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شیعرعاشــقانە لــە ئێرانــدا مێژوویەکــی دوورو درێــژو چەنــد ســەدەیی هەیە 

و لەهەمــوو قۆنــاغ و ســەردەمەکاندا ئەگــەر ڕەوتێکــی کاریگــەری نەبوبێت،  

ئــەوا چەنــد دەنگێکــی جدی هەبــوەو هەرگیز لــە بەردەوامی ڕانەوەســتاوە. 

لــە دوای ئــەو شۆڕشــەی گــەورەی )نیامیوشــیج( کــردی وقۆناغێکــی نوێــی 

لــە شــیعری فارســی دەســت پێکــرد، شــیعری فارســی بــە ئاقارێکــی تــردا بــرد 

جیــاواز لــەوەی چەند ســەدە بــوو بە شــێوازی جۆراوجۆر کاری لەســەردەکرا. 

لــە قۆناغێکــدا چەنــد شــاعیرێکی وەک )فەریــدون تەوەلەلیــی، نادرنادرپــو، 

نــورسەت ڕەحامنــی( و چەنــد شــاعیرێکی ترئەزموونــی کاریگــەروو قوڵیــان 

لــە شــیعری عاشــقانە دا پێشــکەش کــردوە. دیــارە هەریــەک لــەو شــاعیرانە 

ــوە.  ــیان هەب ــد جیاوازییەکیش ــان چەن ــی زۆری ــی هاوبەش ــەرەڕایی خاڵ س

ــی  ــورسەت ڕەحامن ــای ن ــە دونی ــاوازە ل ــەواو جی ــور( ت ــای )نادرنادرپ دونی

ــدون  ــان. فەری ــە هەردووکی ــرە ل ــیریش جیاوازت ــدون موش ــای فەرەی و دونی

موشــیری عاشــقانەکانی لــە قۆناغێکــدا تــەواو فەردییــەو هێشــتا دوورە لــە 

ناوەڕۆکێکــی کۆمەاڵیەتــی و بــەر فــراوان و گشــتی. فەرەیدون موشــیری)٢٢ 

ســپتمەری ١٩٤٣ (لــە تــاران لــە دایکبــوو، )کــوڕی برایــم موشــیری ئەفشــارە( 

کــە بــە ڕەچەڵــەک دەگەڕێنــەوە سەرنادرشــای ئەفشــار. لــە تەمەنــدی پانــزە 

ــی  ــە هاونەوەکان ــین و وەک زۆرل ــە شیعرنوس ــردوە ب ــتی ک ــاڵییەوە دەس س

خــۆی ســەرەتا بــە غــەزەل دەســتی پێکــردوە، لــە یەکــەم شــیعرییەوە 

ــی  ــر تەفەزول ــە ناونیشــانی )ســبەینێی ئێمە(وجهانگی ــوو ب کــە شــیعرێک ب

لەهەفتەنامــەی )ئێرانــی ئێمــە(دا بــۆی چــاپ کــرد، تــا تەمەنــی بیســت و 

نــۆ ســاڵی یەکــەم، کۆمەڵــە شــیعری بــە ناونیشــانی)تینوی تۆفان(هەمــووی 

ــەوە و  ــی ی ــە ناوعاشــقانەی کۆمەاڵیەت ــەو ناچێت ــامی عاشــقانەی فەردیی تێ

ــتکردن  ــەڵ دەس ــاوکات لەگ ــیری ه ــە. موش ــا بینینی ــی دونی ــتا خاوەن هێش

بــە شیعرنوســین، عاشــقی کاری رۆژنامــە 

کەمــەوە  لەتەمەنێکــی  و  دەبێــت  نوســی 

دەســتدەکات بــە کاری رۆژنامەوانــی و کاتێــک لــە 

بەشــی ئەدەبیــات و لــە زانکــۆی تــاران دەخوێنێــت 

ــە بەشــی ئەدەبیــات دەهێنێــت و  پــاش دووســاڵ واز ل

دەچێتــە بەشــی رۆژنامەنوســی و درێــژە بــە خوێنــدن دەدات. چــاالک بونی 

لــە بــواری ڕۆژنامەنوســی و پێشــکەوتنی بەردەوامــی لــەو بــوارەدا دەبێتــە 

ــەش  ــە وان ــت ل ــد  بەرپرســیارێتییەکی گرنــگ وەربگرێ ــەوەی چەن هــۆی ئ

بەرپرســی الپــەڕەی شــیعری گۆڤــاری  رۆشــنفکر کــە بــۆ ماوەی هەژدە ســاڵ 

ــە هــەردوو گۆڤــاری  ــە هەمــان شــێوە ل ــەو بەرپرســیارێتییەی دەبێــت، ب ئ

لــەو  هــەر  و  زۆرکاردەکات  )متاشــا(ماوەیەکی  گۆڤــاری  )سپیدوســیاە(و 

قۆناغــەدا یەکــەم شــیعر)گناە_گوناە( بــۆ فــروغ فەرۆخــزاد بــاڵو دەکاتــەوەو 

ــەورە  ــی گ ــەکان تۆمارێک ــاوە ئاینیی ــەوەو پی ــەورە لێدەکەوێت ــی گ هەرایەک

ــش  ــەو فروغی ــەن گۆڤارەک ــەو داوادەک ــارە ک ــەدژی گۆڤ ــەوە، ل باڵودەکەن

بدرێتــە دادگا. هەرلــەو قۆناغــە دا گفتوگۆیــەک لەگــەڵ) نیامیوشــیج(

دەنگدانــەوەی  گفتوگۆکــە  دەداو  ئەنجــام  دا  نــوێ  شــیعری  باوکــی  ی 

ــوان  ــی نێ ــی نزیک ــەرەتای هاوڕێیەتییەک ــە س ــەوەش دەبێت ــت وئ زۆردەبێ

نیــامی بــە ئەزمــوون و نوێخــوازو موشــیری شــاعیرو ڕۆژنامەنوســی الو، کــە 

ــۆ شــیعر کاریگــەری لەســەر موشــیری  ــر دونیابینــی نیــامو ڕوانینــی ب دوات

دادەنێــت وڕوانینــی بــۆ رسوشــت وژیــان دەگۆڕێــت. موشــیری بەتــەواوی 

ــتی  ــۆی خۆشەویس ــت بەه ــە جێنەهێش ــە ب ــۆ هەمیش ــیکی ب ــا کالس دونی

ئــەوەی  دوای  نیــامو  لــە  پەیرەویشــی  پــاش  لــە  بۆئەوجیهانــە.  زۆری 

بەتــەواوی دەبێتــە شــاعیری نیامیــی، بــەاڵم هێشــتا  کاریگەریــی زۆری 
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کالســیکی لەســەرە. موشــیری لەکۆمەڵــە شــیعری )گوناهــی زەریا( بــە دواوە 

هەوڵــدەدات جیهانــی شــیعری خــۆی فراوانبــکات و دنیایەکــی تایبــەت بــە 

خــۆ دروســت بــکات. بــەاڵم ئــەو جیــاوازی و کامــڵ بونــە لــە کتێبــی) بــاوەڕ 

بــە بەهاربکــە(  و )هــەورو کــۆاڵن ( گەیشــتە کامــڵ بوونــی تــەواو توانــی 

ــە  ــا ل ــەدا تەنی ــەو قۆناغ ــی ل ــەرو عاشقانەکانیش ــاعیرێکی کاریگ ــە ش ببێت

ــا  ــی و ت ــەرەو کۆمەاڵیەت ــەوەو ب ــدا نامێنێت ــقانەی فەردی ــوەی عاش چوارچێ

ــری  ــەدا دوو ڕەخنەگ ــش دەڕوات. لەوقۆناغ ــی بونی ــەم سیاس ــی ک ڕادەیەک

دیــاری وەک دکتــۆر )زێریــن کــوب و دکتــۆر شــەفیعی کەدکەنــی( ستایشــی 

شــعری موشــیریان کــرد، لەبەرانبــەردا شــاعیرو ڕەخنەگــر )ڕەزا بەراهــەن(ی 

پێچەوانــەی ئاڕاســتەی دوو ڕەخنــە گرەکــەی تــرەوە موشــیری بە شــاعیرێکی 

ــیعری  ــی ش ــت. جیهان ــی دەزانێ ــاتی و ڕۆمانس ــەش ئیحساس ــتبێژو ڕوک گش

ــەر  ــە و ه ــکی و میهرەبانیی ــتی و ناس ــادی و خۆشەویس ــە ش ــیری پڕل موش

ئەمــەش وایکــردوە لــە ســەرجەم ئاســت و چیــن و تویژەکانــدا خوێنەرێکــی 

زۆری هەبێــت و تــا ڕادەیەکــی زۆر وەک شــاعیری خۆشەویســتی هەمــووان 

ــت  ــە، دەتوانێ ــی شــیعری ئەوەی ــە تایبەمتەندییەکان ــک ل ــت. یەکێ دەرکەوێ

ــە زمانێکــی زۆر ســادەو ڕەوان و مۆســیقی  ــۆزەکان ب ــە ئەســتەم و ئاڵ بابەت

و کاریگــەر لــە شــیعری دا جێبکاتــەوەو بــە کاری بەرێــت، لــە خاڵــە الوازە 

کانــی شــیعری ئەوەیــە کەمرتیــن خــوازەو تەملیــح وئوســتوورە، دەبینیــن و 

شــیتێک نابینیــن لــە دەرەوەی مانــای خــۆی هەڵگــری مانایەکــی تربێــت و 

ــای بەرهــەم  ــرە مان ــت ف ــکات و بتوانێ ــر ب ــدا دەرگی ــەڵ خۆی ــەر لەگ خوێن

ــە کــردوەو خاوەنــی  ــواری زمــان و فۆڕمــدا ن ــە ب ــچ کارێکــی ل بهنێــت، هی

هیــچ داهێنانێــک نیــە لــەم بوارانــەدا، نــە خاوەنــی دونیابینییەکــی زۆر قــوڵ 

و نوێیــە، نــە وەک فــروغ زمانــی کوچــەو بــازاڕی هێناوەتــە ناوشــیعرییەوەو 

بــە باشــرتین شــێوەکاری لەســەر کردبێــت، نــە ئــەو ڕوانیــن و ڕەخنــە 

ــە  قــوڵ پڕمەغزایــەی الی شــاعیرێکی وەک )نــزار قەبانــی( دەیبنیــن، کــە ل

عاشــقانە کانیــدا ڕەخنــە لــە کۆمەڵگــەی عەرەبــی و نەریتــە دواکەوتوەکــەی 

و پیاوســاالری دەگرێــت، بــە هەمــان شــێوە ڕەخنــە لــە ئایــن دەگرێــت، الی 

موشــیری هیــچ کام لــە مانــە ئامادەیــی نیــە جگــە لــە هیوایەکــی زۆرو پــوچ 

ــەی  ــی و وێن ــەی زمان ــەو پێکهات ــەی وشــەکانی زۆر کەم ــا. بازن ــێ بنەم و ب

شــیعری ســنوردارەو نەیتوانیــوە لــەم ڕووەوە هیــچ تازەگەرییەکــی هەبێــت. 

