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اصطالح تكنيك در نظريهی ادبيات عبارت است از
مجموعهای از خصائص فنى که تاروپود منت ادىب را
تشكيل ميدهد .این مجموعه از خصائص و عالئم فنى
از گذشته تا کنون دچار تغيیرات و تحوالت فراوانی شد.
ای اصطالح رسانجام در شعر مربوط به دورهی مدرنيته
شكل و شاميل نوینی به خود گرفت .در شعر معارص
كردى ،به ویژه در ديوان اشعار كردى جالل ملکشاه،
مجموعهای از اين ویژگیهای هنی و خصائص متنى
ديده میشود که شاعر در بیان معنا و ساختار شعر از
آنها بهره گرفته است .از جملهی این ویژگیها و
تکنیکها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :به کارگیری
سبك داستان و روايت در شعر معارص ،استفاده فراوان
از فضا و ماهيت اساطري و افسانهها ،استفاده از سبك
دیالوگ در شعر ،بهرهگیری از حامسهرسایی در ادبيات
عاميانه و مرياث فرهنگی ،تكيه فراوان بر زبان ،تصوير و
استعاره در شعر .در این مقاله به بررسی و توضیح این
دسته فنون و خصائص ادىب در ديوان ملکشاه
پرداختهایم و برای هر یک از آنها ،منونههایی را از شعر
وی ذکر کردهایم.

تەكنيىك شيعرى لە بنەڕەتدا خۆى لە كۆمەڵێک
ڕێوشوێنى هونەرى دەنوێنێت كەوا تانوپۆى دەقى
شيعرى پێك دەهێنێت و شێوەى كۆتايى و يەكانگريى
پێدەبەخشێت .ئەم هونەر و ڕێوشوێنە ئەدەبييانە بە
گوێرەى ڕێباز و قوتابخانە ئەدەبييەكان ،لەگەڵ ڕەوىت
زەمانە ،تا هاتووە ئاڵوگۆڕى بەسەردا هاتووە تا ئەوەى لە
شيعرى هاوچەرخ و نوێخوازيدا فۆرم و مۆرىك كۆتاييان
وەرگرتووە .ئەم باسە لە دووتوێى دوو تەوەرە و چەند بڕگە
و بابەتدا دەپەرژێتە سەر ئەم هونەرانە لە شيعرى كورديدا
بە شێوەيەىك گشتى و لە كۆمەڵى شيعرە كوردييەكاىن
جەالل مەلەكشادا بە شێوەيەىك تايبەىت .پوختە و
تايتڵى هونەرەكاىن تەكنيىك شيعرى كە لە شيعرە
كوردييەكاىن مەلەكشادا ڕووناكييان خراوەتە سەر
بريتيني لەمانەى خوارەوە :چۆنيەىت مامەڵەكردن لەگەڵ
ئەفسانە و تەوزيفكردىن لە شيعردا؛ سوودوەرگرتن لە
شێوازى چريۆك و گێڕانەوە لە شيعردا؛ بەكارهێناىن
هونەرهكاىن دەمامك و ديالۆگ؛ سوودوەرگرتن لە ڕەمز و
هێام جياوازەكان؛ بەكاربردىن داستان و كەسايەىت
قارەمانە ميلليى و مێژووييەكان؛ بايەخدان بە وێنەى
شيعرى و زمان .ئەمانە هەمووى بابەتگەلێكن كە لە
ڕێگەى منوونەى شيعرييەوە خراونەتە بەر باس و
لێكۆڵينەوە.
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 -1پێشەکی
واتاى فەرهەنگى وشەى تهکنیک 1بريتييە لە رێگا و چۆنييەىت كاركردن (قەرەداغى:٢١1٢ ،
 .)1١٠١ديارە تەكنيك وەكو زاراوە دوو اليەىن هەيە ،يەكێكيان پەيوەستە بە بوارى زانست و
تەكنۆلۆژياوە ،دووەميان وەكو ئاوەڵواتايەىك هونەرى لە بوارى سەنعەت و هونەرە ئەدەبييەكانەوە،
يا ئەوەتا وەكو دەگوترێت « :هونەرە جۆراوجۆرە ئەدەبييەكانەوە» بەكاردێت (سەجادى،٢١١٢ ،
 .)٠١لە ئێستادا ئەم زاراوەيە بە شێوەيەىك گشتگري يەكێتى ئۆرگانيزمى هەموو هونەرەكاىن
هەردوو رەگەزە سەرەكييەكەى ئەدەب ،واتە روخسار و ناوەرۆك لەخۆدەگرێت .ديارە بە پێى
مێژووى قۆناغ و قوتابخانە ئەدەبييەكان تێگە و چەمىك تەكنيىك شيعرييش گۆڕاىن بەسەردا
هاتووە ،بۆ منوونە لە رەخنەى كالسيكييدا زياتر جەخت لەسەر اليەىن روخسار كراوەتەوە و وەكو
شتێىك پريۆز و فەرمى سەيركراوە ،بۆيە فەيلەسووفێىك كالسيكيى وەكو (كانت) گوتوويەىت؛
پێويست ناكات بايەخ بە هيچ شتێك بدەين تەنها روخسار نەبێت ،هەروەها نادروستە كە بەدواى
راستى شتەكاندا بگەڕێني (كريم.)٩٩ :1٩٩٠ ،
لە دواييدا رۆمانسيزم شۆڕشێىك لە بەرابەر چەمك و بۆچوونەكۆنەكاىن كالسيك بەرپا كردووە
و ئەوەى كەوا گرينگيى پێداوە ،بە تايبەتيش لە بوارى شيعردا ،ئەوا يەكێتى ئۆرگانيكيى و
رێكخستنى هەست و سۆزەكان بووە (جيدة .)17٩ :1٩9١ ،لە قۆناغى رياليزمدا ،تەكنيك زياتر
خۆى لە سيامى سادە و ئاشكراى دەربڕين و ناوەرۆكدا دەنوێنێت ،لە وێنەى ريزكردىن وشەى
سادە و خۆبواردن لە ريتمى شيعرى ،چونكە مەبەست تەنها گەياندىن پەيامێك بووە بێ گوێدانە
اليەىن ستاتيكيى (خالد.)٩٠ :٢١١٠ ،
لەگەڵ بەردەواميى و پێشكەوتنى ژيان ،هزر و بريەكان لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا گۆڕاون و
دروشم و رێباز و ئاراستەى تازە و نوێ لە مەيداىن شيعر و ئەدەبدا سەريان هەڵداوە ،كە ئەمەش
تێگە و پێناسەى تازە و نوێى بۆ تەكنيك داهێناوە بە پێى گرينگيى و پێداگرتن لەسەر هەر كام
لە اليەنەكاىن فۆرم و ناوەرۆكدا .لە كۆتاييدا يەكێتى فۆرم و ناوەرۆك بەسەر تەكنيىك هونەرى
شيعردا زاڵدەبێت داهێناىن شيعرى بەم دوو اليەنەوە گرێ دەدرێتەوە ،وەكو دەگوترێت «:شێوە –
روخسار هەرگيز لە ناوەرۆك جيا ناكرێتەوە ،چونكە شێوە بريتييە لە بەكاربردىن ناوەرۆكێك بۆ
بەديهاتنى ئامانجێىك دياريكراو» (رشدي.)1٠ :1٩9١ ،

