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A Reply 

 

By “Sherko Bekas”, Kurdish Poet (2/5/1940 - 4/8/2013)  

 

When Halabja was drowned
1
 

I wrote a long grievance letter  

To God. 

Before I read it to the people 

I recited it to a tree 

The tree wailed. 

 

A nearby courier- bird wondered 

How could I deliver the letter to God 

-If you hope that I will do it for you, he said,  

It is not in my power  

To reach the God’s empyrean. 

 

Later that night, 

Clad in black, my poetry angel  

Consolidated me saying not to be worried 

As she will take the letter up, she said, to summit, to the skies 

But not to Almighty’s own hand 

                                                           
1
 . Halabja is the name of a Kurdish town in Northern Iraq which was chemical bombarded by the Baath Party in 

1988. Five thousand people were suffocated in the matter of few minutes as a result of the operation. 



You know, she said, no body  

Has the power of see the Lord 

Thank you, I said, but you better start your journey  

 

The inspiration angel started her expedition  

And took my grievance letter with her 

The day after, she returned   

Somebody called Obeyd, 

The fourth ranked secretary of God, 

Had written following note in Arabic 

On the footnote  

Of my same letter: 

 “You silly man! 

Do translate your letter into Arabic, 

Nobody understands Kurdish here 

And we will not going to pass it to the God as well!” 

Suleymaniyeh,  14/12/2005 

 

Translated by Anwar Soltani 

  



 

  "دويچه وله"

  

مرداد) در بيمارستانی در  ١٣شنبه ( زبان، روز يک ترين شاعران کرد کس، از سرشناس شيرکو بی
کس ساکن اقليم خودمختار کردستان عراق بود و از مدتی پيش برای مداوا در  استکهلم درگذشت. بی

  برد.  سوئد به سر می

نامدارترين شاعر معاصر   رسد"، نام آخرين مجموعه از آثار منتشر شده "شتاب کن مرگ از راه می
  های سه سال آخر حيات او تا چند ماه پيش از مرگ است. نوشته  کرد در زمان حياتش، و در برگيرنده

 ١٩۶٨سالگی ( ٢٨کس نوشتن را از نوجوانی آغاز، و نخستين مجموعه شعرش را در  شيرکو بی

فعاليت سياسی خود را با ميالدی) در بغداد، پايتخت عراق منتشر کرد. او چند سال پيش از آن 
همکاری با حزب دموکرات کردستان به رهبری مصطفی بارزانی آغاز کرد. مسعود بارزانی رهبر 

کس بعدها با تشکيل اتحاديه ميهنی  اين حزب در حال حاضر رييس اقليم کردستان عراق است. بی
  کردستان به اين حزب و رهبر ان آن جالل طلبانی نزديک شد.

  کردی پيشگام شعر نو

کس به شهر رماديه در غرب  حاصل همکاری با قيام ناکام کردها عليه دولت مرکزی به تبعيد بی
قرن بيستم انجاميد. او مدتی پس از بازگشت به زادگاهش سليمانيه،  ٧٠های ابتدايی دهه  عراق در سال

  بار ديگر مجبور به ترک وطن شد.

شکيل حکومت خودگردان کردستان عراق ادامه و ت ١٩٩٢کس تا  دوران تبعيد و مهاجرت شيرکو بی
گيری شعر امروز کردی به شمار  آفرينی او در شکل گيری شاعر و نقش ها دوران اوج يافت. همين سال

  آيد که خود را از قيد و بندهای سنتی رها کرده است. می

ا به راه با ياری چند شاعر نوگرای ديگر جنبش ادبی "روانگه" ر ١٩٧١شاعر مشهور کرد در سال 
گذاران شعر امروز  شيو و لطيف هلمت از پايه انداخت و درکنار کسانی چون رفيق صابر، عبدهللا په

  شود. کردی شناخته می

کس  توان بازيافت؛ دومين کتاب بی هايش می رد "آوارگی" شاعر کرد را در مکان انتشار نخستين کتاب
های بعدی او در سوئد  عدادی ديگر از کتابدر مهاباد ايران، سومين در دمشق، پايتخت سوريه و ت

  اند. منتشر شده

کس در  کس بود. در نخستين سال اقامت بی ميزبان شيرکو بی ١٩٩٢تا  ١٩٨٧استکهلم در فاصله 
 پايتخت سوئد، جايزه معتبر "توخولسکی" از سوی انجمن قلم به او اهدا شد.

 

  



  نخستين وزير فرهنگ اقليم کردستان عراق

کس به دوست قديمی خود بارزانی پيوست و نخستين وزير  اقليم کردستان، شيرکو بیگيری  با شکل
فرهنگ حکومت خودمختار در اين منطقه شد. او که کار نوآوری در شعر کردی را از دهه سوم 

های  زندگی آغاز کرده بود در دو دهه آخر عمر بيشترين تالش خود را صرف حمايت از فعاليت
  د.فرهنگی در زادگاهش کر

کس و با همکاری  گذرد به همت بی سال از آغاز فعاليتش می ١۵موسسه انتشاراتی "سردم" که 
ها کتاب و  انتشار ده شماری از نويسندگان و روشنفکران کردستان عراق شکل گرفت و تا کنون زمينه

  نشريه فرهنگی را فراهم کرده است.

و نويسندگان معاصر ايران ارتباط داشت. او کس از جوانی با ادبيات و تعدادی از شاعران  شيرکو بی
در دو دهه گذشته با برگزاری جشنواره فرهنگی "گالويژ" در سليمانيه زمينه سفر تعدادی از 

  نويسندگان و شاعران ايرانی به اين منطقه را فراهم کرد.

و آثار  مجموعه شعر و تعدادی داستان، نمايشنامه و ترجمه به زبان کردی منتشر شده ١۴کس  از بی
کس چهارم  ها ترجمه شده است. شيرکو بی او، به ويژه پس از اقامتش در سوئد به بسياری از زبان

  سالگی در استکهلم درگذشت. ٧٣در سن  ٢٠١٣اوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  "بی بی سی"

  

 'درگذشت شاعر بزرگ کرد؛ 'بعد از مرگم موسيقی بنوازيد

 کاوه قريشی

 روزنامه نگار

  1392مرداد  14 - 2013اوت  05دوشنبه  -گرينويچ  15:41  :به روز شده
 

 

 کس شيرکو بی

مرداد ماه پس از يک دوره بيماری  ١٣ترين شاعر معاصر کرد روز يکشبه  کس، پرآوازه شيرکو بی
برد در استکهلم پايتخت  که برای معالجه در سوئد به سر می  کوتاه در سن هفتاد و سه سالگی در حالی

 .چشم از جهان فرو بستاين کشور 

در سليمانيه کردستان عراق در يک خانواده فرهنگی ديده به جهان گشود. شيرکو،  ١٩۴٠او در سال 
کس، ديگر شاعر بنام کرد در زمانه خود بود. در هشت سالگی پدرش را از دست داد و  فرزند فايق بی

 .اش به دور ماند سالگی هم از مادر و ديگر اعضای خانوده ١٣از 

 موضوعات مرتبط

وقفه شعر سرود و  سالگی وارد عرصه ادبيات شد و از اين تاريخ به بعد بی ١٧کس از  شيرکو بی
گرفت. اولين شعرهايش را در همين سن و نخستين ديوانش را به نام  زندگی پر از حادثه خود را پی

 .در بغداد به چاپ رساند ١٩۶٨مهتاب شعر" در سال "

 انسخداحافظی 'همشهری' فلور

 چند شعر از شيرکو

١ 

 های من اگر از ترانه

 گل را بگيرند



 يک فصل خواهد مرد

 اگر عشق را بگيرند

 دو فصل خواهد مرد

 سه فصل خواهد مرد و اگر نان را

 اما آزادی را

 های من، اگر از ترانه

 آزادی را بگيرند

 .سال، تمام سال خواهد مرد

٢ 

 کوه شاعر است

 درخت، قلم

 دشت، کاغذ

 رود، سطر

 سنگ، نقطه

 و من

 !ام که عالمت تعجب

٣ 

 های آسمان در برابر چشم

 ابر را

 های ابر در برابر چشم

 باد را

 های باد در برابر چشم

 باران را

 های باران در برابر چشم



 خاک را

 دزديدند،

 ها و سرانجام در برابر همه چشم

 دو چشم زنده را زنده به گور کردند

 .هايی که دزدها را ديده بود چشم

به همراه جمعی ديگر از  ١٩٧٠کس از شاعران نسل دوم شعر کردی است. او در سال  شيرکو بی
کس به همراه ديگر  روانگه" را به راه انداخت. بی"نويسندگان کردستان عراق موج ادبی نوگرای 

به  شيو، لطيف هلمت و رفيق صابر از بنيانگذاران شعر نو کردی شاعران هم نسل خود مانند عبدهللا په
 .رود شمار می

عراق را ترک و يک سال بعد به سوئد رفت و تا  ١٩٨۶کس، به دليل مشکالت سياسی در سال  بی
به مدت پنج سال آنجا زندگی کرد. در نخستين سال مهاجرت، "نگوار کارلسن" نخست  ١٩٩٢سال 

کرد. همچنين در توخولسکی"، مدال افتخار در ادبيات را به او تقديم "وزير وقت سوئد جايزه جهانی 
همان سال يک انجمن مدنی در شهر فلورانس ايتاليا به وی لقب "همشهری" اعطا کرد. او پس از 

کسب خودمختاری کردها در عراق به کردستان بازگشت و به عنوان اولين وزير فرهنگ در حکومت 
 .اقليم کردستان عراق (اداره سليمانيه) شروع به کار کرد

 ٢٠٠٩مجموعه شعر منتشر شده است. مجموعه آثار او در سال  ١۴کس  بی در زمان حيات از شيرکو
ها"، "صليب و مار"، "سايه و آزادی"، "صندلی" از  صفحه به چاپ رسيد. "دره پروانه ٨٠٠٠در 

جمله کتابهای شعر وی هستند. عالوه بر شعر، از شيرکو نمايشنامه، نثر و داستان نيز منتشر شده 
نوشته ارنست همينگوی و "عروسی خون" اثر فدريکو گارسيا لورکا نيز از است. "پيرمرد و دريا" 

 .های به چاپ رسيده وی هستند جمله ترجمه

فرانسوی، آلمانی،   انگليسی،  ترکی،  های دنيا مانند عربی، آثار اين شاعر کرد به بسياری از زبان
و مترجمانی همچون سيدعلی سوئدی و نروژی ترجمه شده است. در ايران نيز شاعران   ايتاليايی،

مرادی  مجاور، محمد رئوف ای، عزيز ناصری، رضا کريم صالحی، فرياد شيری، مريوان حلبچه
 .اند آثارش را به فارسی ترجمه کرده

های اشعار وی را به فارسی و با صدای  شيرکو با احمد شاملو آشنا بود. شاملو هم قطعاتی از ترجمه
ای" گالويژ" در  ديک به دو دهه اخير جشنواره فرهنگی منطقهخود بازخوانی کرده بود. در نز

سليمانيه بستری برای تعامل بيشتر شاعران و نوسيندگان ايرانی با اهالی فرهنگ کردستان عراق و 
ادبيات عرب بوده است. آشنايی شاعرانی مانند سيد علی صالحی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، 

 .تر محصول اين دوران استکس، بيش علی باباچاهی و شيرکو بی

 کس؛ ميان شعر و سياست بی

گرای اتحاديه ميهنی کردستان عراق نزديک بود و از  کس به لحاظ سياسی به حزب چپ شيرکو بی
 .رفت ياران قديمی جالل طالبانی، رهبر اين حزب و رئيس جمهور عراق به شمار می



در کنار اتحاديه ميهنی عليه حکومت عراق را مبارزه کرد. بعد از شکست قيام  ١٩٧۴کس در سال  بی
 ١٩٨۴به سلمانيه برگشت. در سال  ١٩٧٩کردها به شهر رماديه در غرب عراق تبعيد شد و در سال 

در حمايت از قيام کردها و برای خودداری از دريافت جايزه "قادسيه صدام" بار ديگر شهر را ترک 
 .کوهستان" شد؛ جايی که محل اسکان نظامی کردها عليه حکومت عراق بودکرد و عازم "

سمت وزارت فرهنگ اقليم کردستان را به عنوان اولين مسئوليت رسمی  ٩٢شاعر کرد که در سال 
با همکاری چندين تن از نوسيندگان و روشنفکران کردستان عراق  ١٩٩٨خود پذيرفته بود، در سال 

ها  نشريه، ده ١٠سال فعاليت خود بيش از  ١۵ريزی کرد. اين موسسه در  يهرا پا "انتشارات "َسردَم
کس تا واپسين لحظات رياست موسسه "َسردَم"  کتاب و محصول فرهنگی ديگر منتشر کرده است. بی

 .را به عهده داشت

 رسد بشتاب، مرگ از سر می

 

 کس و احمد شاملو شيرکو بی

اند. گزافه نيست اگر او را پر خواننده ترين شاعر  ناميدهکس را "امپراتور" شعر کردی  شيرکو بی
 .معاصر کرد بدانيم

رسد" عنوان آخرين کتاب  ها پيش صدای مرگ را شنيده بود. "بشتاب مرگ از سر می شاعر از مدت
نوس" در سليمانيه به چاپ رسيده است. اين کتاب  غزل"اين شاعر کرد است که از سوی انتشارات 

 .شاعر است ٢٠١٣های سه سال اخير تا آغاز سال  نوشتهدربرگيرنده دست 

شيرکو خود در معرفی اين کتاب گفته است: "ترکيبی است از تصاوير زندگی که با تخيل شاعر در 
است. سراسرنمايی رنگارنگ، از روياهای خودم و مردم سرزمينم. از عشق مقدس به زن،   آميخته

 ".طبيعت و آزادی

اش که اندک زمانی قبل از مرگ منتشر  نامه مرگ از اين هم به شاعر نزديک تر شده بود. در وصيت
خواهد، اگر شهرداری شهرش اجازه دهد، در "پارک  شد، نوشت که "شلوغی" را دوست ندارد. می

ر محل سليمانيه" دفن شود. تاکيد کرده بود همانجا بماند و د ١٩۶٢آزادی" و کنار يادبود "شهدای سال 
 .ای باز شود برای شاعران، نويسندگان و دختران و پسران عاشق دفنش کافه

 ."کس وصيت کرده است در مراسم ختمش "موسيقی نواخته شود شيرکو بی

 

 



  "رووداو"

 ش�ركۆ ب�كهس كۆچی دوايی كرد 

4/8/2013  

 
 شYركۆ بYكهس 

 ههولYر -رووداو
 

 ههرYمی كوردستان ، له و\تی سوYد كۆچی دواييكردشاعيری نYودار و يهكهمين وەزيری رۆشنبيريی 
. 
 

