
 دکتور شفیقه یارقین دیباج
 
 

 یلیک!بیلن تانیشه کبرا کیوانقیغولر شاعری 
 

ش. فاریاب والیتی میمنه شهری نینگ تاتار خانه گذریده ھ. 1339عبدالجلیل كالنتر قیزی كبرا كیوان 
سیده اعلی بهالر بیلن توغیلگن. باشلنغیچ و لیسه اۉقوو دوره لرینی میمنه شهری نینگ ستاره لیسه

دی و بیر مدت مذكور مكتبده باش بیتیردی و اۉقیتووچی صفتیده جرنیل غوث الدین مكتبیده ایش باشله
 اۉقیتووچی بۉلیب ھم خدمت قیلدی. 

لیك فاریاب پیداگوژی لش موسسه سی و كېینچهكبرا كیوان ایش جریانیده فاریاب عالی معلم تربیه
، اۉزبیك و دری تیللریده ایجاد اېتگن و فاریاب انستیتوتینی اۉقیب، اۉشه یېرده استاد بۉلگن. او

 نی آلغه آلیب بارگن. لیمفرھنگی بۉرادیوسیده
ناملی « آلتین تاج»سیده فانی دنیادن كۉز یومدی. اونینگ  22ییل، قوس آیی نینگ  1374كبرا كیوان 

 ییلی نشر اېتیلگن. 1387دری و اۉزبېکی شعرلری تۉپلمی 
رلی موضوعلر عكس اېتگن، مثال اوچون: حارندوی، انقالب، علم، ملی كبرا كیوان نینگ شعرلریده تو

بیرلیك، دۉستلیك، ایشچیلر، اۉزبیكلر، نوایی، استاد، معلم، شعر جوابی، وطن، بیرق، اما سېوگی 
 موضوعی برچه سیدن اوستون 

 دی. توره
نقطۀ نظریدن غزل، اونینگ شعرلریده فقط موضوع اېمس، بلكه وزن و شكل ھم خیلمه ـ خیل دیر. شكل 

یدی. وزن نقطۀ نظریدن تۉرتلیك، مثنوی، مخمس، آق شعر، نیمایی و ھجایی شعرلر بو تۉپلمده اوچره
 ھم تورلی عروض بحرلری و وزنلریده یازیلگن شعرلر موجود. بو وزنلر گاھیده اۉیناقی: 

ی زلوارلی، رمل و لر آچیلگن، نرگس خمار اېكن كو )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( و گاھگلغنچه
 ھزج نینگ سالم بحرلریده دیر. 

سینی سینب كۉرگن. عیال شاعرلر، اېرككلرگه ایزداشلیك كبرا كیوان اۉزبیك و دری تیللریده اۉز قریحه
تیشلر، حسیاتلر و ، شونینگ اوچون اېرككلر، عیاللرگه نسبتاً ایشلتگن اۉخشهیقیلیب كېلگنلر

دی. . كبرا كیوان ھم شو قطارگه کیرهلگنمیزېک ب، دې اېتتیرگنلر تصویرلرنی اۉز شعرلریده عیناً عكس
 نگ:گی مثاللرگه قرهاونینگ شعرلریدن آلینگن قوییده

 
 یوركده موج اورر عشقینگ پری پیكر بیلرسن مو ، 
 سن كیوان بیله اول سماده بیرگه سېور آی اې 
 دی؟ نېچون كۉنگلوم آیاغین باغله حلقۀ زلفینگ 
 ب نی سۉرهزلف تار ـ تارینگ زارمن مېن كېلیب 
 نقاب دلبره دېدیم یوزینگدن آل  
  ایتدی: آلسم شرمسار دور آفتاب 
 م. افسانه بۉلگن اۉزگینه مجنون كبی شهر ارا 

 دی: البته بیرار قتله عیاللیك كۉرینیشی ھم بولوت آرتیدن بیر كۉرینیب، ینه یاپیلگن یاغدودېك، یاشینه
  لیلی كبی قیس یۉلیده زلفیم تاریدن

 گنی یوز رسن اېتدیم كۉنگلینگ ایاغین باغله
كبرا كیوان نینگ شعریده وزن و آھنگ نینگ كمچیلیگی كۉپراق سېزیلرلی دیر. كۉپلب بیتلر و 

 لیک، بیر سبب و یا وتدنینگ آز و كۉپلیگی و ثقلت كبی نقصانلر موجود: مصرعلرده سكته
 لی نینگ اوجی امید ساحلی نینگ موجی، ترقی یۉ

 بان بختنی، بو شادانلیك توفانی دیر هتبشرگه ایس
 یانیب تورگن شمعستانیم اۉزی پروانه بۉلدی ـ كو! 

گنی، کتابخانه، کتاب، علمی و ادبی ییغینلردن اوزاقده بۉلگنلیگی کبرا کیوان نینگ مرکزدن چېتده یشه
 دی.آسانراق بۉلهگی کمچیلیکلردن اۉتیش نظرده توتیلسه، اونینگ شعریده

بېترررده  153یررروان اوزی نینرررگ نآلیترررین تررراجن نررراملی اۉزبېکچررره و فارسرررچه شرررعری تۉپلمیرررده )بررررا کک 

سریده باسریلگن( عروضری وزنلرر بریلن ییلی، مزار شریفده میرزا اولوغ بېرک باسرمه خانره-1387/2008

ن، کبررا ېرگن. مرۉسینب کر زینیۉاو حتا آق شعر ده ھم ا بیرگه، نیمایی و ھجایی وزنلرنی تجربه قیلگن.

