١١/٢/٦١١٥-حامیدرەشیدی زەرزا
٢٦٦ —

 
 
 
 
 

 گل دربرو می درکف و معشوق بکام است
 سلطان جهانم بە چنین ڕوز غالم است

 حافظ
**** 



 و یارو گوڵ، هەرسێ لە المە شەڕاب
 غوالمەئیدی شاهانی دونیام، پێ 

 منەتباری چراتۆڕ نیم بە شەوگار
 لە بۆ من ڕووی گوڵت،ئیدی تەمامە

 مەال بێتوو حەاڵیش کا لە بۆم مەی 
 بە بێ ڕووی تۆ، گوڵم من لێم حەرامە

 لە بۆیە کۆڕی ئێمە، عەتری ناوێ
 گوڵی خۆشبۆی دوو لێوت لەو مشامە

 لە چەشنی قەند مەڵێ و هیچ لە شەکری
 مەکە شیرین کامی لێوت بەردەوا

 لە وێرانەی دڵم گەنجی دەمی تۆ
 لە بۆ من تەکیەیە، شوێنی موقامە

 چ گوێمان هەس لە ناوو نەنگ قوربان
 لە بۆ مە،ناوو نەنگ هەر یەک پەیامە

 و نەزەر باز ئەمە،مەی خۆروو ڕەندین
 ئەوەی وەک ئێمە نیین،لەو شارە کامە؟

 بە بێ نیگارو مەی مەنشینە حافز
 !!خامەگومانی پێچەوانەی فکری 

 .ی زایینی١٥/٢/٦١١٥ -حامیدرەشێدی زەرزا
٢٨ -
 
 
 
 

 چوگل هردم ببویت جامە درتن
 کنم چاک از گریبان تا بدامن

 حافظ
 دەدڕێنم بە بۆنت من وەکوو گوڵ

 جلوو بەرگم ،لە یەخە تاکوو داوێن
 کە گوڵ بینی لەشت هەنگا لە باخا

 وەکوو مەستان دڕاندی پۆشەنی نوێن



 ڕزگاری نابێروحم لەو بەندی خەم 
 کەچی بردت بە سانا لێم دڵوو بێن

 بە وادەی دوژمنان دۆستت لە دەس دا
 هەرگیز بە دەسبێن  کەوی ناکرێ ڕەوەک

 جامی بللوور  لە ناو پۆشن لەشت وەک
 دڵت دەکوتێ لە سینەت دا بە نەدوێن 

 سۆزی دڵت بۆ خەڵکی ڕوو کرد! بەسە
 ببارە شەم لە چاو فرمێسکی پڕ خوێن

 ناخی ناو دڵی مندەزانی ئاخی 
 لە گڕ دایە لە ناو کڵ دادەنێ شوێن
 دڵم مەشکێنە،مەیخە بەر بەری پێت

 کە هەس جێگای لە ناو زلفێنی هاڤسێن
 ...دڵی حافز،،،،،،،، بە زولفی تۆ گرێیە

 !!مەخە بەر پێ گوڵم، تۆزێ بەزەو بێن
 .ی زایینی٢/٦/٦١١٢.حامیدرەشیدی زەرزا

 .وەدابە
٢١٢ -

 
 
 
 
 
 
 

 کفرو دین است خم زلف تۆ دام
 زکارستان او یک شـمە این است

 :حافظ
 قەفی کەزیەی تۆ داوی کوفرو دیینە

 لە کارستانی وی ئەو شێوە هێنە
 تۆ بەژنت مووجزەی جوانیتە ئەمما

 کە غەمزەی چاوەکەت جادووی موبیینە



 لە چاوی تۆ چلۆن ڕزگار دەبێ گیان
 کە بە تیروو کەوان هەر لە کەمیینە

 چاوی ڕەشمار هەزاران ئافەرین بۆ
 کە لە ئاشق کوژی سێحر ئافەریینە
 ئەوین عیلمێکی سەیرە لە هەسارە

 کە چەرخی هەشتومی حەوتم زەمیینە 
 !ئەتۆ پێت وایە بەد گۆ گیانی دەربرد

 حیساب ئی دەفتەری ڕاست و چەپیینە
 مەکە حافز لە مەکری دڵنێا خۆت

 دلی بردووی لە فکری بردنی دیینە
 وەدابە.ی زایینی١/٦/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا

٥٨ -
 
 
 
 

 واعظان کاین جلوە درمحراب منبر می کنند
 چون بخلوت میروند آن کار دیگر می کنند

 :حافظ
 

 !ئەو مەالیانە کە دێن وەعزێ لە سەر مەنبەردەکەن
 و دەفتەر دەکەن و زانین شەو کە داهات تەرکی عیلم

 سەت سەاڵوەتیان شەوانە بە دەزی بۆ بەژن و قەدە
 !ە گەشت ئیجماعی ئینسانی بەکۆمەڵ کەڕدەکەنخۆ ل

 چی وەدەستیان ناکەوێت،، ناوی حەرامی لێ دەنێن
 ئەوهە ژێر لەپیان کەوێ ، لێوو دەمی لێ تەڕ دەکەن
 !من هەمە پرسیارەکی سانا،،،،،لە خاوەن ئەنجومەن

 تۆبە دەر بۆچ کاکە خۆیان،، تۆبە زۆر کەمتر دەکەن؟
 !!بە ڕۆژی داوەریڕەنگە باوەڕیان نەبێ خۆشیان،، 

 داوەر دەکەن  عەبەس،والە،، لە گەل  ئەو دەغەڵکاری
 !ئەی خودا کەر سوارەکانت،،،  ،بۆ بەرێ داگێڕەوە



 ئەو کەروو گایانە لێرە،،،، حوکمی فەرماندەر دەکەن 
 ئەی گەدایی خانەقا،،،، تێکشێ بەرەو دێری موغان
 تێگەیشتوو ئەو کەسە لێرە،،،بە مەی لێو تەڕدەکەن

 بەر دەرگایی مەیخانەی ئەوین،،تەسبێح بکە  تۆ لە
 کە سروشتی ئادەمی ،،،تەخمیری ناو دەفتەر دەکەن
 کازیوە دەنگێ لە عەڕشا، ،،،هاتوو ئاوەز پێی گوتم

 !قودسیان گویا کە شێعری حافزی ،ئەزبەر دەکەن
 .ی زایینی١٦/٦/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٦١١ -
 
 
 

 شاهدان گەر دلبری زینسان کنند
 را رخنە درایمان کنند زاهدان

 :حافظ
 دەکەن ئەوساندولبەران کە دولبەری 

 قەڵش لە دینی خاوەنی ئیمان دەکەن
 سا لە هەر شوێنێ کە نێرگز گوڵ بکات
 گوڵدەمان چاویان لە نەێرگزدان دەکەن
 ئەی جەوانی بەژن بەرز،دەی لێدێ گۆی

 بەر لەوە، لە بەژن تۆ گۆچان دەکەن
 خۆیان نییەئاشقان، حوکمیان لە سەر 

 هەرچی تۆ فەرمان بدەی پەیمان دەکەن
 خۆ لە بەر چاو کەمترە، لە دڵۆپەیەک
 ئەو هەموو چێڕۆکە، لەو تۆفان دەکەن
 یاری من سەر چۆپی گەر بگرێ دەمێ
 دێن فرشتە،خۆ لە ڕێی بێگیان دەکەن

 ...بیلبیلەی چاوم لە خوێناو شتڵ بوو
 لە کوێ ئەو زوڵمە لە گەڵ ئینسان دەکەن

 گەڵ خەم رادەبوێرن پیاوی خواخۆش لە 
 !وەک پەپووالن، ڕوو لە ئاگردان دەکەن



 ...ال مەدە حافز لە ئاخی نیوە شەو
 ئاوێنەی پەیڤینی دڵ پێ جوان دەکەن

 .وەدابە.ی زایینی١٦/٦/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٦١٢ -

 
 
 
 
 
 

 گفتند خالیق کە توئی یوسف ثانی
 چون نیک بدیدم بحقیقت بە ازآنی

 :حافظ
 هەموو گوتیان،کە ئەتۆی یوسفی سانی عالەم

 و بینیم، تۆ کە زۆر تر، لە وی جوانی لێم ڕوانی
 و دەم قەندو شەکەر لێوی بە خەندە وا شیرین

 تۆ بێجگە لە جوانی،،، گوڵەکەم شیرین زوانی
 تەشبی دەمی تۆ ناکرێ،بە تازە گوڵی ناو باخ
 قەت ناگا بە تۆ خونچە،لە مەڕ تەنگ دەهانی

 گوتت ماچێ دەبخشی لە دەمت پێمچەند دەفعە 
 تۆ هەر وەکوو سووسن، هەتە گوڵ، گفتی زوانی
 فەرمووتە بە ماچێکی،،،، دڵوو گیان دەستێنی

 تۆ یەمانی! ترسم هەیە، بیستێنییوو،، نەیدەی
 ئەو تیرە لە چاوت،،،،،، سوپەری دینی دڕاندم

 کێ دیویە نەخۆشێکی وەها،،،،، چوست کەوانی
 بخەی بایەخێ نابێ ئەوهەی تۆ لە بەر چاوی

 بێ پایە دەبێ ئەو،لە نەزەر خەڵکی جەهانی
 وەدابە-ی زایینی١٣/٦/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا

٥١٢ 
 
 



 
 
 
 

 
 زاهد خلوت نشین دوش بمیخانە شد

 زسرپیمان برفت باسر پیمانە شد
 :حافظ

 زاهدی خلوە نشین،هاو دەمی مەیخانە بوو
 شکاند، هۆگری پەیمانە بووپەیمانی دینی 

 دەشکاند  سۆفیەکەی ئەنجومەن،پیاڵەو جامی
 و، فەرزانە بوو ئەو بە قومێک شەڕابی، زاناو

 الوەتی خۆی دوێشەوێ،دیسان هاتبۆوە خەون
 و دێوانە بوو ئەمڕۆ، بەو سەری سپی،،، ئاشق

 جوانکەڵەیەک، تێپەڕی ئاوەزوو،دینی ڕفاند
 گانە بووئەو بە هۆی ئەوینی وی،لە عالەم بێ

 سووتا خەرمانی بولبول،بە ئاگری دەمی گوڵ
 ڕوخساری کەنینی شەم،ئافەتی پەروانە بوو
 پاڕانەوەی دوو بەیان، شوکر خۆڕایی نەچوو
 دڵۆپەی بارانی خەم، گەوهەری یەکدانە بوو
 دەمی مەیگێڕ دەیچڕی،ئایەتی ئەفسونگەری

 و هاوخانە بوو دوعای نیوە شەوێ مە،هاوخەم
 فز، هەر دەرگای پادشایە شوێنی مەنزڵی حا

 دڵ بەرەو دڵدار چوو،گیان بەرەو گیانانە بوو
 وەدابە.ی٦٨/٦/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

١١٢ -
 
 
 
 
 



 تاب بنفشە میدهد طرە مشک سای تۆ
 پردە غنچە میدڕد خندە دلگشای تو

 :حافظ
 وەنەوشەیە، ڕادەوەشێ، ئەو کەزی عەتر سایی تۆ

 نومایی تۆپەردەیی خونچە دەدڕێ، کەنینی گوڵ 
 من،بولبولەکەی خۆت مەکوژە  هۆ گوڵەکەی بەیانی

 دەکات لە ناخی دڵەوە، هەموو شەوێ دوعایی تۆ
 ،وەڕز دەبووم، لە هاو دەمی مەالیکەتان ئەئەو منی

 هەموو شتی قەبۆڵ دەکەم،بە خاتری دوو چاوی تۆ
 ببینە دەوڵەتی ئەوین، فەخر دەکات بە فقری من

 تۆ دەکات ،گەداییگۆشەی تانجی سەلتەنەت، الر 
 زاهیدو جامی مەی کەچی پێکەوە دانیان ناکوڵێ

 ئەوهەموو، نەخشە سازییە،دەکەم لە بۆ ڕەزایی تۆ 
 دەر تۆم،قەت لە دڵی ناچێتە   تامی شەڕابی ئیشقی

 ئەو سەرە پڕهەوەس دەبێ،بە خۆڵی ژێری پایی تۆ
 پاشانشینی چاوی من،، بەرهەڵێخی خەیاڵی تۆن

 لە چاوی من هەوایی تۆجێگە دوعایە، شایی من،
 غونچەی سووری دەمەکەت بە،تایبەت وەرزی بەهار

 !حافزی خۆش کەالمەکەی، کردە وتە سرایی تۆ
 .وەدابە–ی ٦٢/٣/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٢٢٦ -
 
 
 
 
 

 مخمور جام عشقم ساقی بدە شڕابی
 پرکن قدح کە بی می مجلس ندارد دابی

 :حافظ
 شەڕابیسەرمەستی جامی ئیشقم، مەیگێڕ بدە 

 پڕکە لە بۆم کە مەجلیس،بە بێ مەی دابی نابی



 تاریفت وەکوو مانگێ،،،، لە پەردە دا ناگونجێ
 وێژەر لێدە هەوایەک،،،،،،، ساقی بێنە شەڕابی
 قامەتم بوو بە گۆچان،، تا لە وەی واوە ڕەقیب

 لەو دەرکەم وەدەر نەنێ، بۆ الی دەرگای نوابی
 !ێدەواریلە چاوەڕوانی بەژنت،،،،،،،،ئێمەو ئوم

 و خوابی لە عیشوەی بەژن بااڵت، ئێمەو خەیاڵ 
 خوماری ئەو دوو چاوەم، ئاخۆ لە کوێیە جامـێ
 نەخۆشی ئەو دوو لێوەم،،، بە النی کەم جوابی
 حافز دڵت مەنێرە،،،،،، بە دوای خەیاڵی الوان
 تۆێنی توێناتی ناشکێ ،،بە ئاوەکەی سەرابی

 وەدابە-ی ٦٢/٣/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٢٢٢ 

 
 

 تاچند کنم از تۆ قناعت بە نگاهی
 یک عمر قناعت نتوان کرد الهی

 :شهریار
 تا کەنگێ  قەناعەت گوڵەکەم،وا بە نیگاهی
 !عومرێک قەناعەت بکرن،،،،،،، زۆرە ئیالهی
 دێرینە لە دەوری تۆ وەکوو هاڵە دەسووڕێم

 چۆن هەڵبگرم  دەس لە تۆ یاڕەب بە نیگاهی
 سەرلە دەمی شەمو دەدەم پەروانەمە شەو دێم

 دڵ دەدەمە دەس گڕی ئاهی!  بەو ئارەزووە
 و نە ڕێگەیی دەرچووننە مافی وتارم هەس

 شێواوە سەرم، خێرە،،،،، بدە ڕێگە  پەناهی
 ئەو خەڵکە بەجێ بێلە،وەرە باوەشی گەرمم

 گوڵ هەڵبێ لە بەر بای، دەدا مل وەگیاهی
 و شەرمەندە لە مەحشەر عومرێک بە تاوان

 ی تۆم، نەکردەوە چ گوناهیشایانی عەفوو



 وەدابە.ی٦١/٣/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
 
 
 
 

 آمدی جانم بە قربانت ولی حاال چرا
 بی وفا حاال کە من افتادەام از پا چرا

 :شهریار
 هاتیەوە گیانم بە قوربانت، بەاڵم ئێستا لە بۆ

 بێوەفا ئێستا کە کەوتوومە لە پێ، ئەوها لە بۆ
 راب کەوتیە دەستنۆشداروویی،دوایی مەرگی سۆ

 !دەکرا زوو هاتبایەوە، ئەی بێوەفا،هەنگا لە بۆ
 عومری ئێمە موڵەتی ئەمڕۆو سبەی ئێوەی نییە
 من بەیانی چاوەڕێ بووم، کاتی ڕۆژ ئاوا لە بۆ
 ئێمە الویمان بە نازی تۆ لە دەست دا نازەنین
 ئیدی تۆ نازێ لە گەڵ الوان بکە،، وەیال لە بۆ

 پسیاران بە الڕێ برد بووئیشقی فەرهادم، بە 
 !لەو دەمی شیرین واڵمی تاڵوو سەر بااڵ لە بۆ

 ئاخ لە دەستی عومری کورتوو وادەیی بێ ئیعتوبار 
 والە غافل بوون لە دەردی ئەو دڵی شەیدا لە بۆ

 ئەی شەوی دووری لە تۆدا چاوەکانی من نەنوست
 وا لە گەڵ بەختی خەواڵووی من، ئەوا الیال لە بۆ

 !داوێتە ناو کۆڕی ئەزیزان، تەفرەقەئاسمان 
 من سەرم سوڕما، کە بۆ وێران نەبوو،دونیا،لە بۆ

 لەو گەاڵ ڕێزانی پاییز، ،،،بولبولی هەستی دڵم
 خۆ کڕی مەرجی وەفاداری بوو،وا غەوغا لە بۆ

 شەهریارا، بێ ئەزیزی خۆت، نەتکردبوو سەفەر
 ئەو چەلە بۆ ڕێی قیامەت ،وا تەکوو تەنیا،لە بۆ



 وەدابە-ی زایینی٦٢/٣/٦١١٢ی-ەشێدی زەرزاحامیدر
 

 بێوەفا زووتر دەبا هاتبا یەوە هەنگا لەبۆ؟
 
 
 
 
 

 دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
 گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم

 :حافظ
 دوێشەوێ ویستم کە ئیشقی وی لە دڵ داغون بکەم 

 ئەو گوتی زنجیر لە کوێیە؟کاری ئەو مەجنوون بکەم
 بەژنەکەم بشباند بە سەروی شەنگەبی،لێم تووڕە بوو
 ئەو لە ڕاستی حێجزە، دۆستان بفەرموون چۆن بکەم
 !..دولبەرا، بۆ گوفتی ناهەموار، پەنای بەخشین لە تۆ

 هەتا کوو تەبعی پێ مەوزوون بکەم! نازەکی فەرموو
 من ئەسیری ڕەنگ زەردی بێ گوناحی تەبعی خۆم

 کوو ڕووم گوڵگون بکەمپێم بدە پیاڵێکی مەیگیڕ، تا 
 بای نەرمی کووچەیی لەیلی،،، لە ڕێی خوا تا بکەی
 پاشمەنەی ماڵی لە ئاوی چاوی ناو جەیحوون بکەم

 من کە ڕێم بردۆتە گەنجینەی دووچاوی جوانی دۆست
 سەت گەدای وەک خۆم ئەلەو ڕێگایەدا قاڕوون بکەم

 !بووکی بێ وێنەی خەیاڵم،، حافزت کەی دێتە بیر
 ەوڵەتی ئەو جوانی ڕۆژ ئەفزوون بکەمتا دوعایی د

 .وەدابە -ی٢/٦١١٢-١-حامیدڕەشیدی زەرزا 
٣١٥ 

 
 
 



 
 

 زین همرهان همراز من تنها تویی تنها بیا
 باشد کە درکام صدف گوهر شوی یکتا بیا

 :شهریار
 لەو هاوڕێ و هاوڕازی من،، تەنیا ئەتۆی تەنیا وەرە

 یەکالوەرەدەتوێ لە ناو قەلبی سەدەف گەوهەر ببی 
 یاخوا لە دەریایی دڵت، هەر گەوهەری یەکدانە بێ
 ئەی ڕۆندگی  چاوی فەلەک، لەو داوینی دەریا وەرە
 بەڕماڵ لە سەر ئاوین ئەمە، ،هۆگر بە ڕێگای ئاشتی
 عەوداڵی هەستی ئیشقی دڵ،لەو رێگەیە ئەوها وەرە
 ئەی مانگی کەنعانی  دڵم،،،، یاران فڕێیاندایە بیر

 ئێمە بە،ئەوالش نەبێ لەم ال وەرە پەیوەندی هەودای
 کردمت دەینداری بەخۆت، لەو حاڵەتی شەوگاری دڵ

 ....دۆزیتەوە گەر حاڵی وا، پەیداوو، ناپەیدا وەرە
 خۆ مەرجی ئیشقی سەربەخۆ،سەر لێشێواویو شێتییە

 و کڕ شەیدا وەرە گەر دەتهەوێ یاری مە بێ، بیدەنگ
 !چش لەو کاری مە باکت نەبێ، سەرکۆنەیی بەد کار

 پەروانەوار، بۆ مەجلیسی ئەو شەمعی بێ پەروا وەرە
 ئەو گۆشەیەی تەسکینی دڵ دوورە ئەلەو شووروشەڕە

 دەتوێ کە ئاسودە بژی،، دوور لە شەڕی دونیا وەرە
 ، ئیقلیمی گیان لەو خاکیان تۆ شەهریاریت گەر دەوێ

 وەک قاف داوین خڕکەوە،،،، ژێر سێبەری عونقا وەرە
 .ی وەدابە٢/٦١١٢-١/-حامیدرەشیدی زەرزا

 
 
 



 
 

 مرا می بینی و هر دم زیادت میکنی دردم
 ترا می بینم و میلم زیادت میشود هر دم

 :حافظ
 کە دەمبینی ئەتۆ هەردەم،لە من زێدە دەکەی دەردم

 کە دەتبینم، ئەمن مەیلم، دەبێ زێدە لە سەر هەردەم
 ، وە نازانم چ سەرداری  لە وەزعی من کە ناپرسی

 بۆ دەرمان،، مەگین نازانی تۆ دەردمچ تێ ناکۆشی 
 مرۆڤی نین، بەجێم بێڵیوو تەرکم کەی،، فیراری بێ

 سوێت سووتاموو وا مردم  سەرم لێدە بپرسە لێم، لە
 وئەو کاتی لە تۆ،من دەست بەرنادەم،مەگین لەو خاک

 بەسەر قەبرم بڕۆیوو بێی، کە بگرێ دامەنت گەردم
 کەنگێ  پشووسوارم لە ئیشقی تۆ،نەفس تەنگم هەتا

 ...ئەمن کردم: دەمارت لێ دەرێناوم،،، بەاڵم نایڵێی
 شەوێکی وا گەڕانم بوو،بە دوای دڵدا،لە ناوکەزیەت

 .و دوو ئەبرۆی کەوانیت، ئاقڵی بردم  کە ڕووم بینی
 ئەتۆم کە کردە ئامێزم لە ناکاو کەزیەکەت وێکهات

 ،لە ئیشقی جوانیەکەت مردم کە زارم نایە ناو زارت
 بە،باڵ دوژمن لە داخ بمرێ تۆ ڕوو خۆش لە گەڵ حافز

 چ باک لەو پیسی دەو سەردم!لە تۆ گەرمی ببینم،من
 . وەدابە. ی٨/٢/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا

٣٣٢ -
 
 
 
 



 ازخون دل نوشتم نزدیک دوست نامە

 انی رایت دهرا من هجرک القیامە

 :حافظ
 :بە خوێنی دڵم نووسی بۆ دۆستی خۆم نامە

 مەکانیت، ڕەستاخیزوو قیامەبۆ من  دوورە 
 هەمە لە دووری ئێوە،لە چاو دەیان عەالمەت

 نە تەنیا ئەسرینی چاو نیشانەی ئیشقی خامە
 چەندە ئازموونم کردوە،کەلکی نەبووە لە بۆمن