شYركۆ بYكهس ، له حهفتاكانی سهدەی رابردووەوە ، وەك يهكYك له نYودارترين شاعيرەكانی كورد 
نYوبانگی دەركرد، ئهو كه يهكYكبوو له دامهزرYنهرانی رەوتی روانگه له ئهدەبی كورديدا، له ئهدەبی 

ههروەها له دوای راپهڕينيش دەزگايهكی گهورەی چاپ و بهرگريدا رۆ^Yكی گرنگی ههبوو، 
 . ( ب`وكردنهوەی دامهزراند به ناوی (دەزگای چاپ و پهخشی سهردەم

 
ەوە له نزيكهوە ئاگاداری پڕۆژەی رووداو بوو، ههر ئهوكاتيش 2008شYركۆ بYكهس ههر له سا^ی 

فيشنالYتی و پYشكهوتوويی تۆڕی چهند ناوYكی بۆ رۆژنامهی رووداو پYشنيازكردن، زۆر هيوای به پڕۆ
ميديايی رووداو ههبوو، دوايين قهسهكردنيشی لهگهڵ ميديای كوريدا، بۆ رووداو بوو ، له چوارچYوەی 

 . ( ديكۆمYنتارييهكدا لهسهر (عهبدو^` جهوههر
 

تۆڕی ميديايی رووداو ، هاوخهمی خۆی لهگهڵ ههموو نهتهوەی كورد رادەگهيYنb، به بۆنهی كۆچی 
 .شYركۆ بYكهس، د^نهوايش بۆ دۆست و خزمان و بنهما^هكهی دەخوازYتدوايی 

 
من نامهوYت له هيچ كام له گرد و گردۆ^هكهكاندا بنYژرYم، كه ديارن و ناويان دەبرYت، يهكهم 
لهبهرئهوەی پڕبوونهتهوە و دووەم لهبهرئهوەی من حهز له قهرەبا^غی زۆر ناكهم، من حهز دەكهم به 

و يانه   و هه^پهڕكb و گۆرانی  و دەنگی مۆسيقا   ی شارەكهم و پياو و ژن  خه^ك مردووييش نزيكی ئهو 
 .جوانهكانی پاركی ئازادی بم

 
ئهم دYرانه بهشYكن له وەسيهتنامهكهی شاعيری نYوداری كورد شYركۆ بYكهس، كه چهند سا^Yك بهر له 

 .نهخۆشكهوتنی ب`ويكردەوە
 



سلYمانی   له شاری١٩٤٠رد فايهق بYكهس بوو، لهسا^ی كو  ناسراوی  شاعيری  شYركۆ بYكهس، كوڕی
 .و به يهكYك له شاعيرە ناسراوەكانی كورد دادەنرYت لهسهدەی رابردوودا لهدايكبووە 

 
ئهو لهگهڵ چهند نووسهرYكی ديكهدا له حهفتاكانی سهدەی رابردوو رەوتی روانگهيان دامهزراند، له 

 .ەو^هتی له بواری شيعردا وەرگرتووەشيعر و ئهدەبی كورديدا، دەيان خه\تی نYود
له سوYد خه\تی توخۆلسكيی پYبهخشراوە، كه يهكYكه له خه\ته گهورەكانی بواری  1998لهسا^ی 

 .ئهدەبيات له جيهاندا
 

چووە دەرەوەی كوردستان و له و\تی سوYد نيشتهجYبوو ، له سا^ی  1986شYركۆ بYكهس لهسا^ی 
 . گهڕاوەتهوە كوردستان 1992

 
ۆ بYكهس، زياتر وەك اليهنگرYكی يهكYتی نيشتمانيی كوردستان ناسرابوو، چهندين شيعری لهسهر شYرك

 .شههيدانی ئهو حيزبه ههيه، ههروەها سروودی يهكYتيش له شيعری شYركۆ بYكهسه
 

به\م ئهوەی شYركۆ بYكهس بۆ يهكهمجار له ههڤپهيڤينYكی رۆژنامهی (رووداو)دا ئاشكرايكردووە 
 يهكYك بووە له ئهندامانی (كۆمه^هی ژيانهوەو يهكسانی كورد) كه ناسراوبوو به (كاژيك ئهوەيه كه ئهو

 .دا دامهزرابوو1959، كه رYكخراوYكی نهتهوەيی بوو له باشووری كوردستان لهسا^ی (
وەك خۆی دەيYgت دواتر بووەته بهرپرسی لقی سلYمانی ئهو رYكخراوە، شيعرYكی لهسهر شههيدبوونی 

پاسۆك) ب`وكردەوە، دوای شههيدبوونی -هكهمين سكرتYری (پارتی سۆسياليستی كورد فهتاح ئاغا، ي
لهشهڕی حاجی ئۆمهران دا، له ريزی پYشمهرگهكانی پارتی ديموكراتی كوردستان، كه فهتاح ئاغاش 

 .يهكYكبوو له ئهندامانی كاژيك له حهفتاكاندا
كه له شهڕی ناوخۆدا كوژرا، كه ئهويش  بYكهس شيعرYكی بۆ گيان لهدەستدانی مالزم كهريم نووسيوە،

يهكYكبوو له ئهندامانی كاژيك و دواتريش ئهندامی مهكتهبی سياسی پاسۆك، لهكاتی گيان لهدەستدانيشيدا 
 . ئهندامی مهكتهبی سياسی پارتی بوو

 
شYركۆ بYكهس، كهسYكبوو ههر له سهرەتای دامهزراندنی رووداوەوە وەك رۆژنامه، ئاگاداری 

 .، چهند ناوYكيشی بۆ رۆژنامهكه پYشنيازكردپڕۆژەكهبوو
 

ههروەها زۆر د^خۆشبوو باوەڕی به پYشكهوتنی تهلهڤزيۆنی رووداو ههبوو، دوايين ههڤپهيڤين و 
قسهشی لهگهڵ ميديای كورديدا بۆ تۆڕی ميديايی رووداو بوو، له چوارچYوەی ديكۆمYنتارييهكدا لهسهر 

 .دامهزرYنهرانی كاژيكژيانی عهبدو^` جهوههر، كه يهكYكبوو له 
 

 :ديوان و كتYبی شيعريی خۆی ب`وكردووەتهوە كه ديارترينيان ئهمانهن 30شYركۆ بYكهس پتر له 
 

 خاچ و مار و رۆژژمYری شاعيرYك
 

 دەربهندی پهپووله
 

 رەنگدان
 

 كورسی
 

 گۆڕستانی چراكان
 



 ئYستا كچYك نيشتمانمه
 

 .بگات) بوودوا كتYبيشی ديوانی (خYراكه.. مردن خهريكه 
 

ههندYك له شيعرەكانی وەرگYڕدراونهته سهر زمانهكانی جيهان وەك، عهرەبی، توركی، فارسی، 
 .ئينگليزی، سويدی، دانيماركی، فهرەنسی، ئيتالی و ئه^مانی

 
شYركۆ بYكهس، له يهكهم كابينهی حكومهتی ههرYمی كوردستان لهسهر ليستی يهكYتی نيشتمانی 

 .شنبيریكوردستان كرايه وەزيری رۆ
 
 .دامهزرYنهر و بهڕYوەبهری دەزگای چاپ و پهخشی سهردەم بوو له سلYمانی 
 

 .يYنرايه ستۆكهۆ^می پايتهختی سويد ، به هۆی نهخۆشی له سلYمانييهوە گه2013ی نيسانی 17رۆژی 
 

له غهريبيدا    2013ی 8ی 4دوای پترله سb مانگ مانهوە له نهخۆشخانهيهكی سويد، دوانيوەڕۆی 
 .دواييكردكۆچی 

 
 :شYركۆ بYكهس له بهشYكی وەسيهتنامهكهيدا دە^Yت

 
و باخچهيهكی   و ديوانهكانم و وYنهكانم ببرYن بۆ شوYنی مهزارەكهم، با كافتريايهك با كتYبخانهكهم 

و كوڕی د^دار ببنه ميوانم ، من  و كچ   وسهران و نو  بچكۆالنه لهو شوYنهدا ههبYت، بۆ ئهوەی شاعيران
و دوای مردنی خۆم ببينم، دەمهوێ بهدەم   Yستاوە بهچاوی خهياڵ تهماشای ئهو پاركه بكهمدەمهوێ له ئ

و سروودی (خوايه وەتهن ئاواكهی)ـهوە ئا\ی كوردستانم  و ئه^` وەيسييهكهی مهردان  چريكهی ديالن 
 bچرابYوە پYت، لهناو مهزارەكهمدا ت تYبدرYم، من دەمهوێ له پرسهكهمدا مۆسيقا لYژرYابلۆی جوانی و بن

بYكهس)ەوە خه\تYكی سا\نه )و بهناوی   هونهرمهندانی شارەكهم هه^بواسن، من دەمهوێ دوای خۆم
و خهرجی ئهم خه\تهيش لهو  و بدرYته جوانترين ديوانه شيعری هه^بژYردراوی ئهو سا^ه  تهرخانبكرێ 

  .ميراته بدرێ كه جYيدەهgYم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  "رووداو"

 کورد شاعير�کی ناوداری لهدەستدا 

  07:58دوYنb کاژYر  نامۆ عهبدو^`لهاليهن 

 

 شYرکۆ بYکهس 

شYرکۆ بYکهس ديارترين شاعيری سهدەی بيست و يهکهمی کورد، که رۆ^Yکی بهرچاوی  -ههولYر 
گYرابوو له بهرەوپYشبردنی رYبازی شيعری ئازادی کوردی، رۆژی يهک شهممه له شاری ستۆکهۆ^م له 

ی.ن.ک) )سويد کۆچی دوايکرد. ئهم ههوا^ه راگهياندنی يهکYتی نيشتيمانی کوردستان 
  .ساڵ بوو ٧٣  شYرکۆ تهمهنی   ب`ويکردەوە. 

شYرکۆ، که پۆستی با\ی وەکو وەزير و سهرۆکی دەزگايهکی پهخشی گرتبووە ئهستۆ، رووبهرووی 
مهرگ بووەوە دوای جهنگYکی قوڵ که ماوەی چهندين مانگ بوو لهگهڵ شYرپهنجهی سييهکاندا دەيکرد. 

کاری سهرەکی مردنهکهی شYرپهنجه تائYستا پزيشکهکان هيچ ههوا^Yکيان ب`ونهکردۆتهوە که ئايا هۆ
  .بووە

شاری سلYمانی له خانهوادەيهکی شاعير هاتۆته دونياوە.  له  ١٩٤٠ی ئاياری سا^ی  ٢شYرکۆ له رۆژی 
  .کوڕی فايهق بYکهسه، که بهههمانشYوە شاعيرYکی ناوداری سهردەمی خۆی بوو

 

بهسهر بردووە که کاريگهری له سهردەمYکی ناههمواردا   شYرکۆ سهرەتاکانی ژيانی له کوردستان 
  .دا نوسراون” بهرگری“قو^يان بهسهر ئهو نوسينانهی شYرکۆوە دەردەکهون که لهفۆرمی شيعری 

بهشYکی زۆری شيعرەکانی شYرکۆ پياهه^دانه به ناسيۆناليزمی کوردی (ياخود کوردايهتی) دا و له  
   .کورد دەکهوتن ەکاندا له راديۆنی دەنگی گهلی کوردستانهوە بهرگوYی ١٩٨٠سا\نی 

له  شYرکۆ له رووی ئايدۆلۆژيای سياسييهوە کهسYکی نزيک بووە له يهکYتی نيشتيمانی کوردستان. به\م
ديدارYکيدا لهگهڵ رۆژنامهنوسی رووداو، رەنج سهنگاوی، که بڕيارە ئهمشهو له تهلهفزيۆن 

دەی پارتهکانی تری ب`وبکرYتهوە، شYرکۆ باس لهوە دەکات که پهيوەندی دۆستانهی لهگهڵ سهرکر
کوردستاندا ههبووە. ديارترينيان مهال مستهفا بارزانی و ئيدريس بارزانين که شYرکۆ دە^Yت 

  .ههردووکيانی ديووە و نامهی لهگه^دا گۆڕيونهتهوە



شوناسی ئهدەبی مۆدYرنی “ رەنج سهنگاوی، که شاعYرYکی دياری گهنجی کوردستانه، دە^Yت شYرکۆ 
 .ئهو به ستايلYکهوە جYگير نييه“اوەڕۆکی شيعرەکانی شYرکۆوە، رەنج دە^Yت لهبارەی ن” نهتهوەيهکه.