دونیــای عاشــقانەی موشــیری دونیایەکــی یــەک دەســت و ڕەوانــەو بەتاڵــە، 

لــە هــەر جــۆرە ئاڵۆزییــەک و هــەر لەبــەر ئەوەشــە پانتایــی مانــا الی ئــەو 

ــە.  ــوێ نیی ــی ن ــیعر تێڕوانینێک ــۆ ش ــی ب ــە. تێڕوانین ــراوان و جۆراوجۆرنی ف

ــعر  ــی ش ــان شناس ــی }جری ــە کتێب ــاد( ل ــاس ئاب ــی عب ــف عال دکتۆر)یوس

معــارص{ دا لــە بــارەی موشــیری یــەوە دەڵێــت«) نامۆبوونــی شــیعری 

ــە   ــاوازە ل ــەواو جی ــە ت ــەم ڕوانین ــاعیردایەو ئ ــی ش ــی خەیاڵ ــە زمان ــەو ل ئ

تێگەیشــتنی نیــام بــۆ شــیعر«. موشــیری لــە قۆناغــە جۆراوجۆرەکانــی ژیانــی 

دا نەیتوانییــوە دەرک بــە روحــی کەالمــی شــیعری نیــام بــکات و تێیبــگات 

و بزانێــت مەبەســتی نیــام لــە شــیعری نــوێ چییــە. ئــەو دەڵێــت دووشــت 

لــە نیــاموە فێربــووم، بــەاڵم درێــژەم بــە ڕێگاکــەی خۆمــدا. ڕێــگای موشــیری 

شــێوازێکی نوینیــە لــە شــیعری فارســی دا. پێشــینەی ئــەم جــۆرە شــیعرە لــە 

ســەدەی پێشــودا هەیــە. ئــەو تەنیاتوانیوێتــی شــێوازە ڕوکــەش و ڕواڵەتــی 

ئــەو شــیعرە بگۆڕێــت. دەڵێــت مــن لــە نیــاموە فێــر بــووم چــۆن ســەیری 

ژیــان و رسوشــت بکــەم. ئەمــە گرنرتیــن خاڵــە.(

ــی  ــی زمان ــچ یارییەک ــێ هی ــوڵ و ب ــرێ و گ ــیری بێگ ــیعری موش ــی ش زمان

و فۆڕمێکــی تایبەتــەو ســادەییەکی زۆری لەخۆگرتــوەو ئــەو ســادەیەش 
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هــۆکاری جۆراوجــۆری هەیــە، کــە هــۆکارن 

بــۆ ئــەوەی تێگەیشــن و مانــای شــیعری 

ــرو ســادەو  ــەر زووت ســادەترو ئاســانرتبکەن وخوین

بــژی.  لەگەڵــی  و  بــگات  شــیعری  ترلــە  ئاســان 

ــی  ــە تێڕانین ــە شــیعری موشــیری دا ل ــان ل ــادەیی زم س

ســادەیەوە بــۆ _دونیــاو_ بــوون_  ســەرچاوە دەگرێــت. جیهانــی وشــەکانی 

ــی وەک  ــە گەل ــە وش ــڕە ل ــەوە و پڕپ ــارە دەبیت ــەردەوام دووب ــیری ب موش

)ماســی، تۆفــان، ڕۆخ، ســەدەف، بەلــەم ،شــەپۆل، ئاســامن، هەتــاو، مانگــە 

شــەو، ڕووناکــی، رۆژ، خۆشەویســتی، گــەاڵ، هیــوا، چیمــەن، دارســتان، 

ئاســۆ، مانــگ، کازیــوە،  پاییــز، بــا، بــاخ ، ژیــان ، مــەرگ، ئەســتێرە، دەشــت،  

هــاوار، ڕەش، بەهــار، فرمێســک...( ئــەو ناتوانێــت بــەم کۆمەڵــە وشــەکەم 

و ســواو و ســنوردارەوە جیهانێکــی نــوێ بخولقێنێــت کــە جیــاواز بێــت لــە 

جیهانــی شــیعری هــاو ســەردەمەکانی  و دنیایەکــی تایبــەت پێشــکەش بــە 

ڕەوتــی نوێــی شــیعری فارســی بــکات. نــە دەتوانێــت کارێــک بــکات بااڵتــرو 

بــەرزو کاریگــەر تربێــت لــە نــادری نادرپــور، نــە جیهانێــک دەخولقێنێــت 

ــر  ــە زۆر زووت ــی ک ــورسەت ڕەحامن ــەی ن ــە تایبەتەک ــت جیهان ــە ئاس بگات

ــگای  ــی ڕێ ــردوەو توانیوێت ــت ک ــۆی دروس ــە خ ــەت ب ــیعری تایب ــی ش ماڵ

خــۆی لــە شــاعیرانی تــر جیابکاتــەوەو پێکهاتــەو زمــان و شــێوازێکی 

ــیری  ــقانەی موش ــی عاش ــێت. جیهان ــۆی ببەخش ــیعری خ ــە ش ــەت ب تایب

ــە  ــەری ل ــیری کاریگ ــدون موش ــە. فەرەی ــی تیانی ــەو نوێ ــی خەالقان داهێنان

ئەفســانەی نیــامو جیهانــی شــیعری ئــەو وەرگــرت کــە توانــی زۆر زوو لــە 

شــیعری کالســیک دوورکەوێتــەوە، بــەاڵم زیاترلــە ژیرکاریگــەری )فەرەیــدون 

تەوەلەلــی و نــادر نــادر پــوردا( بەردەوامــی دا بــە ئەزمونــی شــیعری 

زمانی شیعری موشیری 
بێگرێ و گوڵ و بێ هیچ 

یارییەکی زمانی و فۆڕمێکی 
تایبەتەو سادەییەکی زۆری 
لەخۆگرتوەو ئەو سادەیەش 
هۆکاری جۆراوجۆری هەیە، 

کە هۆکارن بۆ ئەوەی 
تێگەیشن و مانای شیعری 

سادەترو ئاسانرتبکەن
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ــی  ــڕەوی دونیابین ــکات و پەی ــام دەرک ب ــوو نی ــۆرەی دەب ــەو ج ــۆی و ب خ

ئــەو بــکات نەبــوو. شــەمس لەنگــەرودی لەکتێبــی چــوار بەرگــی میژویــی 

ڕاڤەیــی شــیعری نــوێ دا دەڵێــت« شــیعری نوێکالســیکی فەرەیــدون 

ــادر نادرپــور، رحامنــی، گروپــی  موشــیری لەگــەڵ فەرەیــدون تەوەلەلــی، ن

ــە  ــە دۆخێکــی وا دژب ــا، ل ــک دەهێن ــان پێ ــااڵ دەســتی پەنجاکانی شــیعری ب

ســانتی مانتالیســتی و دووکــەرت بــوودا، ئیــدی توانــاو کاریگــەری ئەوتــۆی 

ــی  ــدون تەوەلەل ــیعرەکانی فەرەی ــەری ش ــە ژێرکاریگ ــەو کەل ــوو«. ئ نەماب

و لــە قوتابخانــەی نەریتخــوازە نوییەکانــدا ڕوی کــردە شــیعری نــوێ و 

ــە ناویشــیاندا  ــەو ل ــەو کات ــە ســەر شــاعیرە الوەکانــی ئ کاریگــەری زۆری ل

)فــروغ فەرۆخزاد(دانابــوو، لەبــەر زۆر هــۆکار، کــە بەشــی زۆری پەیوەســت 

ــان  ــەوەو هەم ــەنگەردا مای ــان س ــیعرەوە، لەهەم ــی ش ــاو تێڕوانین ــە توان ب

ــەندی  ــادە پەس ــاتی و س ــی ئیحساس ــی نوێکالس ــە خوێنەران ــە ل ــەو گروپ ئ

ــتنی. ــەوەو پاراس بۆمای

١_ تاریــخ تحلیلــی شــعر نــو، شــمس لنگــرودی، جلــد ســوم، صفحــە 557، 

چــاپ ســوم، 1382، نرشمرکــز.

ــاوپ  ــپ، چ ــی، نرشپال ــدی زرقان ــران ،  مه ــعرمعارص ای ــداز ش ــم ان ٢_چش

دوم،صفحــە 224، 1391.