Technique.

1
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٢ـ مەسەلەى تەكنيك و شيعرى نوێ
لە دواى جەنگى جيهانيى دووەم و گۆڕانكاريى بنەڕەتيى لە بوارە جياوازەكاندا ،هەلومەرجێىك
تازە بۆ گۆڕانكاريى تەكنيك لە بوارەكاىن ئەدەب و هونەردا هاتە پێشەوە .ئەو سياميەى كە شيعرى
كۆن بە درێژايى رۆژگار پاراستبووى و بريتيبوو لە يەكێتى كێش و سەرواى تايبەت بە
ناوەرۆكگەلێىك وەكو وەسف و غەزەل و ستايش و پياهەڵدان بەرەو داڕمان رۆيشت و ئاراستە و
تەكنيىك نوێ شوێنى گرتەوە ،چونكێ ئەو تەكنيكە سادە و كۆنەى كە هەتا دوێنێ زاڵبوو ،لە
توانايدا نەبوو وەاڵمدەرەوەى ئەو بري و ناوەرۆكە ئاڵۆزەبێت كەوا باڵى بەسەر ژيان و دنياى تازەدا
كێشابوو .بەم رەنگە هزر و بري و ناوەرۆىك تازە و نوێ سنوورەكاىن شيعرى كۆن تێدەپەڕێنێت و
تەكنيك و هونەرى تازە دێنێتە ئاراوە ،چونكە وەكو دەگوترێت« :نوێكردنەوە لە ئەدەبياتدا ملكەچى
شوێنەوار و ژينگە و ژيانە و ئەو كودەتايەش كە لە مەيداىن شيعردا بەرپابووە لە ئاكامى ديد و
جيهانبينى تازەيە بۆ بوون و جيهان» (لنگرودى :1٩7١ ،ج .)191 :1شيعرى نوێ خەسڵەت و
تايبەمتەندييەكاىن خۆى لە چەند ئەدگار و سياميەكدا وەرگرتووە:
أ -ئاڵۆزى لە پێكهاتەى فۆرمى دەقى شيعرى ،لە ئەنجامى دەربازبوون لە ياساكاىن شيعرى
ستووىن و شێوازى راپۆرتئامێز و وێنە و خۆ رزگاركردن لە وشكيى كێش و زنجريى سەروادا.
ب -زيادەڕۆيى لە دەربڕين و ناوەرۆكسازيى ئاڵۆز لە رێگەى گوزارشت لە بري و بابەىت لێڵ و
تەمومژاويى.
پ -گۆڕاىن وێنەى وەسفيى و ئاواز و ريتمى سادە و دياريكراو بۆ وێنەى رەمزى و ئاماژەيى لە
ريتم و ئاوازى ئازاد و هەمەڕەنگدا( .غازى)٠٢ :٢١١9 ،
 -3تەكنيك لە شيعرى نوێى كورديدا
شيعرى كوردى لە رەوت و كارواىن نوێگەريى خۆيدا كۆمەڵێك ئاڵوگۆڕ و داهێناننى لە رووى فۆرم
و ناوەرۆك و تەكنيكەوە پێوە ديارە «كەوا شاعريان لە رێگەى سەليقەى خۆيان و كاريگەرى
ئەدەبياىت ئەوروپى و تورىك و چەند هۆكارێىك ديكەوە توانيويانە ئەو داهێنانە ئەنجام بدەن»
(باڵەىك .)1٩7 :٢١١٠ ،دەشێ گۆڕانكارييەكان بە شێوەيەىك گشتى لەم چەند خاڵەدا
كۆبكرێتەوە:
ئەلف .لە رووى روخسارەوە:
1ـ گۆڕانكارى لە زمان و شێوازى شيعرى.
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٢ـ هاتنەئاراى فۆرم و تەكنيىك تازە لە وێنەى شيعرى ئازاد ،شيعرى سەربەست،
پەخشانە شيعر.
٩ـ نوێسازيى لە وێنە و ئەندێشەى شيعرى.
٠ـ گۆڕانكارى لە قاڵب و كێش و سەروادا.
٠ـ سوودوەرگرتن لە تۆپۆگرافياى تازە و خاڵبەندى.
بێ .لە رووى ناوەرۆكەوە:
1ـ زاێبووىن ناوەرۆىك سياىس و كۆمەاڵيەىت.
٢ـ پەرەسەندىن گياىن ياخيبوون و چەمىك شۆڕشگێڕى.
هاتنە ناوەوەى تەكنيىك تازە و نوێ لە رێگەى ئاوێتەبووىن ژانرە ئەدەبييەكان و بەراوردى ئەدەبيى
و دەقئاوێزانەوە (حسنىل.)٩٦٩ :1٩9٩ ،
 -4تەكنيىك شيعرى لە شيعرەكاىن جەالل مەلەكشادا