سهرجهم ژانر و شYوازەکانی نوسينی پYکهوە ئاوYتهکردووە و شتYکی لYدەرچووە که بووبه مۆرکYکی 
  ”.شYرکۆيی

شYرکۆ دامهزرYنهری رYبازی ئهدەبی روانگهيه، که گۆڕانی راديکا^ی بهسهر فۆرم و ناوەڕۆکی 
  شيعری

لYرەوە شYرکۆ سهردەمYکی نوێ جYگير دەکات له شيعری  .گۆرانی شاعير  کورديدا هYنا له دوای 
کورديدا، که کYش و سهروا سنوور بۆ شاعير دانانYت و بايهخی سهرەکی له رووخسارەوە 

  .دەگوازرYتهوە بۆ ناوەڕۆک

دی ئهنفال ، دوو ساڵ پYش ئهوەی ميللهتهکهی رووبهڕووی شا\وی جينۆساي١٩٨٦شYرکۆ سا^ی 
ببYتهوە، کوردستان بهرەو و\تی سويد جYدەهYgYت. لهوێ تهنيا پYنج ساڵ ژيان بهسهردەبات و سا^ی 

  .دەگهڕYتهوە سلYمانی  ، دوای راپهڕينی کوردانی باشوور دژی رژYمی سهددام، ١٩٩٢

و  ديارترين بهرههمهکانی شYرکۆ، که بهشYوەيهکی سهرەکی بهسهر ژانرەکانی ئهوينداری 
 کاوەی ئاسنگهر“ ، )”١٩٩١دەربهندی پهپووله (“مانپهروەری و بهرگريدا دابهشبوون، بريتين له نيشتي

بهرگی سYيهمی ديوانی شYرکۆ ب`وکراوەيهوە که  ١٩٩٥و چهندين بهرههمی تر. سا^ی   ”)١٩٧١(
دا ”ديوانی شYرکو“دواين ئهو هۆنراوانهی له خۆگرتوبوو که شYرکو دەيويست له ژYری ناوی 

Yنهوەکۆبکر.   

ئاکتيڤيست) بهسهربردووە. بهشداری کاريگهری کردووە له (شYرکۆ بهشYکی تهمهنی وەکو چاالکوان 
خۆپيشاندانهکان که بۆ دۆزە کوردييه فراوانهکانی وەکو رزگاری عهبدو^` ئۆجهالن رYکخرابن يان 

 ٢٠زياتر له دژی نادادپهروەری کۆمه\يهتی له ههرYمی کوردستان. دوای گهڕانهوەی بۆ کوردستان 
ساڵ لهمهوبهر، شYرکۆ ژمارەيهکی زۆر هۆنراوەی تهنز ئامYزی نوسييوە لهسهر ئهو گهندە^يانهی که 

ئهزموونی حوکمڕانی کوردی لهژYری دەسه\تی پارتی ديموکراتی کوردستان و (ی.ن.ک)، دوو پارته 
   .ئازاديخوازەکهی پYشتردا، ناشيرن کردووە

ئهو سنوورانه نابڕن که شاعيرانی کالسيک پهيڕەويان دەکرد، به^کو شيعرە ئازادەکانی شYرکۆ تهنيا 
نوسينهکانی ههندYکجار لYدان بوون له تابووە ئاينييهکان که ژمارەيان زۆرە له کۆمه^گا موسgمانهکانی 

رۆژهه\تی ناوەڕاستدا. بههۆی ئهمکارەيهوە، فتوای کوشتنی لهاليهن ئيسالمييه توندڕەوەکانی 
  .ەرکرابووکوردستانهوە بۆ د

به\م خا^Yک شYرکۆی لهگهڵ ئيسالمييهکاندا که کۆکردبووە که ئهويش دژياتی ههردوواليان بوو بۆ ئهو 
ئيسالمييهکان دژی بوون چونکه  .ههو\نهی له کوردستان دەدران بۆ گۆڕينی رYنوسی کوردی بۆ التين

هلف و بYی عهرەبی نوسراوە، دەترسان ئهو کارە وا له کورد دەکات هيچی تر نهتوانن قورئان، که به ئ
بخوYننهوە، هاوشYوەی ئهوەی که کهمتر له سهدەيهک لهمهوبهر له تورکيا روويدا کاتYک ئهتاتورک 

ئهلفوبYی عوسمانييهکانی گۆڕی بۆ التين. شYرکۆ دەترسا که ئهو کارە دەبYتههۆی پشتگوYخستنی برYکی 
  .زۆری بهرههمی ئهدەبی کوردی هاوشYوەی شيعرەکانی خۆی

Yکی شYردراون بۆ سهر چهندين زمانی بيانی وەکو ئينگليزی و چهند زمانYرکۆ شيعرەکانی وەرگ
  .ئهوروپی. براوەی چهنين خه\تی ناوخۆی و بيانييه بۆ ئهدەبيات وەکو خه\تی تۆخۆلسکی سويدی



کرايه وەزيری رۆشنبيری. پاشان بووە   له يهکهم کابينهی حکومهتی ههرYمی کوردستان شYرکۆ
دەزگا و پهخشی سهردەم، دامهزراوەيهکی چاپ ب`وکردنهوە که سهدان پهرتوکی ئهدەبی سهرۆکی 

 .خستۆته کYتبخانهی کوردييهوە
 

 :راستکردنهوە
لهم بابهته پYشتر به هه^ه نووسرابوو شYرکۆ دوای شهڕی ناوخۆ بووەته وەزير، له کاتYکدا ئهو وزيری 

  .ئهدەبييهکانی به هه^ه به شيعر دانرابوو مه يهکهم کابينه بووە. له ههمان کاتدا يهکb لهبهرهه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  "هاو\تی"

  

 ش�ركۆ ب�كهس كۆچی دوايكرد

   :0 کۆمYنت | 2013, 05ئاب  :رۆژی ب`وکردنهوە

  

 هاو:تی

ب�كهس لهاليهن رەئوف ب�گهرد هاوڕ�ی ههوا�ی كۆچی دوايی شاعيری ناوداری كورد ش�ركۆ 
 .نزيكيهوە بۆ هاو:تی پشتراستكرايهوە

رەئوف ب�گهرد كه هاوكات سهرنوسهری گۆڤاری سهردەمه رايگهياند لهاليهن تيمی پزيشكيهكهيهوە 
 .لهسويد پهيوەندييان پ�وەكراوەكه كه ئهمرۆ ش�ركۆ ب�كهس كۆچی دوايكردوە

سل�مانی   ) لهشاری١٩٤٠(  و لهسا�ی  كورد فايهق ب�كهس  یناودار  شاعيری  ش�ركۆ ب�كهس، كوڕی
 (١٩٨٦)دا بهناوی تريفهی هه�بهست چاپكردووە، له (1968لهدايكبووە، يهكهمين شيعری لهسا�ی (

) لهو:تی سويد بووەو پاشان گهڕاوەتهوە ١٩٩٢- ١٩٨٧و:تی ع�راقی بهج�ه�شتووە، لهسا�هكانی (
  .بۆ كوردستان

كورد دادەنر�ت دواين ديوانی بهناوی   هاوچهرخی  ك لهشاعيرە نو�خوازەكانیش�ركۆ ب�كهس بهيهك�
 ) ئاداری ئهم سا�دا بKوكردەوە، 16له (” خ�راكه خهريكه مهرگ بگات“

) بههۆی خراپبوونی تهندروستيهوە رەوانهی و:تی ٢٠١٣) نيسانی سا�ی (٢٨ش�ركۆ ب�كهس له (
 .و ئهمرۆ يهكشهمه كۆچی دوايكرد سويدی كراو 

و گهلی كورد بهگشتی  بهناوی ستافی رۆژنامهی هاو:تيهوە سهرەخۆشی لهكهسوكاری بهتايبهتی
 .دەكهين بههۆی ما�ئاوايی مامۆستا ش�ركۆ ب�كهسهوە

  

  

  



  ی" "سبه

 س كۆچی دواييكرد... ژيان و وەسYتنامهکهی  شYركۆ بYكه

 

 :)ی سبه(
مڕۆ، شاعيری  ڕۆی ئه ركردن، پاشنيوه سه چارهو\تی سويد بۆ   ی له وه ) رۆژ مانه13دوای سb مانگ و (

 .كۆچی دواييكرد  تاراوگه  س له ناوداری كورد شYركۆ بYكه
كاتی   مڕۆ به كی ئه ) خوله4:10عات ( ياند: سه ^ی شاعيری كۆچكردو رايگه سی هاوه بهرزان بYكه

ی سويد، به نهخۆشی س له نهخۆشخانهی کارۆلينسا له ستۆکهۆ^می پايتهختی و\ت كوردستان شYركۆ بYكه
 . وتوه لYدان كه  شYرپهنجهی سييهکان، د^ی له

 
 ی كه خۆشييه نه

)ی 17شYركۆ بYكهس، دوای ئهوەی بۆ ماوەيهك ژYكانی دەنگی تYكدەچYت و دەنگی دەنوسYت، رۆژی (
كه ستۆكهۆ^می پايتهختی سويد، سهرجهم ئهو پشكنينانهی پزيش  نرايه يه )، له سلYمانييهوە گه2013نيسانی (

، يهكYك له ژYكانی قوڕگی توشی پسان بوە، ئهميش بههۆی  تايبهتييهكانی بۆيان كردوە باسيان لهوەكردوه
 .ماندوبونی زۆرەوەيه

جگه لهوەی سييهكانيشی بههۆی زۆری كYشانی جگهرەوە توشی شYرپهنجه ببو، به ئهستهم قسهی بۆ 
ی رابردو  فته ی هه وكاته بو، تا ئه دەكرا، به\م رۆشتن و خواردن و هه^سوكهوتی رۆژانهی ئاسايی

 . و ناجYگير بوه  ندروستی تYكچوه باری ته  ياند: كه كان رايانگه ك تYكچو و پزيشكه يه ندروستی تاڕاده ته
 

 ژيان و بهرههمهکانی
سلYمانی   ) له شاری2/5/1940کورد فايهق بYکهس و له (  ناوداری  شاعيری  شYركۆ بYكهس، کوڕی

يرYكی گهورەی كوردە، كوڕی شاعيری ناوداری كورد فايهق بYكهسه، لهگهڵ چهند ، شاع لهدايکبوە
نوسهرYكی تردا له حهفتاكانی سهدەی رابردودا رەوتی روانگهيان دامهزراندوە، كه بهيهكYك له گروپه 

 .چاالكهكانی بواری ئهدەبياتی كوردی لهسهدەی رابردودا دادەنرYت
، تائYستا دەيان  شاعيرە بهناوبانگهكانی شيعری كوردی ناسراوهشYركۆ بYكهس به يهكYك له تازەگهر و  

له سوYد خه\تی  1998خه\تی نYودەو^هتی له بواری شيعردا وەرگرتوە، ديارترينيان له سا^ی 
  كYك له يه  توخۆلسكيی پb بهخشراوە، كه يهكYكه له خه\ته گهورەكانی بواری ئهدەبيات له جيهاندا، به

 .کورد دادەنرYت  هاوچهرخی  شاعيرە نوYخوازەکانی
) له و\تی 1992-1987له سا^هکانی (  ) و\تی عYراقی به جYهYشتوه1986س له سا^ی ( شYركۆ بYكه

  .سويد بوە و پاشان گهڕاوەتهوە بۆ کوردستان
) كتYبی شيعرييه، بهشYك له شيعرەكانی وەرگYڕاون بۆ زمانهكانی "عهرەبی و 30خاوەنی پتر له ( 

و ئينگليزی و سوYدی و دانيماركی و فهرەنسی و ئيتالی و ئه^مانی و ههنگاری و دوا  توركی و فارسی
 .كاريشی بهڕYوەبهری دەزگای چاپ و پهخشی سهردەم بو له شاری سلYمانی

 
 ی كه سYتانامه وه



 .تی يه كه قه ده  مه ئه  كه  وه كی ب`وكرده يه سYتنامه س وه وتنی، شYركۆ بYكه خۆشكه دوای نه
 

 ..شاعير  نامهی (شYركۆ بYكهس)یوەسيهت
من نامهوYت له هيچ كام له گرد و گردۆ^هكهكاندا بنYژرYم كه ديارن و ناويان ئهبرێ، يهكهم  ”

لهبهرئهوەی پڕبونهتهوە و دوەم لهبهرئهوەی من حهز به قهرەبا^غی زۆر ناكهم، من ئهمهوێ ئهگهر 
Yگهم پYرەوا ببينن كه له پاركی سهرۆكی شارەوانی و ئهنجومهنی شارەوانی شارەكهم ر bبدا و ئهوەم پ

)ی سلYمانيهوە بمنYژن، ئهوێ خۆشترە و 1963ئازاديدا و به تهنيشت مۆنۆمYنتهكهی شههيدانی (
و دەنگی   ی شارەكهم و پياو و ژن  تهنگهنهفهس نابم، من حهز ئهكهم به مردويش نزيكی ئهو خه^كه