ــە گاهــری، انتشــارات علمی،چــاپ اول ،  ــگ ، قــدرت الل ــگ و در بان ٣_بان

ــە 321،  1392. صفح

ێ بــاد،  عبــاس  عالــی  دکرتیوســف  معــارص،  شــعر  شناســی  ٤_جریــان 

.143  ،1392 اول  تهران.چــاپ  ســخن،  انتشــارات 
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ــۆاڵن )کوچــە(ەوە  ــیعری ک ــە ش ــیری ب ــدوون موش ــان فەرەی ــەی زۆرم زۆرب

دەناســین. شــیعرێک کــە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی ئــەم شــاعیرە ناوبانگێــک 

ــت.  ــاعیر بنارسێ ــکات و وەک ش دەرب

موشــیری ٢٢ی ســێپتەمبەری 1926، واتــە رێــک ئــەو کاتــەی رەزاشــای 

ــە(ی  ــن ئەلدول ــەقامی )عەی ــە ش ــەرنا ل ــایەتی لەس ــی پاش ــەوی تاج پەهل

ــە  ــری شــیعر و ئــەدەب ل ــی واڵتپارێــز و الیەنگ ــاران و لــە بنەماڵەیەک ت

دایکبــوو. باوەگــەورەی فەرەیــدوون لــە بــەرەی باوکیــەوە یەكێــک بــوو لــە 

ــادا  ــایەتی نادرش ــەردەمی پاش ــە س ــار( و ل ــای ئەفش ــەردارەکانی )نادرش س

ــی  ــەواو کردن ــپێردرابوو،  دوای ت ــێ س ــی پ ــی هەمەدان ــی بەڕێوەبردن ئەرک

ئەرکەکــەی هــەر لــەو شــارە مایــەوە. باوەگــەورەی لــە بــەرەی دایکیــەوە، 

میــرزا )جەوادخــان موئتەمــەن ئەملەمالــک(، یەكێــک بــوو لــە شــاعیرەکانی 

ــاڵی 1896  ــیری س ــم موش ــدوون، ئیرباهی ــی فەرەی ــارسی. باوک ــەردەمی ن س

ــە  ــووە چۆت ــج ب ــتا گەن ــیری هێش ــم موش ــوو. ئیرباهی ــە دایکب ــەدان ل هەم

تــاران و ســاڵی 1920 لــە دایــرەی بەریــد )پۆســتە( دەســتی بــە کار کــردوە و 

ــاوە.  ــک هێن ــی هاوســەری پێ ــەوێ ژیان هــەر ل

فەرەیــدوون موشــیری لەگــەڵ حیکایەتەکانــی ســەعدی و غەزەڵەکانــی 

ــەوە هــات  ــوو. ســاڵی  1922 ئ حافــز و حیامســەکانی فردەوســی گــەورە ب

بینێرنــە بــەر خوێنــدن، باوکــی لــە قوتابخانــە ئــەدەب لــە پشــتەوەی 

ــە مەکتــەب، لەگــەڵ ســیاوەش  ــاوی نووســی و ناردی مزگەوتــی سپاســاالر ن

کەرسایــی هاوپــۆل بــوو. دوو ســاڵ دواتــر بەهــۆی کاری باوکیــەوە روویــان 

کــردە مەشــهەد. لــەو حــەوت ســاڵەدا کــە لــە مەشــهەد بــوون، فەرەیــدوون 

ســەرکەوتوانە خوێندنــی ســەرەتایی تــەواو کــرد و لــە ئامادەیــی )شــاهرەزا( 

وەرگیــرا. ســاڵی یەکەمــی ئامادەیــی لــە مەشــهەد خوێنــد. ســاڵی 1994 بــە 

هــۆی هێرشــی هاوپەیامنانــەوە )لــە ســەردەمی جەنگــی جیهانــی دووهەم( 

و بشــێوییەکانی ئــەو ســەردەمەوە گەڕانــەوە بــۆ تــاران و فەرەیــدوون کــە 

ــی  ــووە ئامادەی ــوو، چ ــەواو نەکردب هێشــتا ســاڵی یەکەمــی ئامادەیــی ت

ئەدیــب و ســاڵی دووهەمــی ئامادەیــی چــووە ئامادەیی دارئەلفنــوون. وەک 

ــران تووشــی پشــێوی  ــەی ئێ ــەو کات ــت:« ســاڵی 1994 ئ چــۆن خــۆی دەڵێ

ــردە  ــوور و باشــوورەوە هێرشــیان ک ــە باک ــەکان ل ــزە هاوپەیامن ــوو و هێ بب

ســەر ئێــران، ئێمــە گەڕاینــەوە بــۆ ئێــران و مــن هەمدیســان دەســتمکردەوە 

بــە خوێنــدن. ئامادەییــم تــەواو کــرد و دواتــر چوومــە زانکــۆ. هەرچەنــد لــە 

ســەردەمی منداڵیــدا بێزاربــووم لــەوەی وەک کارمەنــد لــە دایــرەی حوکمــی 

کار بکــەم، بــەاڵم لــە تەمەنــی 18 ســاڵیدا لــە وەزارەتــی پۆســتەو گەیانــدن 

خەریکــی کاربــووم و 33 ســاڵ بــەم کارەوە مەشــغووڵ بــووم. »

فەرەیــدوون موشــیری لــە تەمەنــی 18 ســاڵیدا هــاوکات لــە گــەڵ خوێنــدن، 

ئــەو کاتــەی ســاڵی ئاخــری ئامادەیــی بــوو لــە دایــرەی پۆســتە و گەیانــدن 

خەریکــی کاربــوو و بــووە بــە کارمەنــد و هــەر ئــەم ســەردەمە بــوو 

شــیعری ســبەی ئێمــە )فــردای مــا( لــە نووســینی فەرەیــدوون موشــیری لــە 

ــەودا  ــوو و بەش ــی کار دەب ــە ڕۆژا خەریک ــوو. ب ــاپ ب ــران چ ــەی ئێ رۆژنام

ــە  ــردن ل ــدن و کار ک ــەوەو کاری راگەیان ــە الیەک ــرە ل ــد. کاری دای دەیخوێن

رۆژنامــە لــە الیەکیــرتەوە، لــە درێــژەی ژیانیــدا کێشــەی بــۆ دروســت کــرد. 

بــەاڵم موشــیری وازی لــە کار کــردن لــە راگەیانــد نەهێنــا. لــە ســاڵی 

١٩٥٣ وە تــا ســاڵی 1972 بەرپرســی بەشــی شــیعر و ئەدەبــی گۆڤــاری 

)روشــنفکر( بــوو. ئــەم الپەڕانــە کــە دواتــر ناویــان گــۆڕا بــۆ )حــەوت تــاری 

چەنــگ( پەرژایــە ســەر ســەرجەم بوارەکانــی ئــەدەب و کەلتــوور، لەوانــە 

ــە  ــم، شــانۆ، شــێوەکاری، شــیعر. بەشــێکی زۆر ل ــەوەی کتێــب، فیل خوێندن
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شــاعیرە نــاودارە هاوچەرخــەکان، بــۆ یەکەمجــار لە ڕێــگای شــیعرەکانیانەوە 

لــەم الپەڕانــەدا ناســێندران. موشــیری ســااڵنی دواتــر ئەرکــی سەرپەرەشــتی 

و چاودێــری الپــەڕەی شــیعر و ئەدبــی گۆڤــاری )رەش و ســپی و ژنــی 

ــوو.  ــە ئەســتۆ ب ئەمــڕۆی( ب

ــۆن و  ــرەی تەلەف ــۆ دای ــەوە ب ــاڵی 1997 گوێزرای ــیری س ــدوون موش فەرەی

بەدالــەی ئێــران و ســاڵی 1979 خانەنشــین بــوو. ســاڵی 1997 فەرەیــدوون 

لــە ســەر بانگهێشــتی هاوڕێکانــی ســەفەرێکی ئەورووپــا و ئەمریــکای کــرد 

ــە الیــەن ئێرانییەکانــی دەرەوەی واڵتــەوە  و ســەردانی هەرکوێــی دەکــرد ل

ــد  ــی و هەرچەن ــەی بینای ــی و کێش ــەرەڕای نەخۆش ــرا. س ــوازی لێدەک پێش

ــە ژێــر چاودێــری دۆکتــۆری چــاوا بــوو، لــەو کــۆڕە شــیعرانەی کــە بــۆی  ل

ــەعات  ــکات دوو س ــی ب ــە ماندووی ــت ب ــەوەی هەس ــێ ئ ــوو بەب رێکخراب

و هەنــدێ جــار زیاتــر خەریکــی شــیعر خوێندنــەوە دەبــوو و تەنهــا 

ــرد.  ــەوەی ک ــیعر خوێندن ــۆڕی ش ــداری ک ــاردا بەش ــە ٢٤ ش ــکا ل ــە ئەمری ل

موشــیری داهاتــی دواییــن شــەوە شــیعری لــە ئەمریــکا پێشــکەش کــرد بــە 

ریکخــراوی یارمەتــی بــە کەمئەندامانــی کەهریــزەک و ســەرەڕای نەخۆشــی 

و چوونــە ســەرەوەی تەمــەن، لــەو شــەوە شــیعرەدا ئامــادە بــوو کــە شــەوی 

11 جێنڤــەری 1998 لــە لۆســانجلس بــۆی رێکخرابــوو. داهاتــی ئــەو شــەوە 

ــگای فرۆشــی  ــە رێ ــە ل ــوەی داهاتەک ــە نی ــوو ک ــە 12000 دۆالر ب ــک ب نزی

ئــەو شــیعرانەوە بــوو، کــە موشــیری خــۆی بــە خەتــی خــۆی بــۆ هۆگرانــی 

شــیعرەکانی دەنووســی. پێتــان ســەیر دەبێــت بزانــن ئــەو شــەوە یەكێــک لە 

شــیعرەکانی فەریــدون لــە الیــەن خامنێکــەوە بــە بــڕی 1000 دۆالر کــڕدرا و 

شــیعرەکانیرت بــە جیــاوا لــە نێوان ٢٥٠ بــۆ ٥٠٠ دۆالردا فــرۆرشان. فەرەیدوون 

موشــیری هەروەهــا ســاڵی 1999 ســەردانی ســویدی کــرد و لــە چەند شــاری 

ــۆ و  ــتۆکهۆڵم و مامل ــە، )س ــە لەوان ــەو واڵت ئ

گۆتنبێــرگ(دا بەشــداری ئــەو شــەوە شــیعرانە 

بــوو کــە بــۆی رێکخرابــوو. ســەرەنجام موشــیری بــە 

هــۆی نەخۆشــیەوە بەرەبەیانــی رۆژی هەینــی ٢٤ی 

ــاران  ــە ت ــاڵیدا ل ــی 74 س ــە تەمەن ــەری 2000 ل ئۆکتۆب

ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد. 