4ـ1ـ سوود وەرگرتن لە ئەفسانە و بەكارهێناىن لە شيعردا
ئەفسانە بريتييە لە چريۆكێىك خەياڵئامێزى فانتازى دوور لە راستى و واقيع و هێنانەوەى لە
سياقى دەقى شيعرى و ئەدەبييدا ،زياتر دەاللەتێىك رەمزى و سيمبوليىك هەيە .وەكو ديارە
ئەفسانەكان پەيوەندييەىك توند و تۆڵيان لە تەك تێگەيشنت و بري و باوەڕى كۆمەڵگا
سەرەتاييەكانەوە هەبووە .لە شيعرى نوێ و هاوچەرخدا ئەفسانە وەكو رەگەزێىك هونەرى رەمزى
ئاوڕى لێدراوەتەوە ،بۆ گەياندىن مەبەستێك لە رێگاى تەمليح و ئاماژەوە ،تا ئەوەى دەگوترێت
«التلميح أبلغ من الترصيح» .لە راستيدا شاعري لێرەدا خۆى لە راشكاوى و راگەياندىن راستەوخۆ
دەبوێرێت و پەنا بۆ ئەم جۆرە رەمز و رازە دەبات ،تا ئەوەى خوێنەر و وەرگرى دەق ،دوا بەدواى
ئيست و رامانێىك كورت ،بريى لەالى واتا و دەاللەىت راستەقينەى چريۆكەكە دەگريسێتەوە
(ياحقى :1٩٩1 ،شش) .ئەم دياردە هونەرييە لە شيعرى هاوچەرخى كوردى و بە تايبەت لە دواى
بزووتنەوەى روانگەوە بايەخێىك زۆرى پێدراوە ،لەم بوارەدا جەالىل مەلەكشا لە زۆرێك لە دەقە
شيعرييەكانيدا پەناى بۆ سوود وەرگرتن لە ئەفسانە جيهانييە نارساوەكان و تەوزيفكردنيان لە
شيعرەكانيدا بردووە .بۆ منوونە ئەگەر ئەفسانە (سيزيف) وەربگرين ،لەو بارەيەوە شاعري دەڵێت:
ژيان خاچێىك گرانە
من وەك عيسا
بەرەو گردى ياخى بوونم
كێىش دەكەم
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يان گاشە بەردى تاوانە
من وەك «سيزيف»
لە بنارى منداڵييەوە
هەتا لوتكەى مەرگى دەبەم (مەلەكشا)9٦ :1٩٩٩ ،

لێرەدا وشەكاىن خاچ و عيسا وەكو دوو رەمز و هێامى جيهاننى سەير دەكرێن كە دواتر ئاماژەيان
بۆ دەكەين ،ئەوەى لێرەدا مەبەستى ئێمەيە «سيزيف» و گاشەبەردەكەيەىت كەوا ئەفسانەيەىك
جيهانيى ناودارە و لە شيعرى رۆژهەاڵت و رۆژئاوادا زۆر ئاماژەى بۆ كراوە .ئەم ئەفسانەيە چريۆك
و داستانێىك لە پشتەوەيە وەكو ئاماژەيەك بۆ رەنجى بێهوودە و نائومێدى و ناكامى ژياىن مرۆڤ.
بەاڵم وەك دەبينني شاعري لە ياساى ئيحابەخىش داستانەكە ياخى دەبێت و ئامادەيە هەر لە
منداڵييەوە تا مردن لە پێناوى ئامانجێكدا بجەنگێت ،هەر بۆيە «مردن» لە الى ئەو دەبێت بە
«لوتكە»ى ژيان و رەمزى خۆبەختكردن و قوربانيى.
شاعري هەر لەسەر هەمان رێڕەو و بە پێڕەويى لە هەمان لۆجيك ،لە شوێنێىك ديكەدا دەڵێت:
هەتا لوتكە چەندى ماوە؟
مەهێڵن مە ...
ئەمجارە كە گەيشتمە لوتكە،
بەردى گيانم بەربێتەوە
من نامەوێ ئەم زەوينە پڕ تاوانە لە ژێر پێام بخولێتەوە
ئاخر مەگەر نازانن من
ساڵگارێكە «گاشەبەرد»ەكەى «سيزيف»م لە كۆڵ ناوە؟
...
بۆيە ئێستا لە تاراوگەى هەڵەمووتم!
ئاورەكەيان بەردايەوە لە گياىن خۆم
تەماشاكەن ،چۆن ئەسووتم؟ (مەلەكشا)1٠٠ :1٩٩٩ ،