 .ئهو پاركه بم و يانه جوانهكانی  و هه^پهڕكb و گۆرانی  مۆسيقا 
و باخچهيهكی بچكۆالنه   و ديوانهكانم و وYنهكانم ببرYن بۆ شوYن مهزارەكهم، با كافتريايهك با كتYبخانهكهم 

و كوڕی د^دار ببنه ميوانم، من ئهمهوێ له  و كچ   سهران و نو  لهو شوYنهدا ههبYت بۆئهوەی شاعيران
وای مردنی خۆم ببينم، ئهمهوێ بهدەم چريكهی و د  ئYستهوە بهچاوی خهياڵ تهماشای ئهو پاركه بكهم

و سرودی (خوايه وەتهن ئاواكهی)ـهوە ئا\ی كوردستانم تYوە  و ئه^` وەيسيهكهی مهردان  ديالن 
 bچرابYت، لهناو مهزارەكهمدا تابلۆی جوانی  پYبدرYم، من ئهمهوێ له پرسهكهمدا مۆسيقا لYژرYو بن

و بهناوی (بYكهس)ەوە خه\تYكی سا\نه   هوێ دوای خۆمهونهرمهندانی شارەكهم هه^بواسن، من ئهم
و خهرجی ئهم خه\تهيش  و بدرYت به جوانترين ديوانه شيعری هه^بژYردراوی ئهو سا^ه  تهرخان بكرێ 

 .لهو ميراته بدرێ كه جYيدەهgYم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  " "ئاوYنه

  

 كرد  دوايی  شاعير كۆچی  سی ش�ركۆ ب�كه

 

 س  شاعيری ناسراوی كورد شYركۆ بYكه

  - ش ش -سويد  راپۆرت ,ئاب 4

  هۆی به  شاعيری  ی-س شYركۆ بYكه  ستدانی ده ، گيان له ی كه ركردنه سه چاره  تيمی  رشتياری رپه سه
 .ياند راگه  وه يه كه خۆشييه نه

  شاعيری  سی شYركۆ بYكه  ری سه چاره  تيمی  رشتياری رپه د، سه حمه نيوز: د. سامان ئه ئاوYنهسويد، 
ياند، كاتژمYر  راگه  نيوزی ئاوYنه به  وه سويده ، له ممه كشه مڕۆ، يه مYك پYش ئYستا ئه كوردستان، كه  ی وره گه

كورد، شYركۆ   ی وره گه  كهۆ^م، شاعيریستۆ  شاری له  ی كه خۆشخانه نه مڕۆ له ئه  رۆی پاش نيوه  ی2:35
 . ستداوه ده له  س، گيانی بYكه

 
  وا^ی ، هه وه دوپاتيشيكرده . كانيدا بوه نزيكه  سه و كه سوكار نYو كه شاعير له  ی-س ياند، بYكه راشيگه

 . ياندبYتی تائYستا گه  وا^ه ناخۆشترين هه  ستدانی ده گيانله
 

و  زۆر قورس  ی كه خۆشييه ڕاستيدا نه ياندبو "له راگه  ی ئاوYنه  ی نامه فته هه د، به حمه پYشتر د. سامان ئه
 ." ركردنی سه درYت بۆ چاره و^Yك ده مو هه ، هه ترسناكه

 
 : ی كه ژياننامه ك له يه كورته

 
 1940سا^ی  له  س، ه ق بYكه ری كورد، فايه روه و نيشتيمانپه بانگ ناو س، كوڕی شاعيری به شYركۆ بYكه

مين  كه يه 1968سا^ی  ، له وه سا^يدا ب`وكرده 17نی  مه ته مين شيعری خۆی له كه يه  دايكبوه سلYمانی له له
ك  يه سته ڵ ده گه دا له 1970سا^ی  . له غدا چاپكردوه به ست، له ^به ی هه ناوی، تريفه شيعری به  ^ه كۆمه

شۆڕشی رزگاريخوازی  ، له وه ان ب`وكرده، ي بی، روانگه ده وازی ئه دا بانگه ری ديكه شاعيرو نوسه
 . وه ته زمانی كوردی ب`وكردوه شيعری به  ^ه كۆمه 14  ، تائYستا زياد له شداريكردوه كورددا به

 
می  ^ه ی قه ن يانه اليه دا له1987/1988سا^ی  له  شيعرو داستانی شيعری نوسيوه  و چيرۆكه  شانۆنامه
 . خشراوه خۆ^سكی، پYبه بی، تۆ ده \تی ئه خه  وه سويدييه

 



نسی،  ڕه ^مانی، فه ك ئينگليزی، ئه وه  رگYڕدراوه كان وه بيانييه  زمانه لb له كانی بۆ گه شيعره شYك له به
 .و فارسی بی ره ئيتا^ی، سويدی، توركی، عه

 
مسا^دا  ئاداری ئه 16  رگ بگات) له مه  ريکه خه  ناوی (خYراکه س، دواين ديوانی به شYركۆ بYكه

  و\تی له  ر روی سه چاره  ستی به مه به  وه ندروستييه ته  باری  تYكچونی  هۆی شدا به م دواييانه . له وه ب`وکرده
 .سويد كرد

 

 

   ترسيداره مهو  قورس  ی كه خۆشيه س: نه شYركۆ بYكه  ری سه چاره  تيمی  رشتياری رپه سه

  ی وره گه  شاعيری  سی شYركۆ بYكه  ری سه چاره  تيمی  رشتياری رپه د سه حمه رابردو، د. سامان ئه  وی شه
  زياتر ...يوه په كوردستان، له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کان" رگه "پYشمه

  

 ش�رکۆ ب�کهس " شاعير و رووناکبيری ناوداری کورد کۆچی دوايی کرد  "

  2013. 8. 04يهک شهممه, 

 

"شYرکۆ   ]  ٢٠١٣ی ئاگوستی ٤، ئهمرۆ [ يهکشهممه   به پYی ههوا^ی ميدياکانی ههرYمی کوردستان 
بYکهس" شاعيری خۆشهويست و رووناکبيری گهورەی کورد د^ه مهزنهکهی به هۆی نهخۆشييهوە له 

 و\تی سۆئYد له لYدان کهوت

  

"شYرکۆ بYکهس"ی شاعير داييم خهمی گهلهکهی و نيشتمانهکهی هه بوو، لهههر شوYنYکی کوردستان 
bستی نهتهويی خۆی به بYک له نهتهوەکهی بکرايه هه^وYری  غهدرYدان به ئاکامهکانی و به بوYگو

  دەنواند و داگيرکهرانی ئهدايه بهرتيغی رەخنه و شYعرەکانی .

له سهر هۆنراوەکانی " قاسملوو تاڤگهيهک له گو\له و د^Yک له پهموو " ، " کۆماری سYدارە" و " من 
ئYرانهوە کچYک نيشتمانم"ە و زۆر هۆنراوەی نيشتمانی تر له اليهن رYژيمی کۆماری ئيسالمی 

  کهوتبووە بهر رەخنه و بYحورمهتی ئهو رYژيمه جهنايهتکارە. 

ی زايينيدا ١٣٤٠"شYرکۆ بYکهس" کوری شاعيری ناودار و مهزنی کورد " فايهق بYکهس"ە و له سا^ی 
  له شاری سلYمانی لهدايک بووە . 

ڵ بوون به شۆرش ئهو شاعيرە مهزنه ، به هۆی باوەری بهرزی کوردايهتی و بيری نهتهوايهتی و تYكه
، دەکهوYته بهر گوشاری ئيستخباراتی بهعسی ديکاتۆری رووخاوی سهدام حوسYن و به ناچاری سا^ی 

ی زايينی و پاش سهرکهوتنی ١٩٩٢ی زايينی ، زYدەکهی بهرەو سۆئYد جb دbgY و له سا^ی ١٩٨٦
  دەگهرYتهوە نيشتمانی دايک . ٩١ڕاپهرينه مهزنهکهی 

] له ٣٠١٣ی ئاگوستی ٤بهداخ و کهسهرYکی زۆرەوە ئهمرۆ [   و  سهرئهنجام به هۆی نهخۆشيوە
  يهکYک له نهخۆشخانهکانی و\تی سوئYد چاوەکانی لهسهر يهک دانا و ما\وايی له گهل و نيشتمان کرد .

....................................................................  

ههتايه له نYو د^ی نهتهوەکهيدا به زيندوويی دەمYنYتهوە و بYکهسی شاعير و نيشتمان پهروەر بۆ ههتا 
  يادی له نYو د^ی نيشتماندايه .

    



ئ�مه بهر�وەبهرانی ما�پهری پ�شمهرگهکان له ناخی د�مانهوە و بههۆی کۆچی ناوادەی شاعيری 
مهزن و خۆشهويستمان ، ش�رکۆ ب�کهسی مهزن خهم و پهژارە و پ�ناخۆش بوونی خۆمان دەر 

سهرەخۆشی له خه�کی کوردستان به گشتی و شاعيران و نووسهران و رووناکبيران و  ئهبرين و
  کهس و کاری بهتايبهتی دەکهين.

  )س (باسنيوز ی شYركۆ بYكه ژياننامه

كی سويد  يه خۆشخانه نه  سا^يدا له 73نی  مه ته  مڕۆ له ئه  س كه شاعيری ناوداری كورد شYركۆ بYكه
  له 2.5.1940  و له  نه سه ستا حه عيدی وه سه  فيقه س و شه بYكه ق كۆچی دوايی كرد، كوڕی فايه

 . دايك بووه  ی شاری سلYمانی له كی گۆيژه ڕه گه

  كات. كۆچی دوايی ده 1948سی باوكی سا^ی  بYكه  شت سا\ن بووه نی هه مه ته

  وشی ئابوری. باری ره سی و ناله ئازار و ژانی بYكه  له  س پڕ بووه مندا^ی و الوYتی شYركۆ بYكه

  . واو كردووه يی ته سيدا قۆناغی ئاماده خت و بYكه رجی سه لومه نYو هه  له

  . وه ی ژين ب`و كردۆته رۆژنامه  مين شيعری له كه يه  سا\ن بووه  ڤده نی حه مه ته

 ردYمان وتی سه شكه ئه  نگی كوردستانی عYراق له راديۆی ده  و له  رگه پYشمه  بYت به ده 1965سا^ی 
  كات. كار ده  ست به ده

  . وه كاته ست ب`و ده ^به ی هه ناوی تريفه  شيعری به  ^ه مين كۆمه كه يه 1968سا^ی 

  هYنYت. ری پYك ده سرين ميرزا ژيانی هاوسه ڵ خاتوو نه گه له 1969سا^ی 

بۆتانی،  م مه ريم و كاكه الل ميرزا كه ريدا، حوسYن عارف، جه ديب و نووسه ڵ سb هاوڕYی تری ئه گه له
  . وه نه كه ب و نووسينی كوردی ب`و ده ده ی ئه وه پYناوی نوYكردنه  له  يانی روانگه به 1971سا^ی 

  . رگه پYشمه  به  وه بYته ده  دووباره 1974سا^ی 

  . وه خرYته و خواروی عYراق، شاری رومادی، دورده ره پاش تYكچوونی شۆڕش به

  سلYمانی.  وه ڕYته گه ده 1979سا^ی 

رگرتنی  وه  ی خۆی له وه ها بۆ ئه روه و هه  رگه بۆ پشتگيری شۆڕش و هYزی پYشمه 1984^ی سا
  بYت به و ده  وه كاته چياكانی كوردستان ده  دام) بپارYزYت/ جارYكی تر روو له ی سه \تی (قادسيه خه

  . رگه پYشمه

،  وه كانی كYميابارانه بYئامانه  هۆی تYكچوونی باری خراپی كوردستان و هYرشه  به 1986سا^ی 
  \ت بچYت. ی وه وه ره و ده ره ن به كه پYشنيازی بۆ ده

  ئيتاليا.  گاته ده 1986سا^ی 



و  زيرانی ئه رۆكوه ن سه اليه  ی له كه \ته گرYت. خه رده \تی تۆخۆ^سكی وه سوYد خه  له 1987سا^ی 
  بYت به و ده  وه مYنYته ده  \ته و وه له ر كرYت. پاشتر هه ش ده پYشكه  وه می سوYت (ئيگڤار كالرسۆن)ه ده

  هاوو\تی سوYد.

  زيری رۆشنبيری. وه  بYت به رYمی كوردستاندا ده تی هه ی حكومه مين كابينه كه يه  له 1992سا^ی 

م دروست  رده خشی سه زگای چاپ و په ر و رۆشنبيريدا ده ^b هاوڕYی نووسه ڵ كۆمه گه له 1998سا^ی 
     . زگايه و ده رۆكی ئه سه  بYت به ن و ده كه ده

  دا چاپ كرد. ڕه زار الپه شت هه هه  كانی له مه رهه می به رجه سه 2009سا^ی 

  . نگه نگا و ڕه شيعری ره  ڕه زار الپه هه  ی ده شيعر و نزيكه  ^ه يان كۆمه نی ده س خاوه شYركۆ بYكه

قی  ر، ده ، پۆسته شيعر شانۆنامه  به و نووسين شيعردا. ئه  له  زموونی جۆراوجۆره ندين ئه نی چه خاوه
  . بی نووسيوه ده می تری ئه رهه لb به ، داستان و گه كراوه

بی،  ره مانی، ئيتا^ی، سوYدی، عه ^ه نسی، ئه ره كو ئينگليزی، فه س بۆ زۆر زمانی وه شيعری شYركۆ بYكه
  رگYڕدراون. توركی، فارسی و هی تريش وه

كات. كۆچYك  خۆشيدا شYركۆ كۆچی دوايی ده نجامی نه ئه  د و له\تی سوY وه  له 2013. 8. 4رۆژی 
  هYgYت. جYده ی كورد به وه ته بياتی كوردی و نه ده دوای خۆی بۆ ئه  ی له وره زيانYكی گه

..  