سەرەتای شاعیری فەرەیدوون موشیری

ــیعر.  ــەوەی ش ــە هۆنین ــتیکرد ب ــاڵیەوە دەس ــی 15 س ــە تەمەن ــیری ل موش

بــاوک و دایکــی هەردووکیــان کەســانێکی خوێنــدەوار بــوون و دایکــی 

ــۆ  ــەردەمەدا ب ــەو س ــی ل ــی غەزەڵ ــی. فۆڕم ــیعری دەنووس ــار ش هەندێج

شــیعرەکانی هەلبژاردبــوو و غەزەڵــی دەهۆنیــەوە. غەزەڵــە عاشــقانەکان و 

خــۆی وتەنــی ئــەو شــیعرانە شــێتێکیان دروســت کردبــوو. ســەرنج بدەنــە 

ــیویەتی: ــاڵیدا نووس ــی 16 س ــە تەمەن ــە ل ــک ک ــی غەزەڵێ ــد بەیت چەن

بیا که تیر نگاهت هنوز در پر ماست

)وەرە تیری نیگاهت هێشتە لە سەر پەڕی ئێمەیە(

گواه ما پر خونین و دیده تر ماست

)شاهیدی ئێمە پەڕی خوێنین و دەیدەی تەڕی ئێمەیە(

دلی که رام محبت منی شود دل تست

)ئەو دڵەی دەستەمۆی موحیبەت نابێ دڵی تۆیە(

رسی که در ره مهر و وفا رود رس ماست

) ئەو سەرەی لە رێی مێهر و وەفادا دەچێت سەری ئێمەیە(

به پادشاهی عامل نظر نیندازیم

) چاوم لە پادشاهی عالەم نییە(
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گدای درگه عشقیم و عشق افرس ماست

)گەدای درگای عەشقین و عەشق ئەفسەری ئێمەیە(

ئــەم شــیعرە رووداوەکانــی خەرمانــای )1320(ە.  هانــدەری نووســینی 

لــە کۆتاییەکانــی دەیــەی ٢٠ی هەتــاوی )1940 زایینــی(دا شــیعرەکانی 

موشــیری لــە تەنیشــت شــیعری شــاعیرانی نــاوداری ئــەو کاتــی ئێــران لــە 

رۆژنامــەکان چــاپ دەبــوو. هاوڕێیەتــی موشــیری لەگــەڵ شــاعیرانێکی وەک 

ــاج(  ــوور و هووشــەنگ ئیبته ــادر نادرپ ــەد شــەهریار، ن ئوســتاد )موحەمم

ــی  ــە بەرپرس ــوو ب ــاڵی 1333 )1953( ب ــااڵنە. س ــەم س ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

ــە  ــوو ک ــااڵنەدا ب ــەم س ــەر ل ــنفکر(. ه ــاری )روش ــی گۆڤ ــەڕەی ئەدەب الپ

شــیعرەکانی لــە گۆڤــاری )ســخن( چــاپ دەبــوو. فەرەیــدوون دواتــر باســی 

لــە کاریگــەری هاندانــی دوکتــۆر خانلــەری، بەڕیوەبــەری گۆڤــاری )ســخن( 

و دوکتــۆر رەحیــم مســتەفەوی بەڕێوەبــەری گۆڤــاری )روشــنفکر(، لــە 

ســەرکەوتنی خۆیــدا دەکات لــە بــواری شــیعر و ئەدەبــدا. فەرەیــدوون 

ــیعری  ــە ش ــەم کۆمەڵ ــاڵیدا یەک ــی 28 س ــە تەمەن ــاڵی 1955 ل ــیری س موش

ــەین  ــەد حوس ــە )محەم ــردەوە ک ــان( باڵوک ــووی تۆف ــاوی )تین ــۆی بەن خ

شــەهریار و عەلــی دەشــتی( پێشــەکیان بــۆ نووســیبوو، بەشــێک لــە 

ــت  ــە بکرێ ــەاڵم رەنگ ــوو. ب ــوێ ب ــان ن ــوەی تری ــیک و نی ــیعرەکان کالس ش

بڵێیــن گەورەتریــن جیــاوازی شــیعری نوێــی فەرەیــدوون لــە گــەڵ کەســانیرت 

ئــەوە بــوو، کــە شــیعری فەرەیــدوون تێگەیشــن لێــی ئاســانرت بــوو. خــودی 

ــە  ــوو ک ــی ب ــت:« چــوار بەیت ــە شــیعرە دەڵی ــەم کۆمەڵ ــارەی ئ خــۆی دەرب

ــورت، هــاو کێشــیش  ــی ک ــەڵ پارچەیەک ــە گ ــڕ ل ــدێ جــار ســێ نیودێ هەن

بــوون، هــەم ســەروا و هــەم مانــا، ئــەو کات چەندیــن کــەس لەوانــە نــادر 

گەورەترین جیاوازی 
شیعری نوێی 
فەرەیدوون لە 

گەڵ کەسانیرت ئەوە 
بوو، کە شیعری 

فەرەیدوون تێگەیشن 
لێی ئاسانرت بوو
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ــوان  ــدی ئەخ ــی، مەه ــیاوەش کەرسای ــاج، س ــەنگ ئیبته ــوور، هووش نادرپ

ســالس، محەممــەد زوهــری بــەو شــێوە شــیعریان دەنووســی و هەموویــان 

ــتیان  ــەواوی پش ــە ت ــەوەی ب ــەر ئ ــە ب ــاودار، ل ــاعیرانێکی ن ــە ش ــوون ب ب

لــە شــیعری رابــردوو نەدەکــرد. ئەخــەوان ســالس و نادرپــوور و مــن 

بەتەواوەتــی بــە ســەر شــیعری رابــردوودا زاڵ بوویــن، واتــە بەرهەمەکانــی 

ــەمان  ــەوە قس ــۆوە، لەبارەیان ــان خوێندب ــی م ــز و فردەوس ــەعدی و حاف س

دەکــرد و پشــتامن پــێ دەبەســن. ناودارتریــن شــیعر و بەرهەمــی موشــیری 

ــاری  ــە گۆڤ ــل 1960( ل ــی 1329 )ئاپری ــی گواڵن ــە مانگ ــە( ی ــیعری )کوچ ش

)روشــنفکر(دا چــاپ بــوو. لــە بــەر ئــەوەی موشــیری زۆر هۆگــری عیرفــان و 

تەســەوفی ئێرانــی بــوو، ســاڵی ١٩٦١ کۆمەڵێــک کــە پێــک هاتبــوو لــە ١٠٠ 

ــداوە  ــر رووی ــوو ســەعید ئەبولخەی ــێخ ئەب ــۆ ش ــرا ب ــە دەوت بەســەرهات ک

بــە نــاوی ) بــۆ یــەک ال روانیــن و یەکســان بینیــن( باڵوکــردەوە و دوکتــۆر 

ــۆ نووســی.  جــەواد نووربەخــش پێشــەکی ب

موشــیری ســاڵی 1956 دووهــەم کۆمەڵــە شــیعری بــە نــاوی )گوناهــی 

دەریــا( چــاپ و بــاڵو کــردەوە، کــە دەنگدانــەوەی زۆری هەبــوو لــە 

ــەر و  ــی نووس ــد ئایەت ــەک، عەبدولحەمی ــاش ماوەی ــەاڵم پ ــدا. ب ــاو خەڵک ن

رەخنەگــر، بــە تونــدی رەخنــەی لــە شــیعر و ســتایلی فەرەیــدوون موشــیری 

ــە  ــوو ب ــە ب ــەر ئەم ــا و ه ــی رەنج ــک دڵ ــت ناس ــاعیری هەس ــرت و ش گ

هــۆی ئــەوەی بــۆ مــاوەی 5 ســاڵ هیــچ بەرهەمێــک چــاپ نــەکات. دوای 

ــە  ــیعری ب ــە ش ــێهەم کۆمەڵ ــیری س ــدوون موش ــاڵی 1961 فەرەی ــاڵ س ٥ س

نــاوی )هــەور( چــاپ کــرد. شــیعری )کوچــە( لــەم کاتــەدا ناوبانگێکــی زۆری 

دەرکــرد و کەوتــە ســەر زاران. ئــەم بەرهەمــە چەنــد جــار چــاپ کــرا و ئــەم 

شــیعرە بــوو بــە هــۆی ئــەوەی نــاوی ئــەو کۆمەڵــە شــیعرە بگۆڕدرێــت بــۆ 

ــی  ــە چاپ )هــەور و کوچــە(. دوای ٧ ســاڵ ل

ــیری  ــە( موش ــەور و کوچ ــەرکەوتوانەی )ه س

ــار  ــە بەه ــڕوا ب ــیعری )ب ــە ش ــاڵی ١٩٦٨ کۆمەڵ س

ــە  ــاڵی ١٩٧٧ کۆمەڵ ــر س ــرد و دوات ــاپ ک ــە(ی چ بک

شــیعری )مــرواری( و ســاڵی 1979 کۆمەڵــە شــیعری )لــە 

بێدەنگیــەوە(ی چــاپ کــرد. موشــیری لــە دەیــەی ١٩٧٠ بــوو بــە ئەندامــی 

شــورای مۆســیقا و شــیعری رادیــۆی دەوڵەتــی ئێــران و لــەم بــوارەدا 

ــیقای  ــە مۆس ــی ب ــی تایبەت ــیری گرنگییەک ــوو. موش ــردن ب ــی کار ک خەریک

ئێرانــی ئــەدا و هــەر بۆیــە رازی بــوو ببێــت بــە ئەندامــی شــورای مۆســیقا 

و شــیعر. موشــیری لــە ســالی 1979 ەوە تــا 1978، وێــڕای کەســانێکی وەک 

ــانی، دەورێکــی  ــامد خوراس ــی، عی ــاج، ســیمین بەهبەهان هوشــەنگ ئیبته

بەرچاویــان هەبــوو لــە گرێدانــەوەی شــیعر مۆســیقا پێکــەوەو دەوڵەمەنــد 

کردنــی بەرنامەکانــی )گوڵــە نوێــکان( ی رادیــۆ ئێــران لــەو ســااڵنەدا. 