شاعري لە درێژەدا ،ئاماژەى بۆ ئەفسانەيەىك ديكەش كردووە بێ ئەوەى بە راكشاوى ناوى بەرێت،
بەڵكو لە رێڕەوى هۆنراوەوكەدا پەى پێ دەبەين ،ئەويش ئەفسانەى «پرۆميثۆس»ە .پوختەى
ئەفسانەكە باس لە «پرۆميثۆس»ى اليەنگر و خەمخۆرى مرۆڤ دەكات ،كە دەبينێت لە خاك و
گڵ دروستكراوە و لەسەر زەوى وەكوو بوونەوەرێىك دەستەپاچە فڕێدراوە.بۆيە دەچێت تريێژێك
لە ئاگر لە ئاسامن دەدزێت و دەيهێنێتە سەر زەوى و بە مرۆڤى دەبەخشێت ،تا لەم رێگەيەوە
مرۆڤ لە هەموو سەنعەت و هونەرێك بەهرەمەند دەبێت« .زيۆس» لەم كارەى «پرۆميثۆس»
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نيگەران دەبێت ،بۆيە نەفرەىت لێ دەكات و سزاى دەدات بەوەى كە لە ناوچەى قەفقاس بە زنجري
لە چەقەڵە شاخێك شەتەىك دەدات و هەڵۆيەكيش بەردەداتە گياىن تاوەكو رۆژانە لە جەرگى
بخوات ،هەموو شەوێك جگەرەكەى دەڕوێتەوە و رۆژى دوتر هەڵۆكە جگەرەكەى دەخوات.
«پرۆميثۆس» ئەم هەموو ئەشكەنجە و ئازارەى لە پێناوى مرۆڤ و مرۆڤايەتيدا چەشتووە ،تا ئەو
رۆژەى «هێركل»ى كوڕى «زيۆس» بێ ئاگا لە چريۆك و ماجەراى نێوان «پرۆميثۆس» و باوىك بە
تريێك هەڵۆكە دەكوژێت و «پرۆميثۆس» لە كۆت و زنجري ئازاد دەكات (كرميال.)791 :1٩٩1 ،
تەنانەت لە شيعرى هاوچەرخى فارىس و بە تايبەتيش لە الى شاملۆ ئاماژە بە اليەنێىك ئەم
ئەفسانەيە كراوە:
من پرومتهی نامرادم كە از جگرخستە
كالغان ىبرسنوشت را سفرەاى گسرتدەام (شاملو)٩٦ :1٩9١ ،

لە شوێنێىك ديكەدا شاعري بۆ مەبەستى گەياندىن پەيامەكەى ئەفسانەى قەقنەس-ی
هێناوەتەوە و دەڵێت:
من قەقنەسم
لە ئەفسانە و لە مێژوودا ناوم هەيە
گەر مبكوژن هەزاران جار
من خۆڵەمێش ئەكەم بە هێالنەى هاوار (مەلەكشا)1٩7 :1٩٩٩ ،

خۆڵەمێش ئەو كوانووەيە كە ژيانێىك دووبارە و تازە بە قەقنوس دەبەخشێتەوە ،وەكو چۆن لە
لەگەڵ ژيانەوەيدا دەيان ئاوازى ژيان بەرز دەبێتەوە .لە شيعرى نوێى فارسيشدا بۆ مەرگ و ژينى
قەقنوس ناروەرۆكسازيى دڵگريكراوە .بۆ منوونە نيام دەڵێت:
ققنس ،مرغ خوشخوان ،آوازهی جهان
آوارە ماندە از وزش بادهاى رسد
بر شاخ خيزران
بنشستە است فرد
باد شديد مىدمد و سوختە است مرغ
خاكسرتش را اندوختە است مرغ
پس جوجەهایش از دل خاكسرتش بە در (نيام يوشيج ،؟)٠ :
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4ـ2ـ بەكارهێناىن شێوازى چريۆك و گێڕانەوە
يەكێك لە خەسڵەت و ئەدگارەكاىن شيعرى نوێ و هاوچەرخدا ،سوود وەرگرتنە لە تەكنيىك
گێڕانەوە و چريۆك لە ئاواكردىن بنيات و پەيكەرەى شيعردا وەكو شێوازێك بۆ گوزارشتكردن.
گێڕانەوە يەكێك لە بنەما و رەگەزەكاىن چريۆكە ،ئەو شێوە و رێكخستنەيە كەوا رووداوەكاىن تيادا
پێشكەش دەكرێت (سابري .)٢11 :٢١١1 ،شاعريان هەوڵدەدەن سوود لەم جۆرە هونەرە
وەربگرن كە لە هونەرى چريۆكنووسينەوە هەڵهێنجراوە بۆ گوزارشتكردن لە ئەزموونەكانيان بە
شێوەيەىك بەپێز و دەوڵەمەند (اطيمش .)71 :1٩9٢ ،لە شيعرى مەلەكشادا ،ئاوڕ لەم جۆرە
هونەرە دراوەتەوە .بە منوونە سەربردەى شەهيدێكامن لە شێوەى چريۆكێىك فەنتازيى پێشكەش
دەكات:
كۆترى سپى،
نامەى ئاشتى
واڵتێىك زامدارى بۆ مێژوو ئەبرد
راوچى هاتن
دێوجامەيان بۆ راگرت و
دەسڕێژيان كرد
لە پڕ زەوى چريكاندى
ئاسامن لەخەو راچەڵەكا
خوێنى كۆتر
دڵۆپ
دڵۆپ
بەسەر هەموو دنيا تكا (مەلەكشا)٠9 :1٩٩٩ ،