  كات جR ده س ج�به ش�ركۆ ب�كه  ی كه س�ـته وانی سل�مانی وه شاره

  ی كه رمه كی كاتی ته يه شYوه و بڕياريدا به كات جb ده س جYبه شYركۆ بYكه  ی كه سYـته وانی سلYمانی وه شاره
 .يران، بنYژرYت هيدانی حوزه پاركی ئازادی، نزيك شه  له

)  ممه مڕۆ(دوو شه وانی سلYمانی، ئه ياندنی شاره رپرسی راگه به  وه يه وباره له :نيوز د، ئاوYنه مه كاردۆ محه
س،  كۆچكردوو شYركۆ بYكه  شاعيری  و كاری س ڵ كه گه يان له وه كۆبونه  ياند، دوای نيوزی راگه ئاوYنه  به

پاركی ئازادی، نزيك مۆنۆمYنتهکهی شههيدانی   رمی شYركۆ له كی كاتی ته يه شYوه به  بڕياردراوه
 .يران، بنYژرYت حوزه

رۆشنبيران)   (شاری  ی و كاته بYت تا ئه پاركی ئازادی ده  شYركۆ له  كی كاتی گۆڕی يه وتيشی بۆماوه
 .نYژرYت ده  كجاری يه  كان به تيه سايه كه  ت به گۆڕستانی تايبه  له  ی كه رمه و دواتر ته كرYت دروست ده

كردبوو،""من نامهو�ت له هيچ کام له گرد و   س�ت�كدا داوای وه  س له پ�ش مردنی ش�ركۆ ب�كه
رئهوەی پڕبوونهتهوە و دووەم گردۆ�هکهکاندا بن�ژر�م که ديارن و ناويان ئهبرێ, يهکهم لهبه

لهبهرئهوەی من حهز به قهرەبا�غی زۆر ناکهم, من ئهمهوێ ئهگهر سهرۆکی شارەوانی و ئهنجومهنی 
شارەوانی شارەکهم ڕ�گهم پ�بدا و ئهوەم پR ڕەوا ببينن که له پارکی ئازاديدا و به تهنيشت 

ە و تهنگهنهفهس نابم, من ی سل�مانيهوە بمن�ژن, ئهوێ خۆشتر)١٩٦٣(مۆنۆم�نتهکهی شههيدانی 
و دەنگی مۆسيقا و گۆرانی و  ی شارەکهم  حهز ئهکهم به مردويش نزيکی ئهو خه�که و ژن و پياو

 ."هه�پهڕکR و يانه جوانهکانی ئهو پارکه بم



با کت�بخانهکهم و ديوانهکانم و و�نهکانم ببر�ن بۆ شو�ن مهزارەکهم, با "،  دا هاتووه س�ـته و وه ر له هه
سهران و کچ و  يهک و باخچهيهکی بچکۆالنه لهو شو�نهدا ههب�ت بۆئهوەی شاعيران و نوکافتريا

کوڕی د�دار ببنه ميوانم, من ئهمهوێ له ئ�ستهوە بهچاوی خهياڵ تهماشای ئهو پارکه بکهم و دوای 
مردنی خۆم ببينم, ئهمهوێ بهدەم چريکهی ديالن و ئه�Kوەيسيهکهی مهردان و سرودی (خوايه 

اکهی)ـهوە ئا:ی کوردستانم ت�وەپ�چرابR و بن�ژر�م, من ئهمهوێ له پرسهکهمدا مۆسيقا وەتهن ئاو
لهناو مهزارەکهمدا تابلۆی جوانی هونهرمهندانی شارەکهم هه�بواسن, من ئهمهوێ دوای  ,ل�بدر�ت

خۆم و بهناوی (ب�کهس)ـهوە خه:ت�کی سا:نه تهرخان بکرێ و بدر�ت به جوانترين ديوانه شيعری 
  ".�ردراوی ئهو سا�ه و خهرجی ئهم خه:تهيش لهو ميراته بدرێ که ج�يدەه�Zمهه�بژ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  "اخبار روز"

 کس، شاعر مطرح کرد، درگذشت  شيرکو بی

   rooz.com-www.akhbarاخبار روز: 
  ٢٠١٣اوت  ۴   - ١٣٩٢مرداد  ١٣  يکشنبه

  
کس، شاعر شعر مدرن و مطرح کرد که برای معالجه از  شيرکو بی

جا از دنيا  رفته بود در پی بيماری همان   کردستان عراق به سوئد
  ٫او مدتی در بيمارستانی در سوئد بستری بود ٫رفت

شاعر معاصر کرد وبرنده جايزه توخولسکی، برای     شيرکو بيکس  
ميالدی در  ١٩۴٠شيرکو در سال    ٫نامی آشناست  محافل فرهنگی 

فائق ” پدرش ٫شهر سليمانيه (کردستان عراق) چشم به جهان گشود
بيکس به دليل سياسی از سال ٫از شاعران بنام کرد بود“ بيکس 
کرد ولی پس از آن به عراق  در سوئد زندگی می ١٩٩٢تا  ١٩٨٧

“ مهتاب شعر” بنام “ شيرکو”اولين مجموعه شعر  ١٩۶٨در ٫بازگشت
شعر، دو نمايشنامه    منتشر شد واز آن زمان تا کنون چندين مجموعه

نوشته ارنست همينگوی و “ پيرمرد و دريا ” منظوم و ترجمه 
به زبان کردی از او به چاپ رسيده “ لورکا ” "عروسی خون" اثر 

عطشم را شعله ” ، “ کرکس ” ، “ آفات ” ، “ سپيده دم ”، “ رود” ، “ عقاب ”،“ دو سرو کوهی ” است
آزادی، ”و  “سايه ” ،“صليب ، مار و روز شمار يک شاعر ” ، “ دره پروانه ها ” ،   “فرو می نشاند 

فرانسوی ، از جمله دفتر های شعر اين شاعر کرد است که به زبان های   “اين واژه ی بی آبرو 
ايران نيز در سالهای اخير، مجموعه    در ٫ترجمه وچاپ شده اند  ٫٫٫ايتاليايی ، سوئدی ، عربی و

با همت "محمد “ آزادی ، اين واژه ی بی آبرو ” و “ دره پروانه ” هايی از او همچون منظومه بلند 
 ترجمه وبه چاپ رسيده است” رئوف مرادی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "تابناك"

 صالحی  به روايت سيدعلی» کس شيرکو بی»

 ٣٣۶٧۵٣ :کد خبر

 ١۶:۴٠ - ١٣٩٢مرداد  ١۴ :تاريخ انتشار

سال اخير  100کس با نگاهش به انسان و جهان از شاعران شاخص  سيدعلی صالحی گفت: شيرکو بی
 .است

کس، شاعر مطرح کُرد، را بازسرايی کرده است، در پی درگذشت  اين شاعر که شعرهای شيرکو بی
کس در واقع يکی از شاعران مطرح آسيا محسوب  عنوان کرد: شيرکو بیگو با ايسنا،  و او، در گفت

کس  ی من به شيرکو بی ای برخوردار بوده است. عالقه ويژه شود و هميشه برای من از ارزش  می
ی من به يانيس ريتسوس، پابلو نرودا، ناظم حکمت، فدريکو گارسيا لورکا،  شباهت نيست به عالقه بی

املو؛ شاعران پيشکسوتی که الگوی من بودند؛ خاصه در رعايت تعهد نسبت محمود درويش و احمد ش
 .به انسان

کس، در برابر سرنوشت انسان بسيار  ی اين شاعران، خاصه شيرکو بی او در ادامه گفت: همه
، ساختاری و مضامين بسيار عميق انسانی باعث شد  های فنی در کنار شاخصه  اند. همين ويژگی حساس

ی ادبی ايران  ی بسيار در کنار چند مترجم کُردزبان، اين شاعر اقليم کردستان را به جامعه تا با عالقه
 .معرفی کنم

ی سرنوشت انسان به مفهوم تاريخی و به مفهوم  کس به مجموعه صالحی متذکر شد: نگاه شيرکو بی
شعر طبيعت  ، انديشد، برايم بسيار ارزشمند بود. شعر پاستورال، شعر شبانی موجودی که سياسی می

 .های خودم انداخت ای بود که من را به ياد ريشه ی مدار باز به گونه آزاد و شعر جامعه

سال پيش  26ی تاريخی داشتيم. بيش از  های ويژه کس نزديکی اين شاعر يادآور شد: من و شيرکو بی
ه خوانده بودند، بار شعر او را در ايران معرفی کردم. کسانی که کارهای او را پراکند برای اولين

توان قدرت  دانستيم شاعری قوی است، ولی شعرش خوب ترجمه نشده بود و حاال می گفتند، می می
 .شعرش را ديد

سال اخير فارسی به شدت آشنا بود،  100کس با شعر مدرن  که شيرکو بی صالحی با بيان اين  سيدعلی
هم برای ديدار اين شاعر بزرگ  گفت: يک ربع قرن پيش به تهران آمد و خواست مرا ببيند. من

ها پيش از اين با هم برادر و دوست بوديم. شباهت زندگی گذشته، ما را بسيار  مشتاق بودم. انگار سال
کس از کودکان کار و خيابان بود و در هفت سال و چندماهگی  کرد. شيرکو بی به هم نزديک می
ود. بعد با مادر و خواهرانش زندگی کس را که شاعر خوبی بود، از دست داده ب پدرش، فائق بی

کند و به  خواند، مطالعه می شود. اما در کنار کار بسيار سخت، درس می آور خانواده می کند و نان می
ی پدر بر سرش  سالگی که سايه هشت  - ی کودکی تا هفت  گفت، در دوره رود. خودش می سمت شعر می

کس بوده است. همين  أثير کالم موزون فائق بیرفته، با او بوده و تحت ت بوده، هر کجا پدر می
مهتاب «ی شعرش را با نام  سالگی اولين مجموعه 17شود در  موضوع در او درونی و باعث می

 .شود منتشر کند که با توفيق زيادی مواجه می» شعر

 



های بسياری دست به دست  کس و شهرت جهانی گفت: پديده ی مطرح شدن شيرکو بی او سپس درباره
دهد تا شرايط ويژه برای يک شاعر به وجود بيايد و جهان متوجه صدای او شود. ما اآلن در  می هم

اند به مفهوم امروزی،  ايران شاعران بزرگی داريم، اما چون شرايط خاصی به وجود نيامده، نتوانسته
ام، اما حاال  لفمخا» شويم؟ چرا جهانی نمی«جهانی شوند. هرچند عميقا با اين گفتمان تحميلی با عنوان 

کس در کنار ناظم حکمِت تبعيدشده و محمود  که اين موضوع مطرح شد، بايد بگويم، شيرکو بی
های جهانی  ها و شرايطی است که نگاه رسانه ها نشانه گيرد و اين ی فلسطينی قرار می ديده درويِش ستم

انديش باشد و  شاعر، توانا و ژرف کافی نيست. اگر  کند. البته اين را متوجه اهل قلم مستقل و مبارز می
شود و  در کنارش تعهد انسانی ويژه در برابر مردم خودش داشته باشد، خود به خود مطرح می

شود به عنوان چهره در سطح جهانی مطرح  شود و اين موجب می ی آثارش می اش ترجمه خروجی
 .شود

نخست مردم آن سرزمين و بعد  ی جهانی شدن شعر اين شاعران را هزينه :صالحی در ادامه افزود
پردازد. محمود درويش اگر در کشوری با شرايط آزاد مثل سوييس بود، به چنين  خود آن شاعر می

تری را  رسيد. او سوار قطار پرشتاب مردم فلسطين شد و در نتيجه توانست آفاق تازه شهرتی نمی
  .طور بود کس هم همين کشف کند. شيرکو بی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 :راديو زمانه

 کس به نروژی گو با عصمت صوفيه، مترجم آثار شيرکو بی و در گفت

  کس، شاعر زندگی و آزادی شيرکو بی

  آذر حسين نوش

است، بلکه در ايران هم از ديرباز شاعر ترين شاعران کردستان  کس نه تنها يکی از بزرگ شيرکو بی
اند. اين شاعر با احمد  آشنايی بوده است. بسياری از شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر شده نام

  هايش را بازسرايی کرده است. شاملو ديدار داشته و سيدعلی صالحی نيز شعر

  

  کس، شاعر زندگی و آزادی شيرکو بی

جا از  مرداد همان ١٣ن عراق به سوئد رفته بود در پی بيماری يکشنبه، او که برای معالجه از کردستا
  دنيا رفت.

کس هم شاعر بود. او به دليل  در سليمانيه عراق بود و پدرش، فائق بی ١٩۴٠زاده سال   کس شيرکو بی
اولين  ١٩۶٨مشکالت سياسی پنج سال در سوئد زندگی کرد و سپس به عراق بازگشت. در سال 

منتشر شد و تاکنون از او چندين مجموعه شعر، دو » مهتاب شعر«اين شاعر به نام مجموعه شعر 
اثر لورکا به » عروسی خون«نوشته ارنست همينگوی و » پيرمرد و دريا«نمايشنامه منظوم و ترجمه 

  زبان کردی منتشر شده است.