 ئازموون بۆ جاری دوو بێ تامە: ڕاستە دەڵێن
 :لە دۆکتورێکم پرسی ئاحواڵی یارم فەرمووێ

 کی سەالمەلە دووری وی عەزاب و لە نیزی
 گوتم دەکەن سەرکونەم،ئەگەر وێگڕان ببینن
 گوتی سەرکۆنە لە ئیشق، ئازادە بە چەکامە 
 حافز بە داواگر هات،جامی بە گیانی شیرین

 !با لەو پێشکیش بچێژێ، کاسا من الکرامە
 وەدابە= ی٢/٢/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا

٢٥٢ 
 
 
 
 

 بامدعی مگوئید اسرارعشق ومستی
 در درد خود پرستیتا بی خبر بمیرد 

 :حافظ
 و مەستی بە نەیاری مەبێژن، نهێنی ئیشق 

 باڵ بێ خەبەر بمرێ لە دەردی خۆ پەرستی
 دونیا مەکە تەنگەو تێل،لە پشتتی هەڵمەدە



 کەس چی بۆ هەڵنەکڕاوە،لەو کارگایی هەستی
 گوتم، لە کۆڕێکی موغان دا دوێنێ گوڵم پێی

 چیت لە کافران داوە،، کە بووتی ناپەرەستی
 هەتا کوو چاوەکانت، بێن ئیشقم پێ بفرۆشن

 بۆم ناگیڕێ پێشی دڵ، نەکات درێژ دەستی
 لە گۆشەیی بێدەنگی،من ناکرێ خۆم وەشێرم

 تا چاوت فێرم بکەن، ڕازو ڕمووزی مەستی
 من ئەو ڕۆژم بینی بوو،کە فیتنەی لێ هەاڵیسا
 لە نافەرمانی زەمان،کەوتینە دەستی پەستی

 تۆفان بسپێرێ  سحافز دەیوێ ئەوینت بە دە
 !کە پێت وابێ لەو کێشە ڕزگاریت بووە مەستی

 .وەدابە-ی٢/٢/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا
٢١١ 

 
 
 

 شهریست پر ظریفان وز هرطرف نگاری
 یاران صالی عشق است گر میکنید کاری

 :حافظ
 شارێکە تەژی لە جوان، لە هەر الوە نیگارێ

 ئێرەیە شوێنی ئەوین،گەر دەکەن بکەن کارێ
 چاوی فەلەک نەی دیوە،جوانتر لەوە جوانێ
 وەدەس کەسی ناکەوێ، لەوە باشتر دڵدارێ
 کەس دەستی وێڕاناگا،بە داوێنی ئەو گوڵە
 خودا نەکا بنیشێ، تۆزی لە سەر شاڵوارێ

 بۆچی منی دڵ شکاو لە دەرکە وەدەر دەنێیی
 داوای من سانایییە، ڕامووسان،شەو شکارێ

 هەل بە وەختتێکە شەڕابی بێغەوش،بقۆزەوە 
 بۆ ساڵی دی، کێ هەیتی، هۆمێدی نۆ بەهارێ



 لە ناو گوڵزاری، یاران،بە چەشنی اللەو گوڵ
 هەرکام جامی بەدەستە بە یادی ڕووی یارێ

 ئەو گرێیە چۆن وەکەم،، سڕڕی دڵم بنوێنم
 دەردیکی زۆرگرانە، کەم کەس هەیە بکارێ

 هەرتاڵە مووی حافز لە دەستی زولفی جوانێ
 !دانشتن، ناکرێ لە وێ دیارێو کڕ بێدەنگ

 وەدابە-١٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٢٨١ 

 
 
 
 

 درد مارا نیست درمان الغیاث
 هجر مارا نیست پایان الغیاث

 :حافظ
 دەردەکەی مە، نیتی دەرمان وای وای
 دووریەکەی مە، نیتی پایان  وای وای

 و دڵیان برد، دەیانوێ گیان بەرن دین
 وای وای وای وای لە دەستی جوانان 

 بەر تەقایی ماچێ  گیانی لێم دەوێ
 وا دەکەن، ئەو دڵ ستێنان وای وای

 خواردیان خوێنی مە، ئەو کافر داڵن
 ئەی موسڵمانان چ دەرمان وای  وای

 هەر وەکوو حافز لە خۆڕا ڕۆژوو شەو 
 !بوومە، دڵ سووتاوو بریان وای وای

 ی وەدابە١٦/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٢٢ -



 
 
 
 

 طلب  ندارم تا کام من برآید دەست از
 یا تن رسد بە جانان یا جان زتن برآید

 :حافظ
 ناوەستم لە تێکۆشان، تا تاسەم نەگرم دەبەر

 یا،دڵ دەگاتە دەم گوڵ،یا ڕوح لە لەش دێتە دەر
 کە گڵکۆم بکۆڵیەوە،،، دوایی مردنم دەبینی

 لە بۆسۆیی دەروونم، دووکەڵ  دەدا لە گڕ سەر
 ، پیرووجەوان مەست دەبنلە ڕووتا لچکە الدەی

 گوفتارت سەرخۆش دەکا، کیژوو الوو کەڕو لەڕ
 ئەوە گیانم دەردەچێ ، لە داخی لێوت دەمرم  

 دەترسم دەرفەت نەبێ،ڕۆحم لە لەش بچتە دەر
 لە حەسڕەتی دەمی وی، گیانم وەتەنگ هاتووە

 ئاخۆ کام لێ وەرگرتنی، مورادم دێنێتە بەر
 یشقبازاندەکەن زیکری خێری تۆ، لە کۆڕی ئ

 لە هەرجێ ناوی حافز، لە سەر زوانەو لە بەر
 جەهالەت دونیای داگرت،ئاقل سەریان لێ ماسا)

 (ئاخوند بوون بە گورگی هار،خەڵکیش هەر بوونەوە مەڕ
 وسەدابە. ی زایینی١٣/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٦٢٨ -
 .ئەو بەیتی ئاخری ئی خۆمە

 
 
 

 ئەی شاهدی قدسی کە کشد بند نقابت
 مرغ بهشتی کە دهد دانە و آبتئەی 
 :حافظ



 کێ الدەدا، ئەو پەچە، گوڵدەمەکەم لە چاوت
 بەهەشتی کێ دەدا دانەو ئاوت ئەی تەیرەکەی،

 و کولوو دەرد خەوم لە چاو ڕەویەوە،لە بەرخەم
 باوەشی  کێت سەریینە، لە ناو پرچی باڵوت

 و، ترسم هەیە نەبێتن دەرویشی، لێم ناپرسی
 ڕەوتی کردەوەی باوت و فکری داوای بەخشین

 وا دیارە  شەپۆل دەدی،لە ئوقیانووسی ئەوین
 دڵی بردم بە تااڵن،یەکجێ غەمزەکەی چاوت

 ئەو تیرەی کە دوێنێکە لە برۆی کەوانی دەرچوو
 هەڵەی کردو نەیپێکا، ئامانجی دەستی ڕاوت
 .هەر ناڵەو هاوارێ، کە کردم گوێت نەدا پێ

 اڵوت وا دیارە لە جینایەت، بەرزە دەستی گو
 رێگای ئاو کەچی دوورە،وشیاربە لەو سارایە

 نەکا غولی سارا گەرد،الرکا، گوێچکەی کاڵوت
 کردەوەت هەڵبسەنگێ،ڕەنگە لە چاخی پیری 
 چونکە بە خۆڕایی چوو هەموو سەردەمی الوت

 ئەی شەمەکەی دل ئایسەر،کە قۆناخی ئەوینی
 خودایە،بە لوتفی خۆی دوور کا،لە بەاڵو داوت

 الم نییە فیراری بێت لە خواجەیحافز ئەو غو
 .سولح لە گەڵمان بکە،بگرە سەر ڕستەی ڕاوت

 وەدابە-ی زایینی١٢/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
 

١١ ---
 
 

 سینە از آتش دل درغم جانانە بسوخت
 آتشی بود دراین خانە کە کاشانە بسوخت

 :حافظ
 سینگم بە گڕی ئەو خەمی گیانانەوە سووتا

 ماڵم،بە هێالنەوە سووتائاگرێ بەر بوو لە 
 لەشم لە بەڕێوانی دووری،،، دولبەر بحەلی



 گیانم لە موحیبەتی گری هاوخانەوە سووتا
 سۆزی دڵ دوای ئاگری ئەسرینی دڵی شەم
 دوێشەو لە خەمان وەکوو پەروانەوە سووتا
 ئەو ناسیاگە، نە غەریبە کە دڵسۆزی منە

 کە لە خۆم  بێگانە بووم،بە بێگانەوە سووتا
 جلە پارسایەکەم، ئاوی خەڕابات بردیئەو 

 ماڵی ئاقڵ بە دەس ئاگری مەیخانەوە سووتا
 وەک پیاڵە دڵم لەو تۆبە کە کردم، بشکا

 وەک اللە جەرگم بێ مەی خمخانەوە سووتا
 ببڕەوە،ئەفسانە وەرەوە،کە  بیلبیلەی چاو

 جلی خۆی داکندوو بە شوکرانەوە سووتا
 ێتەرکی ئەفسانە بکە حافز مەی فڕکە دەم

 و شەم بە ئەفسانەوە سووتا کە نەنووستین
 وەدابە-١٢/٥/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا

١٢ -
 
 
 

 آن ترک پریچهرە کە دوش از برما رفت
 آیا چە خطا دید کە از راە خطا رفت

 :حافظ
 ئەو کیژە گوڵۆکە،،،شەوێدی، الم،وەالچوو

 تاوانی لە من چی دی،،لە ڕێگای خەتا چوو
 چاوی جەهان بین تا ڕۆیی لە بەر چاوم، ئەو

 حاڵی نییە کەس دەردم، لەو چاوە چەها چوو
 بۆ شەمعی نەچوو لەو گوزەری ئاگری دڵ دوێ
 ئەو دووکەڵە،لەو سۆزی جەرگ بۆ سەروپاچوو

 دوور لەو دەمە هەر جار بە جار سیلەیی چاوم
 سێاڵوی گرین لووزەوی بەست،دەردوو بەاڵچوو

 کەوتین لە پێ ئەو دەم، بۆن هات خەمی دووری
 ەو دەردە  بمردین، ،لە دەستمان کە دەوا چوول



 وەسلن  فەرمووی دڵەکەم خۆ بە دوعا،دێتەوە
 عومرێکە کە عومرم هەموو لەو ڕێی دوعا چوو

 نییە قوبڵە ئەلێرە ,,کە! ئیحڕام، چ گرێدان
 کۆشش چ دەکا ئیدی، کە مروە لە سەفا چوو

 دوێنێ گوتی دوکتۆر لە حەسڕەت کە منی دی
 ۆ، لە قانوونی شیفا چووهەیهات کە ڕەنجی ت

 !دۆستم تۆ بپرسە، هەلە، جارێکی لە حافز
 حافز کە، ئەلەو داری فەنا چوو! پێشتر لەوە

 .وەدابە -١٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
 

٨٥ 
 
 
 
 

 ای پادشە  خوبان داد از غم تنهائی
 دل بی تو بجان آمد وقتست کە بازآئی

 :حافظ
 تەنیاییئەی پاڵشای جووانان، داد لە خەمی 

 دڵ بێ تۆ وەتەنگ هاتوە،دەی وەرەوە بەدوایی
 گوڵ هەتاسەرلەو باخە دەم بە پێکەنین نابێ
 لە خەمناکان بپرسن،،، دەردوو کولی جودایی

 دوێنێ باسی زولفی تۆم لە گەڵ بای سەبا دەکرد
 وتی هەڵەی،، تێپەڕە لەو فیکرەتی سەودایی

 دەیان بای سروە لێرە، لە هەڵپرکەن، بە قەتار
 ئەمەیە خەنیم ئەی دڵ، تا وەک با نەسووڕاوی
 حەزوعەالقەو دووری، لە تۆ وای بە سەرهێنام
 کە  لە دستم دەربچێت،،سەرهەودای شکیبایی
 خودایە، بە کێ بڵێم، ئەو وتەیە ،لە ،،جەهان

 ڕووی بەکەس نیشان نەدا،لە چ شوینێ ئیالهی
 مەیگێر چێمنی گواڵن،،، بێ تۆ چ ڕەنگی نیینە



 ی فەرموو،باخچەت بیێتە ئاواییشمشاد نازێک
 من دردی تۆم  دەرمانە،،وا لە کاتی نەساخی
 هەمدەمم یادی تۆیە،،،،،لە گۆشەیی تەنیایی 
 لە بازنەی دابەشین دا،ئیمە خاڵی تەسلیمین
 ئەمر هەر ئەمری تۆیە،،حوکم کەی بفەرمایی

 فکری خۆم و دەنگی خۆم لە دونیای ڕەندی نیە
 مەزەبەەدا،،،تەکەبوروو خوۆ راییکوفرە، لەو 

 بەرتەقای،بازنەی مینا،خوێنی جەرگم مەی بدە
 تا عەل بکەم گرفتم،،،،، بەو پیاڵەیی مینایی

 حافز شەوی هیجران چوو،بۆنی خۆشی وەسل دێ
 ئەو خۆشیەت لێ پیرۆز،ئەی ئاشقی شەیدایی

 ی وەدابە١٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٥٣١ -

 
 
 
 
 

 
 

 ید بەکنعان غم مخوریوسف گمگشتە باز آ
 کلبە احزان شود ڕۆزی گوڵستان غم مخور

 :حافظ
 یوسفی ون بوو،دێتەوە کەنعان، دیسان خەم نەخۆی

 و بێستان،خەم نەخۆی کاولە ئاش دیسان دەبێتە باخ
 ئەو دڵی پڕ خەم، دوو بارە چا دەبێ، دوو دڵ مەبە

 ئەو سەری شێواو،دوو بارە دێتە سامان خەم  نەخۆی
 ئەگەر،،،،،دیسان لە ناو باخی گواڵنعەمر باقی بی 

 چەتری گوڵ لێهەڵدەدەی،والە هەمیسان خەم نەخۆی
 گەر جەهان دوو رۆژ بەکەیفی مە، خولوو سووڕی نەدا



 هەر وا نامێنێ بەداییم، حاڵی دەوران، خەم نەخۆی
 تۆ مەبە ناهومید، کە ئاگا نیی،لە سڕڕی غەیبی خوا

 خەم نەخۆیبەل هەیە والە نهێنی قەولوو پەیمان،، 
 چەندە تۆفان بنچ و ڕیشەی بوونوو هەستی تێکدەدا

 گەمییە وانت چونکە نوحە،،تۆ لە تۆفان خەم نەخۆی
 !تۆ لە سارا کە بە قەستی کابە،،،، هەنگاو هەڵگری

 سەر زەنیشت گەر بکات،دڕکی موغیالن خەم نەخۆی
 چەندە قۆناخ پڕ مەترسوو دوورو،مەخسوودیش  ونە

 گیانیی گیانان خەم نەخۆیڕێگا بێ کۆتایی نابی، 
 و،، لە بێ لوتفی ڕەقیب  حاڵی مە، لە دووری یاران

 خۆی دەزانێ ئەو خوداوەندی دڵۆڤان،، خەم نەخۆی
 حافزا لەو بێ کەسی داووو، خەمی شەوگاری ڕەش

 و،دەرسی قورئان خەم نەخۆی تا هەبێ وێردی زبان
 وەدابە-ی زایینی١٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٦١١ -
 
 
 

 ست کوتە خود زیربارملە د
 کە از باال بلندان شرمسارم

 :حافظ
 لە کورتی دەستی خۆمە، ژێری بارم

 بەژن بەرزان دەکەن زۆر شەرەمەزارم
 مەگین زنجیر لە موو بگرم لە دەستم

 دەنا وەک شێت،بەرەو شوێن،کۆهسارم
 لە چاوی من بپرسە حاڵوو ئەحواڵ
 لە ئاژماری هەساران،، سەر ژمارم

 جامی ڕادەمووسم ئەبەو شوکرانە،
 هەڵی هێنا بە گویم،، ڕازی نیگارم
 کە کردوومە دوعا بۆ مەی فرۆشان
 دەیندارم بە وان، مننەت گوزارم



 سوپاسی دەستی خۆم بۆیە دەکەم من
 لە ئازاری خەڵک بێ هێزە، دارم

 سەرێکم هەس وەکوو حافز لە مەستی
 بە لوتفی ئەو سەرە هومێدەوارم

 وەدابە.زایینی ی١١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
 

٦٢٥ 
 
 
 
 

 بشنو این نکتە کە خود را ازغم ئازدە کنی
 خۆن خوری گر طلب روزی ننهادە کنی

 :حافظ
 گوێبگرە لەو حەنەکە، خوت لە خەم ئازادە بکەی
 خوێن دەخۆی کە فکری ڕسقی ئەوها،ئامادە بکەی

 ...ئاخراالمر تۆش دەبیە گڵی گۆزە کەران
 بادە بکەی فکر لە کووپەت بکەوە، چۆن تەژی لە

 ئەگەر لەو جۆرە کەسانەی دەتوێ، بچیە بەهەشت
 باشتر ئەوەیە، کەیف لە گەڵ چەند پەریزادە بکەی
 پاڵدانەوە، لە شوێنی مەزنان ،،ناکرێ مەیکە گەمە
 مەگین هەرچی پێویستە،،،، هەمووی  ئامادە بکەی
 دەزانی خێرەهای تێدایە،، ئەی شاجوانی جەهان

 فەرهادی دڵدادە بکەیکە بە ئیما سیلە چاوێ لە 
 دڵت کەنگێ ڕەقەمی فەیز قەبوول دەکات هەیهۆ
 مەگین بە نەخشی گەلالیی،،،وەڕەق سادە بکەی

 ئەگەر خۆت بە لوتفی پەروەرەردگار بسپێری حافز
 باشە کە کەیف لە گەڵ شانسی خودا دادە بکەی

 وەدابە-ی زایینی١١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٥٦٦ -

 



 
 
 
 

 گفتە خود دلشادمفاش میگویم و از 
 بندە عشقم و از هەر دو جیهان آزادم

 :حافظ
 و لە وتەی خۆم دڵشادم بە ڕاشکاوی دەیڵیم

 من غوالمی ئەوینم،لە هەردوو کەون ئازادم
 ئەمن تەیرێکی بهەشتئ بوم، چ بدەم شەرح
 ئەوەی ئەمنی هێنا بۆ ئیرە،ناوی بوو  ئادەم

 و بەهەشتی بەرین جێگەم بوو  ئەمن، فرشتەبووم
 ەو ئەمنی هێنا ،، بۆ ئەو خەراب ئابادمئ

 سێبەری تووبی،مێرەوانی فرشتە قەراخ حەوز
 سەری کوچەی تۆ چوو لە  یادم بە ئەوینی

 لە سەر لەوحی دڵم نییە جگە لە بەژنی یار
 چبکەم پێتێکی تری، فێر نەکردم ئوستادم

 ئەستیڕە ناس هەسارەی بەختی منی نەناسی
 شانس زادمخووایە لە دایکی زەمانە، بە چ 

 لەو دەمەوە بومە ئاڵقە بەگۆیی دەری مەیخانە
 و دەکا، موبارکبادم هەر چرکە خەمێ نوێ دێ

 دەخوا خوینی دڵم بیلبیلەی چاوم، تۆڵەیە
 بۆچ دڵم بە کیژی خەڵک دا ئەمنی ئادەم
 بسڕەوە حافز ڕو بە سەری کەزی ئەسرین

 دەنا ئەو الفاوە،دەر دێنی لە بنچ و بونیادم
 وەدابە-١٨/٥/٦١١٢-ەرزاحامیدڕەشیدی ز

٣٣٨ -
 
 
 



 
 زلف برباد مدە تا ندهی بربادم
 ناز بنیاد مکن، تا نکنی بنیادم

 :حافظ
 کەزیە وەبەربای مەدە، تاکوو نەکەی بەربادم
 نازی بنالدی مەکە ،،،،،،،تا نەکۆڵی  بونیادم

 مەی لە کۆیباڕمەخۆ، تاکوو نەخۆم خوێنی دڵم
 فەریادمڕووگەت تۆ مەشارۆ لێم، تاکوو نەیێ 

 زولفەکەت ئاڵقە مەکە،تاکوو نەکەی دەربەندم
 پرچەکەت خڕ مەکەوە، تاکوو نەدەی بەربادم
 یاری بیگانە مەبە،تاکوو لە خۆم دوور نەکەی
 خەمی ئەغیار مەخۆ،، تاکوو  نەکەی ناشادم
 ڕووت وەدەرخەو، لە دەمی گوڵ بی نیازم کە
 سەر هەڵبڕە، تاکوو بکەی،،، لە سەرو ئازادم

 شەمی هەر کوڕێ،،،، تاکوو نەمسووتێنیمەبە 
 بیری هەرقەومی مەکە، تاکوو نەڕۆی ئەزیادم
 دەنگینی شاری مەبە، تا نەکەم ڕووم لە کێو 
 شوری شیرین مەخەڕی،تاکوو نەکەی فەرهادم
 بەو بەندە هەژارە بکە ڕوحمێکی لە ڕێێ خوا
 با بە پێچکی تەختی شا،،،، نەگات، فەریادم

 شا،کە ڕوو وەرگێڕێحافز لە بێوەفایی تۆ،حا
 .ئەو چاخ کە لە بەندی تۆمە،، ئەمن ئازادم

 وەدابە-١٨/٥/٦١١٢-حامیدڕشیدی زەرزا
٣٣١ -

 
 
 
 

 جان بێ جمال جانان،میلی جهان ندارد
 هرکس کە این ندارد حقا کە آن ندارد

 :حافظ



 گیان بی جەماڵی گیانان، مەیلی جەهانی نینە
 هەر کەس کە ئەوهەی نییە،یانی ئەوانی نینە
 لە گەڵ چ کەس نیشانێک لەو دڵ ستانم نەدی

 یان من لێی بێ خەبەر بووم،یا ئەو نیشانی نینە
 هەر ئاونگێ لەم ڕێگا، سەت بەحری ئاگرە گوڵ

 ئەفسووس کە ئەو معەمما، شەرح و بەیانی نینە
 کوا قۆناخی ئاسایش دەکرێ لە دەست بدرێ
 ئەی سارەوان تۆ ماژۆ، ئەو ڕێ پایانی نینە

 بەژنی بە پەنجەی دەس ئەخوێنێئەو سازە کە 
 گوێ لە قسەی پیران بگرە،کە هیچ زیانی نینە
 ئەی دڵ تۆ ڕێگای ڕەندی، لە دارۆغە فێر ببە

 مەستیشە، کەس لە مەڕ وی فکرو گومانی نینە
 ئەحواڵی گەنجی قاڕوون،،زەمانە بوو بە بای دا
 لە گوێچکەی دڵ دەر باوێ، کە زێڕ نیهانی نینە