لێرەدا شاعري بريۆكەكەى لەسەر شێوەى بنياتێىك شاقووڵيى داڕشتووە .واتە لە خاڵێكەوە
دەستپێدەكات (خاڵى دەستپێك) و بەرە بەرە تا دەگاتە (خاڵى كۆتايى) ،بەو واتايەى كەوا
«توخمێىك گێڕانەوەيى» ئاوێتەى بنياىت شيعرەكە بووە (مەال .)٦ :1٩٩٠ ،لە منوونەيەىك ديكەدا
بنەماى چريۆك و گێڕانەوە ،هەم لە ناونيشان و هەم دەستپێىك دەقەكەدا روون و ئاشكرايە.
ناونيشاىن دەقەكە «داستاىن دارە پريەيە »،واتە شاعري هەر زوو رايدەگەيەنێت كە تێكستەكەى
چريۆك و داستاىن پريەدارێكە .سەرەتاكەىش دەستەواژە و قاڵبە ئيدەمێىك چريۆىك فۆلكلۆرى
كوردييە«:هەبوو نەبوو»!
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هەبوو نەبوو  ...سااڵىن زوو
لەسەر باڵى بەرزى مێژوو
پريەدارێك بەسااڵچوو ،راوەستابوو
سەرى نابووە كۆىش خەياڵ
بريى لە ژين ئەكردەوە
...
دارە پريە بەر لە مێژوو
لەنێو ئەم خاكە رووابوو..
دارەپريە ريشەى ژينى
تا نێو دڵى گابۆر و ماىس كوتابوو! (مەلەكشا)1٢١ :1٩٩٩ ،

4ـ3ـ بەكارهێناىن دەمامك و ديالۆگ
ديالۆگ و دەمامك دوو رەگەرزى هونەرى سەر بە جيهاىن درامان و لە بنياىت هۆنينەوەى شيعرى
نوێدا بەكاردەهێرنێن .لە ديالۆگدا جگە لە دەنگى كارەكتەرى سەرەكيى كە شاعري خۆيەىت،
پێويست بە بووىن دەنگ و كارەكتەرى ديكەش دەكات ،بريۆكەكانيش لە رێى پرسيار و وەاڵم و
گفتوگۆى نێوان دەنگەكان دروست دەبێت و شاعري سوود لەو ديالۆگە وەردەگرێت كە لەنێوان
كەسەكاندا بەرپادەبێت (أطيمش .)7٢ :1٩9٢ ،مەلەكشا بە سوود وەرگرتن لە ديالۆگ و
فرەدەنگيى تێكستێىك بە ناونيشاىن «كودەتا» هۆنيوەتەوە كە لە بەشێكيدا هاتووە:
جادە پشتى چەماندەوە
سيگناڵى ئەژدەهاى سەفەر
نااڵندى و تەنياييمى الواندەوە
دەستى هاىن خۆشەويستم
...
وىت :ئەوە دەيان ساڵە
وتم :هانێ گيانيش لەگەڵ خۆتا ببە!
گيانم بوو بە سێ باڵندەى النەى ئەوين
لەگەڵ دڵدارا هەڵفڕين! (مەلەكشا)9٩ :1٩٩٩ ،

لە قەسيدەى دەمامك-دا ،شاعري دەنگ و كەسايەتييەىك ديكە دەخوازێت و خۆى لە پشت ئەو
دەنگ و كەسايەتييەوە حەشار دەدات ،ئەمجا هەرچى ويست و خواستەكاىن هەيە لە رێگەى
دەنگ و كەسايەىت ئەو كارەكتەرەوە رادەگەيەنێت بێ ئەوەى خۆى ئاشكرا بكات (بەرزنجى،
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 .)1٠١ :٢١١9لەم بارەيەوە زۆر جار شاعريان پشت بە كەسايەىت و قارەمانەكاىن مێژوو دەبەسنت
و وەكو دەمامىك شيعريى بەكاريدەهێنن .جەالىل مەلەكشا خۆى لە پشت دەنگ و كەسايەىت
دايكەوە حەشار دەدات و لەسەر زماىن ئەوەوە شتەكان دەدركێنێت:
من كە خۆم ناىس
وتم :دايە! من كێم و چيم؟
خەڵىك كام شار
كام مەڵبەندى رووى سەر زەوين؟
وىت :رۆڵە ...
تۆ كوردى و ديل و هەژار
نيشتامنت كوردستانە
بەاڵم ناوى نيشتامنت،
لەسەر نەخشەى جيهان نييە
بێ نيشانە!! (مەلەكشا)1٩١ :1٩٩٩ ،