موشــیری دوای شۆڕشــی 1979 و هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســالمی، لــە 

ــەدەب و  ــۆ شــیعر و ئ ــوو ب ــر ب ــی زۆرت ــوو کات ــەوەی خانەنشــین بب ــەر ئ ب

ــاڵی  ــە 10 س ــت. ل ــوێ بخولقێنێ ــاوازە و ن ــی ن ــک بەرهەم ــی کۆمەڵێ توان

ــە شــیعر  ــە کــۆی ١٢ کۆمەڵ ــوو کــە ل ــڕکار ب ــدە پ ــدا ئەوەن ــی تەمەنی کۆتای

ــە:  ــووە لەوان ــاڵەدا ب ــەم ١٠ س ــیعری ل ــە ش ــردوە، ٦ کۆمەڵ ــی ک ــە چاپ ک

ــج  ــەڵ پێن ــاران  1993 لەگ ــتیەوە ١٩٩٢، هەناســەی ب ــە ســەرزەمینی ئاش ل

باڵنــدە  ئــەو  ئــاوازی  قســەزاندا 1993 ســاتەکان و هەســتەکان 1997، 

ــی ٢٠٠٠.  ــی ئەهوورای ــەرە بەیان ــا ب ــارە 1998 و ت غەمب
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ئاشنایی فەرەیدوون موشیری لەگەڵ موسیقا

ئاشــنابوون و حــەزی موشــیری بــۆ مۆســیقا دەبێــت بگەڕێنینــەوە بــۆ 

ســااڵنی زووتــر. ســاڵەکانی تــازەالوی. فەزوڵــاڵ بایــگان، خاڵــۆی فەرەیــدوون 

ــااڵنەی  ــەو س ــوو. ئ ــەزار ب ــەقامی الل ــە ش ــی ل ــوو و ماڵ ــانۆ ب ــەری ش ئەکت

کــە لــە مەشــهەدەوە هاتبوونــە تــاران هەمــوو شــەوێک گوێیــان لــە 

ــد(  ــی )بارب ــەری کۆمەڵ ــاش( دامەزرێن ــرت. )ئیســامعیل مهرت مۆســیقا دەگ

و ئەبولحەســەنی ســەبا، هاوڕێــی )فەزوڵــاڵ بایــگان( خاڵــی موشــیری بــوون 

و بــە شــەودا لــە دەوری یــەک کۆدەبوونــەوە تــار و کەمانچەیــان دەژەنــد و 

فەرەیــدوون کــە ئــەوکات لــە تەمەنــی 14-15 ســاڵیدا بــوو، بــە وردی گوێــی 

لــە مۆســیقا دەگــرت. موشــیری گرنگییەکــی تایبەتــی بــە مۆســیقای ئێرانــی 

ئــەدا و هــەر بۆیــە رازی بــوو ببێــت بــە ئەندامــی شــۆرای مۆســیقا و شــیعر. 

موشــیری لــە ســالی 1971 ەوە تــا 1978، وێــڕای کەســانێکی وەک هوشــەنگ 

ــان  ــامد خوراســانی، دەورێکــی بەرچاوی ــی، عی ــاج، ســیمین بەهبەهان ئیبته

ــی  ــد کردن ــەوەو دەوڵەمەن ــیقا پێک ــیعر مۆس ــەوەی ش ــە گرێدان ــوو ل هەب

ــەو ســااڵنەدا.  ــران ل ــۆ ئێ ــکان( ی رادی ــە نوێ بەرنامەکانــی )گوڵ

ستایل و فۆڕمی شیعری موشیری

ــوو و حــەزی  ــیعر ب ــری ش ــەوە هۆگ ــە مناڵی ــدوون موشــیری هــەر ل فەرەی

لــە شــیعر بــوو، لــە ســەردەمی خوێندنــی ئامادەیــی و ســاڵەکانی یەکەمــی 

زانکــۆدا، کۆمەڵێــک غــەزەل و مەســنەوی ئامــادە کــرد. ئاشــنا بــوون لەگــەڵ 

فــۆڕم و ســتایلەکانی شــیعری نــوێ، وای کــرد دەســتبەرداری ســتایلی کــۆن 

ــەو ناوەڕاســتەدا.  ــژارد ل ــەاڵم رێگایەکــی هەڵب ــت، ب و شــیعری کالســیک بێ

موشــیری شــاعێرێکە ســادە و راســتگۆ و شــیعرەکانی ئاوێنــەی بــااڵ نوێنــی 

ــەرد و  ــاک و بێگ ــی پ ــیری، زمانێک ــی موش ــەوە. زمان ــیفەتی ئ ــار و س رەفت

بەئەدەبانــەی هەیــە. موشــیری شــاعیر و ئەدیبێکــە کــە هەمــوو کات رێــز 

لــە زمــان و ئــەو کەســانەی کــە کار بــە زمــان دەکــەن دەگرێــت. رێــز لــە 

مرۆڤایەتــی دەگرێــت و ئایدیــای ئینســانی هەیــە و بــۆ دەربرڕینــی هەســت 

ــەکاری  ــژارد و ب و ســۆز و عەشــق، ناســکرتین و خوانرتیــن وشــەکانی هەڵب

ــەوە  ــە ئ ــوو، ن ــە ب ــە ئەســیری دەمارگــرژی نەریتخوازان ــان. موشــیری ن هێن

ــان  ــژارد هەم ــەو هەڵیب ــگای ئ ــەو رێ ــوو شــێت و شــەیدای نوێخــوازی. ئ ب

ئــەو ڕێگایــە کــە دامەزرێنەرانــی شــیعری نوێــی فارســی هەڵیانبــژارد. 

ــژ  ــورت و درێ ــەکان و  ک ــە عورووزیی ــکاندنی فۆڕم ــەو ش ــەی ئ ــەو مانای ب

بوونــەوەی نیوەدێــڕوکان و کەڵکــی بەجــێ لــە ســەروای هەڵبــژاردوەو لــە 

بــاری نــاوەڕۆک و ماناشــەوە بــە ڕوانینێکــی نــوێ بــۆ رسوشــت، شــتەکانی 
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و  ناســکی  هەســت  لەگــەڵ  تێکەڵکردنیــان  و  کەســەکان  دەورووبــەر، 

بەخشــیوە  تایبەتــی  تایبەمتەندییەکــی  خــۆی،  تایبەتــی  جوانینیناســی 

بــە شــیعری خــۆی. موشــیری لــە کاتــی شــیعر نووســینیدا هیچــکات 

نەوەســتاوە، شــیعری موشــیری رەنگدانــەوەی ســەرجەم الیەنەکانــی ژیــان 

ــی و  ــە و پاک ــت. ستایشــی چاک ــدا دەبیرنێ ــەری تێ ــی دەوروب و رووداوەکان

جوانــی دەکات و دەربــڕی هەمــوو هەســت و ســۆزە ئینســانیەکانە و زیاتــر 

لــە هــەر شــتێک لــە خزمەتــی مرۆڤایەتیــدا بــووە. دوکتــۆر عەبدولحســێن 

زەریــن کــووب، دەربــارەی فەرەیــدوون موشــیری وتوویەتــی:« بــەم زمانــە 

ــامن  ــە لەگەڵ ــە وش ــە ب ــدوون وش ــە فەرەی ــاوەیە ک ــادە، روون و درەوش س

ــەک  ــن، ن ــی خۆی ــەو قســانەی کــە قســەی دڵ ــت، ئ قســە دەکات و دەدوێ

ــت،  ــاڕوون بڵێ ــڵ و ن ــت شــتەکان لێ ــە بیهەوێ ــە شــێوەی زیرەکان ــەوەی ب ئ

ــاکات  ــەز ن ــت و ح ــە نایهەوێ ــاعیرێکە ک ــەی ش ــدوون قس ــیعری فەرەی ش

ــی  ــەت و روانینێک ــی تایب ــەوە، قوتابخانەیەک ــی تایبەت ــت بەرەیەک ــە پش ل

تایبەتــەوە، خــۆی لــە کەســانی هاوچەرخــی جیــا بکاتــەوە. ئــەو راســتگۆیانە 

ستایشــی عەشــق دەکات، ستایشــی ئینســان دەکات و واڵتەکــەی خــۆی کــە 

ــت.  ــەوە خــۆش دەوێ ــە کەلتوورەکەی بەســرتاوەتەوە ب

.