، »دم سپيده«، »رود«، »عقاب«، »دو سرو کوهی«توان به  می  کس های بی از مجموعه شعر
مار و «، »صليب«، »ها دره پروانه«، »نشاند عطشم را شعله فرومی«، »کرکس«، »آفات«

اشاره کرد. همچنين شعرهای اين » آبرو اين واژه بی«و » سايه و آزادی«، »روزشمار يک شاعر
  . شاعر به چندين زبان، از جمله به انگليسی، فرانسه، سوئدی و به نروژی ترجمه و منتشر شده

  کس را عصمت صوفيه از کردی به نروژی ترجمه و منتشر کرده است. شيرکو بیاشعار 

» زن و آزادی«است. او در شعر » زن«کس  های جهان شعری شيرکو بی ترين درونمايه يکی از مهم

  نويسد: می

  زمين هرچه در اين مشرق

  کوشيدم روبروی آينه



  و بر روی دو صندلی

  را» آزادی«و » زن«های  واژه

  گر ولیکنار يکدي

  به مهربانی بنشانم

  بيهوده بود و هميشه

  به زور» مردم»  واژه

  دست آمد و تسبيح به می

  نشست خود به جای زن می

  گويد: می» زن«کس به مسأله  عصمت صوفيه درباره چگونگی رويکرد بی

  

  عصمت صوفيه، مترجم و شاعر

و ” آزادی“و ” عدالت“سانی مانند کس جهانشمول و انسانی است. شعر او، مفاهيم ان ديدگاه شيرکو بی«
برتر از ” آزادی زن“گيرد. در اين ميان اما مفهوم  را دربرمی” آزادی زن“و مخصوصاً ” برابری“

مفاهيم ديگر انسانی در شعر اوست. زن در بسياری از اشعار او لباس کردی بر تن دارد، اما اين زن 
پنداری  ذات تواند با او هم شه جهان میست که هر زن ديگری از هر گو ست؛ زنی يک چهره جهانی

  »کند.

را » زن«با » مرد«در شعر او، دو سويه جدال فرهنگی و اجتماعی بين » روشنايی«و » تاريکی«
» تيره و تار«کند. او خود را در حد تاريخی مردانه و بس  نيافته مشخص می در يک جامعه توسعه

  است:  کشته» زن«و روشنايی را در » چراغ«آورد که  فراز می

  من تاريک:

  ديروزت  در نامه

  چراغی کوچک برايم فرستاده بودی

  من تاريک

  روشنش که کردم

  در آيينه روبرويم

  خود را ديدم

  که تاريخی هستم تيره و تار



  از مردانی که

  چراغ را در زن کشتند!

ادبيات آن کس بر آن است که تصويری که از کردستان و  عصمت صوفيه، مترجم اشعار شيرکو بی
ای از  اش از ترجمه گزيده در کشورهای غربی وجود دارد، تصويری است ناقص. او درباره انگيزه

  گويد: کس به نروژی می اشعار بی

کنم و  هايی مثل انگليسی و فرانسه و سوئدی ترجمه شده. من در نروژ زندگی می اشعار او به زبان«
  »کس هم به نروژی ترجمه نشده بود. طبعاً با زبان نروژی آشنايی دارم. شعرهای بی

  گويد: اش به متن اصلی می خانم صوفيه درباره چگونگی ترجمه اين اشعار و ميزان وفاداری

ای از آن بر  ماند که آبش را گرفته باشند و تفاله کس ترجمه شعر مثل ليمويی می به قول شيرکوه بی«
ل بوسيدن از پشت پنجره است. به تعبير گويد ترجمه شعر مث جای مانده باشد و در جای ديگری می

های يک قالی باشد که آن را به پشت  توان گفت که شايد ترجمه شعر مثل نگاه کردن به گل ديگری می
انداخته باشند. ممکن است حاصل کار در بسياری از موارد يک چيز و گنگ و نامفهوم باشد. اما من 

ترجمه کردم و تالش کردم به اصل شعرها وفادار کس را مستقيماً از زبان کردی  اشعار شيرکو بی
ای که در ترجمه  بمانم و در مجموع، خيلی کم از زبانی آزاد در ترجمه اشعار او استفاده کردم. نکته

کس هم خودش بارها به آن اشاره کرده، اين است که مترجم با زبان شعر  بسيار مهم است و استاد بی
ام و با زبان شعر تا حدی آشنايی دارم. اين آشنايی به من کمک کرد  آشنا باشد. من خودم شعرهايی گفته

کس را به زبان  های شعر بی ام واژه کس را درک کنم. اما اينکه تا چه حد موفق شده که زبان شعر بی
نروژی ترجمه کنم، قضاوتش به عهده من نيست. برخی کلمات در زبان کوردی موسيقی خاصی 

اند و به  بهره رسانند، اما از آن موسيقی بی ات در زبان نروژی معنا را میدارند. هرچند معادل آن کلم
خواهيم  توانيم آنها را کامالً برابر با اصل در نظر بگيريم. مهم اما اين است که ما می اين جهت نمی

وجود بياوريم. برای به وجود آوردن اين ارتباط هيچ راهی جز ترجمه  ارتباطی بين دو فرهنگ به
  »دارد.وجود ن

های شعری متفاوتی را از سر گذرانده است. او  ای دوره کس هم مانند هر شاعر برجسته شيرکو بی
نسالن عبدهللا پشيو و لطيف هلمت است و بعد از  جزو شاعران نسل دوم کردستان عراق و از هم

عصر  نسالنش شعر کوردی را به عبدهللا گوران خواهان تحولی در شعر کوردی شد و همراه با هم
  مدرنيسم وارد کرد.

کس،  منتشر کرد. در آن زمان بی» مهتاب شعر«نخستين مجموعه شعرش را به نام  ١٩۶٨او در سال 
به گفته خانم صوفيه تحت تأثير عبدهللا گوران و هه ردی، دو شاعر بزرگ کردستان قرار داشت. اما 

 ١٩٧٠های دهه  بعدها به شعر آزاد روی آورد و تحولی در شعرش پديد آمد. او از اواخر سال

  های آزاد و با زبانی ساده اما پرمعنا و شيوا نوشت. ر قالبشعرهای کوتاه د

  زندانی که ماه را در آن کُشتند

  خورشيد تسخيرش کرد!

  ای که نوشيد جويبار کوچک را و رودخانه

  سرانجام در کام دريا فروبنشست.



 :ڕوانگه

  س ش�رکۆ ب�که  ک له رييه وه بيرهند  چه

    

  س شYرکۆ بYکه  ک له رييه وه ند بيره چه

  ن قازی سه حه

يس بووکی  کانی فه ڕه س ، الپه رگی د^تاوYنی شYرکۆ بYکه ری مه به ی خه وه ، دوای ب`وبوونه دوYنYوه  له
  . وه ته ڕازاوه  کورده  شاعيره  ^ه کهو  سنی ئه ری و شYعر و په وه بيره  ، کورته وYنه  کان به کورده

ر شYخمووس و  کانی عومه ول و تYکۆشانه دوای حه  ی که و کاته سوYد ناسی. ئه  من کاک شYرکۆم له
  بی سوYد،توانی له ده ^ی ئه کۆڕ و کۆمه  کانی به کاره  ت ئوزوون بۆ ناساندنی هYندYک له حمه مر مه نه

ی  کورت تۆخۆلۆسکی  پYنی سوYد ستيپYنديۆمی سا\نه  و سا^ه هر ئ سوYدێ و هه  دا بYته 1987سا^ی 
زيری سۆسيال  رۆکوه شکۆ دا ئينگڤارکارلسۆن سه سمYکی به ڕYوڕه  له  \ته وه خه \ت کرد و ئه خه

^مانی بوو  رYکی ئه نووس و نووسه  و کاتی سوYد پYشکYشی کرد . تۆخۆلۆسکی ڕۆژنامه دYمۆکڕاتی ئه
ری  وYش سه ر له و هه   وه سوYد گيرسايه  ، دواتر له ڕانسه ڕای کرد بوو بۆ فه ست فاشيزم ده  له  که

  . وه نايه

سوYد   کان له کوردستانييه  ^ه کانی فYدراسيۆنی کۆمه س هات بۆ سوYد چاالکييه بYکه  ندی دا که روبه و سه له
زۆر شاری سوYد    .لهيدا کرد بوو تی په ی گوڕ و تينYکی تايبه که دوای گۆڕانی سيستمی رYکخستنه

  له  وانه باکووری سوYد، له  زراند. له مه و لکی فYدراسيۆنيان دا ده  وه بونه ک کۆ ده وری يه ده  کان له کورده
ی شYعر  وه ند کۆبوونه چه  يه ^ه و کۆمه بوو. ئه کی زۆر چاالکی کوردی هه يه ^ه شاری سوندسڤال يش کۆمه

ورو  کانی ده کانی دانيشتووی شار و شارۆچکه ت کورده نانه ته  کهس ڕYک  خست  ی بۆ بYکه وه خوYندنه
و  شی کولتووريی کۆمۆنی سوندسڤاليش  بۆ ڕYزلYنان له ت به نانه شدار بوون. ته ريش تYياندا به به

ری خوێ  نده ی به نبارYکی کۆنينه ئه  " کولتوور هيوست" که  ب و کولتووری کوردی له ده ی  ئه ره نوYنه
  ی  ده ی گشتی شار و مووزوخانه و کتYبخانه   وه کرابووه  تازه  ميانه رده کی سه يه شYوه ه بوو و بهتات و په

کی بۆ ڕYکخست.  يه وه ، کۆبوونه پرYستيژی مYعماری درا بوويه  \تYکی به و خه  وه خۆدا جb کردبووه
س بۆ  کانی بYکه شYعره  ک له يه درا پوخته ده  وه ولی ئه ی شYعرخوانی دا حه وه و کۆبوونه رچی له گه ئه

قی خۆی  ڕی و حه په ده باشی ڕا نه  به  رکه و ئه رچۆنYک بb ئه \م هه ، به وه گوYگرانی سوYدی شی بکرYته
\م  م ، به ی تb ناگه که زمانه  رچی من هيچ له گه يگوت  ئه ده  . دۆستYکی سوYدی زۆر د^پاکانه درايه ده نه
ست  هه  يه شاعYرانه  يامه و په مو و چاوی ڕا ئه ست و ميميکی ده شاندنی ده ڕاوه و  وه ی خوYندنه شYوه  له

  م. که پb ده



ی کولتووری  ندامی سۆسيال دYمۆکڕاتی کۆميته دا ستYفان ستارينگb ئه  که سمه کۆتايی ڕYوڕه له
کاتی پYشکYش   له   يس بووک دا زۆر چاالکه فه  \م له به  پياوYکه  رچی ئYستا پيره گه ئه  سوندسڤاڵ  که

  تYک دا که و^ه ده  پYی بbg د^نيام له  وه زمان منه  منی گوت له  شYرکۆ، به  گو^ی خYرامايی به  سته کردنی ده

نگ و ڕۆشنبيری. پYنج ساڵ و  رهه زيری فه وه  بYته بb، بYگومان شYرکۆ ده ر ساز ده کوردستان هه  له
  دی هات. هی ستارينگb و و پYشبينييه قسوور دواتر ئه

ری  ورو به ده  له  ری که سوندسڤال ميوان بوو، برايم قوربان و هاوسه  ی دا شYرکۆ له وانه و ڕۆژ و شه له
  وێ له ی خۆشيان له که دانه و ئاوه  وره گه  برد و ما^ه ده  ڕYوه يان به وه سوندسڤال شوYنYکی حاوانه

ی جوگرافيايی کوردستانی دا  شYکی هاوشYوه که  هت ل نانه رم و ته ميوانداری گه  ک بوو، به رزاييه به
  کرد. ش هاسانتر ده ی ديکه نده وه سيان ئه کانی بYکه ناسکه  شYعره  ندن له يشتن و چYژ سه تYگه

باشيش   له  وه ئه  کانی کولتووری کوردی بb که باشه  ته سgه خه  ره هه  له  نگه ڕاستی ميوانداری ڕه  به
  خست. ر ده کانيان خۆی ده ری و کوڕه و هاوسه باشتر الی برايم قوربان

رگYڕانی  د ئووزوون  بۆ وه حمه ر شYخمووس و مه کانی عومه وله باسم کرد حه  وه ره سه  ک له وه
ری  ن نووسه اليه  له  وانه ر زمانی سوYدی و سوYدياندنی ئه س بۆ سه کانی بYکه شYعره  ک له يه ^بژارده هه

ی باوکی خۆی پرۆفYسۆر هYنريک ساموYل نی  ڕYچکه  زيگريد کالb ( که\تناسی سوYدی يای  ڕۆژهه
ری  فه کتYبYک دا باسی سه  و له  کانی سکانديناوی گرتوه \تناسه ترين ڕۆژهه وره گه  کYک له ری يه به

ۆڕ و ک  س به ناساندنی بYکه  بوو به  وره کی گه تييه ) يارمه وه گYڕYته ک بابی دا ده ته  خۆی بۆ سلYمانی له
سوYد   ی له ما^ی تازه  خۆ کردنی زياتری وی له ڕYگای وه  وه رانی سوYد  و ئه بی و نووسه ده ^ی  ئه کۆمه

  خۆشتر کرد.