4ـ4ـ رەمز و هێام
لە شيعرى نوێ و هاوچەرخدا ،رەمز و هێام لە وێنەى ئامرازێىك گوزارشتكردىن بنچينەيى و
ئيحابەخش سوودى لێ دەبيرنێت .رەنگە شاعري چ بە مەبەست بێت ياخود بە هۆى كۆمەڵێك
هەلومەرجى دژوارەوە ،پەنا بۆ زمانێىك خوازەيى دەبات ،لە رێگەى بەكارهێناىن كۆمەڵێك رەمز و
هێام و ئاماژەوە ،كە خاوەن واتا و دەاللەىت تايبەت و دياركراوبن .لە شيعرى نوێدا ئەم خەسڵەتە
ديار و بەرچاوە بە تايبەتيش لە شيعرى هاوچەرخى كورديدا ،شاعريان اليان لە رەمزە جيهاىن و
جۆراوجۆرەكان كرۆدتەوە و تێكستەكانني پێ موتوربە و دەوڵەمەند كردووە .لە شيعرە كوردييەكاىن
مەلەكشادا ،رەمز پانتاييەىك گەورەى هەيە و زۆر بە بڕشت سوودى لە جۆرەكاىن رەمز وەرگرتووە،
لە وێنەى:
أ) رەمزى ئاينيى ،لە وێنەى (ئادەم ،حەوا ،سوورەىت ياسني ،حەلالج ،خدرى زيندە ،محراب،
ميعراج...،هتد)
ب) رەمزى جيهانيى ،لە وێنەى (خاچ ،عيسا ،پيكاسۆ ،گرينيكا ،لۆركا ،كاستێلال ،هريۆشيام،
هۆالكۆ ،نريۆن ...هتد)
ج) رەمزى شيعريى( :گوڵ خەندران ،داڵ ،قەفەز ،پۆليس ،هەڵۆ ،كۆتر ،ئەبو نەواس...هتد)
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د) رەمزى كوردەوارى :هەلگورد ،چياى ئاگرى ،قەنديل ،پريۆەمەگرون ،بەردەقارەمان،
پێشەوا ،بارزاىن ،چوارچرا ،شاهۆ ،خەنجەر ،الوك ،حەيران ...هتد)
منوونە بۆ رەمزى ئاينيى:
تەنيا و غەريب
لە چوارڕيياىن گەردوونا راوەستاوم
وەكو «باوە ئادەم» تەنيا
«بەهەشت»ى خۆم لەبەر «حەوا» فڕێداوە
بەاڵم «حەوا» ...
لە دوا ژوانگەى بە جەننەىت چاوەكانيا
سێوى كاڵى دڵى بردم
رۆيى و ئيرت نەهاتەوە! (مەلەكشا)19 :1٩٩٩ ،
منوونە بۆ سوودوەرگرتن لە رەمزى جيهاىن:
ژيان «خاچ»ێىك گرانە
من وەك «عيسا»
بەرەو گردى ياخى بوونم
كێىش دەكەم
يان گاشە بەردى تاوانە
من وەك سيزيف
لە بنارى منداڵييەوە
هەتا لوتكەى مەرگى دەبەم (مەلەكشا)9٦ :1٩٩٩ ،

منوونە بۆ رەمزى خۆماڵى و كوردەوارى:
هەموو شەوێ
لە ئەوديوى ديوارەوە
باڵندەيەك ديىل قەفەز
تێى دەچريكاند
بەستەكاىن رووداواىن نيشتامن بوون
«الوك» و «حەيران»« ،سياچەمانە»ى ئەكرد بە پرد
«هەڵگورد» دەستى «شاهۆ»ى ئەگرت
لەگەڵ «قەنديل»
بۆ الى «چياى ئاگرى» ئەچوون (مەلەكشا)٢٩٢ :1٩٩٩ ،
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4ـ5ـ هێنانەوەى داستانە ميلىل و كەسايەتييە قارەمانەكان بۆ مەبەستى تايبەىت
يەكێىك ديكە لەو تەكنيكانەى لە شيعرى هاوچەرخى كورديدا دووبارە بوونەتەوە .دياردەى
ئاماژەدان بە داستانە كوردييەكاىن وەكو مەم و زين ،الس و خەزاڵ ،شريين و فەرهاد ،براميۆك،
لە شيعرى روانگەييەكاندا و بە تايبەتيش لە شيعرى «شێركۆ بێكەس»دا ئامادەييەىك بەرچاوى
هەيە (بەرزنجى .)1٠7 :٢١١9 ،هەر ئەم دياردەيەش لە شيعرى مەلەكشادا بايەخێىك زۆرى
پێدراوە و لە زۆر جێگادا ئاوێزاىن بڕگە و اليەىن دەقەكان بوون .ئەم داستان و كەسايەتييانە
بريتيني لە «:خاتوزين و كاكەمەم ،شەم و دێوانە ،عەنبەر خاتوون ،شريين و فەرهاد ،سوارو  ،كاوە،
الس و خەزاڵ ،هتد ».بۆ منوونە لە دەقێكيدا هاتووە:
ئەسپێىك سپى لەبەر دەركە حيالندى
هەزاران پەپوولە
گەمارۆى سەريان دا
«خاتوزين» بەڕێكەن بۆ الى «مەم»!
كەنيشىك خواى جواىن
باڵندەى رۆحى لەناو ركەى دەروونا
بۆ ئاسامن ئەيڕواىن!
كەنيشكە ئۆغر ىب! (مەلەكشا)7٩ :1٩٩٩ ،