 نهێنی لێ وەشارەرەقیبت کە شەمێش بێ، 
 ئەو ناپاکەی سەر بڕاو، بەندی زوانی نینە

 کەس لە دونیادا نیتی غوالمێک وەکوو حافز
 چونکە تۆ ئەو پاشایەی کە لە جەهانی نینە

 وەدابە=١٨/٥/٦١١٢-حامیدڕەشێدی زەرزا
١٣١ -

 
 

 درخت دوستی بنشان کە کام دل ببار آرد
 نهال دشمنی بر کن،کە رنج بیشـمار آرد

 :حافظ
 بچێنە داری دۆستاتی،کە تاسەی دڵ بە بار دێنێ
 وە خەڵفی دۆژمنی ببڕە،کە کێشەی بێ ژمار دێنێ

 کە میوانی ڕەفیقانی، لە دانیشتن بە وەیقار بە
 بزانە دوایی سەرمەستی،هەمێشە مەی خومار دێنێ
 بە فورسەت تۆ بزانە کات، کە لەدوایی رۆژگاری مە

 نەهار دێنێئەوا گردش دەکا دیسان، زەمان لەیل و 



 کەژاوەچی کە فەرمانی کەژاوەی لەیلە، دەستی تۆ
 خودایە  لە دەڵی باوێ، بەرەو مەجنون گوزار بێنێ

 بەهاری عومری بخوازە، دەنا،نا،خۆ سروشت هەرسال
 وەکوو نەسرین دەیان غونچە،لە بولبول وا هەزار دێنێ
 خودایا چون دڵی بە برین قەراری بەست لەگەڵ زولفی

 ەی ئاڵت،،،، بە ئیقراری قەرار دێنێبفەرمووی لێوەک
 بە پیری والە دەخوازێ لە خوای باری دیسان حافز
 لە لێواری جۆ دانێشێ،،،،،،،نیگاری بۆ کەنار بێنێ

 وەدابە.ی زایینی١٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
١١١ -

 
 

 مژدە ایدل کە مسیحا نفسی می آید
 کە زانفاس خوشش بوی کەسی می آید

 :حافظ
 ڵ، کە مەسیحا نەفەسێ دێمزگێنی ئەی د

 لەو هەناسەی خۆش وی، بوونی کەسێ دێ
 لە خەمی هیجری دووری مەکە ناڵە شەوێدی
 فاڵەکم بە نییەت گرتەوە، فەریادرەسی دێ

 لە ئاگری دادی،ئەمین نە منم، خۆشحالوو بەس
 مووسێ لێرە بە هیوای دەستەچیلەی کەسێ دێ

 هیچ کەس نییە لە الی تۆ کە کاری و باری نەبێ
 ەر کەس بۆ ئێرە کە دێ بە هیوای هەوسێ دێه

 کەس نازانی قۆناخی موخسوود کوێەو لە کوێ
 چاوەڕێن کەنگی دەنگی زەنگوڵەی جەرەسێ دێ

 خەبەری بولبولی ئەو باخە، کە بپرسن لە من
 ئەو دەنگەی دەیبیسم،لە بەنەبانی قەفەسێ دێ

 پرسیار یار کە دەیهەوێ بکا لە حاڵی نەساخ 
 بە، کە هێشتا نەفەسێ دێپێی بێژە تۆ خۆش 

 قومێکم پێ بدە کە لە مەیخانەی جوامێران
 هەرحەریفێک بە دوای ڕەجاو مولتەمیسێ دی



 یار هەیەتی نەزەری ڕاوی دڵی حافز دۆستان
 سەیرە ئەو هەڵۆیە،بۆ ڕاوی خەرمەگەسێ دێ

 وەدابە-٦١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا 
٥٨١ -

 
 
 
 

 سالها پیروی مذهب رندان کردم
 ی خردحرص بزندان کردمتابفتوا

 :حافظ
 ساڵەهای ساڵ،پەیرەوی مەزەبی ڕەندانم کرد

 زنیدانم کرد تا بەفتوای ئاقل،چی بوو تاسەم، لە 
 من نە هەر تەنیا خۆم  ڕێم بۆ مەنزڵی عونقا ببڕی

 مەشوەڕەتی ئەوکارە، لە گەڵ مەلی سولەیمانم کرد
 سێبەر بخە سەر دڵی بە کوڵم، مەحبووبی ئەزەلی

 ە هەبوو،بە هیوای تۆ یەکجێ وێرانم کردئەو ماڵی ک
 تۆبەم کرد کە ئیتر ڕانەمووسم لێوی مەێگێڕ، ئێستا
 لێوی حەسرەت دەگەزم، بۆچ گوێچکە بە نادانم کرد
 دژی عادەتە،،،، زۆرایەتی هۆکاری وسولی یەکیەتی
 کەسبی ئەو ئاپۆرەیەی،،،، لەو کەزی پەرێشانم کرد

 و تۆیە مننەخشی سالح و فاسق،،،،، نە بە دەستی 
 ئەوەی سوڵتانی ئەزەل، فەرمووی هەر هەمانم کرد
 من هەمە بە لوتفی خوداوەند،،تەماع لە بەهەشت

 هەر چەند نووبەداری مەیخانەی مەستانم کرد
 نۆکە بە پیرە سەری حەکایەتی یوسفم،کەوتە دڵی
 چاکەی سەبرێکە،،کە لە کاولە ئاشی ئەحزانم کرد

 ە وەک حافزکازیوەڕابوون و،،،سەالمەتی، بخواز
 ئەو هەی کردم هەموو ،،،لە دەوڵەتی قورئانم کرد
 !کە بە مەزنی دیوانی غەزەل دەنگینم سەیر نییە



 ئەمن ساڵەهای ساڵ،،غوالمی خاوەنی دیوانم کرد
 وەدابە= ٦١/٥/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا

٣٢١ -
 
 
 
 
 

 روزگاری شد کە در میخانە خدمت میکنم
 در لباس فقر،کار اهل دولت میکنم

 :حافظ
 سەردەمێکە من لە مەیخانەی ئەوین خزمەت دەکەم
 بەو جلوو بەرگی هەژاری، خزمەتی دەوڵەت دەکەم

 تا بە داو بگرم لەوێ من، قومریی خۆش خاڵوو خەت
 هەر لە بۆسەو چاوەڕوانم، تاکوو دێم فورسەت دەکەم

 ..! وەعزدەری مە،بۆنی مافی گوێ نەدا پێ ئەو قسەم
 ،نەک بڵێی غەیبەت دەکەموا لە ڕووی خۆیدا،دەڵێم 

 من بە هەڵسووکەوت دەڕۆم هەر وا لەگەڵ بایی سەبا
 لەو ڕەفیقانیش کە داوای، کۆمەگ و هیممەت دەکەم

 خۆڵی کووچەت زەحمەتێکی وای نەبوو بۆم  پێشتر
 لوتفەهات فەرموو گوڵم،تەخفیفی ئەو زەحمەت دەکەم

 کەزیەکەی یار داوی ڕێگاو،، غەمزەکەی، تیری بەاڵن
 بیرت تۆ ئەی دڵ،،چەندە، تۆ نسحەت دەکەم بێتەوە

 چاوی بەد بینان بپۆشە،،، ئەی خودایی عەیب پۆش
 ئەو چەنە لێدانە من،، لەو گۆشەیی خڵوەت دەکەم
 !حافزم لە مەجلیسێ،مەی فڕ دەکەم،  لە کۆڕی تر

 من لەگەڵ ئەوخەڵکە ئەهالە گەمەوسوحبەت دەکەم
 وەدابە -٦٦/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٣١٨ -

 



 

 

 

 ساقیاسایەابراست وبهارو لب جوی
 من نگویم چە کن اراهل دڵی خود بگوی

 :حافظ

 مەیگێڕ سێبەری هەورەو  بەهاروو لێواری جۆی
 ئەمن خۆ ناڵێم چ بکە، گەر ئەهلی دڵی بخە ڕووی
 بۆنی یەک ڕەنگی لەو سەیتەرە نایە،ڕابە سەر پێ
 باشە جلی پیس و پەلۆسی سۆفی بە شەڕابی بشۆی

 تەبیعەتە جەهان،، بە کەڕەمی پاڵ مەدەوەناکەس 
 گەڕیدەی هەنگاو قایم،، لە سپڵە هەڵمەهێنە ڕووی
 دوو نسحەتت لێدەکەم، گوێ بگرو، سەت زێڕی بەرە

 لە دەرکەی عەیش وەدەرکەوە، لە ڕێی عەیبە نەڕۆی
 شوکری ئەمە بکە،،کە جارێکی دی تۆ ببینی بەهار

 دووی، رێێ لێکۆڵینەوە،بخەیە  خەڵفی چاکە بچێنی
 کە رۆگەی جانانەت دەوێ لەئاوینەی جوانی بیدینە

 و ڕووی نابینی گوڵ و نەسرین شین بن، لە ئاسن
 :گوێچکەت بکەرەوە، کە بولبوڵ بە گریانەوە دەڵێت

 خواجە دریغ مەکە،لەبۆنی گوڵی سەرکەوتن بەهووی
 و بەس گوتت لە حافزی ئێمە، بۆنی ڕیا کاری دی

 کردنی وا زوویعافەرین بۆ هەناسەت،لە بۆن 
 وەدابە-٦٣/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٥٦١-  
 

 

 



 

 ساقیا بیار بادە کە ماە صیام رفت
 در دە قدح کە موسم ناموس ونام رفت

 :حافظ
 مەیگێڕ شەڕابی بێنە،، مانگی ڕەمەزان ڕۆیی

 دەی پێاڵەکەم بۆ تێکە،کاتی کەر بەردان ڕۆیی
 کەینەوە  کاتن بە خۆڕایی چوو،،دەبێ  قەزای

 عومرن بە بێ حزووری،پەیمانەو پەیمان ڕۆیی
 بکە،بۆخۆشم، نتوانم خۆم وەناسم  وام مەست

 لە ئولکەی خەیااڵت، خۆشی هات قەیران ڕۆیی
 بۆ وەی پێن بگا لۆچێک لەم شەڕابەی بژاردە
 شوکری خودا ئەمڕۆکە، ڕۆژی نائینسان ڕۆیی
 ئەو دڵەی کە مرد بوو، دوو بارە زیندوو بۆوە

 مەیەی هەڵمژی عینوان ڕۆییئەوەی بۆنی ئەو 
 ڕەخنەی دڵم بوو بە مەی، جەژنی ژینم هاتەوە

 و رەزمی دینی،ئەوها بە هاسان ڕۆیی ئەو بەزم
 لە مەڕ تۆبە تا کەنگێ بسووتێم من وەکووعوود

 دەردی بێدەرمان ڕۆیی لە سەرم سەودای خاوی 
 چیدی نسحەتم مەکە،، حافز ڕیی نەدۆزیەوە

 نەزان ڕۆییگشت ئاقڵ گەڕانەوە،،،جرپن و 
 وەدابە-٦٣/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٨١ -
 

 

 

 عیب رندان مکن ای زاهدپاکیزە سرشت
 کە گناە دگران بر تۆ نخواهند نوشت

 :حافظ
 غەیبەتی ڕەندان مەکە  زاهدی دەروون قەسی



 کەس نایهەوێ، گۆناحی کەسی بۆ تۆ بنووسی
 ئەمن  چاکم یا کوو پیس،ئەتۆ چیت داوە لە من

 چێنێت، ئەو دەدرویتەوە داسیهەر کەسە چ ب
 و چ مەست هەموو خوازیاری یارن،چ  وشیار

 هەمو ماڵی ئەوینە، بێ تەوفیر، پێش و پەسی
 و، خشتی دەری مەیخانە سەری تەسلیمی من

 لێم وەرناگرێ نەزان، بەو مێشکی وا نەجەسی
 تۆ ناهومێدەم مەکە،لە لوتفی پەروەردیگار

 !کەسیئاخۆ لە پشتی پەردە گوێبیسی دەنگی 
 نە تەنیا  ئەمن دەرچوم لە پەردەی پاکژوو تەقوا 

 باوکم،بەهەشتی دۆڕاند،بە هەوای بولهەوەسی 
 حافز کە ڕۆژی ئەجل، وەدەستت بکەوێ جام
 .وصی. یەکسەر لە خەرابات ڕا دەتبەنە بەهەشت

 وەدابە-٦٣/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٨٣ -

 
 

 

 بلبلی برگ گلی خۆشرنگ درمنقارداشت
 رگ ونوا خۆش ناڵەهای زارداشتواندرآن ب

 :حافظ
 بولبولێک بەرگی گوڵێکی وا لە ناو مونقار بوو

 ئەو لە کاتی وەسلەوە دەنگی هەموو خەمبار بوو
 گوتمێ،لەو حاڵی وەسل، ئەو ناڵەو هاواری چیت؟

 ئەو جلوەیی مەحبووبە،، لەو دیدار بوو: پیی وتم
 من سکااڵم نین، کە یارم هات لە گەڵمان دانەنیشت

 دشا بوو، من گەدا،،،،ئەو گفت و گۆی پێ عار بووپا
 ویگڕا هەڵناکەن نیازوو نازی مە، بەو جوانی دۆست
 خۆش بەحاڵی نازەنینێ،بەخت لە گەڵ وی یار بوو
 ڕابە بۆ ئەو نەخشی پێنووسی،،، بکەین گیانن فیدا



 ئەو هەموو نەخشی سەیر،لەو حیکمەتی پەرگار بوو
 بەد ناوی مەکەکە مریدی رێگە ئیشقی،،،،،، فکری 

 شێخی سەنعان بۆ گرەو سەڵتەی لە الی خومار بوو
 خۆش بە حاڵی ئەو قەلەندەر، کوفرو ئیمانی نەدی
 زکری تەسبێحی پەری،،،،، لەو بازنەیی زەنار بوو

 چاوی حافز ژێری بانی قەسری ئەو حۆری لەشە
 هەر وەکوو باخی بەهەشتێ پر گوڵ و جۆیبار بوو

 وەدابە-٦٣/٥/٦١١٢-زەرزاحامیدرەشیدی 
٨١-   

 
 

 

 

 گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت
 ور ز هندوی شـما بر ما، جەفائی رفت رفت

 :حافظ
 دەستی زولفی ڕەشمـارت خەتایەک چووو چوو گەرلە

 گەر لە خاڵی لێوەکەت، بۆمە،جەفایەک چووو چوو
 بەرقی ئیشقت جۆخینی سۆفی ئەوا سووتاندوو سووت

 مڕەوان،،گەر بۆ گەدایەک چووو چووزوڵمی پاشای کا
 !لە تەریقەت دا نییە، هۆکاری دڵ ئێش ، بێنە مەی

 هەر کدورەت گەر دەبینی، وەک سەفایەک چووو چوو
 عیشقباری دەیهەوێ قوربان،،،،،، ئەتۆ خۆت ڕاگری،
 حەچمەتێک گەر بووو بووو،،یا خەتایەک چووو چوو

 بردگەر دڵێک لەو،،،،،، غەمزەیی دڵدار باری بردوو 
 گەر لە نێوان هاونیشینان،،،،،،واسزایەک چووو چوو
 عەیبی حافز تۆ مەڵێ واعیز،  لە تەکیە چووو درێ 
 قاچی ئازاد چۆن دەبەستی،،بۆ چ الیەک چووو چوو

 وەدابە -٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا



٨٢ -

 

 

 

 
 زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاە نیست

 درحق ما هر چە گوید جای هیچ اکراەنیست
 :حافظ

 شێخەکەی زاهیر پەرست،لەو حاڵی مە ئاگا نییە
 دژ بە ئێمە، هەرچی بیڵێ هیچ جێی ئیکرا نییە
 تا سەناریۆیەک بدا روو، بەیدەقێک دەبزوێ  دڵ

 ئۆڵکەیی شەترنجی ڕەندان،جێی مەجالی شا نییە
 و گوڵ ها،چییە؟ ئەو میچی بەرزو سادەو پڕنەخش 

 ئاگا نییەلەو موعەممایە، چ  زانا،،،، لەو جەهان 
 ئەو چ نەوعە دەوڵەتوو،،،، ئاخۆ چ جۆرە حیکمەتە
 لەو هەموو دەردی نهێنیی دڵ،،،،، مەجالی ئا نییە
 خاوەنی دیوانی مە،، ،،،،،پێم وایە نازانێ حیساب
 چونکە لەو توڕڕە،،، چ نیشانێ لە مەڕ ئەڵاڵ نییە
 دەیهەوێ کێ بێوو،،،،، یاکوو دەیهەوێ بڕوات کێ

 هیچ، لەو دەرو دەرگا نییەپەردەدارو دەرکەوان 
 بۆ دەری مەیخانە ڕۆین کاری یەک ڕەنگانە بوو

 خۆفرۆشان قەت بە کووچەی،مەیفرۆشی رێ نییە
 گەر هەبی تشتێ ئەوە لەو قامەتی ناسازی مەن
 خۆ دەنا دەستت لە بۆ بەژنی چ کەس کۆتا نییە
 من غوالمی دۆستی خۆمم،، لوتفی دایم بۆم هەیە

 زاهید،گا هەیەو، گا نییەو  و موفتی   لوتفی شیخ
 شوێنی دانیشتنی سەروی حافز،نیشانەی هیمەتە
 ئاشقێکی مەی بە لێو، دەربەندی ماڵ و جا نییە

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا



١٢-  
 
 

 

 منم کە گوشە میخانە خانقاە منست
 دعای پیر مغان ورد صبحگاهی منست

 :حافظ
 ئەمنم کە سووچی مەیکەدە، خانەقایی منە

 دوعایی پیری موغان، ویردی پەگاهی منە
 ئەگەر گۆرانی سەحەری نییە گوێی لێبگرم

 بەستەی هەر سەحەریم، عوزری خواهی منە
 لە پادشاو گەدا، بێ مننەتم، شوکری خودا

 گەدایی خۆڵی دەری دۆست،، پادشاهی منە
 مەبەست لە مزگەوتوو مەیخانە گەین بە تۆیە

 واهی منەو تاسەم نییە خوا گ جگە لەوە خەیاڵ
 مەگین بە حوکمی ئەجل، چادر هەڵکەنم دەنا

 ڕەوینەوە لە دەرکی دۆس، نەڕەسم و ڕایی منە
 لەو چاخەوە کە من، ڕووم لەو دەرکە کردووە

 بەرزایی بەستێنی ئەو خۆرە، تەکیەگاهی منە
 "حافز"گوناح کەچی،لە ئیختیاری ئێمە دا نەبوو

 گوناهی منە: ئەتۆ لە ڕێگای ئەدەبەوە، بێژە
 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٥٢ -
 

 

 

 ڕوزگاریست کەسودای بتان دین منست
 غم این کارنشاط دل غمگین منست



 :حافظ
 ڕۆژگارێکە کە ئیشقی گوڵدەمان،،، کۆی دینمە
 بەردەوامی هۆی نیشاتی،ئەو دڵەی خەمگینمە
 دیتنت پیم وایە من،،چاوی جەهان بینی دەوێ

 وی دونیا بینمەدین چا: کوانێ دەکرێ من بڵێم
 یاری من کە زیبی گەردوون،زینیتی ئەو عالەمە

 ئەولە مانگی ڕوویی تۆو ئەشکی وەکوو پەروینمە
 تا کوو ئیشقی تۆ، منی ئەوها بدا دەرسی بزان

 و تەحسینمە وێردی ئەو خەڵکە تەواوی مەدحت
 دەوڵەتی فقرم خوداوەندە،،،، ،بدە هەرزانی پێ

 تەمکینمە و ئەو کەڕامەت والە هۆکار حەشمەت
 واعزی دارۆغە ناس،مەفرۆشە تۆ ئەو گەورەیی

 چونکە جێ قۆناخی سوڵتان،قەڵبەکەی موسکینمە
 ئەی خوا ئەو کابەیی موخسوود،تەماشاگەی کێیە؟
 دڕکوو داڵی ئەو سەری ڕێی، نۆگوڵ وو نەسرینمە
 !حافزا  لە گەورەیی،،،،پەرویزی ئیدی باسی چی

 شیرینمەلێوەکانی،،،،،،،پیاڵەکێشی خوسرەوو 
 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٥٥ -
 

 

 

 

 لعل سیراب بخون تشنە لب یارمنست
 وزپی دیدن او دادن جان کارمنست

 :حافظ
 لەعلی تێرئاوی بە خوێن تێنوو،دەمی یاری منە
 خۆ بە قوربان کردنیشی،، کاکە گیان کاری منە

 .شەرم ئەلەو چاوی دەڕەشمارو،دەبژوانگی دەزێڕ



 ڵبردنی دی،دەم لە ئینکاری منەئەو کەسەی د
 ساروان تۆ جێووبانی خۆت مەبە،، دەروازەکەی
 شاهڕاێکە، ،کە مەنزلگەی،،،،،،، دە دڵداری منە
 من غوالمی تالعی خۆمم،،،،،، ئەلەو قاتی وەفا

 ئیشقی ئەو عەنتیکە سەرمەستە خەریداری منە
 سندوقی عەتروگوڵوو زولفی عەبیر ئەفشانەکەی

 بۆنی خۆشی عەتاری منەفەیزی یەک چرکە،لە 
 باخەوان وەک سروە لەم دەرکە بە چاالکی مەڕۆ

 ئاوی گوڵزاری تۆ،،،لەو فرمێسکی گوڵناری منە
 شەربەتی قەندوو گواڵوی  لەو دەمی، یارام تکا
 چاوی وی دۆکتۆری ئەو قەلبی،،، برینداری منە

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٥٢-  

 

 

 

 یارانخۆشست صحن بستان ذوق بخش وصحبت
 وقت گل خۆش باد کزدی وقت میخواران خۆشست

 :حافظ
 و هاودەمی یاران خۆشە و لە خۆشی کۆڕی پڕ زەوق

 و زاران خۆشە هەردەمێ فورسەت هەبێ،ماچی دەم
 کاتی تێی هەڵکات سروە ،،بۆنی خۆشیم دێتە دەم
 وا لە دووروو،، دوور واڵتیش گفتی دڵداران خۆشە

 ۆی درا فەرمانی کۆچبەر لە وەی غونچە بپشکۆێ،ب
 ناڵە کە بولبول، کە گوڵبانگی دڵ ئەفکاران خۆشە
 ..دەی بدەن مزگێنی بەو تەیرە،،لە ڕێگای ئیشقەوە

 نەک بەگەنجی خۆ بە پیریش،بینی گوڵزاران خۆشە
 گەر هەبێ خۆشی،، لە بازاڕی جەهان با پێت بڵێم
 شێوەیی ڕەندی و خۆش باشی و،،،، عەیاران خۆشە



 :سووسنی ئازادە،ئەمن گویبیس بووملە دەمی ئەو 
 لەو جەهانە کۆنە، ،هەر حاڵی دەسووکباران خۆشە