س  بوو ناساندنی بYکه شداريم تYيدا هه س دا به ڵ بYکه گه  ندی له پYوه  له  من چاالکانه  ی که کی ديکه يه بۆنه
ی کولتووری  ^ه پYی بانگهYشتنی کۆمه  ری به ڵ ئايدای هاوسه گه  کتری بوو. شاملوو له يه  و شاملوو به

  وه نيزيکه  له  سم  ئاگادار کرد و کاتYک زانيم زۆری پYخۆشه سوYدێ . من بYکه  کان هاتبووه ئYرانييه
س و  کانی  بYکه وYنه  ی که سه و که ر ئه ربايجانی دا ( هه ئازه  ک ناسياوYکی  ته  شاملوو بناسb  له

  وه شه  ست به ر شانۆ و ده سه  ی شاملوو  بچYته وه ر له ) وامان ڕYکخست به گرتووه  وه که يه لووی بهشام
رزی  عه ڵ دا با وه هه  وه ئاسمانه  رزيت له نان ده دا بb پYوه  که سا^ۆنه  له ی بکا [  که زيمه عه  شYعره

ديواری گو^ی ] بۆ   سb الی ببووه  کرابوو  که گو^باران  نده وه ئه  ر شانۆکه سه  وت و شاملوو له که ده نه
  ڵ شاملوو  و ئايدا دانيشتين.  گه پشت شانۆ له  عاتYک  له ی نيو سه ماوه

  که   دا بۆ قازی گYڕاوه  و ديداره د قازی شاملووم ديتبوو و له مه ڵ محه گه  ئYران جارYک له  من پYشتر له
م  وه ، ئه کردووه  کان ئاماده شYنه رگ وه زه  کورده  روYشه ده  ت به باره يی سه ^گه و فيلمYکی به  سنه  ته چووه

رگرت،  شYرکۆيان وه  رمه گه  ئاسايی بڕوا. ئايدا و شاملوو زۆر به  که ی ديداره وه بۆ ئه  بير هYناوه وه
  ۆر بهس ز کتری شکا. بYکه يه  رميان له ستم کرد زوو شه کرد هه يان ده ڕYگای من ڕا قسه  رچی به گه ئه

  که کۆتايی ديداره  . له باوکيشی شاعير بووه  ش که وه ت ئه نانه شاملوو ناساند و ته  ڕيشاڵ خۆی به  وورده
کانيشم  رچی کوردی نازانم و شYعره گه ی من شاعير شناسم، ئه وه ر ئه به  دا ئايدا گوتی پYی بbg له

ی زۆر پb خۆش بوو. شاملوو  يه و قسه . شYرکۆ ئه يرهشاع  ناتی ڕا دياره جه وه  \م له به  وه ته خوYندووه نه
و هيوادارم   س نييه به  وه \م ئه ، به  ند کارYکYشم لb ديوه و چه  سم بيستووه رچی ناوی بYکه گه گوتی ئه

  ربگرين. مانانيش چYژی زياتريان لb وه ی مه وه رگYرن بۆ ئه کانی وه سانی فارسی زان کاره که

  . وه ته وتووه ک که يه ئYرانيش ديسان چاويان به  س و شاملوو له بYکه  که  وه سا\نی دواتر زانيمه



زۆر کۆر و   زير، له وه  کوردستان و ببYته  وه ڕYته ی بگه وه ر له سوYد بوو به  س له ی بYکه و سا\نه له
  شداری له به بۆ  بوو که 1997کانی سا^ی  کۆتاييه  م دی و دوايين ديدارمان  له ^ی کوردی دا ده کۆمه

ما^ی کاک   س چووينه ڵ بYکه گه  سی دی له ند که من و چه  وYوه د تيڤی و له مه   ک دا هاتبووه يه رنامه به
نيشت  ی ته ئۆده  پرخی من له  ر پرخه به  له  وه و شه ئه  وه ری بۆن. بيستمه ورو به ده  ليی قازی له عه
  تبوو. که وی لb نه خه

داوای   سb مانگه  وه کا ئه س ده بۆ بYکه  وه د ئاکتاش باسی ئه مه دتيڤی محه يۆی مهتYريای ستود  کافه  له
گوڕ   کYشی زۆر له ره ر دووکيشيان  جگه هه  ، دياره وه ته هاتوه وو\می بۆ نه  ڤيزای عYڕاقی کردووه

^b  نا^Yنb و پYی ده ده  وه کYشانه  ره ست جگه ده به  گا که ی ئاکتاش وا تYده که کورمانجييه  س له بوون. بYکه
  .. وه کۆڵ ناکاته  ستم له يکYشم ده ده  سی سا^ه  وه من ئه ئه  کاکه

زازی تووشی  س و ناسری ڕه بYکه  بينين  کتر نه يه  کی درYژ له يه ستۆکهۆ^م دوای ماوه  له  وه گYڕنه ده
پYم   م نووسيوه Yکی تازهشYعر  ^b مامۆستا شYرکۆ من پارچه زازی ده کتری دYن. دوای چاکوخۆشی ڕه يه

وو\م دا سb و دووی لb ناکا و پYی   س يش له . شYرکۆ بYکه وه تYک بb بۆت بخوYنمه رفه خۆش بوو ده
  ی داهاتوو کۆنسYرتYکم داناوه مه شه  وت، چونکه چاوم پYت که  سوتفه  ر وا به ڕاستی باش بوو هه ^b به ده

  بb و بYی..  هيوادارم  کاتت هه

زۆر وو\تان  ب دۆستان له ده کانی کورد و ئه چه مYنb و وه ژی و ده س ده ی شYعری بYکه وه هر ئ به  له
  ژی. نYومان دا ده  مری له نه  و به گرن ئه ر ده و چYژی لb وه  وه يخوYنه ده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "ايران امروز"

 

 کس، شاعر نامدار کرد درگذشت شيرکو بی

مرداد) در بيمارستانی در  ١٣شنبه ( زبان، روز يک شاعران کردترين  کس، از سرشناس شيرکو بی
کس ساکن اقليم خودمختار کردستان عراق بود و از مدتی پيش برای مداوا در  استکهلم درگذشت. بی

  رسد"، نام آخرين مجموعه از آثار منتشر شده برد. "شتاب کن مرگ از راه می سوئد به سر می

های سه سال آخر حيات او تا  نوشته  زمان حياتش، و در برگيرنده نامدارترين شاعر معاصر کرد در
  چند ماه پيش از مرگ است.

مرداد) در  ١٣شنبه ( زبان، روز يک ترين شاعران کرد کس، از سرشناس دويچه وله: شيرکو بی
کس ساکن اقليم خودمختار کردستان عراق بود و از مدتی پيش  بيمارستانی در استکهلم درگذشت. بی

 برد. برای مداوا در سوئد به سر می

نامدارترين شاعر معاصر   ، نام آخرين مجموعه از آثار منتشر شده”رسد شتاب کن مرگ از راه می“
  های سه سال آخر حيات او تا چند ماه پيش از مرگ است. هنوشت  کرد در زمان حياتش، و در برگيرنده

 ١٩۶٨سالگی ( ٢٨کس نوشتن را از نوجوانی آغاز، و نخستين مجموعه شعرش را در  شيرکو بی

ميالدی) در بغداد، پايتخت عراق منتشر کرد. او چند سال پيش از آن فعاليت سياسی خود را با 
مصطفی بارزانی آغاز کرد. مسعود بارزانی رهبر همکاری با حزب دموکرات کردستان به رهبری 

کس بعدها با تشکيل اتحاديه ميهنی  اين حزب در حال حاضر رييس اقليم کردستان عراق است. بی
  کردستان به اين حزب و رهبر آن جالل طالبانی نزديک شد.

  پيشگام شعر نو کردی

کس به شهر رماديه در غرب  یحاصل همکاری با قيام ناکام کردها عليه دولت مرکزی به تبعيد ب
قرن بيستم انجاميد. او مدتی پس از بازگشت به زادگاهش سليمانيه،  ٧٠های ابتدايی دهه  عراق در سال

  بار ديگر مجبور به ترک وطن شد.

و تشکيل حکومت خودگردان کردستان عراق ادامه  ١٩٩٢کس تا  دوران تبعيد و مهاجرت شيرکو بی
گيری شعر امروز کردی به شمار  آفرينی او در شکل گيری شاعر و نقش وجها دوران ا يافت. همين سال

  آيد که خود را از قيد و بندهای سنتی رها کرده است. می



را به راه ” روانگه“با ياری چند شاعر نوگرای ديگر جنبش ادبی  ١٩٧١شاعر مشهور کرد در سال 
گذاران شعر امروز  طيف هلمت از پايهشيو و ل انداخت و درکنار کسانی چون رفيق صابر، عبدهللا په

  شود. کردی شناخته می

کس  توان بازيافت؛ دومين کتاب بی هايش می شاعر کرد را در مکان انتشار نخستين کتاب” آوارگی“رد 
های بعدی او در سوئد  در مهاباد ايران، سومين در دمشق، پايتخت سوريه و تعدادی ديگر از کتاب

  اند. منتشر شده

کس در  کس بود. در نخستين سال اقامت بی ميزبان شيرکو بی ١٩٩٢تا  ١٩٨٧فاصله  استکهلم در
  از سوی انجمن قلم به او اهدا شد.” توخولسکی“پايتخت سوئد، جايزه معتبر 

  نخستين وزير فرهنگ اقليم کردستان عراق

نخستين وزير کس به دوست قديمی خود بارزانی پيوست و  گيری اقليم کردستان، شيرکو بی با شکل
فرهنگ حکومت خودمختار در اين منطقه شد. او که کار نوآوری در شعر کردی را از دهه سوم 

های  زندگی آغاز کرده بود در دو دهه آخر عمر بيشترين تالش خود را صرف حمايت از فعاليت
  فرهنگی در زادگاهش کرد.

کس و با همکاری شماری  ه همت بیگذرد ب سال از آغاز فعاليتش می ١۵که ” سردم“موسسه انتشاراتی 
ها کتاب و نشريه  انتشار ده  از نويسندگان و روشنفکران کردستان عراق شکل گرفت و تا کنون زمينه

  فرهنگی را فراهم کرده است.

کس از جوانی با ادبيات و تعدادی از شاعران و نويسندگان معاصر ايران ارتباط داشت. او  شيرکو بی
در سليمانيه زمينه سفر تعدادی از ” گالويژ“رگزاری جشنواره فرهنگی در دو دهه گذشته با ب

  نويسندگان و شاعران ايرانی به اين منطقه را فراهم کرد.

مجموعه شعر و تعدادی داستان، نمايشنامه و ترجمه به زبان کردی منتشر شده و آثار  ١۴کس  از بی
کس چهارم  ا ترجمه شده است. شيرکو بیه او، به ويژه پس از اقامتش در سوئد به بسياری از زبان

  سالگی در استکهلم درگذشت.  ٧٣در سن  ٢٠١٣اوت 

  

  

  

  

  

  

  

  



 گويا"  "خبرنامه

  

 ويژه خبرنامه گويا

 با ياد شاعر ُکردستان

 کس شيرکو بی

 های اين باران در روشنايی

 ست با ياِد تو در دور دستان ِ دلم ، شعری

 .های کردستان همرنگ ِ شادی

 - خواَند های دريايی که با خورشيد می آبیهمرنگ 

 زيبايِی لبريِز بودن را

 .بر آرزومنداِن شورانگيز

 تو را باور نخواهد کرد  خاموشی ِ چشم

 .ست باغی که دستاِن تو پرورده

 باغی که پيغاِم سپيدش را

 .ست تا دودماِن سربلنِد برگ ِ ما بُرده

 َهنگاِم َهنگامه

 .ر ِ تو با ما بودای، شع تر از هر چامه رنگين

 - آهنگ در روزگار ِ رويش ِ رويای خوش

 وقتی که از آرامِش آبی، سخن گفتيم

 .در جان ِ ما پرواز ِ آواز ِ تو زيبا بود

 

 يک بار هم در شادی ِ آوای آن سرمست

 - آن "بامداِد " باغِ آيينه -

 .عشِق تو پيدا بود

 کس"، سرودی کرد؟ دل را چه کس زيباتر از "بی

 چاک ِ خفته در خون را اکاين چ

 درغربتی، غمگين ُو جانفرسا

 شادابی ِ موسيقی ِ خوشرنگ ِ رودی کرد؟

 بگذار آواز تو را بر آب بنويسيم

 .تا همچنان، بر آرزومندان ِ باران، ُگل بيفشاَند

 !تابی ِ جاِن فروزان ِ تو را بگذار بی

 .ی مهتاب بنويسيم بر سينه

  

  

  

  



  ی" "سبه

  ولYر س بۆ هه رمی شYركۆ بYكه تهی  وه يشتنه گه

 :)سبهی(

  ولYر و به ی هه خانه فڕۆكه  وه يشته س گه رمی شاعيری ناسراوی كورد شYركۆ بYكه مڕۆ ته ی ئه ئYواره

 .راسيمYك پYشوازی لYكرا مه

  هی دانرا و دواتريش ب كه رمه ر ته سه ی رYز لYنان له گو^ينه  س تاجه رمی شYركۆ بYكه يشتنی ته دوای گه
 .ڕYخرا رYم به تی هه تی رۆشنبيری حكومه زاره و وه ره راسيمYك به مه

و   روازه و ده  شاری كۆيه  ڕYبخرYت و له و شاری سلYمانی به ره ك به يه ژاوه كه  ينYش به سبه  بڕياره
 .راسيمی رYزلYنانی بۆ رYكبخرYت ناوشاری سلYمانيش مه