سەرچاوەکان

81%D8%B1%DB%8C%D%http://www.bartarinha.ir/fa/news/246524/%D9

85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%86-%D9%88%D9%8%AF%D9

84%D8%A7%%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D9

86-%88%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%%D9

86%87%D8%A7%D9%%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D9

٢

فریدون مشیری ، شاعر معارص  نوشتە: محمدرضا 

فرامرزی

81%%https://www.linkedin.com/pulse/%D9

86-%88%D9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9

85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%%D9

%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-

85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-mohammadreza-%%D9

faramarzi-1

٣

نگاهی بە شعرهای ترانە شدە فریدون مشیری، محمد خوشنام

l41_poetry_moshiri__101026/10/http://www.bbc.com/persian/arts/2010

anniversary

٤

بازتاب عواطف انسانی در شعر فریدون مشیری : سهیال مراد قاسمی، دکرت ابوالقاسم 

قوام

http://jllr.usb.ac.ir/article_2576_5a8a3d1c0233bf6c4669bb9a0f1c8612.pdf



فەریدون موشیرى
 شاعیرى هەموو سەردەمەکان

ئا: شۆڕش غەفوری
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پێشەکی:

ــووە.  ــک ب ــاران لەدای ــاری ت ــە ش ــە )1926/9/22( ل ــیری ل ــدون موش فەری

ــە  ــر ب ــرد و دوات ــەواو ک ــاران ت ــە ت ــۆی ل ــی خ ــی بنەڕەت ــی خوێندن قۆناغ

هــۆی کاری باوکیــەوە چــووە مەشــهەد و بــە قســەی خــۆی »ئەودەمــەی کــە 

ئێــران تووشــی شــڵەژان ببــوو و بــەرەی یەکگرتــوو لــە باکــوور و باشــوورەوە 

هێرشــیان کردبــووە ســەر ئێــران، ئێمــە دووبــارە گەڕاینــەوە تــاران و منیــش 

دەســتم کــردەوە بــە خوێنــدن و قۆناغەکانــی ناوەنــدی و ئامادەیــی و دواتــر 

زانکــۆم تــەواو کــرد، بــەوەی کــە هــەر لــە منداڵییــەوە ڕەقــم لــە دامەزراندن 

وەک فەرمانبــەر بــوو، کەچــی لــە تەمەنــی 18 ســاڵی لــە وەزارەتــی پۆســتە و 

تێلێگــراف دەســتم بــە کار کــرد و نزیکــەی 33 ســاڵ درێــژەم بــەم کارەم دا.« 

کــە دەســتی بــە کار لــە بەڕێوەبەرایەتــی پۆســتە کــرد، دایکــی لــە تەمەنــی 

ــو  ــە نێ ــەورەی ل ــی گ ــش خەمێک ــرد و ئەمەی ــی ک ــی دوای ــاڵیدا کۆچ 39 س

ــی  ــەری وەزارەت ــە پەیامنگــەی هون ــر ل ــی موشــیری جــێ هێشــت. دوات دڵ

ــرد و  ــە کاری دەک ــرد. ڕۆژان ــدن ک ــە خوێن ــتی ب ــراف دەس ــت و تیلیگ پۆس

ــرد و  ــەکان ک ــە ڕاگەیاندن ــەوە ڕووی ل ــەو کات ــەر ل ــد. ه ــەوان دەیخوێن ش

ــۆرت  ــەوەی ڕاپ ــە باڵوکردن ــراوەکان دەســتی ب ــار و باڵوك ــە و گۆڤ ــە ڕۆنام ل

ــەواو  ــاران بەشــی ئەدەبیاتــی ت ــە زانکــۆی ت ــر ل و نووســینەکانی کــرد. دوات

کــرد، بــەاڵم کارەکــەی لــە الیــەک و کارە ڕۆژنامەنووســییەکانی لــە الیەکــی 

تــرەوە، کێشــەیان لەبــەردەم خوێندنەکــەی دروســت کــرد، هــەر بۆیــە وازی 

ــەی ١٩  ــەی دا. نزیک ــە کاری ڕاگەیاندنەک ــژەی ب ــا و درێ ــدن هێن ــە خوێن ل

ــوو کــە  ــی گۆڤــاری ڕۆشــنفکر ب ــەڕەی شــیعر و ئەدەب ســااڵن بەرپرســی الپ

تایبــەت بــوو بــە گشــت بــوارە ئەدەبــی و کلتوورییەکانــی وەک ڕەخنەگرتــن 

ــە شــاعیرانی  ــک ل ــب. زۆرێ ــم و شــانۆ و نیگارکێشــان و شــیعر و کتێ و فیل

جــار  یەکــەم  هاوچــەرخ،  بەنێوبانگــی 

ــاڵو کــردەوە و  ــە ب ــەم الپەڕان شــیعرەکانیان ل

ــتنی  ــر ڕێکخس ــیری دوات ــوون. موش ــگ ب بەنێوبان

الپــەڕەی شــیعر و ئەدەبــی گۆڤــاری )ســپید و ســیاه(

ی لــە ئەســتۆ بــوو. هــەر لــەو ســااڵنەدا لەگــەڵ گۆڤــاری 

ــوو.  ــز ناتێــل خانلــری( هــاوکار ب ــە سەرنووســەری )د. پەروی )ســخن( ب

موشیری و شیعر:

موشــیری هۆنینــەوەی شــیعری هــەر لــە مێرمنداڵــی و لــە پانزەســاڵی 

ــان(  ــنە توف ــاوی )تش ــە ن ــیعری ب ــە ش ــەم کۆمەڵ ــرد. یەک ــێ ک ــت پ دەس

ــەد  ــە پێشــەکی )محەم ــاڵی و ب ــی )28( س ــە تەمەن ــان( ل ــووی تۆف ــا )تین ی

ــارەی  ــۆی لەب ــردەوە. خ ــاڵو ک ــتی( ب ــی دەش ــەهریار( و )عەل ــەین ش حوس

ئــەم کۆمەڵەیــەوە دەنووســێت: »چوارینەگەلێــک بــوون کــە جــار جــارە ســێ 

بەیتییەکــی وەکــو یــەک بــە پارچەیەکــی کــورت، هــەم وەزنیــان هەبــوو و 

ــادر  ــا چەنــد کەســێکی وەک )ن ــا، ئــەو کاتــی تەنی هــەم قافیــە و هــەم مان

نادرپــوور(، )هۆشــەنگ ئیبتهــاج( و )ســیاوەش کەرسایــی( و )مەهــدی 

ئیخــوان پالــپ( و )محەمــەد زەهــری( بــەم ســتایلە شــیعریان دەیاننووســی 

و هەمــووش نێوبانگیــان پەیــدا کــرد، چونکــە زۆر گوێیــان بــە شــیعری کــۆن 

و کالســیک نــەدەدا. ئیخــوان و نادرپــور و مــن چــاک بەســەر شــیعری 

ــیامن  ــز و فردۆس ــەعدی و حاف ــی س ــە بەرهەمەکان ــن، وات ــدا زاڵ بووی کۆن

خوێندبــووەوە، لەبارەیــەوە گفتوگۆمــان دەکــرد و پشــتامن پێــی دەبەســت.«

موشیر ی و مۆسیقا:

موشــیری حەزێکــی تایبەتــی بــۆ مۆســقی ئێرانــی هەبــوو و هــەر ئــەم حــەز 

ــی  ــی ئەنجوومەن ــووە ئەندام ــا 1978( ب ــااڵنی )1971 ت ــە س ــش ل و مەیلەی
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مۆســیقا و شــیعری ڕادیــۆ و لــە تەنیشــت )هۆشــەنگ ئیبتهــاج( و )ســیمین 

ــوان  ــە نێ ــەورەی ل ــتێکی گ ــانی(یەوە دەس ــامد خوراس ــی( و )عی بەهبەهان

ــە  ــەی )گوڵ ــی بەرنام ــیقا و دەوڵەمەندکردن ــیعر و مۆس ــتنی ش پێکەوەبەس

تــازەکان( لــە ڕادیــۆی ئێــران هەبــوو. هێنــدە کەیفــی بــە مۆســیقی دەهــات، 

کــە هــەر کاتێــک ســازێک دەژەنــرا، ئاوازەکــەی دەگــوت و هێنــدە وردبیــن 

ــان  ــەیەکە و دەی ــتێکە و چ گۆش ــف و ئاس ــە چ ڕەدی ــی ل ــە دەیزان ــوو ک ب

جــار بیســرتاوە کــە موشــیری لەمــەڕ دیارتریــن ئاوازەکانــی ئێرانــی وردبیــن 

ــکا و  ــا و ئەمەری ــە ئەڵامنی ــاڵی )1978( دەچێت ــە س ــووە. ل ــەی هەب و قس

مەراســیمی شــیعرخوێندنەوە لــە شــارەکانی کۆڵــن، لیمبــۆرگ و فرانکفــۆرت 

ــی( و  ــی )بۆرکل ــە زانکۆکان ــکا و ل ــی ئەمەری ــە )24( ویالیەت ــا ل و هەروەه

ــان بەڕێــوە  ــاران و ئەدیب )نیوجرســی( بــە شــێوەیەکی بــێ وێنــە بــۆ خوازی

ــر دەچێتــە ســوید و مەراســیمێکی شــیعرخوێندنەوە  ــات. ســاڵێک دوات دەب

لــە چەندیــن شــاری  وەک ســتۆکۆڵم و ماڵمــۆ و گۆتبێــرگ بەڕێــوە دەبــات. 

بەنێوبانگرتیــن بەرهەمــی شــیعری موشــیری، )کوچــە( یــا هەمان )کۆاڵن(ـــە 

کــە لــە ســاڵی )1960( لــە گۆڤــاری ڕۆشــنفکر چاپــی کــرد. ئــەم شــیعرە لــە 

جوانرتیــن و عاشــقانەترین شــیعری نوێــی فارســییە. 

ــران  ــان و تەســەوفی ئێ ــۆ عیرف ــەو ب ــە ئ ــک ک ســەرەڕای خواســت و حەزێ

ســەعید  ئەبــو  )شــێخ  حیکایەتــی   )100( لــە  کۆمەڵەیەکــی  هەیبــوو، 

ــن( ــان ڕوانی ــن و یەکس ــەک ڕوانی ــانی )بەرەوالی ــە ناوونیش ــر(ی ب ئەبولخێ

ــە ســاڵی )1961( چــاپ و بــاڵو  ی بــە پێشــەکی )د. جــەواد نوربەخــش(  ل

ــردەوە. ک

موشیری و هاوسەرگیری:

موشــیری لــە ســاڵی )1954( لەگــەڵ خاتــوو )ئیقبــاڵ ئیخــوان( زەماوەنــدی 

موشیری هێندە کەیفی بە 
مۆسیقی دەهات، کە هەر 
کاتێک سازێک دەژەنرا، 

ئاوازەکەی دەگوت و هێندە 
وردبین بوو کە دەیزانی لە 
چ ڕەدیف و ئاستێکە و چ 

گۆشەیەکە
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کــرد و خاوەنــی دوو منداڵــە بــە ناوەکانــی )بابــەک و بەهــار(.