تراژيديا و كارەساتەكاىن ناو مێژووى كورديش ،لەپاڵ قارەمان و كەسايەتييە نەتەوەييەكان،
جارێىك ديكە هاتوونەتە ناو شيعرى نوێى كوردى و شاعريان بە نەفەسێىك تازەوە مامەڵەيان
لەگەڵدا كردوونەتەوە .لێرەدا مەلەكشا وەكو سەمبول و ئوستوورەى مێژووى كورد ناويان دێنێت:
لە رەوىت مێژوودا
هێندێ كەس
دەبن بە ئوستوورە
...
هێندێ ناو
دەبن بە رەمز و راز
وەك بەردەقارەمان
ئاراز و چوارچرا (مەلەكشا)٢1٩ :1٩٩٩ ،
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 -5بايەخدان بە وێنەى شيعرى و زمان
لە شيعرى نوێدا وێنە بايەخێىك زۆرى هەيە ،تەنانەت دەگوترێت ئەگەر شيعر تەنيا پشت بە
وەسفى رووت و دوور لە وێنە ببەستێت ئەوە وەكو پەيكەرێىك رەقوتەق و بێ گيان دەبێت .لەم
رووەوە كۆڵرێدج دەڵێت« :شيعرى بێ وێنە و ميتافۆر هەيكەلێىك بێ گيانە ،چونكێ وێنە و ميتافۆر
بەشێىك زيندووە لەو وزەيەى كەوا گيان بە شيعر دەبەخشێت» (درو .)٠٩ :1٩٦1 ،شيعرى نوێ
و هاوچەرخ لەگەڵ لەدايكبوونيدا وێنە و رەوانبێژى تايبەت بە خۆى داهێناوە كە لە وێنەى
رەوانبێژى كۆن (چواندن و دركە و خوازە) تا رادەيەك دابڕاوە و بەدواى وێنەى تازە و هونەريدا
دەگەڕێت .لە شيعرە كوردييەكاىن مەلەكشادا ،رووبەڕووى وێنەى شيعريى تازە و هونەرمەندانە
دەبينەوە كە بااڵى دەق و تێكستەكاىن داپۆشيوە ،بۆ منوونە شاعري لە تێكستى «شمشاڵ»دا
دەڵێت:
خەم خەنجەرە و
ئەوەندە دڵ
كەوتۆتە بەر پەالمارى
كون – كون بووە وەك شمشاڵ
بۆيە كاتێ
شوانە وێڵەى شيعرێىك نوێ
قامىك خۆى بۆ رادەدێرێ
وا بە سۆز و كوڵ دەناڵێ (مەلەكشا)٢٩ :1٩٩٩ ،
لە شوێنێىك ديكەدا دەڵێت:
خەڵىك واڵىت گريانم
كێڵگەى كامتان وشك و برينگە
هەردوو چاوم پێشكەش ئەكەم
وەك شەم لەناو شەوەزەنگا
دەسووتێم و دەتوێمەوە
شەوگارى كامتان زۆر رەشە
دڵى روونم دابەش ئەكەم (مەلەكشا)٩٦ :1٢٩٢ ،

وەك ئاشكرايە شيعر زمانێىك جياوازى هەيە و پرت پشت بە ئيامژ و خوازە ،چڕيى و كورتبڕى
دەبەستێت دوور لە واتاى ساكار و راستەوخۆ .لە شيعرى نوێ و هاوچەرخدا شاعري رچەيەىك نوێ
دەگرێتەبەر كە ئەويش ئيشكردنە لەناو زمان ،تا ئەوەى شاعري دەبێت بە خاوەىن ستايل و شێواز
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و فەرهەنگى شيعريىى تايبەت بە خۆى (مەال .)٠٩ :٢١١٠ ،مەلەكشا وەك شاعريێىك نوێخواز
مامەڵەيەىك هونەرى لەگەڵ زماندا دەكات و واتا و دەاللەىت تازە بۆ وشە دادەهێنێ و لە واتا
فەرهەنگييە كۆنەكەيان دادەماڵێت ،بۆ منوونە لە وەسفى «سوارەى ئيلخاىن زادە»دا دەڵێت:
شەمى بااڵبەرز
گۆچاىن تيشىك گرت بە دەستەوە
شەوى بەزاند و
گڕى خستە ناو شەوگارى نوتەك
لە نێڵەنێڵدا
هێندە فرمێسىك رووناىك هەڵڕشت
بە الدا كەوت و
وەك تاپۆى ئاوات
لە بوومەلێڵدا! (مەلەكشا)1١٠ :1٩٩٩ ،

دەتوانني لێرەدا بە كورىت ئاماژە بۆ دوو دياردەى ديكەش بكەين ،كە لە شيعرى نوێى كورديدا و
دواتر لە شيعرى شاعريى مەبەستى ئێمەشدا وەكو دوو تەكنيىك شيعريى بەديدەكرێن .ئەوانيش
هەر يەك لە تۆپۆگرافياى دەقى شيعريى و بەكارهێناىن هونەرييانەى خاڵبەندييە .تۆپۆگرافيا
يەكێك لە ئەدگار و خەسڵەتەكاىن شيعرى نوێيە كە مەسەلەى چۆنيەىت دابەشبووىن نووسني
لەسەر رووى الپەڕەدا نيشان دەدات .لەم بوارەدا فەرهاد پريباڵ راى وايە كە تۆپۆگرافياى شيعرى
نوێ «دابەشبووىن رەشاييەكان بەسەر رووبەرى سپيدا ،واتە دابەشبووىن بارستاييە رەشەكان
(خەتەكان و حەرفەكان  )...بەسەر كاغەزى سپيدا شێوەيەىك تازە وەردەگرێت» (پريباڵ:٢١١٠ ،
 .)1١٢زۆرجار هەڵوەشاندنەوە و پەرتكردىن وشە و رستە و دەستەواژەكان هێاميەىك
دەاللەتبەخىش هەيە ،واتە ،واتايەىك نوێى باركراو لەپاڵ واتاى بنەڕەىت دەگەيەنێت .بۆ منوونە
مەلەكشا دەڵێت:
تۆ دەريامى
منيش زامێىك ناسۆرم
تينووى قومێ،
تنووكەيێ...
چ
ۆ
ڕ
ێ
ئاوم (مەلەكشا)٢٢٦ :1٩٩٩ ،
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لێرەدا وشەى «چۆڕێم كە ئاماژەيە بۆ «قومێك» ئاو ،هەڵوەشێندراوەتەوە لە شێوەى چەند «تنۆكە»ى
«پيتەكان» داڕێژراوەتە خوارەوە بێ ئەوەى بگاتە دەمى شاعري و تينوويەتييەكەى بشكێنێت .ئەمە
واتا باركراوە وێنەييەكەيەىت جگە لە واتاى وشەكان .بۆ مەسەلەى خاڵبەنديش ،ئەوە يەكێىك
ديكە لەو تەكنيكە هونەرييانەيە كە شاعري بە شێوەيەىك ورد و زانستى سوودى لێ وەرگرتووە:
كاروان ،كاروان!
كێ نوستووە ،كێ بێدارە؟
ئەم رێگايە پێدا دەچن...
هەر رێگا كۆنەكەى پارە! (مەلەكشا)1٢9 :1٩٩٩ ،