 !تەرکی دونیا،حافزا،،،،،رێگاو تەریقی خۆی هەیە
 دەمهەوێ وا تێنەگەی،،حاڵی جەهانداران خۆشە

 وەدابە-٦٥/٥/٦١١حامیدڕەشیدی زەرز
٢٥ -

 

 

 

 دراین زەمانە رەفیقی کە خالی ازخلل است
 سفینە غزل استصراحی می ناب و 

 :حافظ
 لەو زەمانە،،،،دۆستی بە وەفاو دوور لە هەلە

 !و،،،،،،سەفینەی غەزەلە پیاڵەی شەڕابی ناب
 ژیان بە سانایی مەگرە،،ڕەهەندێکی تاریکە
 پیاڵە لە عومر وەرگرە،ئازیزێکی بێ بەدەلە

 نەک من لە بێ کردەوە،لە جەهان مەلوول مام
 مەلەڕەنجی پسپۆروو زاناش،لە عیلمی بێ عە

 بەچاوی ئاقڵ لە رێگوزەرەی تەژی لە جەوغە 
 دونیاو  ئیشی دونیا،،،،بێ ئیعتووباروو محەلە

 ئیدی بێدەنگ بە  و،،،، بگرە کزی کیژیکی جوان
 سەعدو نەحس لە کار تێکەری زوهرەو زوحەلە

 دڵم هیوای،،،،،،  بە یەک گەینی ڕووی تۆ بوو
 بەالم حەنجەل لە ڕیگای عومر ڕێگری ئەمەلە

 ی بە هیچ شیوە، ئەوی وشیار بکەینەوەناکڕ
 چونکە حافزی ئێمە،مەستی شەڕابی ئەزەلە

 وەدابە-٦٥/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٢١ -

 



 

 

 زلف آشفتەو خوی کردەوخندان لب مست
 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی دردست

 :حافظ
 زولفی ئاڵۆزوو،دەمی پڕ پێکەنینوو، لێوی مەست

 ی مەی وا لە دەستبەو کراسە هەڵدڕاوە، پیاڵەی
 چاوەکەی دەریای شەپۆلوو،لێوەکەی ئەفسوونی خوێن

 دوێشەوێ الی نیوە شەو هات،بوو سەرینم باسکی دەست
 :بردیە بن گوێچکەم دوو لێوی، وا بە سرتە پێی وتم

 ئاشقی دێرینی من، بێداری، یان خەوفتوویە، خەست
 ئاشقێک ئەوهالە مەی شەوگیڕی پیشکێشی بکەن

 !!ئەگەر بێتوو نەبێ بادە پەرستکافری ئیشقە، 
 دەی بڕوو زاهید ئەتۆ ئەو عەیبە،بەس بەگرە لە من

 لەکوێ مەعلوومە کە ئەو توحفە، بە مە نەدرا ئەلەست
 ئەو کەسەی ئەومەی لە پیاڵەی ئیمە کرد،خواردمانەوە
 سا ئەگەر خومرەی بەهەشتە، یا شەڕابی لێوی مەست

 یگارپێکەنینی جام و مەی، کەزییەی گرێکراوی  ن
 بە دەیان تۆبەی وەکوو ئی حافزی، بشکاند خەست

 وەدابە-٦٥/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٦٢ 

 

 

 

 ساقی بنوربادە برافروزجام ما
 مطرب بگوکارجهان شد بکام ما

 :حافظ
 ساقی پڕکە، ئەو شۆکانە جامی مە



 خولدەدا گەردوون بەرەوە ئیکڕامی مە
 ئێمە لەو پیاڵە دەمی یارمان بدیت

 ەو ڵەززەتی خۆش تامی مەبی خەبەر ل
 ئەو کەسە نامرێ دڵی زیندوە بە ئیشق

 لەو گۆڤارە سەبت بکەن ئیعالمی مە
 چەندە نازوو چەند گریشمە بەژن بەرز

 کەنگێ دێ ئەو دەم سنەوبەر جوانی مە
 بای شەماڵ گەر تۆ بە وێدا تێپەڕی

 ئەو پەیامەی من  بدە، خۆشنامی مە
 مەستی لەو چاوە جوانە  دێتەوە

 ڕوو پێی ئەسپادرا، ئەحکامی مەلەو 
 پڕ مەترسم کە لە ڕۆژی داوەری

 نانی شیخ بێخێر بێ، زۆر لە نانی مە
 حافزا بارانی ئەسرین بێنە چاو

 بەڵکوو ئەو تەیرە بچێ سەر دامی مە
 وەدابە-٦٥/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

١٦ -
 
 
 

 عیشم مدامست ازلعل دلخواە
 کارم بکام است الحمداللە

 :حافظ
 تەواوە،لە لەعلی دڵخواەخۆشیم 

 بە تاسە گەیوم ئەڵحەمدوولیلالە
 ئەی بەختی سەرکێش لە باوەشی کە
 جار جامی زێڕو، جار بەژنی وەک ماە

 ئێمەیان بە ڕەند، کردە  ئەفسانە
 پیرانی جاهیل، شێخانی گومڕاە
 لە  دەستی زاهید تۆبەم کردوە



 لە فعلی عابید  ئەستەغفیڕەڵاڵە
 دووریەکەتگیانا چ بدەم شەرحی 

 چاو ترووکانێک سەد ئاخ و سەد ئاە
 کافر  نەبینی، ئەو خەمەی بینییم
 لە بەژنی یاروو لە ڕوخسارەی ماە

 سوێی لێوت بردی، لە بیری حافز
 دەرسی شەوانەو، وێردی سەحەرگاە

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٢٢٢= 

 
 

 

 مزرع سبز فلک دیدم وداس مە نو
 هنگام درویادم ازکشتە خۆێش آمد 

 :حافظ
 و داسی مانگی نوێینە مووچەی سەوزی فەلەکم بینی

 بیرم لە تۆ چاندنی خۆم  کردەوە، کاتی دەروێنە
 وتم ئەی شانس  تۆ خەفتی و ڕۆژی ڕوون دەرکەت
 گوتی بەو هەمووە، لە ڕابردووت، نائۆمید مەنوێنە

 کە رووت لە پاکژی، زگوردی وەکوو مەسیحا بێ
 گی ڕووت ڕەنگی بی وێنەئاوێنە،وەردەگرێ لە گزن

 پاڵ وە هەسارەی فێلەزان مدە ، ئەو جەردەیە
 تانجی کاووسی بردوو کەمەری کەیخوسرەو بۆ وێنە
 گوارەی زێڕو لەعل، چەندە قورساییە دەخاتە گوێ

 دەوری باشی گوزەرانە، خاوەن نسیحەت بدوێنە
 چاوی نەزەرو پیس لە خاڵی تۆ لە ئولکەی جوانی

 و ڕۆژ، باج ئەستێنە بەیدەقە،لە مانگبەئاژۆتنی ئەو 
 ئاسمان مەفرۆشە، ئەو گەورییە لە ڕێگای ئیشق

 مانگوو پەروینی بە دەنکە جۆێی دا دەس وەردێنە
 ئاوری دوو زمانی و ڕییا، جۆخینی دینی سووتاند



 حافز ئەو عەبایە داکەنە،بێ نرخ تر بووە لە ترخێنە
 وەدابە=٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٢٣٨= 
 
 
 
 

 

 ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
 تاساغرت پر است بنوشان ونوش کن

 :حافظ
 نووری چاوم،من قسێکیم پێیە،تۆ لێم وەرگرە

 تاکوو پیاڵەت وا پڕە،،، بیخۆوە، دونیا بن بڕە
 والە ڕێگەی ئیشقە،بەسیە چیدی واسواسی  مەبە

 گوێچکەیی دڵتا، لە پەیغمامی سرووشی ڕاگرە
 ،نایە دەنگی سازی مەهەڵوەریوە، گوڵ لە باغا

 دەف دەکا هاوارو ناڵە، تاڕی دەنگ خۆشن کڕە
 الی عەباو تەسبێح نییە، ئەو لەززەتی مەستی دەڵێن

 هیمەتێ ئیتر، لە دەرگای مەی فرۆشی وەرگرە
 ئازموون فێر بە، لە پیران و گەریدانی جەهان

 ئازموون خەم بەرگرە. کە لە چاخی پیری ڕۆڵە
 وشیار نەنووسراوە لە لەوحپەنجەیی ئیشقی بە پێی 

 و هۆشت هەڵبڕە دەتهەوێ کە زولفی یارێ، ئاقڵ
 و ماڵوو حاڵ  خۆ لە گەڵ دۆستان دریغ ناکرێ لە گیان

 من دەیان گیانم فیدا بێ، بەو نەسیحەت وەرگرە
 یاڕەبی مەیگیر ئەتۆ قات قەت نەبێ پیاڵەت بەتاڵ

 چاوەکی پڕ مێهرەوانی، لەو غوالمەت  داگرە
 بەو عەبای زێڕاوی هاتی تێپەڕیکە بە مەستی 

 ماچەکی تۆ نەزری حافز کە، فرشتەی باکرە
 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا



٢٦٢ -
 
 

 

 

 

 تاسرزلف تۆ دردست نسیم افتادەاست 
 دل سودازدە،ازغصە دونیم افتادە است

 :حافظ
 تا سەری زولفت وەدەستی ئەو شنەی با،کەوتووە

 پڕ تەمەننا کەوتووەئەو دڵی دەرد دیو، لە خەم دا 
 چاوی جادووت عەینەتوو بیلال،هەسارەی الی بەیان

 ئاخ بەاڵم لەو نوسخەیە، کاروانکوژی، ال کەوتووە
 دڵ لە بازنەی زولفی تۆ، ئەو خاڵی ڕەش زانی چییە
 نوختەیی دووکەڵ، لە ئاڵقەی جیمی جوانا کەوتووە
 زولفی ڕەشمارت لە گوڵشەندا بەهەشت نیشان دەدا

 تاووس، لە ئاوی کانی ئەوال کەوتووەوەک بڵێی 
 ئەو دڵەم  ئێستا لە ئیشقی تۆیە،ئەی موئنیسی گیان

 خۆڵی ئەو ڕێگایە بابردی، وەبەر با، کەوتووە
 سێبەری بەژنت، لە ناو دڵدا وەکوو عیسا مەسیح

 عەکسی ڕووحێکە، وەبەر ئەو لوتفی  ئەڵاڵ کەتووە
 ئەو کەسەی بێجگە لە کابە وێردی لێوانی نەبوو

 و کڕ وا کەوتووە م لە دەرکەی مەی بگێر، بێدنگدی
 حافزی ونبووت لە گەڵ دەردو خەمی تۆ هاودەمە

 .عەهدو پەیمانێکی کۆنە،، پڕ لە هیوا کەتووە
 وەدابە   -٦١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٣٨ -
 



 

 
 

 تا سرزلف تۆ در دست نسیم  افتادە است
 دل سودازدە ازغصە دونیم افتادە است

 :حافظ
 

 سەری زولفت وەدەستی بای بەیانی کەوتووەتا 
 ئەو دڵی سەودازەدە، خەمبای وەگیانی کەوتووە

 چاوی سێحراوی  تۆ عەینی کۆپی کازیوەی بەیان
 چەندە کاروانکوژ لە وێدا رووی نیهانی کەوتووە
 تۆ دەزانی خاڵی ڕەش لەو ئاڵقە دا مانای چییە

 نوختەی دووکەڵ لە ئاڵقەی جیمی جوانی کەوتووە
 ەزانی زولفی عەتراویت،، لە گولزارا چییە؟تۆ د

 تاووسێکە،،، کە لە ناو مێرگی نیهانی  کەوتووە
 ئەودلەم گیانە بە مەیلی رومەتی ئەوها شەقت
 خۆڵی رێێکە،،وەدەست عەنبەر فشانی کەوتووە

 سێبەری بەژنت لە قەلبم دا وەکوو عیسا مەسیح
 نووری رووحیکە دوو بارە، روح وەگیانی کەوتووە

 ەسی بیجگە لە کابە ویردی لێوانی نەبووئەو ک
 من لە دەرگای تۆم بدی دەستی کەوانی کەوتووە
 حافزی ون بوو لە گەڵ دەردو خەمانی ئولفەتە
 عەهدو پەیمانیکە داویە،، وا نیهانی کەوتووە 

 وەدابە -٣/٢/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا
- ٣٨ص 

 
 
 
 
 
 



 دوش دیدم کە مالیک در میخانە زدند

 ندو بە پەمیانە زدندگل آ دم برسشت 

 :حافظ

 دەوێشەوێ بینمی فرش تە دەریک مەخیانە دەدەن

 ئەو گڵی ئادەم بە تێکەڵ دێن ەل پەمیانە دەدەن

 خەڵکی ئەوئاسامین سڕتو،ئەو عەفاف ڕوومەەلک

 وا ەل گەڵ ئەو خاکییە، ەلو ابدە مەس تانە دەدەن

 !ئاسامن کە نەیتواین هەڵگرێ ،،،،،ابرگەی ئەمن

 بە انوی ئەمین دێوانە دەدەن و قوڕعەی وی دێن

 گەر شەڕی حەفتاو دوو فرقە،هەموو بکرێتە عوزر 

 چونکە راس یت لێنەدیرتا،دەم ەل ئەفسانە دەدەن

 خێری تێدا بوو،،،کە نێوان ئێمە بوو رێیی ئاش یت

 سۆیف ەلو هەڵپڕکە مەی دێنن ەل شوکرانە دەدەن

 ئەو نیە ئاگر کە ەل بڵێسەی وی شەم ێب پێکەێن

 ئاگر، کە دێن ەلو ماڵی پەروانە دەدەنئەو هەیە 

 هزرالبدا کەس وەکوو حافزنەشێ ڕووبەندی ڕووی

 ەلو جەهانە ،،ات سەری زولفی وتە شانە دەدەن

 وەدابە -٦١٠٢/ ٣/٩ -حامیدڕەش یدی زەرزا

- ٠٩١ص 

 
 
 
 
 
 

 زلفت هزار دل بیکی تارمو ببست
 راە هزار چارەگرازچارسو ببست

 :حافظ
 اڵە مووێ بەستەوەکەزیەت، هەزار دڵی، بە ت

 رێگای هەزار چارەی،لە چوارال، بە دەستەوە
 بۆیە ئەمن شەیدا بووم، نیگارم وەکوو مانگێ

 کەم وەیە بە ڕۆژی ڕوون خۆی بدا بە دەستەوە
 مەیگێڕ مەیی ڕەنگینی لە پیاڵەیی ئیمە کرد

 روخساری جۆرا جۆری ئەوها هێنا دەستەوە
 خودایە، گۆزەکەی مە، چ  دوو زمانی کرد بوو 



 بە سزای ئەو گوناحە، گەرووت دەخوێن خستەوە
 وێژەر چ  گۆرانی گوت، لە پەردەیی هەڵپڕکێ

 کە بە گوۆوەندو شایی ڕێی لە سۆفی بەستەوە
 کێ دەردی ئیشقی نەدی دیاریدا وەسلی نەویست

 بەدەستەوە؟ وەک دەستنویژ هەڵنەگرتوو،ئیحڕامی
 وەدابە-٦١/٥/٦١١٢-دی زەرزاحامیدڕەشی

٣٦ -
 
 
 
 

 ما را لە خیال تو چە پروایی شرابست
 خم گو سر خود گیر کە خمخانە خرابست

 :حافظ
 مەستی دەمی تۆ گیانە، چ پەروای  شەڕابە

 ئیدی تۆ بڕۆ، خومرە، کە خمخانە خەرابە
 ئەو خومڕە بەهەشتیش بێ،بە بێ دۆست فڕیدە

 عەزابەئەو مەی کە بنۆشی ئەتۆ لێی دەردوو 
 داخم، کە گوڵم  ڕۆیوو، گریانی بەجێهێشت

 بۆم وەسفی خەیاڵی دەمی،وەک،بڵقی سەر ئابە
 دەی گیانە، ئەتۆ ڕابە،کە بۆت ناکرێ ئەمین بین

 ئەو ژوورە،کە الفاو گرە، دەرچوونی سەوابە
 بۆ الت کە ئەوا دێت و، وەها  تێدەپەڕێ  یار
 بێگانە کە دەیببینی،، لە وی بەستە نیقابە

 دیتی لە سەرپەلکی روخت شەونەم دوێنیگوڵ 
 لەو ئاگری شەوقی خەمی دڵ، نوقمی گواڵبە

 وەرە تاکوو نەهێڵێن  سەرسەوزە دەروو دەشت
 دەست هەڵگرە گەردوونکە، وا پاکی، سەرابە
 لەو گۆشەیی مێشکی منا، نابینی نەسیحەت

 لێرۆکە، لیپاولیپ، هەرای چەنگوو، ڕوبابە



 بوو نەزەر بازحافز کە لە مەستی و لە ڕەندی 
 پێت سەیر نەبێ،،، الوییوو دەورانی شەبابە

 وەدابە-٦١/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٣١ -

 
 
 

 آنکەرخسار ترارنگ گل وپروین داد
 صبرو آرام تواند بمن مسکین داد

 :حافظ
 ئەوهەی کە ڕوخساری تۆی ڕەنگی گوڵوو نەسرین دا

 دەشێ سەبرو، قەرارو، ئارام، بە منی موسکین دا
 ەی  کەزیەکانی  تۆی فێری تااڵنوو بڕۆ کردئەو ه

 بە دڵۆڤانی دەتوانێ، کەرەم، بە منی غەمیگن دا
 من لەو ڕۆژەوە، تەماعی هیوام لە فەرهادی بڕی

 کە جڵەوی دڵی شێت و شەیدای بە دەس شیرین دا
 خەزینەی زێر بێکەلکە،هەر قەناعەتە،کە دەمێنێ
 ئەوهەی ئەوی دا بە شایان،بە گەدایان ئەوین دا

 دونیا تازە بووکێکە ،بە شکڵی ڕەواڵەتی، دەنا، نا 
 هەرکەس پێی وەنووسا، عومرەکەی بە وی کاوین دا

 و،داوینی سەروو ڕەخی جۆی لە وەی واوە دەستی من
 ناخازا، نۆکە کە بای سروە،مزگێنی لە فەروەردین دا
 لە ناو لەپی خەمی زەمانەد،دڵی حافز بوو بە خوێن

 و، پاڵی وەبێ دین داش لە دین حاشای کردو-زەرزا
 وەدابە-٦١/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

١١٥ -
 

 

 



 

 زان یار دلنوازم، شکریست باشکایت
 گرنکتەدان عیشقی بشنو تواین حکایت

 :حافظ
 لەو یاری دەم بەخەندەم، شوکرە،لە گەڵ شکایەت

 کە نوکتە زانی ئیشقی، گوێبگرە لەو حەکایەت
 کردمبێ دەسحەقوو بێ مننەت،هەر خزمەتی کە 

 خوایە  ڕەوا مەبێنە،،، تۆشماڵی بێ عینایەت
 ڕەندانی لێو، تێنوو،،،،، کەس پێیان نادا، ئاوێ
 دەڵێی  وەلی ناسەکان،،، ڕۆیون ئەلە ویالیەت

 لە زولفی وەک کەمەندی، ئەیدڵ مەهاڵێ لە وی
 سەری بڕاو دەبینی،،،، بێ تاوان، بێ جینایەت
 چاوت خوێنی بە غەمزە خواردموو دەپەسەندی
 قەت بە ڕەوا مەزانە، لە خوێن ڕێژان حیمایەت
 ئەلەو شەوە تاریکە،لێم ونبوو ڕیگای مەخسوود
 لەو گۆشە وەرە،دەرێ، ئەستێرەکەی هیدایەت
 بۆ هەرالیەک ڕۆیشتم،جگە لە وەحشەت نەبوو
 هاوار ئەلەو سارایەو، لەو رێگای،بێ نیهایەت
 شاجوانەکەی من وەرە،دەکوڵێ خوێنی دەروونم

 ێکی،، ژێر سێبەری عینایەتبمبەرەوە سات
 ئەو ڕێگایە ئاخیری،کەس سەری لێ دەرناچێ

 بەڵکوو سەت هەزار قۆناغ ،دورترە لە بیدایەت
 چەندە ئابڕووت بردومە،من ڕووت لێوەرناگێڕم
 جەفای حەبیبان چاترە لە دوژمننان عینایەت
 ئەوین دەگژت رۆبچی،، ئەتۆش وەکوو حافزی

 ڕێوایەت قورئان لە بەر دەخوێنی،،،بە چاردە
 وەدابە-٦٨/٥/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا

٢١ -
 

 



 

 طالع اگر مدد دهد دامنش آورم بە کف
 گر بکشم زهی طرب،وربکشد زهی شرف

 :حافظ
 شانسم ئەگەر یار ببی،داوێنەکەی دەگرمە کەف

 شاد دەبم بکێشرێ ،بکێشێ ئەو زەهی شەڕەف
 دڵ کەڕەمی لە کەس نەیدی، ئومێدیشی بەکەس نەبەست

 قسەم دێوو دەبا، شێعرو غەزەل،بۆ هەر تەڕەفکەچێ 
 !...کەوانی دوو برۆیی تۆ، گرێی دڵی نەکردەمەوە

 کەچی ئەلەو خەیاڵە دا، عومری ئەزیز بوو تەلەف
 کەنگێ برۆی دۆستی من،دەپێکێ بۆم مەیلی خەیاڵ
 نەیدا ئەبەو کەوانە کەس،تیری مورادم لە هەدەف

 وەکوو بەردئەو دڵی وا ڕەق . چەندە بە نازی گەورەکەم
 ناکەن بیر لە باوکیان ، ئەئەو کوڕانی ناخەلەف

 من بە خەیاڵی زاهیدی گۆشە نەشینوو، سەیرە الم
 لە هەرالیە جوانکەلەیەک،بۆم لیدەدا،لە تاڕوو دەف

 بێخەبەرن کە زاهیدان،، بێژەر بۆم لێدە، تۆ ساز
 مەستە وەکوو وی دارۆغە، بینە شەڕابی التەخەف

 شارەکەت،پارووی حەڕام کە بادەداببینە سۆفی 
 و بژی درێژ بن،ئەو کەری ئەوها ناخەلەف کلک

 حافز ئەگەر تۆ دەتهەوی ڕاستی بدرکێنی وەرە
 بەدڕەقەیی ڕێگەیی تۆ ،هیمەتی پیاوی بە شەڕەف

 وەدابە-٦٨/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٣١٢ -

 
 
 
 

 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش



 کرد سر می فروشوز شما پنهان نشاید 
 :حافظ

 دوێشەوێ هات پێی گوتم ئەو کارزانی تیژ هۆش
 سڕڕی پیری مەیفرۆش ناکرێت من، لێت وەشێرم، 

 ئاسان تۆ بگرە، کارەکان، ئاسان بژی: پێی گوتم
 پڕ گرێیە کاری دونیا،  بۆ ئەوانەی دڵ کڵۆش  

 تۆ بە ئەو چۆڕە مەیە داتمی، فەلەک رووناک بوو
 ەربوت بەدەس دەیوت بنۆشزهرە هاتبوو بۆ سەما،ب