موشیری و مەرگ:

ــی  ــە ڕۆژی هەین ــەی ل ــوو و ئاخریەک ــن ســاڵ نەخــۆش ب موشــیری چەندی

مانگــی یەکــی ســاڵی )2001( و لــە تەمەنــی )74( ســاڵی لــە تــاران کۆچــی 

ــارە  ــە پارچــەی ژم ــرا( و ل ــتانی )بەهەشــتی زەه ــە قەبرس ــرد و ل ــی ک دوای

ــزی )164(  ــارە )99(ی  ڕی ــری ژم ــە قەب ــدان و ل ــی هونەرمەن )88(ی بەش

بەخــاک ســپێردرا.

لەبارەی موشیرییەوە:

موشــیرییەوە  شــیعری  لەبــارەی  کــوب(  زەریــن  )عەبدولحوســەین 

نێــوان  لــە  فەریــدون  شــاعیری،  ســااڵنی  مــاوەی  »لــە  دەنووســێت: 

ــەوق و  ــەز و ش ــەزار ح ــوان ه ــە نێ ــێوی ڕۆژگار، ل ــەوراز و نش ــەزار ه ه

ــە  ــی دای ــتی ڕۆژگار و هەڵ ــپاردە دەس ــی س ــازاری هەرڕۆژەی ــان، ئ هەیەج

ــەم و زۆر ـ  ــاڵێک ـ ک ــل س ــەدەکانەوە. چ ــانەی س ــڕەوی ئەفس ــو قەڵەم نێ

نازانــم، کــە موشــیری بــەم زمانــە ســادە و بــێ زاق و بریقــەی خــۆی، وشــە 

بــە وشــە لەگــەڵ هاوزمانەکانــی هاودڵــی هەیــە... زمانێکــی خــۆش، گــەرم و 

دلۆڤانانــە. بــەدەر لــە زمانــی ئاڵــۆزی ئەدیبانــەی شــاعیرانی زانکــۆ، بــەدەر 

لــە هــەر جــۆرە کاریگەرییەکــی وەرگێــڕی شــاعیرە تاقیگەییەکانــی ڕۆژئــاوا.«

منونەی شیعری:

گفته بودی که چرا محو متاشای منی

ێ ن چنان مات، که حتی مژه برهم نزنی

مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه برهم زدنی

»گوتبووت کە بۆچی غەرقی تەماشای منی

 وەها واقورماو کە تەنانەت برژانیش ناجوڵێنی

 برژانگ ناجوڵێنم تا لە دەستم نەچێت 

 نازی چاوی تۆ  بەقەدرا برژانگ جوواڵنێکی«

***

بی تو، مهتاب شبی باز از ێ ن کوچه گژشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لربیز شد از جام وجودم

شدم ێ ن عاشق دیوانه که بودم !

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاگره خندید

عگر صد خاگره پیچید

ــم  ــم/ هەمــوو گیان ــە تێپەڕی ــەو کۆاڵن ــۆ، مانگەشــەوێ دیســانەوە ل ــێ ت »ب

بــووە چــاو بــە دوای تــۆدا گــەڕام/ قاپــی وجــوودم لێوڕێــژ بــوو لــە شــەوقی 

ــە خەڵوەتگــەی  دیــداری تــۆ/ بوومــە ئــەو عاشــقە دێوانــەی کــە بــووم!  ل

گیانــم گوڵــی یــادی تــۆ درەوشــایەوە/ باخــی ســەد یــادگاری پێکەنــی/ بۆنــی 

خۆشــی ســەد یــادگاری بــاڵو بــووەەوە.«

کتێبە شیعرییەکانی فەریدون موشیری:

ـ )1955( تینووی تۆفان

ـ )1956( گوناهی دەریا
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 )1958( دەستنەکەوتوو

)1961( هەور

)1966( هەور و کۆاڵن

)1968( باوەڕ بە بەهار بکە

 )1968( فڕین لەگەڵ خۆرەتاو

)1976( لە بێدەنگی

)1979( بژاردەی شیعرەکان

)1985( بژاردەی شیعرەکان

)1987( مرواری دلۆڤانی

)1988( ئاه باران

)1990( سێ دەفتەر

)1992( لە نیشتامنی ئاشتییەوە

)1993( لەگەڵ پێنج ناوەندی گفتوگۆ

)1995( ساتەکان و ئیحساس

)1999( ئاوازی ئەو باڵندە غەمگینە

)2000( تا بەرەبەیانی ڕووناکی ئەهورایی

)2004( نەوای هاوڕای باران

)2005( لە ڕۆچنەی مانگەوە

ئەو گۆرانیانەی کە لە شیعری موشیرییەوە دروست کراون:

فەریــدون  فەخرەدینــی/  فەرهــاد  ـ  بــاران(  )بۆنــی  بەهــار  * رسوودی 

فەرەهــی

* بەهارم کچەکەم ـ فەرهاد فەخرەدینی / مەرزیە

* دواهەمیــن قوومــی ئــەم جامــە ـ فەرهــاد فەخرەدینــی / مەرزیــە / 

عەلیــڕەزا قوربانــی

* حەز ـ فەرهاد فەخرەدینی / سیام بینا / عەلیڕەزا قوربانی

* نزا ـ  فەرهاد فەخرەدینی / محەمەد ڕەزا شەجەریان

* مەی بێگەرد ـ ڕۆحەاڵ خالقی / کاوە دەیلەمی

* دڵتەنگ ـ فواد حەجاری / محەمەد ئیسفەهانی

* ئالبوومی لێوڕێژ ـ بابەک موشیری

* کاکێشانی عەشق ـ محەمەد سەریر / محەمەد نووری

* دواهەمین قوومی ئەم جامە ـ نەرسواڵ موعین

* وەشــڵەی بــە حاڵــی خونچــەی نیوەکــراوە ـ داریــوش/ فەریــد شــەبخیز/ 

بیــژەن خــاوەری

* کۆاڵن ـ گۆرانیبێژ و ئاوازدانەر: حوسەین دێهقان

* باشرتین باشرتینی من / ئازادە عەزیمی

* شەوانەکە دەسووتا / سوهەیل نەفیسی

* داو ـ لۆگا ڕامین ترکیان

* لەگەل گەاڵ ـ مەهیار عەلیزادە / عەلیڕەزا قوربانی

موشیری، شاعیری دڵگیرترین شیعری دونیا

ئــەوەی کــە نەیتوانــی لــە نێــوان ڕۆشــنبیران و شــاعیرانی نوێخــواز جێگــەی 

خــۆی بکاتــەوە، لــە بەرامبــەردا شــیعرەکانی لــە نێــو خەڵکــی ئاســایی کــۆاڵن 

ــان  ــەی خۆی ــە ناکامەک ــک دڵداریی ــەڕا. زۆرێ ــاودەم دەگ ــدا دەم و بازاڕەکان

بــە خوێندنــەوەی شــیعری )بــێ تــۆ، مانگەشــەوێ دیســانەوە لــەو کۆاڵنــە 
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تێپەڕیــم( زینــدوو هێشــتەوە. شــاعیرێک کە 

لــە نێــوان خەڵکــی ڕێــزی لــێ نــرا و گەیشــتە 

لووتکــە.  ئاخــر خۆشەویســتی موشــیری بــۆ هونــەر 

ــە  ــا و هەمیشــەیی ل وای کــرد کــە عەشــقێکی بێکۆت

ــی  ــە دەروون و ناخ ــکات ک ــەوە و وا ب ــدا بیتوێنێت خۆی

لــە شــیعرێکدا بتوێنێتــەوە و هــەر ئەمەیــش وا دەکات کــە لــە نێــو خەڵکــدا 

خۆشەویســت بێــت. ئاخــر موشــیری هــەر لــە مناڵییــەوە شــیفتەی شــیعر 

و ئــەدەب بــووە. خــۆی لــە گفتوگۆیەکیــدا کــە پــاش گەڕانــەوەی بــۆ ئێــران 

و لــە ژمــارە )31(ی )ســینەما جیهــان( و پــاش مردنــی موشــیری بــاڵو 

ــی،  ــیعرم دەنووس ــاڵییەوە ش ــە دە س ــک ل ــن ڕێ ــی: »م ــووەوە، گوتوویەت ب

واتــە لــە دە ســاڵی شــیعری کورتــم دەنووســی کــە بــە بــڕوای خــۆم قســەی 

ڕێکخــراو بــوو. بیرمــە کــە باوکــم شــانامە و شــیعری لــە ســەعدی وحافــز 

دەخوێنــدەوە  و منیــش ئەزبــەرم دەکــردن. رسووشــتییە کــە منداڵێــک کــە 

هەندێــک شــیعر ئەزبــەر کردبێــت تەنانــەت ئەگــەر لــە ڕووی زۆرزانــی و 

ــە  ــت. بیرم ــەرەو الی شــیعر و شــیعرگوتن دەچێ ــت ب شەیتانیشــەوە بووبێ

ــە  ــرد و مــن تاق ــەی داڕشــتندا شــەڕە شــیعرمان دەک ــە وان ــەت ل ــە تەنان ک

بــراوەی هەمــوو پۆلەکــەم بــوو«.