 -6ئەنجام
تەكنيك كۆمەڵێك رێوشوێن و هونەرى ئەدەىب جۆراوجۆرن كەوا بنياىت دەقى شيعريى
پێكدەهێنن و يەكانگرييى و ئۆرگانيكيى فۆرم و ناوەرۆك بە دەقى شيعريى دەبەخشێت .تەكنيىك
شيعريى بە گوێرەى قۆناغ و قوتابخانە ئەدەبييەكان هاتوون و پەرەيان سەندووە ،تا لە شيعرى نوێ
و هاوچەرخى كورديدا ئەم شكڵ و شێوە تازەيەيان بەخۆوە گرتووە .لە شيعرە كوردييەكاىن جەلال
مەلەكشادا كۆمەڵێك رەفتار و هونەرى شيعريى تازە ،لە شێوەى تەكنيىك ئەدەىب نوێدا
بەديدەكرێت ،لە وێنەى؛ شێوازى چريۆك و گێڕانەوە ،ئەفسانە ،سوود وەرگرتن لە داستاىن
فۆلكلۆرى و كەسايەتييە ميللييەكان ،رەمز و هێام و وێنەى شيعريى و زمان ،لەپاڵ خاڵبەنديى و
تۆپۆگرافياى شيعريى تازە ،منوونەى ئەو هونەرانەن كە لە شيعرەكانيدا رەنگيان داوەتەوە.
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سەرچاوەکان
ئەلف .کوردی

باڵەىك ،يادگار رەسول ( .)٢١١٠سيامكاىن تازەكردنەوەى شيعرى كوردى .1٩٩٢ – 19٩9
دهۆك :دەزگەها سپريێز.
بەرزنجى ،عەىل تاهري ( .)٢١١9كاريگەرى روانگە لە نوێگەرى شيعرى كورديدا .سلێامىن:
خانەى چاپ و باڵوكردنەوەى چوارچرا.
پريباڵ ،فەرهاد ( .)٢١١٠شيعرى نوێى كوردى  .1٩٠9 – 19٩9لە باڵوكراوەكاىن گروپى هانەى
ئيعالمى (.)٩

خالد ،عيامد وەيىس ( .)٢١١7جەڤەنگ د هۆزانا رياليستيكا كوردى دا -دەڤەرا بەهدينان 1٩7١
–  .1٩٩1دهۆك  :دەزگەها سپريێز.
رشدى ،رشاد ( .)1٩9١شێوە و ناوەرۆك .و :رەوف بێگەرد .گۆڤارى بەيان ،ژ.٦١ .
سابري ،پەرێز .)٢١١1( .بنياىت هونەرى چريۆىك كوردى .سلێامىن :دەزگاى چاپ و پەخىش
سەردەم.
سەجادى ،بەختيار و محەمەد مەحموودى ( .)٢١١٩فەرهەنگى زاراوەى ئەدەىب .سلێامىن:
دەزگاى چاپ و پەخىش سەردەم.
غازى ،چنار صديق ( .)٢١١9ئاراستێن تەكنيىك د شعرا نوى يا كوردى دا .دهۆك :دەزگەها
سپريێز.
قەرەداغى ،حەمە رەشيد ( .)٢١1٢فەرهەنگى ئازادى .نەرشى ئيحسان.
كريم ،ئازاد عبدالواحد ( .)1٩٩٠نوێكردنەوە لە شيعرى كورديدا( .نامەى ماستەر) .زانكۆى
بەغدا .كۆليژى پەروەردەى ئينب روشد.
مەال ،ئەحمەدى ( .)٢١١٠شيعر تەنيا هەر بنەمايە .هەولێر :دەزگاى چاپ و باڵوكردنەوەى
ئاراس.
مەلەكشا ،جەالل ( .)1٩٩٩كۆى بەرهەمە شيعرييەكاىن .تهران :نرش پانيذ.
بێ .عەرەىب

اطيمش ،محسن ( .)1٩9٢دير املالك .بغداد :منشورات وزارة الثقافة و االعالم.
دورو ،اليزابيث .)1٩٦1( .الشعر ـ كيف نفهمه و نتذوقه .ت :محمد ابراهيم الشوش .نيويورك ـ
بريوت.
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جيدة ،عبدالحميد ( .)1٩9١االتجاهات الجديدة يف الشعر العريب املعارص .مؤسسة نوفل
بريوت.
پێ .فارسی

حسنىل ،كاووس ( .)1٩9٩گونەهاى نوآورى در شعر معارص ايران .تهران :نرش ثالث.
شاملو ،احمد ( .)1٩9١مجموعة آثار .تهران :نگاه.
گرميال ،پري ( .)1٩٩1فرهنگ اساطري يونان و رم جلد  .٢ترجمەی دكرت احمد بهمنش .تهران:
امريكبري.
لنگرودى ،شمس ( .)1٩97تاريخ تحليىل شعر نو .جلد اول .تهران :نرش مركز.
ياحقى ،محمدجعفر .)1٩9٦( .فرهنگ اساطري و داستان وارەها .تهران :فرهنگ معارص.
يوشيج ،نيام (؟) .شعر من .تهران :جوانە.