شینی بیر جسارت، عرین زمانرده آچیر  و ز کوچینی ھر ساحه ده سینهۉکیوان نی ینگیلیککه اینتیلیشی و ا

 من.  ب، توشونهېشیگه یارقین داللت دنگ دنیا قرهېک
ناملی تۉپلمیدن « آلتین تاج»نی، شاعرنینگ یمیازگن تۉلی  تقریظ نینگېم حقیده کبرا کیوان شعرلری
 اۉقیشینگیز ممکن.

 کبرا کیوان شعر لریدن نمونه لر:
 

 افسانه قیلدینگ 



 
 قلبیمده جانیم، كاشانه قیلدینگ 

 كۉنگلوم ایاغین زوالنه قیلدینگ 
 

 باقدینگ یوزیمگه، ایلب تبسم 
 ایكی كۉزینگنی مستانه قیلدینگ 

 
 وصلینگ اوچون یار، كېلدیم كۉریشگه 

 جان اۉتغه توشدی، بریانه قیلدینگ 
 
 الی نگاریم، بیر كېچه كېل، دېب ین

 اې قدی شمشاد، دېوانه قیلدینگ
 

 كېلدینگ خیالگه، اۉپدینگ یوزیمدین 
 قیزغین یوزینگگه، حیرانه قیلدینگ 

 
 ی مېن، اېل ایچره كیرسم اېندی نېته

 عشقینگ گلیدن، افسانه قیلدینگ



***** 
 عشق صدفی 

 
 لر آچیلگن، نرگس خمار اېكن كو گل غنچه

 بلبل نوا چېکر گل كۉرماق شعار اېكن كو 
 

 یار ذوقی دلگه توشگن، كۉلگو بیله باق اېمدی 
 دن كۉنگلیم نزار اېكن كو كیپریكلرینگ اۉقی

 
 دینگ، عزیزیم امید ایپین اوزیشگه قصد ایله

 گل ـ گل یوزینگنی كۉرست، گل بېشمار اېكن كو 
 

 كکه كۉز، كۉزگه باقسه دېرلر، مهر توشر یوره
 ن كویدیریش زمانی، وقت شكار اېكن كو جا
 

 اې گل نازینگ تیلرمن، فرقت تونین یۉقاتگیل 
 كیوان، سماده بۉلسم، عشقی نثار اېكن كو 

****** 
 

 كۉزیم اوچدی 
 

 كېلیب مېن باغ ارا توردیم 
 كۉزیم اوچدی 

 قووانچ كۉزیم اوچر دېدیم 
 قۉلیم اېلتیم كۉزیمگه تا كه اۉپی دېب 

 باقیب نرگس گلین كۉردیم 
 كۉزیم یومدیم خیالده كیم كۉزینگ اۉپدیم 

 كۉزیم اوچدی: 
 قووانچ كۉزیم اوچر دېدیم 

 
 قۉلیم اېلتیم كۉزیمگه تا كه اۉپی، دېب 

 درخت سرو نی كۉردیم 
 قدینگ توشدی اېسیمگه 

 و مېن كۉزیم اۉپی، دېب تا كۉزیم یومدیم 
 خیالده مېن بۉیینگ اۉپدیم 

 دی: كۉزیم اوچ
 قووانچ كۉزیم اوچر، دېدیم 
 كۉزیمنی گلگه باقدیم مېن 

 یوزینگگه اۉخشر اېردی گل
 یین، دېب و مېن كۉزیم اۉپه 

 قۉلیم اېلتیم 
 خیالده گل یوزینگ اۉپدیم 

 قووانچ كۉزیم اوچر، دېب مېن كېلیب باغبانگه ایتدیم سوز...
 و باغبان هم 

 دېدی!قووانچینگ آرتتیریب سېنی وصالغه یېتكرر، 
*****  



 من مساَیه
 

 من مسعشقینگ سېویبان نام و نشانیم ایه
 من مسنامینگگه مدام شعر و بیانیم ایه

 دی تابیم گیم عشق اۉتیگه، قالمهكویدی یوره
 من مسجانانه، سېنگه جان و جهانیم ایه

 تۉفان و شمال تورسه و غم ایچره اولشسنگ 
 من مسیۉلداش بۉلوبان روح و روانیم ایه

 گر بۉلسه نصیب، آیدېك یوزینگ تونلره كۉرسم 
 من مسكبی هم نور زمانیم ایه« كیوان»

***** 
 

 م آنه
 

 م نهآسیز دوز تېلموروب یانیمده تورگنكېچه ـ كون
 م سیز آنهمهر و الفت اویینی كۉنگلیمده قورگن

 الّه اَیتیب یاش تۉكیب قتیغ تونیزدن یاد اېتیب 
 م سیز آنهبان، قیغوده یورگنمېنگه دولت ایسته

 م سیز آنهغم یوكینی مېن بیله آلدینغه سورگن
 

 ی مېنی م كۉزیم نوری دېب خوار و زار قیلمهاې آنه
 ی مېنی گل كبی سېودیز همیشه خارزار قیلمه

 یخشی یۉللر كۉرساتیب سیز تۉغری ـ اېگری بیلدیریب 
 نی ی مېگه یار قیلمهبان ناكسهم قۉلیمدن اوشله

 م نگیز یۉلیده كۉرگن سیز آنهبار عذابلر باله
 

 سیز تنیمده جسم و جانیم یۉق اېدی آنه جان، سیز
 بو جهان بۉستانیده اصال نشانیم یۉق اېدی 

 مهر و الفت بۉلسه هم روح و روانیم یۉق اېدی 
 هم سماء كیوانیده نور جهانیم یۉق اېدی 

 م آنهسیز سم حالیمنی سۉرگنآلتی یاندن سۉزله