 بە دڵی خوێناوو، دەمی پڕ پێکەنین بۆم بێنە مەی
 نەک وەکوو، بلوێروو تاڕ،بە برێنەکی دێنە خڕۆش

 تا نەبی تۆ ناسیاگ لەو پەردە، سڕڕێ ناشنەڤی
 گوێی نامەحڕەم نییە خۆ شوێنی پەیغامی سرووش
 بگرە گوێ لێم ئەی کوڕم ئیدی خەمی دونیا مەخۆ

 وو دوڕ گەر ئەتۆ بدبێت هۆشپێم وتی گوفتێ وەک
 :والە دەورو پشتی ئیشقی گفتوو گۆ ناکڕی مەگین

 هەر هەموو ئەعزای لەش وا،ببنە چاوو ببنە گۆش
 خۆ فرۆشی وا، لە ماڵی نوکتە دانان، ،مەرج نییە
 یان بە زانیاری بئاخۆ ،پیاوی ئاقڵ،یان خەممۆش

 پێم بدە مەی فامی کرد حافز هەمو ڕەندی جەهان
 وعەیب پۆش ئاسمانان، جورم بەخشئەی خودایی 

 وەدابە-٥/٦١١٢-٦٨-حامیدڕەشیدی زەرزا
٣١٥ -

 
 
 

 فکر بلبل همە آنست کە گل شد یارش
 گل در اندیشە کە چون عشوە کند درکارش

 :حافظ
 فکری بولبول هەموو ئەوەیە،،گوڵ ببێ یاری

 گوڵ دەیهەوێ چۆن عشوە بخاتە بازاری کاری
 ئاشق بکوژیدڵ بردن هەموو ئەوە نییە، کە 



 تۆشماڵ ئەوەیە،کە ئاگاداربێ لە خزمەتکاری
 جێی ئەوەیە خوێن شەپۆل بدا،لە دڵی لەعل
 لەو زیانکاریە، کە قاپی گڵ،دەشکێ بازاڕی

 بولبوول لە بەرەکەتی گوڵ، وتە فێربوو دەنا
 وو غەزەل،لە مونقاری نەدەباری ئەو قەول

 ئەی ئەوەی بە کۆچەیی یارمدا دێوو دەچی
 ە وێ سەران دەشکێنێ دیواریئاگادار بە،ل

 ئەو سەفەر کردوو کە دەیان قافڵەی لە گەڵە
 خوایە لە هەر کوێیە،بەاڵ دووربێ لە دیداری
 هەمدەمی سەالمەتییە، دوو دڵ پێک بچارێن
 الیەنەی ئەوین ئازیزە،،لە بیر نەکەی یاری
 سۆفی مەستە، بۆیە پێچ و کاڵوی خوار بووە

 ستاڕیپیاڵەکی دی بنۆشی، دەکەوێتە مل،دە
 ئەو دڵەی حافز کە هۆگری دیداری تۆ بووە
 ناز پەروەری وەسلە،، نەکەی بدەی ئازاری

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٦٢٥ -

 
 

 
 

 باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش
 وین سوختە را محرم اسرار نیهان باش

 :حافظ
 گیانە وەرەوە، بۆ دڵەکەم ،،هاودەمی گیان بە 

 مەحڕەمی ئەسڕاڕی نیهان بەسووتاوە دڵم، 
 لەو مەی، کە لە مەیخانەیی دڵ، قیمەتی نایە
 پەیکێ بدە پێم و،،،،،،، دژی ڕۆژوو ڕەمەزان بە
 بەو ئاگرە ،تۆ داوتە،،،، لە کەشکۆڵی دە عارف
 ئەو جارەکە، سەر ئاڵقەی ڕەندانی جەهان بە



 دڵ پڕ بوو لە خوێن ئەمڕۆ لە داخی دەمی ئاڵت
 هەمان مێهرونیشان بەئەی دوڕڕی بەقیمەت بە 

 تا کوو لە دڵی تۆزی خەم و دەردی نەنیشتووە
 لێمشتی گرین، تۆ بە دووی  ئەو نامە ڕەوان بە
 حافز ئەوە هەیتی هەوەسی جامی جەهان بین
 ئەی کەشتی لە شەپۆلی دەروونی بە ئەمان بە

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٦٢١ -

 

 
 
 
 

 بەمنشیارب این گل خندان کەسپردی 
 می سپارم بتو از چشم حسود چمنش

 :حافظ
 خوایە ئەو خونچە گوڵە،ئاسپاردت بە ئەزبەنی   

 بە تۆی دەسپێرم،لە حەسوودی چاوی چەمەنی
 چەندە لە کۆچەی وەفا سەت قۆناغ دوورە

 دوور بێ ئافاتی دەوری فەلەک، لە گیانوو تەنی
 کە تۆ گەییە مەنزلی سەلمی،، ئەی بایی سەبا
 چاوەڕوانم، کە سەالوی ئێمە، لە ئێوە بشەنی 
 بە ئەدەب گرێ بکەوە، ئەلەو کەزی ڕەشماری

 شوینی داڵنی ئازیزە، تێک نەدەی پرچی خوتەنی
 پیموایە دڵم حەقی وەفای لە گەڵ خاڵووخەتی هەس

 بگرە ڕێزی تەوای، لە توڕڕەی عەنبەر شکەنی
 لە شوێنێک کە بە بیری  لێوی وەی، دەنۆشن

 ،هەیبێ خەبەرلە خۆی بە ڕۆشەنیمەست پەستە
 و فرۆشوو پاشەکەوت  نییە مەیخانە شوێنی کڕین

 ئەوەی ئەو ئاوە بخوا،جلی باوێ لە ناو ئاوی گەنی



 ئەوەی لە ڕەنج و خەم بترسێ حەاڵل نییە ئەوینی
 سەری ئێمەو قەدەمی، یاکوو لێوی ئێمەو دەهەنی

 و مەعریفەتە هەموو بەیتی شێعری حافز،عیرفان
 ۆ هەناسەی دڵکێش و ناسک سوخەنیئافەرین ب

 وەدابە-٦٢/٥/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا
٣١١ -

 
 
 
 
 

 بیا تاگول بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
 فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم

 :حافظ
 وەرە  با گوڵ بپڕژێنین و، مەی  لەو پیاڵە باوێژین

 بقەڵشێن میچی ئەوعەڕشە،وەتەرحی دیکە داڕێژین
 ،کە خوێنی ئێمە بڕژێنێ ئەگەر خەم  لەشکری بینێ

 و مەیگێڕ بە هاودەستی، بچینوو خۆڵی دابێژین من
 شەڕابی سوور لە گەڵ بوونی گواڵوی شاری تێکەڵکەین

 شنەی عەتراو لە گەڵ شەکری،لە ئاگردانێ باوێژین
 لە دەس دایە کە تاڕوو بێژەرو دەنگی سروودی خۆش

 پەرکێ سەرهاوێژینو،بە هەڵ بە شێعرو،چرکە لێدانو
 سەبا خۆڵی  وجوودی مە،لە بۆ عالی جەنابی بە

 بشێن تاکوو لە پاش مردن،نەزەر بۆ مەنزەر ئاوێژین
 دەکا یک باس لە مەڕ ئاقڵ،،یەکێ التاوو سەرکۆنە
 باڵ بۆچوونی هەموانیان،لە الی دادوانێ هەڵڕێژین

 ئەگەر دەتوێ بەهەشتی بێ،وەرە با بچێنە مەیخانە
 ومت ڕۆژێ لە عەوزی کەوسەرئاوێژینلە بن کووپەی خ

 قسە زانی و، دەم پاراو، لە شیراز، ڕێزی ناگیرێ
 وەرە حافز،هەتا خۆمان ئەلەو، موڵکە دەرئاوێژین

 وەدابە-٣١/٥/٦١١٢-حاامیدرەشیدی زەرزا



٢١٣ -
 
 

 
 

 
 خیز تا خرقە صوفی بخرابات بریم

 شطح طامات ببازارخرافات بریم
 :حافظ

 خەڕابات بەرین هەستە با  جبەیی سۆفی، بۆ
 الف وو گەزاف، بۆ  بازاری خەڕافات بەرین

 سادە پۆشی و خاکی بوون، ڕێو ڕەسمی تەریقەتە
 جلی بوستامی و بەرماڵ،، بە سەوقات بەرین

 تاگۆشە نەشین، پیاڵە لە مەیخانە دەکەن نۆش
 چەنگی سەحەری بۆ دەری پیری موناجات بەرین
 ئەو عەهدە لە گەڵ تۆ لە ساڕای ئەمین بەستن
 با وەکوو مووسای،بەرەوە شوێنی میقات بەرین
 ئەو تەپڵی نامووسی تۆ بەرینە،عەڕشی عەزیم
 بەیداخی ئەوینی تۆ، بۆ بانی سەماوات بەرین
 خۆڵی کووچەی تۆ، لە سارای  قیامەتی سبەی

 و، بە ئیفتخارو موباهات بەرین لە سەر دانین
 ئەگەر زاهید لە ڕێگەن ببێتە دڕکی مەموو زین

 ، بەرەو زیندانی موکافات بەرینلە گوڵستان
 شەرممان لە جلی بە گوناح و تەڕ بووی خۆن 
 کە بەو فەزلوو هونەرە، ناوی کەڕامات بەرین
 دڵ کە ڕێز لە کات نەگرێ نەشێ کارێ بکات
 بەس خەجاڵەت، لەو حاسڵی ئەوقات بەرین
 فیتنە دەبارێ لەو میچی خێچ  ڕابە سەرپێ

 ئافات بەرینهەتاپەنا بۆ مەیخانە،لە هەموو 
 حافز ئابڕووی خۆت لە دەرکەی دنی مەڕێژە



 وا باشترە،حاجەت بۆ الی قازی حاجات بەرین
 وەدابە-٣١/٥/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٢١١ -

 

 

 

 دەردم از یاراست ودرمان نیز هم
 دل فیدای او شدوجان نیز هم

 حافظ
 دەردەکەم لە یارمەو دەرمانەکەش
 دل بە قوربانی ئەویوو گیانەکەش

 بیردەکەم لەو هەی بە قەستی خوێنی مە
 عوهدەکەی بشکاندوەو، پەیمانەکەش

 دۆستان با پێو بڵێم لە پەردە دا
 دێتەوە، گێڕانەوە، داستانەکەش

 دوایی چۆن هات ئەو شەوانی وسلی دڵ
 دی و دەڕوا تاڵی ئەو هیجرانەکەش
 هەر دوو دونیا رۆشەنی ڕووی وییە

 پیم گوتی پەیداوو، ڕوو پۆشانەکەش
 ئیعتووبار بۆ کاری دونیایی نییە

 بەڵکوو بەوگەردوونەوو، گەردانەکەش
 ئاشق ناترسێ لە قازی، بێنە مەی
 بەڵکوو لەو یرغۆی ناو دیوانەکەش

 دارۆغەش زانی کە حافز ئاشقە
 ئاسەفی ئەو مولکی سولەیمانەکەش

 وەدا-٣١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٣٢١ -



 

 

 

 صبح است و ژالە میچکد از ابر بهمنی
 برگ صبوح ساز و بدە جام یک منی

 :حافظ
 کازیوەیە،، ئاونگ دەتکێ لە دەم گوڵشەنی

 سازو بەرگی بادەنوشی بێنە،بدەجامی یەک مەنی
 لە زریایی تەکەبورکەوتوومە، بێنە شەڕاب

 هەتا ڕزگارم بکات، لە زەلکاوی مائی و منی
 خوێنی پیاڵە بخۆرەوە کە حەاڵڵە خوێنی وی

 کرێوو ،کردنیمێرەوانی کارێکە، کە دە
 مەیگیڕ پەلە بکە،وەرە کە خەم لە بۆسە  دا
 وێژەر لێدە هەر ئەو ئاهەنگە، کە دەیژەنی

 :و،وتی شەڕابم دەیە، تاڕ سەری هینایە بن گویم
 خۆش تێپەڕکە، گوێبگرە لە منی پیری مونحەنی

 مەیگێر بە بێ نیازی، ڕەندان کەمێ بدە
 هەتا بشنەڤی دەستەواژەی مغنی هوالغنی

 وەدابە-٣١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٥٦١ -

 

 

 

 

 بمژگان سیە کردی هزاران رخنە در دێنم
 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم



 :حافظ
 بە بژوانگی ڕەشت کردوە، هەزاران قەڵش لەم دینم
 لە تاوی چاوی بێمارت، ،ئەمن ئێستاکە، کەم بینم
 وەرە ئەی هاودەمی قەلبم، لە بیرت کردوە یارانت
 مەبادا، تانجی خونکاری، بە بێ تۆ ڕۆژێ من بینم

 ئەلەو دونیایی بێ بونیاد لە دەس فەرهاد کوژ فەریاد
 کە کردی جادوو فێڵی، مەلوول لەو گیانی شیرینم

 لە گرفەی ئاوری دووری وەکوو گوڵ نوقمی ئارەق بووم
 دە بێنە ئەو مەیی لێوت، بەشم لەو باخە بستێنم

 وربان شاهدو ساقیجەهانی بێ وەفاو باقی،بە ق
 هەتا سوڵتانەکەی عاڵەم، غوالمی ئیشقە دەیبینم
 کە لە شوێنم کەسی دیکە، بکا دۆستی،حوکمدارە
 حەڕامم بێ گوڵێکی تر،لە شوێنی دۆستی بڕوێنم

 بەیانی باشی وت بولبول،لە کوی مەیگێڕ ئەتۆ ڕابە
 دەکا بیداد لە مێشکم دا، خەیاڵی خەونی دوشێنم

 ا،دەچم ناو باوەشی حۆریشەوی مردن لە ناو نوێن
 ئەگەر لەو چاخی گیاندانا،ئەتۆ بی شەمعی باڵینم
 حەدیسی تاسەمەندی من، ئەلەو نامە کە تاپۆ بوو

 هەڵەی تێدا نییە چونکە،کە حافز داویە تەڵقینم
 .وەدابە -٣١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٣٨١ -

 

 

 صنما باغم عشق تۆ چە تدبیر کنم
 کنمتابکی در غم تو نالە شبگیر 

 :حافظ
 گوڵەکەم لە گەڵ خەمی ئیشقت چ تەکبیر بکەم
 تا کەنگێ لە خەمی تۆ، ناڵەیی شەوگیر بکەم
 دەرچوو لەوە، کە دڵەکەم،نەسیحەت وەربگرێ



 مەگین هەر بە سەری کەزیەکەتی زنجیر بکەم
 ئەوهەی لەو بێنە لە دووری تۆم چێژت هەیهات

 لە کاغەزێکدا بەشیم، کە بۆت  تەحریر بکەم
 سەری پرچی تۆ کۆی پەریشانی خۆملە گەڵ 

 و بۆت تەقریر بکەم  کوانی ئەو فورسەتە کە بێنم
 ئەو کاتی کە ئارەزوو تاسەی دیتنی گوڵەکەم بێ

 بەخەیاڵ نەخشی دەم و چاوی تۆ تەسویر بکەم
 ئەگەر دڵنیابم کە ویسالت بۆ من دەست دەدا

 حازرم لە دۆڕاندنی دڵوو دینم چ تەقسیر نەکەم
 ...ئەی واعیزی هیچ نەزانلێم دوور بکەوە 

 ئەمن ئەو نیم کە ئیدی گوێچکە بە تزویر بکەم
 نییە هیوا بە چاک بوونەوەی حافز لە فەساد

 قەزاو قەدەر ئەوهابوو ئیدی، چ تەکبیر بکەم 
 وەدابە -٣١/٥/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٣١٣ -

 

 

 

 بتی دارم کە گرد گل ز سنبل سایبان دارد
 دارد بهار عارضش خطی بخون ارغوان

 :حافظ
 گوڵێکم هەس لە دەوری گوڵ لە زولفی سایەبانی هەس
 بەهاری خونچەیی لێوی، لە خوێنی ئەرغەوانی هەس

 و گۆنەی خوداوەندە ئەوە دایپۆشی  شەقڵی مووی،دەم
 بدە ژینی ئەبەد تۆ پێی ،،کە جوانی جاویدانی هەس
 دەهاتم کە ببم ئاشق،،، گوتم بردم گوڵی  مەخسوود

 و زریا،شەپۆلی خوێن فشانی هەسکەچی نەمزانی ئە
 لە چاوت نیتی گیان دەرباز، لە هەرالیەی کە دەیبینم
 لە بۆسەی دایە لەو گۆشە، بە دەس تیروکەوانی هەس



 کە داوی تووڕڕەکەی بینی،لە تۆزی ئیشقی دەتکێنی
 بە غەممازی سەبا بێژی،کە سڕڕی مە نیهانی هەس

 بڕێژە چۆڕێکی سەرخۆڵ و، حاڵی ئاشقان بشنەڤ
 جەمشیدوو لە کەیخوسرەو فراوان داستانی هەسلە 

 لە ڕووت کە پێکەنی بولبول، تۆ خۆت ماوێژە داوێنی
 نییە هیچ ئیعتووبار بۆ گوڵ،کەچی جوانی جیهانی هەس

 خودا، دادم  تۆ بستێنی، ئەلەو دارۆغەیی مەجلیس
 لە گەل ئیدیکە مەی نۆشی،لە گەڵ مە سەرگرانی هەس

 یە  بمکە نێچیریتبە بەن سامۆرتەیی داکەم ،،خودا
 بەاڵی زۆرە، درەنگی من، بو تامەزرۆ، زیانی هەس

 ئەتۆ لەو بەژن و بااڵیەت، مەکە بی بەش دوو چاوانم
 ئەلەو سەرچاوەیەم دانێ ،کە خۆش ئاوی ڕەوانی هەس

 ئەمینم کە، لە خۆفی دووری،گەر هیوات ئەتۆ وایە
 لە چاوی ناحەزوو پیسان، خوداوەندم  ئەمانی هەس

 بەختی خۆم بێژم،کە شار شێواندراو دولبەرچ عوزری 
 خەراپی کوشت ئەو حافز، کە شەکری لە زوانی هەس

 .وەدابە-١/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
١٦٣ -

 

 

 

 

 دمی باغم بسربردن جهان یکسر نمی ارزد
 بمی بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد

 :حافظ
 لە گەڵ خەم والە ڕابواردن، لەوە یەکسەر بەسە نابێ

 مەی بفرۆشە  ئەو جلکە، لەوە باشتر بەسە نابێبە 
 لە کووچەی مەیفرۆشانێ، وەرت ناگرن بە جامی مەی



 ئەئەو بەڕماڵی  تەقوایە، بە دەردی سەر بەسە نابێ
 رەفیق سەرکۆنەیی کردم، ئەلەو دەرکە سەرت الدە

 چ لێهات ئەو سەری ئێمە، بە  خۆڵی دەر بەسە نابێ
 گیانیشی تێداشکۆیی  تانجی سوڵتانی،،،کە ترسی 

 کاڵوێکی گەڵی جوانە،  بەاڵم بۆ  سەر بەسە نابی
 دەدا دیاری گەڵی ئاسان، خەمی دەریا بەبۆنی سوود

 پەشیمانم کە ئەو تۆفان، بە سەت گەوهەر بەسە نابێ
 لە بۆ تۆ باشترە رووخسار، لە دڵداران کە داپۆشی

 کە خۆشی زەوتی دونیایێ، خەمی لەشکەر بەسە نابێ
 اعەت کە، ئەلەو دونیای پیس الدەوەکوو حافز قەن

 کە یەکجۆ مننەتی پەستان،بەسەت من زەڕ بەسەنابێ
 وەدابە -١/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

١٥٨ -
 

 

 

 سروچمان من چرا میل چمن نمیکند
 همدم گڵ نمیشود یاد سمن نمیکند

 :حافظ
 ئەو سەروی ڕەوانی من،بۆچ بۆنی سەمەن ناکا

 چەمەن ناکایان هاودەمی گوڵ نابێ، یادێ  لە 
 دوێنێ کە گلەم کرد بوو، لەو تووڕڕەی کەزیانی

 هاتوو وتی ئەو گوێالر، چ گوێچکە بە من ناکا
 تاکوو دڵی وا هەرزەم، دەڕوات بە دوای زولفی

 لەو رێگە سەفەر دوورە،ئەو عەزمی وەتەن ناکا
 لە کن، دوو برۆی ڕەشمار،پارامەوە  من دوێنێ

 ن ناکاکوێچکەی وەها کێشراوە،کە گوێچکە بەم
 بەوداوێنە چین چێنە، الم سەیرە کە بای سروە
 لەو رێگوزەری تۆوە، چۆن موشکی خوتەن ناکا



 تا کزەیی ئەو بایە،ئەو کەزیە دەکات چین چین 
 من بۆیە، دڵم  یادێ،  لەو عوهد  شکەن ناکا

 دڵ کە بە ئومیدی ڕووی، وا هاودەمی گیان نابێ
 اگیانیش بە هەوای لوتفی، کە خزمەتی تەن ناک

 مەیگێڕی جوانی من، چەندە کە هەموو دەردە
 کێیە لەشی خۆی یەکجێ،وەک پیاڵە دەهەن ناکا
 بەسە بە جەفای خۆتا،ڕەونەق مەبە لە جەوانیم

 بێ ئەشکی دڵم هەوریش، لێی دوڕڕی عەدەن ناکا
 کوشتەی دەمەکەی تۆیە، ئەو حافزی شیرازی

 شێیاوی سزای تیغە،،، کە دەرکی سوخەن ناکا
 وەدابە -٦/٢/٦١١٢-زەرزا حامید ڕەشیدی

٦١٣ -
 

 

 

 

 آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
 برجای بدکاری چو من یکدم نیکوکاری کند

 :حافظ
 کوا ئەو کەسە،؟ لە ڕووی کەڕەم، بێوو وەفاداری بکا
 بەرعەکسی ئەو بەد کارییەم،مەیلی هەواداری  بکا
 بێوو بە دەنگی نایوو نەی، بە دڵم بدا پەیغامی وەی

 کوو بە چۆڕێک ئاوی مەی بێتوو،،،  وەفاداری بکا یا
 ئەو کەس کە گیانمدا بە وی،قەلبم سەری بۆ کردنەوی
 قەت ناهومێد نابم لە وی، هەر چەند کە  دڵداری بکا
 پێم وت گرێت نەکراوە ما، لەو تووڕڕەیە، لەیالیەکەم

 فەرمووی بە دەستووری منە، دژ بە تۆ تەڕڕاڕی بکا
 و، لە ئاشقی  نەیبردوە بووپەشمینە پۆشی توند رو

 بەڵگێک  لەمەستی بێنە دەس،تا تەرکی وشیاری بکا



 وەک من بەلەنگازو شوان،زەحمەت دەبێ یاری ئەوان
 پاشا لە کوێوو،عەیشی نیهان،، کوڕیژگە بازاری بکا
 من لەو گرێی پڕ پێچ و خەم، سانایە،کە بینم ستەم