ــە شــاعیرە  ــک ل ــدا شــیعری زۆرێ ــە مندڵی ــە قســەی خــودی موشــیری، ل ب

کالســیکییەکانی وەک ســەعدی و فردۆســی و نیزامــی و مەولــەوی و قائانــی 

و .. ئەزبــەر کــردووە و لەگەڵیــان ژیــاوە. ئــەو لــە ســەرەتای منداڵــی 

خۆیــەوە عاشــقی خوێندنــەوە و موتــااڵ بــووە.  هــەروەک خــۆی دەڵێــت لــە 

نێــو کتێبــەکان و کتێبخوێندنــەوە لەدایــک بــووە و گەشــەی کــردووە »واتــە 

ــە  ــوو. بیرم ــەر ب ــناک و تۆقێن ــااڵ ترس ــۆ موت ــن ب ــتی م ــەز و خۆشەویس ح
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ــەر زەوی،  ــووە س ــتبوو و کەوتب ــدا فرۆش ــان تێ ــە پەنیری ــەزەی ک ــەو کاغ ئ

ــە  ــە پێچەوان ــەت وشەکانیشــم ب ــدەوە، تەنان ــەوە و دەمخوێن ــم دەگرت هەڵ

ــەوە.  دەخوێندن

ــە  ــت و دەبێت ــک دێ ــە ڕۆژێ ــەم منداڵ ــە ئ ــی ک ــەس نەیدەزان ــەودەم ک ئ

شــیعرە  لــە  موشــیری  ئێــران.  شــاعیرەکانی  گەورەتریــن  لــە  یەکێــک 

ــی و  ــی و غینای ــوار بەیت ــوەی چ ــە چوارچێ ــە ل ــدا، ک ــەرەتاییەکانی خۆی س

دڵدارانــە دەینووســی، کەچــی غــەم و پەژارەیەکیشــیان تێــدا بــوو کــە دڵــی 

الوانــی دەتوانــدەوە و دەکــردە خوێــن. ئــەم جــۆرە شیعرەشــی تــا نزیکــەی 

ــوە  ــی و کامڵبوونیشــی پێ ــە لێزان ــک ل ــەاڵم جۆرێ ــاڵێک نووســی، ب ســی س

ــار  ــوە دی ــدی فکــری و فەلســەفی پێ ــە تایبەمتەن ــوو کــە جۆرێــک ل ــار ب دی

ــەم و  ــداری و غ ــانیەت، دڵ ــان، ئینس ــیعری ژی ــیری ش ــیعری موش ــوو. ش ب

ــوو، وەک خــۆی دەیگــوت، ســێ  ــەوە ب ــازار، شــیعری خۆشویســن و ژیان ئ

نــەوە بــە دووی خۆیانــدا دەکێشــن. ســێ نــەوە لەگــەڵ شــیعری )کــۆاڵن(

ـــی موشــیری، ڕۆژگاری عاشــقانەی خۆیــان بەســەر بــرد، تەنانــەت نــەوەی 

ــە  ــتەی ک ــەو ش ــتا ئ ــەری ئێس ــر خوێن ــن. ئاخ ــدا دەچی ــتایش لەگەڵی ئێس

ــەوە، وەک  ــیریدا بیدۆزێت ــیعرەکانی موش ــە ش ــت ل ــردووە دەتوانێ ــی ک ون

ــی و.. ــی، گەرم ــی، میهرەبان ــتی، دلۆڤان ــی، خۆشەویس هاوڕێیەت

)د. شــەفیعی کەدکەنی(مامۆســتای هاوچــەرخ لــە وەســفی کەســایەتی 

فەریــدون موشــیری و شــیعرەکانی، شــاعیرە ئێرانییەکانــی دابــەش کردووەتە 

ســەر شــەش گرووپــەوە:

دەڵێــت هەندێــک شــاعیر هــەن کــە مــن لەگەڵیــان گریــاوم، هەندێــک هەن 

کــە لەگەڵیــان دڵخــۆش بوومــە، هەندێکــی تریــش هــەن کــە شــیعرەکانیان 

وەک ســەیوانێکە کــە لەســەر ســەرتی دەگریــت تــا ئــەو لێزمــە قســە قــۆڕە 

ــەو  ــر هــەن ل ــن، هەندێکــی ت ــەی ڕۆژگار بەســەر ســەرتدا نەڕژێ و خراپیان

ــان  ــە پەســن و پیاهەڵدانــی ســەرومۆقلی هونەرکەی شــاهیرانە کــە دەکەون

یــا هەندێــک ســات و ئەزموونــی خۆیــان، هەندێــک شــاعیری دیکــە هــەن 

ــۆت  ــە خ ــی، ب ــان دەبین ــا دیوانەکەی ــتی ی ــان دەبیس ــک ناوی ــە هەرکاتێ ک

ــڕۆم  ــە فی ــۆ ب ــەر خوێندنــەوەی ت ــەی کــە لەب ــەو تەمەن ــەی: حەیــف ل دەڵ

دا. شــاعیری تاکــی وایــش هەیــە کــە وا پێدەچێــت لــە نێــو هاوچەرخــەکان 

جێگــەی نابێتــەوە و ئــەو کەســەیش مەهــدی ئیخــوان سالســە و بــە بــڕوای 

ــاوم  ــان گری ــن لەگەڵی ــە م ــە کەســانەیە ک ــان تاق ــە هەم ــن موشــیریش ل م

و ڕاســتەوخۆ لــە ڕووی عەتفــەوە ســەروکارم لەگەڵیــدا هەبــووە.. ئــەو لــە 

هەمــوو ژیانــی هــەر لــەم بەشــە شــاعیرەدا مایــەوە و خــۆی نەگــۆڕی...«.

شــیعر لــە ڕوانگــەی موشــیرییەوە، دۆزینــەوەی خــاڵ، ڕاز و بەیانــی ژیانێکــە 

لــە دونیــای بــوون، ئینســان و یــا پەیوەندییەکانیــان لەگــەڵ یەکــرتی و 

تەنانــەت فۆرمولەبوونــی ئیحساســاتی ئینســانی. موشــیری لەبــارەی ژیــان، 

عەشــق، مــەرگ و برســەکانی دیکــەوە دەڵێــت: »شــاعیر کەســێکە کــە 

ــت و  ــوون و رسووش ــای ب ــی دونی ــە زات ــت ل ــر دەتونێ ــووان زیات ــە هەم ل

ــەردەوە  ــی ب ــە دەروون ــەوە. ل ــک کەوێت ــتەکان نێزی ــەوەران و کەرەس بوون

ئاســامن ببینــن و لــە ئاســامنەوە دەروونــی بــەرد. شــیعر دەبێــت شــەوق، 

ــەاڵ،  ــە حەی ــان بخات ــن و گی ــە زەی ــک ل ــز، غروورێ ــەری، هێ ــاڵ، کاریگ ح

تــا ســەری هەمــووان بســووڕمێنێت و مەســتامن بــکات و هۆشــیارمان 

ــەوە.« بکات

بــەردەوام  ڕەوانبوونــەوە،  و  لەتافــەت  پــەڕی  لــەو  موشــیری  شــیعری 

توخمێکــی ســادە بــووە لــە زمــان و وێنــای بــەرزی ئینســانی. ســادەییەکەی 

ــی  ــۆ خوێنەرەکان ــەوە ب ــز دۆزین ــەوە و ڕەم ــە گرێکردن ــوو ک ــا ئاســتێک ب ت
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هێنــدە قــورس نەبــوو. لــە الیەکــی تــرەوە قورســی گوتــاری و خوێندنــەوەی 

شــیعری، تــا ئەوپــەڕی ســنوورەکانی حەماســە و ئەســتوورە دەگەیانــد. 

ــت.  ــەڵ شــیعرەکانی فردەوســی دەژی ــەر لەگ ــە خوێن ــەوەی ک هــەروەک ئ

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا و بــە پێــی دابەشــکاری شــیعرەکانە، دەتوانیــن 

ــەوە: ــی شــیعری موشــیری بدۆزین ــە ژیان چــوار گــرووپ ل

ــەڵ  ــدی لەگ ــک پەیوەن ــە جۆرێ ــە و ب ــە کۆمەاڵیەتیی ــیعرێک ک ــەم: ش یەک

ــە. ــی هەی ــایی خەڵک ــی و ئاس ــی هەرڕۆژەی ژیان

دووەم: شــیعرێک کــە لــە ئەنجامــی ئیحساســاتی ئــەوەوە بــۆ زمــان و 

فەرهەنگــی فارســی دروســت بــووە.

ســێیەم: شــیعرێک کــە لەبــارەی شــانازییە نەتەوەیــی و فەرهەنگیــی و 

کەســایەتییە مێژووییەکانــی ئێرانەوەیــە.

چــوارەم: شــیعرێک کــە ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ ئامــاژە بــە خراپبــوون و 

ــۆ بــێ  ــە ب وێرانکردنــی زەوی و ژینگــە دەکات و ناڕەزایەتییەکــی ئەدیبانەی

بەرپرســیاری ئینســانی شارنشــین کــە بــە دەســتی خــۆی کەوتووەتــە گیانــی 

زەوی.

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەیشــدا یەکێکــی تــر لــە دیارتریــن تایبەمتەنــدی 

شــیعری موشــیری، ئاراستەشــکێنی یــا پێکهاتەشــکێنی زەمانییــە. پانتاییــەک 

کــە تیایــدا نەریتخــوازی و ئەســتوورەگەریایی زمانــی ئــەو ڕوودەدات. 

موشــیری بــە بەکارهێنانــی زمانــی کــۆن و نەریتــی لــەو زمانــەی کــە 

هاوســەردەمییەکانی خــۆی ســوودی لــێ وەردەگــرن، کاریگــەری دەســتەواژە 

و وشــە کۆنــەکان  لــە چوارچێــوەی نەریتخــوازی، ئاســان دەکات و  ئەمەیش 

ــەڵ  ــتوورەییەکانی. لەگ ــیعرە ئەس ــەر ش ــووە لەس ــەورە ب ــی گ هاوکارییەک

ــە  ــەوەری ل ــت ت ــتوورەخوازی و نەری ــەی ئەس ــدا نوێنگ ــوو ئەمانەیش هەم

دابەشــی  دەتوانیــن  موشــیری  شــیعری 

ــەوە: ــوار بەش ــەر چ ــن بەس بکەی

یەکەم: وێرانە مێژووییەکان

دووەم: سیمۆرغ و کێوی ئەلبورز

سێیەم: کەسایەتییە ئەستوورەییەکان

چوارەم:حەوتەخوێنی