 لەو بەندوو زنجیری چ خەم، ئەوهەی کە عەیاری بکا
 لەو لەشکری خەم بێژمار، لەو شانسەمە هاواری یار
 کە کوردە گەل ئەو جارەکە، بۆ خۆی خەمخواری بکا

 لەو چاوی پر فێاڵوی وی، حافز مەهێنە  ناوی وی
 ئەو چینی کەزییەی بەگرێی،دەخوازێ تەڕڕاری بکا

 وەدابە-٦/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٦١١ -

 
 

 

 

 شد مرا مهر سیە چشمان زسر بیرون نخواهد
 قضای آسمانست و این دگرگون نخواهد شد

 :حافظ
 خۆشەویستی چاو ڕەشانم من لە سەر ناچێتەدەر

 قەت قەزایی ئاسمانی،  نایە گۆڕانی بە سەر
 چەند نەیار ئازاری کردو لێی نەهێشت جێ ئاشتی

 ئاخری، ئاخی  سبەینانەم، منی کرد بەختەوەر
 کارێ نەسپارد پێم خودا،بە خواڵ،لە ڕەندی ویوەتر

 سا بەشم ئەو بوو بەرێ من،هەر ئەویشم کەوتە بەر
 دارۆغە تۆ من بە دەنگی نای و دف فەرمووعەفوو
 سازی شەرعی لێرۆکە، کەوتۆتە ناو قانوونی سەر

 با مەجالیشم هەبیت من، بۆ نیهانی ئیشقی وی
 ئەی چ بێژم بۆ لە باوەش گرتن و شوێنی نەزەر

 ڕئاڵی لێوو جێی ئارام ،،، مێهرەوانی مەی بگێ
 چێ دەبێ کارت کەچی ئێستا نییە پەیمانە دەر



 مەشۆ ئەی دیدە نەخشی خەم لە ناوقەلبوودڵی حافز
 کە شوینی تیغی دڵداری نییە خوینی  کە بێتە دەر

 وەدابە -٣/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
١١٣ -

 

 

 
 من نە آن رندم کە ترک شاهد وساغرکنم

 محتسیب داند کەمن  این کارها کمتر کنم
 :حافظ

 نە ئەو ڕەندم، کە تەرکی پیاڵەو دولبەر بکەم من
 دارۆغە  باشتر دەزانێت،،،کاری وا کەمتر دەکەم
 من کە عەیبی توبەکارانم  بە تەرکی مەی بکرد

 توبە لەو مەی،کاتی گوڵ دیوانە بم، من گەر بکەم
 خەواسی دەریای مەیکەدەم ئیشق دوڕڕێکەو ئەمن 

 بکەممن سەرم دانواند لە بۆ وی،کە سەرم ئەفسەر
 اللە مەیگیر،نیرگزیش مەست، ئێمە فاسق ناو دەبن

 داوەرم گەر هەس خودایە، ،بیژە کێ داوەر بکەم
 ئیستێکی ڕاگرە جڵەو، ئەی تورکی شارشێوێنی من

 تا لە ئەسرین رێگەکەت پڕ لەعل وپڕ گەوهەربکەم
 و لە لەعلی ئەشک چاوم بوو خەزین من لە یاقووت

 ز ئەختەر بکەمچۆن نەزەر لە فەیزی ئەو خۆرەی بەر
 وەک شنە،کە گوڵشەنی بەو ئاوی لوتفی شووشتەوە

 کەج دڵم ناو بە،کە چاو لەو سەفحەیی دەفتەر بکەم
 قەولوو بڕیەی ئاسمانی،،، نیتی هێندە ئیعتووبار

 عەهەد لە گەڵ ئەو پیاڵەو شەرتم لە گەل دولبەر بکەم
 من هەمە کە لەو گەدایی تانج و،گەنج و،سەلتەنەت

 تەمەننا،والە چەرخی پەستوو دوون پەروەر بکەمچۆن 
 چەندە ئاویتەی هەژاریم، شەرم لەو بێ هیمەتی
 گەر بە ئاوی چاوی خۆرێ، بیم داوین تەڕ بکەم



 گەر لە ئاگر ئاشقانی هەڵبژارد، ئەو لوتفی دۆست
 چاو تەنگم گەر تەماح لەو کانییەی کەوسەر بکەم

 مئاڵی لێوی دوێنەکە، عیشوەی دەدا حافز بەاڵ
 ئەو ئەمن نێمە، لە وی، ئەفسانەکان باوەڕ بکەم

 .وەدابە -٣/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٣١١ -

 
 

 درنمازم خم ابروی تۆ بایاد آمد
 حالتی رفت کەمیحراب بفریاد آمد

 حافظ
 لە نوێژ ئەبرۆی کەوانی تۆم وەبیر هات 
 لە دەرد میحڕاب بە گریانم، بە پێر هات

 ل،سەبرو د لە من نەت بێ، تەماعی هۆش
 ئەمن خۆڕاگریم، دەورەی بە سەرهات

 کە مەی خالیس ببێ،تەیری چەمەن دێن
 کە کاری ئاشقی،  بێ دەرد سەر هات

 دەکەم من بۆنی چاکسازی سروشتی
 گوڵی شاجوانی لێرە، وەک قەمەر هات 

 تۆ بووکی بەخت مەدە، دژ من سکااڵ
 لە پەردوو چاوەڕێ بە،  زاوا گەر هات

 زیوو خشڵنهەموو دولبەر بە زیڕوو 
 بە تەنیا ئەو، بە ئیالهی نەزەر هات
 دەکەن شایی چیاوو، بەردوو داریش

 کە ئەوسەروە لە ژیر خەمدا بەدەر هات
 غەزەل خوێن بە،لە شایی گفتی حافز

 ی بەبەر هات-تۆ وێژەر، خاترەت جاز
 وەدابە-٣/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

١٨٦ -
 



 

 

 

 تۆ همچو صبحی ومن شمع خلوت سحرم
 کن وجان بین کە چون همی سپرمتبسمی 

 :حافظ
 ئەتۆ کازیوەیوو،من شەمی خلوەی سەحەرم

 و گیانت پێ بسپەرم پێبەکەنە، تاکوو، روح
 ئەوهەی من لە دڵم دایە، داخی کەزی بادراوە

 وەنەوەشە دێتە گریان، لە سەر تەرمی گوزەرم 
 لە الشیپانەی مورادم، کردومەوە، دەرگای چاو

 بوو ڕوو لە نەزەرم؟نەت. نەزرێکم تێ هەڵکەی
 چلۆنت شوکر بکەم، ئەی هۆزی خەمی عەفاک
 لە ڕۆژی بێکەسیم دا، تۆ ناچیە دەر لە سەرم

 غوالمی ئەو بیلبیلەم بەو هەموو جەفا کاریەی
 دەبارێنێ سەت دڵۆپ، کە دەردی، بۆ بژمەرم

 بووتی مە،بە هەر نەزەر،نەزەری خۆی دەنوێنێ
 کەس نابێنێ گریشمەی، ئەمن خاوەن نەزەرم
 بەسەر قەبری حافز دا کە یار بڕوا وەکوو بای
 لە شەوقی کفن دەدڕم، گیان پەروازە لەسەرم

 .وەدابە -٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٣٥٢-،، 

 
 

 

 من کە باشـم کە برآن خاطر عاطر گذرم
 لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم

 :حافظ



 خاتری پڕ بۆنی عەترت ڕابرم: کێم ئەمن لەو
 بە من،خوڵی دەرت تاجی سەرملوتفەهات کردوە 

 بێژە لە کوێت خوێندوە،دەرسی موحیبەت پێم بڵێ 
 و زەن لەو رەقیبانەت نەچتێە ناو سەرم با شک

 هیمەتێکم  بەدرەقەی رێگە بکە، تەیری قوتس
 زۆر درێژە رێگە مەقسوود،ئەمن کە تازە سەفەرم
 بای بەیانی، تۆ وەرە، ئەو بەندەگی منی پێ بڵێ

 نەچووە،کاتی وێردی بانگی سەحەرمتا لە بیرت 
 چاوەڕوان ئەو ڕۆژەمە، تێک بپێچم لێرە بنەو بار

 و خەوەرم با ئەلەو کووچە گەڕێ،ئەمڕۆکە،باس
 حافزا گر ویستی تۆ هەر گەوهەری ویسال بێت

 چاوکەم دەریا دەکەم،فرمێسک لە بۆ غەوتەوەرم
 شایی دەریا خۆی بە کۆی زێڕ،هاتە پێشوازی دەمم

 ئەمن خۆم بەحری دوڕوو گوهەرم :دەم وتی شاها
 وەدابە -٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٣٥١ -

 

 

 

 چو سرو اگربخرامی دمی بگلزاری
 خوردغیرت رووی تۆهر گل خاری

 :حافظ
 و گوڵزاری وەکوو سروی،دەمێکی گەر بچی ناو  باخ 

 بەخالەت وا دەکا، گوڵ خۆ بدینن دڕکی سەرداری
 شێوانێکی تێدایەلە کوفری زولفی تۆ، هەر ئاڵقە  

 لە سێحری چاوەکەت لێی کەوتووە،هەرگۆشە بیماری
 مرۆ وەک شانسی من،ئەی چاوی مەستی یار بۆ نۆستن

 کە لە دواتە، لە هەر الێەک، هەزاران ئاخی بێداری



 بە قوربان خۆڵی رێگەت بێ،ئەمن گیانم ئەگەر هەرچەند
 کە نەخدینەی گیان نیتی، لە بەر چاوی تۆ میقداری

 ولفی دڵبازان، مدە چیدیکە ،الف بەس کە،داڵ بەو ز
 وەکوو قفڵی کلیل ون بوو، غروور بەر بەستە بۆ کاری

 بەسەر چوو عومرو ئەو کارە، دوایی هەرنەهات چبکەم
 دڵم گیراو،لە بۆی هاسان نەکردم، کەس گرفتاری

 وەکوو نوختە، بچوو ناو خاڵی داییرە: بە یارم وت
 ە،دەسکاریو شێو بە خەندە پێی گوتم حافز ئەوین

 . وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
 ٢١٢ -
 

 

 

 سحرباباد میگفتم حدیث آرزومندی
 خطاب آمد کەواثق شو بالطاف خوداوندی

 :حافظ
 بەیانی من بە بام گوت، ئەو حەدیسی ئارەزوومەندی

 لە غەیب بکرا بە مەن ئیلهام ،دڵۆڤانی خوداوەندی
 مەخسوودەدوعاو ئاخی شەوو رۆژێ، کلیلی رێگە 

 ئەبەو رێدا بڕوو سەرڕاست،دەگەی بەو خاڵی پەیوەندی
 قەڵەم نیتی زوانی وا، کە سڕڕی ئیشقی دەر ببڕێ

 سەرووی ئەو حەدی تەقدیرە، بەیانی ئارەزومەندی
 ئەتۆ ئەی یوسپی میسری،بە پاشایی لە خۆ بایی
 وەبیرت بێتەوە بابت،چ لێهات مێهری فەرزەندی

 زاتەن نیتی هیچ روحمێجەهانی کۆنی ڕووجندی،کە 
 لەلوتفی وی چ دەخوازی،ئەویش هەربەندەیەو،بەندی
 کە ناکا شاهینی وەکو تۆ، تاماع لەو هێسکی بڕزیوە
 حەیف ئەو سێبەری هیمەت، ببێتە چەتری نامەردی

 ئەلەو بازارە قازانجێ،ڕەزای خوایە،بە ئەهلی دڵ



 خواڵیە مونعیمم فەرموو، بە دەروێشوو ڕەزامەندی 
 و هەڵپرکێ افزی شیرازی،دەکەن شاییبەشێعری ح

 و، تورکانی سەمەرقەندی بەڵەک چاوانی کشمیری
 وەدابە-٥/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٢١٥ -

 

 

 

 ڕوزگاریست کەمارانگران میداری
 مخلصان را نەبوضع دگران میداری

 :حافظ
 سەردەمێکە تۆ دەکەی من، نیگەران
 هیچ ناپرسی لە من، وەک دیگەران

 ،لە ئێمە هەر نەبووسیلە چاوێکت 
 ئەو هەیە،ئەو عیززەتی،خاوەندەران
 داپۆشە ئەو پەنجەیی ئاشق کوژیت

 بەسیە عیشوە،بەسیە نازی دولبەران
 نە بەگوڵ ڕوحمێ نە خێڵی بولبوالن
 لێت  دڕاندن تۆ، جلی عیشوە گەران
 دەتهەوێ گەر جلکی ڕەنگی سۆفیان
 بێ خەبەربێ،لەو دڵی بێ خەبەران

 ەی چاوی دڵنیرگزی باغی نەزەر،ئ
 سەرگران بۆچی نۆکە بووی لە گەڵ من

 گەوهەری جامی جەم،لەو کەونی ترە
 تۆ تەمننات  بردە بەر گۆزە کەران

 هەر دەبی کیسەت بەتاڵ بێتن لە زێڕ
 ئەو تەماحی هەت ئەلەو سیمینبەران

 چەند ڕەندی و خەرابی هەس گوناح
 ئەوە دەنەی ئاشقانەیە، بۆ دڵبەران



 ۆژی خۆشڕامەبیرە حافزە،، بێ ڕ
 چیت تەوەقع هەس لە دونیا بگوزەران

 وەدابە-٥/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٢٨٢ -

 

 

 

 

 نوبهاراست درآن کوش کە خۆشدل باشی
 کە بسی گل بدمد بازو تو در گل باشی

 :حافظ
 تازە بەهارە، تێ بکۆشە کە خۆش دڵ بی

 زۆرگوڵ دەرسکێن،ئەو دەم تۆ لە ژێر گڵ بی
 .بکەو، چ مەکەئەتۆ چ : ئەمن نۆکە ناڵێم

 و ئاقڵ بی تۆ بۆخۆت دەزانی،ئەگەر زێرەک
 تاڕی دەستت لە پەردە  نەسیحەتت دەکا 

 وەعزت ئەو دەم کارتێکەرە واعزەکی قابل بی
 لە گوڵزار، هەر گەاڵیە دەفتەری حاڵی ترە

 حەیفە کە لە کاری ئەوان بێخەرەو خافڵ بی
 نەخەدینەی عومرت دەبا خەمی دونیا بەگەمە

 ئەو ئاهۆیەت لە بۆ نازل بیکە شەو ڕۆژ 
 کەچی رێگەکی پڕ مەترسیە لە مە را بۆ وێ

 چوون هاسانە،کە تۆ ئاگاداری مەنزڵ بی
 حافز ئەگەر تۆ بەختی بەرز یاریت بکات

 و بەشمایل بی نێچیری جوانچاکی بۆنخۆش
 وەدابە-٥/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٢٢٢ -
 
 



 
 

 عمر بگذشت بەبیحاصلی وبوالهوسی
 یم دە کەبەپیری برسیای پسرجام م

 :حافظ
 عومر ڕۆیی بە خۆڕایی و بەزموو بولهەوەسی 

 کوڕێژگە بدە پیاڵەی مەی،کە تۆش بە پیری ڕەسی
 ئەوهەموو شوکرە لەو شارە چییە ئەوە قانع بوونە
 ئەوە شاهبازانی  تەریقەت،،،،، بە پلەی مەگەسی
 دوێ، لە گەڵ خێڵێ غوالمان،،،،،دە چوومە دەرکەی

 ئاشقی بەستەزمان، تۆ باری چ کەسیئەی : وەتی
 بەو دڵی خوێناوی وەک نافە دەبێ خۆشحاڵ بێ

 هەر کەس دەنگینی جەهان بوو،بە عەتراو نەفسی
 کاروان ڕۆییوو، ئەتۆ لە خەوداو، سارا لە بەرەت
 وە  چ  بێخەبەر،لە دەنگی زەنگوڵەی،،، تەرەسی
 باڵوو پەڕت بکەرەوە،،، لە دەوری تووبی خولدە 

 تۆ تەیری زەریف، ئەسیری قەفەسی بەداخم بۆت
 تا کوو  وەک  ئاگر،،،، ساتێ داوینی یاران بگرم
 گیانم دانا سەر ئاگر،،،،،بە دوای خۆش نەفەسی

 ودابە -٥/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا-
٢٢٢ -

 

 

 

 
 دردیرمغام آمد یارم قدح دردست

 مست ازمی و میخواران از نرگس مست
 :حافظ

 پیاڵە بە دەستهاتە دێری موغان، یارم 



 ئەو مەستی مەیوو مەیخوۆر لە مەستی چاوی مەست
 لە ناڵی هەسپی شکڵی مانگی نوێ دەدیترا

 لە بەژنی بەرزی، بەژنی سنەوبەر نەوی دەست
 ئاخرچ بڵێم کە هەیە،کە لە خۆم خەبەرم نین

 وەبۆچی بڵێم کە نییە، لە گەڵ وی نەزەرم هەست
 شەمی دڵی ڕووناکم بکووژاوە، کە ئەو ڕۆیی

 هاوار لە نەزربازان ڕابوو،کە پەیمانی شکەست
 کە عەتر بۆن خۆشبوو، لە کەزی وی هااڵ

 کە وەسمە کەوانی کێشا،بە برۆی وی پەیوەست
 !بگەڕێوە،کە دەگەڕێتەوە، عومری حافز

 کەچی تەیری لە قەبەس بەربوو نایەتەوە دەست
 وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٦٢ -
 

 

 

 را ساقیا برخیزو دردە جام
 خاک برسرکن غم ایام را

 :حافظ
 ڕابە مەیگێڕ، پێم بدە ئەو پیاڵە مەی

 خۆڵ وەسەرخەم کە، بە دەنگی نایوو نەی
 ئەو شەڕابەم  پێ بدە تاکوو لە بەر
 دەربهێنم ئەو جالنەی ڕوو چوونەی
 گەرچی بەد ناویە، لە الیان ئاقاڵن

 نامهەوێ من ناوو نەنگ، بۆم لێدە دێ
 خۆڵ کەم وەسەربای غرور تاکوو بە مەی 

 چم لە وییوو، چم لەوانەوو، چم لە وەی
 دووکەڵی ئەو سینەیی  بریانی من

 و عەی گڕ دەدا بنچینەیی، ئەو عای



 مەحڕەمی سڕڕی دڵی دێوانەکەم
 قەت نەبوو دڕوەک دەڕێنێ لەم لەشەی

 دەمهەوێ جوانێک دڵم ئارام بکا
 مەستی وی بم، نامهەوێ من پیاڵە مەی

 چیمەنان ئیدی نانۆڕێ لە مێرگوو
 و ئەندامی وەی هەرکەسی بینی،دەم

 سەبرکە،حافز، هەتا دێ رۆژی خۆی
 ئۆخەی: خۆزیا جارێ پڕ بە دڵ ئەتوت

 وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٢ -
 
 
 

 ساقی بنور بادە برافروز جام ما
 مطرب بگو کەکارجەهان شد بەکام ما

 :حافظ
 مەیگێڕ بەنووری بادە ئەو دڵەم ڕووناک کەوە
 وێژەر تۆ بە دەنگی تاڕ، چرای دڵم  هەڵکەوە

 ئێمە لە ناو پێاڵەدا، وێنەی مەحبووبەمان دی
 ئەی بێ خەبەر لە لەززەت، شەڕابم بۆ تێکەوە
 چ چاخ نامرێ ئەو کەسە، دڵی زیندوە بەئیشق
 ئەوە وتەی راستییە،،،، ئی پووچەڵت خڕکەوە
 ئەی با کە لە گوڵزاری، بەرەوماڵی وی دەڕۆی

 دڵمی ،،،هەر لە وێ بۆ ڵیککەوە زاری پەیامی
 مەستی بە چاوی شاهد،،، دڵبەندەو زۆرخۆشە
 لەو ڕووە تۆش بە مەستی،،، واڵمەکەی بدەوە
 نانی حەاڵڵی شێخی و،،، نانی حەرامی ئێمە
 دەترسم فەرقی نەبێ،،،، رۆژی لێ پرسینەوە
 حافز خۆ لە دەمی تۆ،،،دوڕو گەوهەر دەبارێ

 دووتە،،دەرگاکەت بکەرەوەتەیری ویسال لە 
 وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا



١٦ -

 

 

 

 

 ایدل مباش یکدم خالی زعشقو مستی
 وانگە برو کەرستی ازنیستی وهستی

 :حافظ
 ئەی دڵ تۆ خاڵی مەبە،تاوێ لە ئیشق و مەستی
 ئەو دەم  بڕۆو دەربازی، لە نەبوونوو لە هەستی

 بە گەر گیان لە لەش ببینی، خەریکی کاری وی
 هەر قوبڵە، هەڵبژێریت،،باشترە لە خۆ پەرستی

 لەگەڵ نەبوو لێقەوماو،وەک شنەخۆش نەفەس بە
 نەساخی ئەو رێگەیە، ،،،،،چاترە لە تەندورستی
 لە مەزەبی تەریقەت، ، ،،خاوی نیشانەی  کوفرە

 چوستی بەڵێ رێگایی دەوڵەت،،،،هەر چاالکییەو 
 نیفەزلوو ئەقڵ کە بدینی،،،،خۆت التەریک بنوێ

 وا دیارە چی تێ ناگەی،،هێشتا نەزانوو مەستی
 لە دەرکەی خۆشەویستان،لە ئاسمانێ مەڕوانە
 لە عەڕشی سەربەرزەوە،دەکەویە،نەوی دەستی

 دڕک چەند لەش گەزێن بێ،گول بۆی تێدێنێتەوە
 سانایە، تاڵی شەڕاب،لە قەراخ زەوقی مەستی

 سۆفی پێاڵە لێ دەدا،، ،،،،حافز، خۆی دەپارێزێ
 داوێن کورت،، تا کەنگی دەکەی درێژ دەستیتۆ 

 وەدابە-٢/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٢٢٢ -

 
 



 

 

 ایکە برما ازخط مشکین نقاب انداختی
 لطف کردی سایەای بر آفتاب انداختی

 :حافظ
 تۆ ئەلەو کەزیە، پەریشانە، نیقابت کردەوە

 کەم نەبێ سایەت لە سەر مە،خۆروماهت کردەوە
 مە، ئاوڕەنگی ئەو دەمەت دەتهەوێ چ بکا لە گەڵ

 تۆ بە ئەم جادوو لە نەخشە، ڕەسمی باوت کردەوە
 تۆ گۆڵت بڕفاند لە شاجوانان لە شاری خەلخ، بژی
 جامی کەیخوسرەو بە هۆی دەستی هەراوت کردەوە
 بەو شەمە ئیشقی بدوڕاندوە، بە جورێ هەرکەسێ
 بێجگە پەروانە،،،،، لە گشت ال ئیستڕابت کردەوە

 قی خۆت وا،  بردە وێرانەی دڵـمتۆ خەزینەی ئیش
 سێبەری دەوڵەت بە ئەو خەزنی عەزابت کردەوە
 داخ ئەلەو ئاوەی کە،،،  ئەو ڕۆگەی شێران لە وێ
 تێنووی لێوت،،،،،،، دووبارە توینی، ئاوت کردەوە

 خەونی وشیاریت گریدا،،وا لە نەخشی ئەوخەیاڵ
 تومەتت بۆ شەوڕەوانی،،،،، خێڵی خوابت کردەوە

 دا لە ڕوو تا یەک نەزەر لە جلوەگاەلچکەکەی ال
 لە حەیا حۆریوو پەریت، هێناو حیجابت کردەوە

 لەو فریوی نیرگسی مەخموورو لەعلی مەی پەرست
 حافزی خلوەنشێن لەو شەت شەڕابت کردەوە

 من لە بۆ نیچیری دڵ، لە گەردنم زنجیری زولف
 وەک کەمەندی،،، خوسرەو مالک ڕەقابت کردەوە

 .وەدابە -١/٢/٦١١٢ -زەرزاحامیدڕەشیدی 
٢٢١ -

 
 
 



 

 دوستان دختر رز توبە زمستوری کرد
 شد سوی محتسب کاربدستوری کرد

 :حافظ
 ڕەفیقان کیژی تەرێ،، تۆبەی لە ڕووسەری کرد
 بۆ الی دارۆغە ڕۆیی،،،،کاری بە دەستووری کرد
 مەی لە پەردە هاتە دەر،،،،، ئارەقی بستڕنەوە

 ، دووری کرد..تاکوو نەڵین حەریفان بادە بۆچی
 مزگێنی بدە ئەی دڵ،،، ،،کە ئەو وێژەری ئەوین

 رێی مەستانەی گرتە بەر،چارەیی مەخمووری کرد
 رەنگی ئەو ئاوە ناڕوا،،،، بە سەت ئاگری بە تین

 ،ئەو مەیی ئەنگووری کرد ئەوهەی لە گەڵ زاهدی
 نازکی وەسلم، بە شنەی سروە پشکووت  غونچەی

 گەاڵی سوری کردتەیری خۆشدەنگی شایم، کار لە 
 حافز تۆ هەر خاکی بە، چونکە دەبینی حەسوود

 و دڵ سەرپاک لە مەغرووری کرد لە دەستدانی دین
 وەدابە -١٣/٢/٦١١٢ -حامیدرەشیدیزەرزا 

١٢٢ -

 

 

 
 
 

 سحرگاهان کەمخمورشبانە
 گرفتم بادە باچەنگ وچغانە

 :حافظ
 خوماری دوێشەوێ مە، ئەو بەیانە

 گیانە بە نەغمەی تاڕ،وەرمگرت بادە



 بە مەیخۆری لە خۆم دوور کرد ئاوەز
 لەبۆ ناو بوونەوەر کردرام ڕەوانە
 گراوی مەی فرۆشم چاوی داگرت

 نەجاتی دام لە گشت مەکری زەمانە
 ئەلەو مەیگێڕە جوانەم دوێنکە بیست

 !!لە تۆ، ئەو تیری سەرکۆنە نیشانە
 بچوو ئەو داوە دانێ بۆ کەسی تر
 ەلە جێی بەرزە هەڵۆ، هیاڵنە گیان
 نەدیم ووێژەرو مەیگێر بۆ خۆیتی

 خەیاڵی ئاوو گڵ لەو ڕێ و بەهانە
 بدە پاپۆرێکی مەی تۆند بئاژۆین

 ئەلەو دەریایی بێ گۆشەو کەڕانە
 وجوودی مە، مووعمایەکە، حافز
 کە لێ کۆڵێنەوەی بۆتە فەسانە

 وەدابە.١٥/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
 
 
 
 
 
 

 راهی بزن کەآهی برساز آن توان زد
 بخوان کەباآن رطل گران توان زد شعری
 :حافظ

 سازێ لێدە بە ئاهەنگ، الفی لە ئاشقان دەین
 هەتا بچڕین شێعرێ،پەیمانە لە پەیمان دەین
 لە سەردەرانەی یاران،،کە بکرێ دابنێین سەر
 گوڵبانگی سەر فیرازی،دەکرێ لە ئاسمان دەین
 بەژنی وەک گۆچانی مە،،ساناییە خۆ بنوێنێ

 دەین یر،بەم جۆرە لە کەوانلە چاوی دوژمنان ت
 ناگونجێ لە خانەقا،،،، ئەو سڕڕی ئیشق بازی



 پیاڵەی مەیی موغانە،بالە پیاڵەی موغان دەین
 بەڵەنگاز کوانی هەیتی، پۆشەنی بارەگای شا

 و ئەو کۆنە جل،دەکرێ ئاگر لە وان دەین ئەمین
 خاوەن نەزەری دوو کەون، لە یەکێ دا دەدۆڕێ

 خنەیە لە گیان دەیندەکرێ لە ئاشقیدا ئەو رە
 دەوڵەتی یەکبوونن بێ،،،،دەرکەن بۆ دەکاتەوە
 دەکرێ ئەبەو خەیاڵە،سەرن لە ئاسمان دەین

 و،الوەتی و ڕەندی،،،،،،، کۆمەڵکی مورادن ئیشق
 کاتێ مانا کۆبۆوە،،دەکرێ لە گۆی بەیان دەین
 سەت ڕێگری سەالمەت،، لە کەزیت سەیر نییە

 کاروان دەینکە ڕێگرن ئەتۆ  بێ،،،،،دەکرێ لە 
 حافز بە حەقی قورئان،لە ڕیایی ڕوو وەرگێڕە

 ئامانجی ئەوین بێنن،،،، لێری تیروکەوان دێن 
 وەدابە-٢/٦١١٢-١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

١٢٦ -
 
 
 

 تاز میخانە دمی نام و نشان خواهد بود
 سر ما خاک رە پیر مغان  خواهد بود

 :حافظ
 تا لەو دەری مەیخانە، ئەو ناوو، نیشان ماوە
 بازنەی دڵی ئیرادەت،، بۆ پیری موغان ماوە

 تا جێگرە لەو گوێچکە، ئەو ئاڵقەیی ئەوپیرە
 کارتێکەری ئەو ژینەم،وەک بووم،هەمان ماوە

 تاکوو دێیوو تێپەڕ بێ،لەو خاکی سەری گڵکۆم،
 وەک شوێنی زیارەتگای، ڕندانی جەهان ماوە
 ئەو تورکەیی ئاشق کوژ،بەو مەستیە وا ڕۆیی

 ێناو، لەو چاوە، ڕەوان ماوەهەر جۆگەلەی خو
 !ئەو کات ئەمن چاوم،، سەر دادەنێ گۆڕیچە
 تا ڕۆژی قیامەت دێ، هەر بە نیگەران ماوە



 هەر بێنا کە تۆبینیت لەو حافزی ونبووشانس
 ئەو کەزیە کراوەی وی،، بۆ ڕێگرەکان ماوە

 وەدابە -١١/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٦١٨ -

 

 

 

 
 تقدیر نبودقتڵ این خستە بەشمشیر تۆ 

 وەرنە،هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود
 :حافظ

 قەتڵی ئەو دەرمەنە،بە شیری تۆ تەقدیر نەبوو
 دەنا،هیچ لە دڵی بێڕوحمی تۆ، تەقسیر نەبوو
 منی شێت کە کەزی تۆم،لە دەست بەرهەڵدا 

 الیەق ترم،هیچ،،،،، لەو ئاڵقەیی زنجیر نەبوو
 خوایە،ئەو ئاوێنەی جوانی،چ جەوهەری هەس

 ە لە ویدا،ئاخی دڵی من، چ  تەئسیری نەبووک
 سەر لە حەسڕەت بۆ دەرکی مەیخانە دەێتەوە
 چونکە ناسیاگی تۆ،لە تەکییەی ئەو پیر نەبوو
 نازەنینتر لە بەژنت لە گوڵزاری ناز نەڕسکاو
 خۆشتر لە نەخشت، لە عاڵەمی تەسویر نەبوو
 ئیدی مەگین وەک بای سروە، بکەومە شوێنت

 جیا ناڵەی شەوگیر نەبووبەرهەمی دوێشەو، 
 ئەو ئاگری دووری کە لە تۆم کێشا وەک شەم
 جگە لە فەوتانی خۆم، ئیدی چ تەکبیر نەبوو

 عەزاب و خەم، حافز بێ تۆ: ئایەتێک بوو
 و تەفسیر نەبوو لە بۆ کەس قابلی شی وەکرن

 .ودابە -١١/٢/٦١١٢-حامید ڕەشیدی زەرزا
٦٦٦ -



 

 

 
 

 کەبرد بنزد شاهان زمن گداپیامی
 کەبکوی میفروشان دوهزارجم بەجامی

 :حافظ
 کێ بردی لە منی هەژار لە بۆ گوڵم پەیامێ

 لە کووچەی مەی فرۆشان،هەزاران جەم بەجامێ
 چەند بەد ناوو، ریسوا بم، هێشتا ئومیدەوارم
 بەو هیمەتی ئازیزان،،،بگەم بەو خۆش نامێ

 تۆ کە کیمیا فرۆشی،، چاوێک لە قەلبی من کە
 .،،،،،،، دامناوەتەوە  دامێبێ مامەلەو، چ کاال

 لە بێ وەفای یاران، سەرم سووڕما باوەڕ کەن
 نە بە نامە پەیامێک، نە بە پێنووس سەاڵمێ
 شەڕاب کەچی نەگەیوە، هاونشینن پوختەیە
 ئەو شەڕابە  باشترە،،لە هەزار پوختە خامێ

 لە رێم المەدەرە شێخ، بە دەنکی تەسبێحەکە
 هیچ دامێ پێت وایە تەیری زیرک،، ناکەوێتە

 ئەمن لەخزمەتت دام،بە کەم لوتفیم مەفرۆشە
 وەدەستی تۆ ناکەوێ،،   وەکوو بەندە غوالمێ
 بۆ کێ بەرم سكااڵم،،، بۆ کێ دەردم هەڵڕێژم
 کە ماچت حەیاتم بوو،،،بە داخەوە نەتدامێ
 تیری بژوانگ بکەوە،،،، بابڕژێ خوێنی حافز
 چ کەس لە بکوژی ئەوها،وەرناگرێ ئینتقامێ

 وەدابە-١٨/٢/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا
٥١١ -

 

 



 

 دوش می آمدو رخسارە برافروختە بود
 تاکجا باز دل غمزدەای سوختە بوود

 :حافظ
 کوڵمەی سوور هەڵگەڕابوو دوێنێ شەوێ هاتبووە،

 ئاخۆ دیسان چ کەسێ،بە ئاوری ڕووی سووتا بوو
 و، شیویی شار شێوێنی ئەو رەسمی  ئاشق کوژی

 پێک،،،بە بەژنی وی بڕا بووکراسێ بوو ڕێکوو 
 ئەو کە گیان ئاشقی ،،،لێ ببوو بە ئەسپەندەر

 دڵی ئیشقی ڕووخسار داگیرسابوو بە شەمچەی 
 و بڕینبوو هەر چەندە بەڕەواڵەت،قەستی کوشتن

 سەری کوڵمەیی ئاڵی،،بە ماچی دڵ شەمزا بوو
 کوفری کەزی درێژی،،،،، ڕێگری،دڵ و دین بوو

 ەی لە هەوا بوولە ڕووی مەشخەڵی ئاور،بڵێس
 مەفرۆشە یار،بە دونیا،لێی وەرناگری قازانج
 ئەوەی یوسفی فرۆشت،،، بە زێڕی کەلەال بوو

 بەحافزی وت ڕوو بەڕوو ئاگر لە عەبات بەردە
 خودێ ئەو  قەلب ناسی،،،،چ کەسێ بە ویدابوو

 وەدابە -١٨/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٦٦٢ -

 
 
 

 

 اگرشراب خوری جرعەای افشان برخاک
 از آن گناە کە نفعی رسد بغیر چە باک

 :حافظ
 ئەگەر مەی دەخۆیەوە،، چۆڕێ بڕێژە سەر خاک
 لەو گوناحە، کە نەفعی، بگاتە غەیرە،،، چ باک
 برۆ چیت هەیە سامان،، هەمووی بخۆ سەرف کە



 ڕۆژگار دەریغ ناکات ،،کە بێ و بتکات ،، هیالک 
 بە خاکی بەر پیی خۆت سویند دەدەم  نازەنینم

 خاک مەرگم، بفەرموو قەدەم ڕەنجە بۆ سەرڕۆژی 
 چ بەهەشتی؟  جەهەنەمی؟ چ ئادەمی؟ چ پەری؟
 بە مەزەبی گشت کوفروو،تەریقەتێکە، ئەمساک

 موهندیسی فەلەکی،،ڕێگای هەر شەش الی تەنی 
 وەهای کون بڕ کردوە، ڕێ نییە بۆ دیر موغاک؟ 

 فریوی کیژی ترێ،،،،،،،، کوا دەدات زەبر لە ئاقڵ
 اکوو قیامەت ،،،،،،خرابی تارەم و تاکمەبادا ت

 چەند جوان ڕۆیشتی حافز تۆ لە ڕێگای مەیخانە
 .دوعایی ئەهلی دڵت بێ،بەدرەقەی رێگا دڵپاک

 .وەدابە -١٢/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
٣١٢ -

 

 

 
 

 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
 خۆش باش از آنکە نبود این هردو را زوالی

 :حافظ
 جوانیت وەک ئیشقی من کەماڵیگرتوویە کاری 

 خۆش بە، کە  لەو دووانە، هیچ کام نیتی زەوالی
 نە دەگونجێ لە وەهمم،، نە لەو لێکدانەوەی ئاقڵ

 نایە، بە هیچ مانایەک، ،،،خۆشتر لەوە میسالی
 هەر ئیستێکم لە گەڵ تۆ،حەز وەرگرتن لە عومرە
 هەر ڕۆژێ لەو ڕۆژانەم، هەیتی نەرخی ویسالی

 ڵ تۆ دامە،،،، ساڵێکم  پێ ڕۆژێکەئەو دەم لە گە
 ئەو دەم کە لە تۆ دوورم،هەر چرکە دەبنە ساڵی
 هەر کاتێ خەیاڵی  ڕووت، گیانا لە خەو دەبینم
 لە خەونم دا نابێنێت،،، ،چاو جگە لە  خەیاڵی



 تۆ ڕوحمێکم پێ بکە،، لە ڕووی مێرەوانی خۆت
 جەستەم وەها باریک بوو،وەکوو مانگی هیاللی

 اڵ،،،،،،،کە وەسلی یارت دەوێتحافز مەکە سكا
 ئەو دوورییە زۆرتریش،،،،، زۆر هەیە ئیحتمالی

 .وەدابە-٦١/٢/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا
٥١٣ -

 

 

 

 ئەی در رخ  تۆ پیدا انوار پادشاهی
 درفکرت تۆ پنهان،صد حیکمەت الهی

 :حافظ
 ئەی لە ڕوخسارت پەیدا، ڕووناهی پادشایی

 ئیالییلەو فکرە شاردراوەت،سەت حیکمەتی 
 پێنووست بارەکەڵاڵ،،،، بۆ موڵک و دین کراوە

 کانی ئاوی حەیات،لە دڵۆپەی ڕۆشنایی  سەت
 وەئەهریمەن ناکەوێ ئەنواری ئیسمی ئەعزەم
 موڵک هەر موڵكی تۆیە،،، ئەتۆ فەرمانڕەوایی 
 لە حیکەمەتی سولەیمان کەسێ گومانی هەبێ
 بە ئاقڵی پێدەکەنن، تەیروو توار،،بە تێکڕایی

 ەو مەلی ڕاوێ، کاڵوی دەنرێ لە سەرکەچی ئ
 هەر مەلی قاف دەزانن،،،،،، ئائینی پادشایی
 ئەو تیغە کە ئاسمان بە فەیزی خۆی ئاو بدا

 بە تەنیا جەهان دەگرێ، بێ مننەتی سوپایی
 پێنووست جوان دەنووسی لە بۆ نەیارو ڕەفیق
 بازووبەندی گیان فەزاو ئەفسوونی عومرکایی

 ە کیمیایی عیززەتتۆ ئەی عەنسوری خوڵقاو،ل
 وەی دەوڵەتی تۆ بەدوور،لە عەیبوو عارو واهی
 مەیگێڕ بێنە پیاڵەکی،،لە ئاوی کانی کەوسەر



 تاپێی بشۆم  خەڕقەکەم،لە خۆزلی خانەقایی
 عومرێکە پادشادها،،،،پیاڵەم لە مەی بەتاڵە
 هەنگا،لە بەندە داواو،،لە دارۆغەی گەوایی

 یئەگەر شەبەقی تیغت،تیشکی لە مەعدەن بد
 ئەو یاقوتی ڕەنگ سوور،دەبێتە زەردی کایی
 زانیم دڵت دەسووتێ، بەحیجزو شەو نشینان
 گەر لە حاڵم بپرسی، لە سروەی سوبحگایی

 "صەفی اڵلە"شوێنێ کە بەرقی تاوان،دەدات لە
 کوا لە شانی ئێمە دا،، ئەو داوای بێگونایی
 حافز،کە پادشاکەت جار،،جارە ناوت دێنێ

 بکە عوزر خوایی بەسە زەحمەتی مەدە،لێی
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 دل ما بدور رویت ز چمن فراغ دارد

 کە چوسروپای بند است و چو اللە داغ دارد
 :حافظ

 دڵی مە لە دەورەی تۆ،دوور لە گوڵ و ریحانە
 سەروو بااڵت ڕازاوە، بەو دوو شەمامە جوانە
 کڕنۆش نابا،سەری مە،بۆ هیچ چاوو برۆیەک

 دڵی گۆشە گیران،، ،ئەوە وەک  ئیمتیحانەبۆ 
 تابم لە وەنەوشەیە، کە دەم دەدا لە کەزیەت

 بنوارە کەم بایی ڕەش، مەکروو حیلەو ئەفسانە
 بچوو گوڵزار ببینە،، اللە لە سەر تەختی گوڵ
 وەکوو جوانی مەیخانە،،چاوی لە مەی موغانە

 لەو شەوی تاریکوو ڕەش ناکرێ بۆچ شوێن برۆین
 ەمی بەژنت رێنوێنین بی شەوانەمەگین ئەو ش



 وو شەم و،کازیوە دەبێ  شینگێری بکەین ئەمن
 هەر سێ پێکەوە سووتاین،بەبێ سووچ و بەهانە

 لەو مانگی خاکەلێوە، پێویستە وەک هەور بین 
 لە هێالنم قاژو نیشت،تانجی منی لە سەر دانە
 سەر دەرسی ئیشقی هەیە،دڵ دەردمەندە حافز

 ،،،،نە وازی تەماشانەنە چاوی چاو لێکردن،، ،
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 هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
 هر گز از یادمن آن سرو خرامان نرود

 :حافظ
 

 ناڕەوا نەخشت گوڵم لە دڵوو لە گیان
 یادی ئەو بەژنەت،،هەتا هەم بێگومان
 هەر هەیە لە دڵم خەیاڵی ئەو،دەمەت

 جەفای گەردوون، زەمانکوانی دیباتن 
 بەو دەمە شیرنەت،دڵوو گیانم فرۆشت

 هەرهەمان تا ئەبەد وەک خۆیە،پەیمان
 چەند لە تۆم باری خەمی کەوتۆتە،دڵ
 سووکە ئەو بارەم لە ال،، نەک وا گران
 خۆشەویستی تۆ وەها لە دڵم ، بنیشت
 گەر سەریش بڕوات،،ناڕواتن کە گیان

 گەر وەدوای جوانان کەوێ مەحزوورەدڵ
 دەردی هەس،ئەو تێنوویی دەرمانی وان
 دەتوێ سەرگەردان نەبی، وەک حافزی 

 !!دڵ مەدە الوان، مەڕۆ بە دوای ئەوان
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 بێ مهر رخت روز مرا نور نماند است
 وزعمر مرا جز شب دیجور نماند است

 :حافظ
 بی لوتفی تۆ، لەو رۆژی مە کە نوور نەماوە 

 لەو عومرە،بە غەیراز،شەوی دەیجوور نەماوە 
 بەدوای تۆ دووچاوم، ئەوەن لێمشی هەڵڕشت

 لەو دێدە لە دوور ئەو رۆشەنی پڕشوور نەماوە
 هەر کات خەیاڵت کە دەچوو چاوم و،دەیگوت
 هەیهات کە لەو گۆشەیە،،،، مەعموور نەماوە

 ئەجەلی دوور دەکرد لێم وەسل تۆ کە مەرگی
 لەو دەوڵەتی هیجرانی تۆ،،،خۆ دوور نەماوە
 نیزیک بووە،،،ئەو کاتی ڕەقیبی تۆ کە بێژێ

 دوور لەو قەدە ئەوخەستەیە،ڕەنجوور نەماوە
 هەرسەبرە،لە بۆم چارەوو هیجرانی تۆ ئەمما
 چون دەکرێ سەبر کەین،کە مەقدوور نەماوە

 اومئەسرین وەها لووزەوی بەستووە لە دووچ
 وەک وەی بڵێ خوێنڕیژە کە مەحزوورنەماوە
 حافز لە خەم و ناڵە بزەی نایەتە سەر لێو
 شین گێڕە،ئیدی تاقەتی رووی سوور نەماوە
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 دلبر برفت و دڵشدگان را خبر نکرد
 یادحریف شهرو رفیق سفر نکرد

 :حافظ
 نەکرد دولبەر ڕۆیی، دڵدارانی، خەبەر

 بیری دۆستی ناو باژێڕو ڕەفیقی هاو سەفەرنەکرد
 یان بەختی من ،ئەمڕۆکانە رێگەی جوامێرانی بەردا 
 یان بە جادەی موحیبەتدا،قەت نەهاتوو گوزەر نەکرد
 گوتم بەڵکوو بە پێی گریان،،،،،،،،بشێم دڵی بگێڕمەوە

 بەاڵم ئەفسووس ،پاڕانەوەم،لە دڵی ڕەقی ئەسەر نەکرد
 پێ مەکە، ئەو تەیری بێ قەراری دڵبەسیە گەمەی 

 سەودای داوی ئەوینی وی، هەرگیز لە سەر بەدەر نەکرد
 هەر کەس کە بینی رۆگەی تۆ،هات چاوی منی ڕامووسی

 ئەوەی کە چاوی من کردی، لە ڕووی بێ نەزەر نەکرد
 ئامادە بووم،وەکوو شەمێ،گیانم لە ڕێی قوربانی کەم

 ی، گوزەر نەکردئەو خۆی وەکوو بای بەیانی، بۆ الی من
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 دامن کشان همی شد،درشرب زرکشیدە
 صد ماە رو زرشکش جیب قصب دریدە

 :حافظ
 بەو کراسە کەتانەی،،،،،،،، کە زێڕاوی کراوە
 سەت مانگ ڕوو لە حەسڕەت،برۆکی دادڕاوە

 لەگەرمی ئاگری مەی،ئارەق دەڕژێ لە ڕووگەی



 دڵۆپەی  ئاوەنگ لە پەلکی گوڵ ڕژاوەوەکوو 
 لەبزی فەسیح و شیرین،بەژنی بڵیندو باریک

 و جوانچاک، ئەو دوو چاوی کراوە قەدی لەتیف
 یاقووتی لێوی سوری،لە ئاوی لوتفی بەرهەم

 بەژنی بەرزی شمشادی، بە ناز پەروەر دراوە
 لەعلی لێوی ببینە،خەندەی دڵی شار شێوێن 

 ی هەنگاو هەنگاوەبە الروو لەنجەی کۆتر،بۆن
 ئەو مامزەی چاو ڕەش،لە داوی ئێمە دەرچوو
 یاران تەکبیرمان چییە؟،بۆ ئەو دڵ سڵ کراوە
 هاوار هەتا دەتوانی، خاوەن نەزەر مەڕەنجە
 دونیا چ وەفای نینە،،کوڕم، نووری ئەو چاوە
 تاکەی ئەفسووس بکێشم،،لە چاوی دڵفریوت
 دادەی، گریشمەک بکە،،،تۆ هوڵبژاردە، الوە

 ەر ئەو دڵی شەریفت،دڵڕنجاو بوو لە حافزگ
 تۆبەم کردوە،وەرەوە، کە قسەی بیانی داوە

 یەکجار سوپاس دەکەم،لە غوالمەتی خواجە
 ئەگەر وەدەستم کەویت ،ئەو میوە،تام گواڵوە
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 گرتیغ بارد در کوی آنماە
 گردن نهادیم الحکم للە

 حافظ
 خەنجەر ببارێ لە کووچەی ئەو ماە
 هانی گەردەنم، ئەلحەکەموو لیلال

 و ڕێی تەقەوا،ئێمەش دەزانین ڕەسم
 بەاڵم چی بکەین،لەو بەختی گومڕا

 واعیزو شێخان ،زۆرکەم دەناسین



 یان پیاڵەی شەڕاب،، یان قسەکۆتا
 من ڕەند و ئاشق لە وەرزی گواڵن

 سا چۆن تۆبە کەم ،ئەستەغفیڕەڵاڵ
 ەت،،،،لوتفی نەکرد پێنمێرەوانیەک

 لە بێ ڕوحمی تۆ، پەنام بەر خودا
 کاتی سەبووری و تاڵە تەمەن پووچ
 بریا زانیبات  بێزاریوو غەوغا،،،،، 

 گوڵ گوێ گرانن، حافز لە گریان
 ئەوچاخ تێدەگەن خوێن فڕکەی دەکا
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 ای فروغ ماە حسن ازروی رخشان شما
 آب روی خوبی از چاە زنخدان شما

 :حافظ
 ئەی ڕۆنایی مانگوو ڕۆژێ،،،ئارەزووی ڕەخشانی تۆ

 ئاوی کەوسەر هەڵقوڵیوەی،ئەو چەنەی وا جوانی تۆ
 دڵ لە عەزمی دیتنت ،،، گیانی ئەوە گەیوە بە لێو 

 دەی چییە  فەرمانی تۆ! بچتە دەر، یان کوو بمێنێ
 دەربازی نەبووکەس لە دەورەی نیرگزت،،، ڕێگایی 

 باشە داوای زەهد نەکا،ئەو چاوەکەی مەستانی تۆ
 ئەو خەواڵوو بەختە ئاخۆ کەنگی هەڵدەستی لە خەو

 تا لە وی بڕژێت ئاوێک، ئاوی ڕووی پەخشانی تۆ
 بۆم بنێرە تۆ بە بای سروە،لە ڕووت چەپکە گوڵێ
 تاکوو بۆنی پێوەکەم من،،،، لەو گوڵی گوڵدانی تۆ

 و جام د بن،، ساقیانی بەزمپڕ درێژ عومروو  مورا



 گەرچی جامم پڕ نەبوو قەت من ئەلەو دەورانی تۆ
 دل ئەوە تێکی دەدا،،،،،ئاگا بکەن دڵداری و گوڵ

 و گیانی دۆستان گیانی تۆ من بە هاوار گیانی خۆم
 کەی دەبێ یاڕەب ئەوانە پێکەوە، هاودەنگ ببن
 هەر بە خاتر کۆی ئێمەو، زولفی لێک پڕژانی تۆ

 ڵوو خوێن بکە داوین کە دێیە الی مەدوور لە خۆ
 چونکە لەو رێگە گەلێ کوژراو هەنە،قوربانی تۆ
 :گەر دەکات حافز دوعا، لێی تێبگەو ئامین بڵێ

 گیانی مە قوربانی لەعلی ئەو شەکر ئەفشانی تۆ
 گەرچی مە،دوورین لە ئێوە،هیمەتی تۆ دوور نین

 و، وا دوعاگۆی خوانی تۆ بەندەیی پاشای ئەتۆین
 بەرز ئەستیرە پاشا تۆ لە ڕێی خوا هیمەتێئەی 

 وەک هەسارا ڕادەمووسم، خاکەکەی هەیوانی تۆ
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 دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد
 زهر در میدهم پندش و لیکن در نمیگیرد

 :حافظ
 دڵم بێجگە لە جوانچاکان،ئیدی هیچ فکری تر ناکا

 هەرشیوە دەدەم پەندی لە گوێچکەیدا ئەسەرناکابە 
 نەسیحەت بێژ لەڕێی خواوە لە پیاڵەو مەی وتە بێژە
 کە نەخشێ لە خەیاڵی مە، لەوە خۆشتر گوزەر ناکا

 وەرە مەیگێرەکەی گوڵ ڕوو، شەڕابە سوورەکەت بێنە
 کە هزرێک لە دەروونی مە، لەوە چاکتر هەتەر ناکا

 ەفتەردا بنووسن بائەمن پێی دادەکەم خەڵکێش لە د 
 سەیر لەو ئاگری مەکرین،کەسێ هەست بە خەتەرناکا



 ئەمن ئەو لچکە،بە گوناحە، گوڵم ڕۆژێک دەسووتێنم
 کە پیری مەی فرۆشان ئەو بە جامێک نرخی هەر ناکا
 !  لەبەر وەی هەیتی وا یاران، سەفا بەو لێوی یاقووتی
 بە غەیراز ڕاستی نەخشێ، ئەلەو شوێنە لە بەر ناکا

 اڵێکی وەها دڵکێش،، دەبێژی تۆ کە تەرکی کەمجەم
 بڕۆ ئەو وەعەزی بی مانا، لە سەرمان دا ئەسەر ناکا
 نەسیحەتگۆی ڕەندانن، لە گەڵ حوکمی خوای جەنگە
 دڵی ئەوهالە کوشراوە،،، شەڕابیش لێی ئەسەر ناکا

 کەنینم دێ لە ناوگریان،وەکوو شەمعا لە ناو مەجلس
 اڵم لێی کارگەر ناکازوانی ئاورینم هەس،،،،،،،،، بە

 چلۆن دڵمت بکرد نێچیر،،، بنازم چاوەکەی مەستت
 کە کەس نادەستەمۆ تەیرێ،وەهالە دەستبەسەرناکا
 قسە لە ئیحتیاجی مەو،، ئەلەو بینیازی مەحبووبە

 چ قازانج وەرگری ئەی دڵ،کە لە دولبەر کەسەرناکا
 ئەمن ئەو ئاوینە رۆژێ، وەدەس دێنم وەک ئەسکەندەر

 ئاگری ئەریتیش،جار نەریتی دێ، سەمەر ناکابەاڵم 
 لە رێی خوا سیلە چاوێکی، بەلەنگازی سەری کووچە
 چ دەرکی دیکە ناناسێت،،، چ ڕێگای دی نەزەر ناکا
 ئەبەو شێعرە تەڕە هەنگا، لە پاشاکەم سەیر ماوم

 کە سەرتاپا لەشی حافز،لە گەوهەر کۆل بەسەرناکا
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 بدام زلف تو دڵ موبتال خویشتن است
 بکش بەغمزە کە اینش سزای خویشتن است

 :حافظ
 بە داوی زولفی تۆ دڵ موبتەال بوو

 بە غەمزە بیکوژە، ئەوهەی سزا بوو



 لە دەستت هاتبوا گەر کامی مورادم
 بە ڕاستی خێرێکی یەکجار ڕەوا بوو

 می منبە گیانت ئەو بووتی شیرین دە
 شەوانی ڕەش، مورادی من فەنا بوو

 لە دەنگدانە بە تۆم وت بولبولی باخ
 مەچۆ باوەش گوڵێ، جێگەی کال بوو

 بە عەتری چین نیە موحتاج گوڵی من
 کە ئەو نافەی لە بەندی ئەو قەبا بوو

 ؟!مەڕۆ تۆ ماڵی ناجوامێر، عەزیزم 
 کە خەزنەی عافییەت ڕیی هاوەاڵبوو

 ڕێی ئیشقبسووتا حافزی شیراز لە 
 و عەهدی با وەفا بوو لە سەر پەیمان
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 دانی کە چنگ وعود چە تقدیر می کنند
 پنهان خورید بادە کە  تعزیر می کنند

 :حافظ
 وساز چ تەفسیر دەکەن تۆ دەزانی کە بەربوت

 بە نهینی مەی بخۆنەوە،، کە تەعزیر دەکەن
 و ڕەونەقی ئەڤیندار دەبەن نامووسی ئەوین

 و توانجی مرۆڤی پیر دەکەن سەرکۆنەی گەنج
 جگە لە دڵی ڕەش، چ نەبوو بەرهەم هێشتا
 ئەلەو خەیاڵە باتلە، ئەوان ئەکسیر دەکەن

 و مەبێژن دەڵێن گوێ مەدەنە ڕەمزی ئەوین
 حیکایەتێکی موشکیلە،کە ئەو تەحریردەکەن



 ئێمەکە  لە دەرەوە،مەعزووری سەت فریوین
 تا خۆیان لە ناو پەردە دا تەکبیر دەکەنهە

 چغراندنی کاتی پیری موغان دەدەن و دیسان
 لەو سالەکان بنۆڕە،کە چ لە گەڵ پیر دەکەن
 سەت موڵکی دڵ بە نیوە نەزەرێ دەکرێبکڕی

 ،تەقسیردەکەن پیاو چاک لەو مامەلە کۆتایی
 گروپەکی دۆستی لە حەولوو تەقەال دەبینن

 بە تقدیر دەکەن گرووپەکی تر ئەوی حەوالە
 لە سەریەک ئیمانت نەبی بە مانەوەی دونیا

 ئەمە وەکوو کارگایەکە ،کە تەغییر دەکەن
 ودارۆغە وو، حافزو، مفتی مەی بنۆشە،کە شێخ

 کە بە وردی لێی بنۆڕی هەموو تەزویردەکەن
 وەدابە-١٥/١/٦١١٢-حامیدڕەشیدی زەرزا

٦١٦ -
 

 

 

 سحرگە رهروی درسرزمینی
 اقرینیهمی گفت این معما ب

 :حافظ
 بەیانێەک ڕێڕەوێ لە سەر زەمینێ 

 هاوڕێی دەگوت نوکتەی شیرینێ  بە
 بەڵێ سۆفی شەڕاب ئەو دەم دەبێ ساف

 "ئەڕبەعینێ"لە شووشەیدا بمێنێ 
 خودا بێزارە بەخوا لەو عەبایەی
 کە سەت بووتی شراوەی ئاستینێ
 کەچی جوامێری ناوی بێ نیشانە
 بکە پێشکیش ئەوی،، بۆ نازەنینێ

 لێ خێری هەیە بۆ خاوەنی دەغلگە



 ئەگەر ڕوحمی بکا بۆ دەسکەنینێ
 ئەمن خۆشحاڵی نابینم لە هیچ کەس

 نە دەرمانی دڵێ، نە دەردی دینێ
 دەروون تاریکە ڕەنگە بێ لە غەیبێ

 چرایەک هەڵ بکات خڵوە نشینێ
 کە نەتبێ کلکەوانەی شێخ سولیمان

 چ خاسیەت دەدا، نەخشی نگینێ
 تووڕە بوونەدابی جوانان  ئەگەرچی

 چ ناقەومێ بسازیت بە خەمینێ
 رێگای مەیخانە بێژە، لێت بپرسم

 کە وەبکەم ماڵی خۆی پێشتر ببینێ
 نە بۆ حافز هەیە ئەو دەرسی خلوەت

 نە بۆ فەرزانە رێی عیلم الیقینێ
 وەدابە-٣/٨/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

٥٦٢ -
 

 

 
 پیرانە سەرم عشق جوانی بسر افتاد

 بنهفتم بدر افتادوان راز کە در دل 
 :حافظ

 بەو ڕیشی سپی،ئیشق بە الویم دەسەر کەوت 
 ئەو ڕازی نهێنی هەموو یەکجاری وەدەرکەوت

 ئەو تەیری دڵم کەوتە فڕین بۆ دڵی سەیران
 ئەی دیدە تەماشاکە چلۆن وا دەگوزەر کەوت

 لەو ڕێگوزەری خۆڵی سەری رێگەیی تۆ بوو
 و بەرامە،وەدەسی بای سەحەرکەوت هەر بۆن

 بژوانگی تۆ ئەو کات کە بەو خەنجەرە ڕاسا
 کوژراوەکی زۆری بە دڵی زیندو، وەبەرکەوت
 ئازموونێکی زۆرم هەیە، لەو دێری خەڕابات



 نەوەسەرکەوت!  دژ کردوەی بادە،سەری چوو
 گیانیش بدا ئەو بەردە ڕەشە نابێتە لەعلین
 بنچینەیی بەد بوو چ بکا،ماندو هەدەرکەوت

 نانی لە دەس بووحافز کە سەری زولفی جوا
 بەو پێرییە ئیستاکە،لەبەر چاو نەزەرکەوت

 .وەدابە-١/٨/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا
  ١١٦ -
 

 

 
 راهیست راەعشق کەهیچش کنارەنیست
 آنجا جزآنکەجان بسپارند چارە نیست

 حافظ؛
 ڕێگەی ئیشق، رێگایەکە،هیچی کەنارە نییە
 جگە لە وەی گیان بدەی، ئیدی چ چارە نییە

 ئیشق دەدەی تۆ شادیووسەرخۆشی کە دڵ بە
 کاری خێڕێ چاوکەم،،، ،جێی ئیستخارە نییە
 ئەمن لە مەنعی ئاقڵ مەترسێنەو مەی بێنە
 دارۆغە لە واڵتی مە،،،،، خۆ هیچ  کارە نییە
 لە چاوی خۆت بپرسە کە چۆن ئیمە دەکوژێ
 گیانا خۆ گوناحی تالع،جورمی هەسارە نییە

 مانگ دەکرێ ئەوی ببینی بە چاوێکی وەکوو
 هەرچاو جیگەی جوانی ئەو مانگی پارەنییە
 بە فورست تۆ بزانە ڕێگای ڕەندی بەو نیشان
 چونکە ڕێگای خزێنە بۆ خەڵک  شکارە نییە
 گریان لە تۆدا حافز،لە دڵیدا نەیکرد ئەسەر
 ئەودڵە، کە زۆر کەمتر لە سەنگی خارە نییە

 وەدابە -ی١/٨/٦١١٢ -حامیدرەشیدی زەرزا
١٥ -

 



 
 کە دلدار سەالمی نەفرستاددیری است 

 ننوشت سەالمی و کەالمی نەفرستاد
 :حافظ

 !دێرینە گوڵم،، عەتری گواڵوێکی نەداپیم
 لەو ناسکە دەمە،بۆنی ساڵوێکی نەداپێم

 بۆم شاند،دەیان کاغەزو جوابێکی نەداوە 
 نەدا پێم  ئەو قاسیدە ئاخر، چ کەاڵمێکی

 !بۆ الی منی دێوانەو ئاقڵ لێ ڕەوەک بوو
 مامزی خۆش ڕەوت نیگاێکی نەداپێمئەو 

 زانی مەڵی دڵ نیەتی بەبێ بیننی ئارام 
 لەو کەزیە گرێکراوە، چ  دامێکی نەداپێم
 هاوار،کە ئەو ساقی چاومەستی شەکرلێو
 لەو کاتی خوماریم، چ جامێکی نەدا پیم
 گریام بەپاڕانەوە سەت جار لە بەر وێ
 لەو لێوی شەکرخای چ کامێکی نەداپێم

 "شا"دەب بە،،لێ پرسینەوەوحافز بە ئە
 !شابوو کە سەالمی،بەغواڵمێکی نەداپێم

 وەدابە-٨/٨/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
١١١ -

 
 
 

 ما را ز خیال تو چە پروای شرابست
 خم گو سرخود گیر کە خمخانە خرابست

 :حافظ
 ئێمە لە خەیاڵی تۆ چ  باکمان لە شەڕابە

 خم بێژە سەرت داخە، کە خمخانە خەرابە
 بهەشتی بی،بە بێدۆست نیەکەلکی ئەو خمرە

 هەنگوین کە دەویدا بێ، بە عەینهوو عەزابە



 ئاوخ کە گوڵم رویوو،،،گریانی بەجێهێشت
 تەشبیهی خەیاڵوو خەتی وی نەخشی سەرئابە
 ڕابە لە خەو ئەی دیدە کە ناتوانی ئەمین بی

 الفاوە کە دێ،، نیزیکی ئەو مەنزلی خوابە
 دەچی ئەوو  بێ لچکە بە بەر چاوی تۆدا دێ 

 لە وی بەستە  نیقابە. بێگانە کە دەیبینی،،
 گوڵ لەو دەمی ڕەنگینی تۆکە لوتفی عەرق دی
 لەو ئاگری شەوقی خەمی دڵ،، نوقمی گواڵبە 
 سەوزە دەروو پێدەشت، وەرە تاکوو مە نەێڵین

 ئەو ماڵی جەهان قاقڕێکە،،،، پاکی سەرابە
 لەو کەللەی من شوێنێ نیە جێیی نەسیحەت

 و ڕوبابە تەژی زەمزەمەیی چەنگ ئەو گۆشە،
 و، وا ڕەندو نەزەر باز حافز کە بووە،،  ئاشق

 !!!!شەبابە  لێی مەگرە عەیب الوەتییوو کاتی
 وەدابە-٣/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا

- ص٣٦
 
 
 
 
 
 

 درازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
 عشق پیدا شدو آتش بهمە عالم زد

 :حافظ
 

 زهووری دەم دالەئەلەست تروسکەی جوانیت لە 
 ئیشق کە پەیدا بوو،،، ئاگری لە هەموو عالم دا
 !!خۆی نواند و ڕووی بینی،دیتی ئەو فرشتە نییە

 و دەیان تانۆتی لە ئادەم دا وەکوو ئاگر لیهات
 ئاوەز دەیەویست ،،لەو نوورە چرایەکی هەڵکا



 !!هات درەوشاوەو، پەنجەی لە ناوەندی خەم دا
 تەماشاگای ڕاز نەیار کە دەیهەویست بێتە ناو

 دەستێکی غەیب هاتوو لە سینگی نامەحڕەم دا
 !!یەکە، یەکە،پشکەبەشیان لە ئەوین هەڵگرت

 تەنیا دڵی ئیمە،دەستی لە پشکەبەشی خەم دا
 .روحی بەرز هەوەسی کانی چەنەگەی تۆی کرد

 وخەم دا کەدەسی لە ئاڵقەی هەودای کەزی پیچ
 حافز لەو شایی دا نامەی ئەوینی تۆی نووسی

 و خوڕڕەم دا ەتی بوتاڵنی بە سەر دڵی خۆشخ
 وەدابە-٣/٢/٦١١٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا

- ١٥٢ص 
 
 
 

 نەهرکە چهرە برافروخت سروری داند
 نەهر کە  آینە سازد سکندری داند

 :حافظ
 نە ئەوەی بە ڕەواڵەت جوان بوو دڵبەری زانی

 نە ئەوەی دەسەالتدارە شیوە ئەسکەندەری زانی
 کردو بە غەزەب دانێشتنە ئەوەی کاڵوی خوار 

 پێت وابێت کە سەر کردەیە، سوپاساالری زانی
 غوالمەتی وەکوو بەلەنگار بە مەرجی پارەمەکە
 کە دۆست خۆی ڕیگەو ڕەسمی سەروەری دەزانی

 غوالمی هێمەتی ئەو ڕەندەی عافییت  سۆژ بم
 کە لە هەژاری دا سیفەتی کیمیاگەری دەزانی

 !پتوونییە فێربە مەرجی جوامێر وەفادارو، وادە
 و سەربڕی زانی دەنا هەموو زاڵمێک جەورو زوڵم

 دۆڕاندم دڵی دیوانەم و بەاڵم تیبگە نەمزانی
 کە ئەو ئەوالدی  ئادەمی شیوەی پەری زانی
 هەزاران بابەت لە موو باریکتر لێرە دەبینی

 نەهەر کەس سەرێکی تراشی قەلەندەری زانی



 مەداری نوختەی تێگەین، لە خاڵی تۆ دایە
 ی گەوهەری یەکدانە،،جەوهەری زانیقەدر

 نە بەبەژن و بااڵ نە هەر کەس کە شاجوان بوو
 دونیای دەگرێ کە عادلوو دادگوستەری زانی

 و ئاگادارە ئەوکەس لە شێعری حافزی دەزانی
 و گوفتی دری زانی کە لوتفوو تبع و ئاخاڤتن

 وەدابە -٣/٢/٦١١٢-حامیدرەشیدی زەرزا
- ١٨١ص 

 
 
 

 در میخانە زدند دوش دیدم کە مالیک
 گل آدم بسرشتندو بە پەیمانە زدند

 :حافظ
 دەوێشەوێ بینیم فرشتە دەرکی مەیخانە دەدەن

 ئەو گڵی ئادەم بە تێکەڵ دێن لە پەیمانە دەدەن
 خەڵکی ئەوئاسمانی ستڕو،ئەو عەفاف ڕوومەلەک
 وا لە گەڵ ئەو خاکییە، لەو بادە مەستانە دەدەن

 !ارگەی ئەمنئاسمان کە نەیتوانی هەڵگرێ ،،،،ب
 و قوڕعەی وی بە ناوی ئەمنی دێوانە دەدەن دێن

 گەر شەڕی حەفتاو دوو فرقە،هەموو بکرێتە عوزر 
 چونکە راستی لێنەدیترا،دەم لە ئەفسانە دەدەن
 خێری تێدا بوو،،،کە نێوان ئێمە بوو رێی ئاشتی

 سۆفی لەو هەڵپڕکە، مەی دێنن لە شوکرانە دەدەن
 وی شەم بێ پێکەنێئەو نیە ئاگر کە لە بڵێسەی 

 ئەو هەیە ئاگر،کە دێن لەو ماڵی پەروانە دەدەن
 هزرالبدا کەس وەکوو حافزنەشێ ڕووبەندی ڕووی

 لەو جەهانە ،،تا سەری زولفی وتە شانە دەدەن
 وەدابە -٦١١٢/ ٣/٢ -حامیدڕەشیدی زەرزا

- ١٢٢ص 
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