خشی  زگای چاپ و په رۆكی ده س و جYگری سه رد، هاوڕYی شYركۆ بYكه وف بYگه ره  مڕۆش ئه
ر  )ی سه6عات ( ياند: سه سلYمانی بۆی رYكخرابو رايگه  له  وانيدا كه كی رۆژنامه يه كۆنگره  م، له رده سه
،  بۆ سلYمانی  ی وه يشتنه خرYت و پاش گه رYده و سلYمانی به ره ی به كه رمه ته  وه ولYره شاری هه  يانی له به له
  ی خانه م با^ه رده به   برYته و دواتر ده  ڕYنرYت گه سلYمانيدا ده  كانی گشتييه  قامه شه  كۆچكردو به  رمی ته
ی ناوبراو  وه هۆی ئه كرYت، به بۆ سازده  تی تايبه  راسيمYكی و مه  م رده سه  خشی و په  چاپ  زگای ده

و  پاركی ئازادی و له  برYته ی ده كه هرم سYتی خۆی ته ر وه سه ، دواتر له بوه  زگايه و ده رۆكی ئه سه
 .سپYردرYت خاكده  به  رخانكراوه بۆی ته  ی كه شوYنه

بۆ   ی پYكهاتوه كه ما^ه تی رۆشنبيری و بنه زاره م و وه رده زگای سه ده  ك له يه شكرد ليژنه وه ی به ئاماژه
  راسيمی به مه  له  داوهش بڕياري كه س و ليژنه خاكسپاردنی شYركۆ بYكه  راسيمی به رYكخستنی مه

خۆی   ، كه م رده سه  خشی و په  چاپ  زگای ده  وتاری   ش بكرYت، كه نها سb وتار پYشكه ی ته كه خاكسپاردنه
ڵ وتاری  گه له  زيری رۆشنبيری بوه س وه پYشتر بYكه  رۆشنبيری كه  تی زاره وه  ، وتاری رۆكی بوه سه
وتاريان   يان داوايانكردوه  كردوه وتاريان ئاماده  كرد كه  سانه كه و ی. داوای لYبوردنيشی له كه ما^ه بنه
 .يدا كه خاكسپاردنه  راسيمی به مه  بYت له هه

س دو رۆژ بخايهنYت و پرسهی پياوان له  ی كورد شYركۆ بYكه وره پرسهی شاعيری گه  بڕياريشه
ش له هۆ^ی پهخشان موفتی مزگهوتی حاجی ئهحمهد، بهرامبهر تهالری هونهر دەبYت و پرسهی ژناني

 .دەبYت لهگهڕەکی تويمهليکی شاری سلYمانی

  

  

  

  

  

  

  

  



 عهبدو\ پهشYو، بۆ کۆچی دوايی شYرکۆ بYکهس دەگری و به ههرەس ناوی دەبات 

 

 :)سبهی(

پاش ئهوەی شاعيری گهورەی کورد شYرکۆ بYکهس کۆچی دوايی کرد، سهرجهم نوسهران و رۆشنبيران 
 .نيگهرانی و د^تهنگی خۆيان لهوبارەيهوە دەربڕیو خوYنهرانی کورد 

هاوکات عهبدو\ پهشYوی شاعيريش، کۆچی دوايی ئهو شاعيرە گهورە به ههرەس دەزانYت و داوادەکات 
 .نهوەکانی داهاتو بهرههمهکانی ئهو شاعيرە کۆبکهنهوە

يرYکی کهم وYنه و به پهشYو له پهيوەندييهکی تهلهفۆنيدا بۆ تهلهفزيۆنی نهورۆز، شYرکۆ بYکهس به شاع
 .سامانی نهتهوەيی دەزانYت

 .ناوبراو کۆچی دوايی بYکهسی گهورە شاعير به لهدەستدانی سامانYکی گهورە دەزانYت

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "اخبار روز"

 تشييع پيکر شيرکو بيکس در سليمانيه 

 

عراق با حضور جمع کثيری از  پيکر شيرکو بيکس، شاعر نامدار کرد روز دوشنبه در شهر سليمانيه در کردستان• 
 مردم، شخصيتهای ادبی و سياسی و احزاب کرد تشييع شد ...

   rooz.com-www.akhbarاخبار روز: 

   ٢٠١٣اوت  ١٢   - ١٣٩٢مرداد  ٢١  دوشنبه

  

  

  

مرداد ماه در  ٢١سوسن محمدخانی غياثوند: پيکر شيرکو بيکس، شاعر نامدار کرد صبح امروز دوشنبه  -اخبار روز 
، و احزاب کرد »شخصيتهای ادبی و سياسی«، »مردم کرد«شهر سليمانيه در اقليم کردستان با حضور جمع کثيری از 

  تشييع شد.

  

گفتگويی تلفنی با اعالم خبر فوق گفت: کاروان حامل پيکر شيرکو زاهد کردی، روزنامه نگار و فعال سياسی کرد طی 
صبح از هولير به سمت سليمانيه به راه افتاد. اين کاروان در شهرهای کويه و دوکان توقف داشت و با  ۶بيکس ساعت 

  دسته های گل مورد استقبال مردم آن شهرها قرارگرفت.

صبح به شهر سليمانيه رسيد. کاروان در خيابان » و نيم ٩«ساعت  وی اضافه کرد: کاروان حامل پيکر شيرکو بيکس در
سالم از خيابانهای اصلی و بزرگ شهر سليمانيه به حرکتش ادامه داد. افراد نظامی و کارمندهای شرکتها و ادارات دولتی 

ظامی دادند. که محل کارشان در اين خيابان بود به استقبال کاروان رفتند. نيروهای نظامی به پيکر شيرکو بيکس سالم ن
  مردم با دسته های گل از کاروان استقبال کردند.

زاهد کردی در ادامه افزود: پيکر شيرکو بيکس را به موسسه َسردَم بردند که ايشان رئيسش بود. پيکر شيرکو بيکس در 
هنی و برهم صالح، يکی از دو جانشين دبير کل اتحاديه مي» «روسای گروههای سياسی«، »خانواده اش«آنجا توسط 

کسرت رسول، جانشين «، »هيرو احمد (خانم اول عراق، همسر جالل طالبانی)«، »نخست وزير سابق اقليم کردستان
مورد استقبال قرار گرفت. در جلوی موسسه َسردَم » شعرا، نويسندگان و فعالين جامعه مدنی شهر«و » اقليم کردستان

مل شيرکوبيکس به سمت پارک آزادی به راه افتاد. مردم با مارش نظامی مخصوص احترام نواخته شد. سپس کاروان حا
پای پياده از موسسه َسردَم تا پارک آزادی، کاروان را همراهی کردند. در طول مسير پيکر شيرکوبيکس توسط 

  گروههای مختلف مردم گلباران شد.

ش در پارک آزادی شهر پيکر شيرکو بيکس طبق وصيت خود ١١اين روزنامه نگار کرد همچنين گفت: حوالی ساعت 
و » خوايه وهتهن ئاواکهی/ چهند دeگير و شيرينه«سليمانيه به خاک سپرده شد. هنگام دفن طبق وصيت ايشان ابتدا سرود 

، سرود ملی اقليم کردستان توسط مردم خوانده شد. پس از تشييع پيکر شيرکو بيکس مارش »ای رقيب«سپس سرود 
  خته شد.نظامی همراه احترام نظامی خاص نوا

اضافه کرد: کمرنگ بودن بعد مذهبی اين مراسم بيشتر ناشی از » بعد مذهبی مراسم در حاشيه بود«وی با بيان اينکه 
  شخصيت و باورهای شاعر بوده و در وصيت نامهاش هم بارها اشاره کرده که به جای تعزيه از موسيقی استفاده کنند.

گفت: مال عبدالکريم، امام جمعه يکی از مساجد شهر سليمانيه پيش از  اين فعال سياسی کرد در بخش ديگری از سخنانش



به خاک سپردن جنازه شيرکو بيکس ابتدا از شخصيت و مقام ادبی، سياسی و مبارز وی سخن گفت. مال عبدالکريم بعد 
  از سخنانش، تلقين را ابتدا به زبان کردی و سپس به زبان عربی کوتاه و خيلی مختصر گفت.

دو قطعه موزيک طبق وصيت شيرکو بيکس » چوارينهی ژkداری سولهيمانی«داد: پس از تلقين توسط گروه  وی ادامه
نواخته شد. درپايان مراسم هم سه پيام قرائت شد. پيام اول متعلق به موسسه َسردَم بود که توسط رئوف بيگرده، جانشين 

گ کردستان قرائت شد. پيام سوم هم از سوی خانواده شيرکو بيکس خوانده شد. پيام دوم توسط کاوه محمود، وزير فرهن
  شيرکوبيکس بود که توسط پسرش، هلو بيکس خوانده شد.

زاهد کردی، روزنامه نگار و فعال سياسی کرد در پايان سخنانش با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشييع 
گل توسط مردم گلباران شد. در اين مراسم  پيکر شيرکو بيکس گفت: پس از دفن شيرکوبيکس، قبر وی با دسته های

، اغلب احزاب »اديبان، نويسندگان، روشنفکرين و هنرمندان کرد از همه بخشهای کردستان خصوصا شرق کردستان«
حزب دمکرات کردستان «و » حزب اتحاديه ميهنی کردستان عراق«، »احزاب شرق کردستان«، »اقليم کردستان«

حضور شخصيتهای ادبی و سياسی از شرق کردستان و ديگربخشهای کردستان در حضور داشتند. همچنين » عراق
  مراسم تشييع پيکر شيرکو بيکس چشمگير بود. اين مراسم به صورت زنده از چند شبکه ماهواره ای کردی پخش شد.

بيکس از  در شهر سليمانيه در کردستان عراق به دنيا آمد. وی فرزند فائق ١٩۴٠گفتنی است شيرکو بيکس در سال 
» مهتاب شعر«ديگر شاعران نامدار کرد بود. او از نوجوانی به سرودن شعر روی آورد. اولين کتاب شعرش را به نام 

، از نگوار کارلسن، »توخولسکی«موفق به دريافت جايزه جهانی  ١٩٨۶سالگی به چاپ رساند. او در سال  ٢٨در سن 
ر شهر فلورانس ايتاليا مفتخر به دريافت لقب همشهری شد. تا نخست وزير سوئد شد. وی از سوی يک انجمن مدنی د

مجموعه شعر از شيرکوبيکس منتشر شده است. از شيرکو بيکس، نمايشنامه و داستان نيز منتشر شده است.  ١۴کنون 
، اثر ارنست »پيرمرد و دريا«، نوشته گابريل گارسيا لورکا و رمان کوتاه »عروسی خون«وی همچنين نمايشنامه 

  ترکی،  فرانسوی، آلمانی،عربی،  مينگوی را به کردی ترجمه کرده است. اشعار شيرکو بيکس به زبانهای انگليسی،ه

سوئدی و نروژی ترجمه شده است. آثار اين شاعر کرد همچنين توسط سيدعلی صالحی، فرياد شيری، عزيز   ايتاليايی،
مجاور به فارسی ترجمه شده است. بسياری شيرکو بيکس  ای و رضا کريم مرادی، مريوان حلبچه  ناصری، محمد رئوف

مرداد ماه درگذشت. او  ١٣را امپراطور شعر می دانند. شيرکو بيکس که برای درمان به سوئد رفته بود در روز يکشنبه 
سليمانيه به خاک سپرده  ١٩۶٣در وصيت نامه اش خواسته بود تا در پارک آزادی، نزديک تنديس يادبود شهدای سال 

ود. شيرکو بيکس همچنين خواسته بود در مراسم تعزيه اش موسيقی نواخته شود. از ديگر وصايای وی اين بود که هر ش
سال به نامش جايزه ای به زيباترين ديوان شعر اهداء شود. پيکر شيرکو بيکس، امپراطور شعر، صبح امروز با حضور 

  بق وصيتش در پارک آزادی سليمانيه به خاک سپرده شد. جمع زيادی از مردم، شخصيتها و گروههای سياسی و ادبی ط

  

 عکس: زاهد کردی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  " "راديو زمانه

  

 کس به خاک سپرده شد شيرکو بی

شاعران، سياستمداران، هنرمندان و شهروندان کردستان و  با حضورکس شاعر ُکرد  مرداد، پيکر شيرکو بی ٢١ظهر روز دوشنبه 

کس، که برای معالجه از کردستان عراق به سوئد  شيرکو بی .اش در پارک آزادی سليمانيه به خاک سپرده شد بر اساس وصيت نامه
 .مرداد درگذشت ١٣رفته بود در پی بيماری يکشنبه، 

را منتشر کرد. وتاکنون » مهتاب شعر«اولين مجموعه شعر به نام  ١٩۶٨در سليمانيه، در سال  ١٩۴٠کس زاده سال  شيرکو بی
اثر » عروسی خون«نوشته ارنست همينگوی و » پيرمرد و دريا«از او چندين مجموعه شعر، دو نمايشنامه منظوم و ترجمه 

  .لورکا به زبان کردی منتشر شده است

  "روداو"

  وOنه  به Oرکۆ بOکهسمهراسيمی به خاک سپاردنی ش

       

      

       



      

      

  

  له رۆژههRتهوە بۆ "دوايين کۆچی" مامۆستا شOرکۆ بOکهس

11 Aug 2013  

 
  

پهيامی کۆمهOWک له شاعيران، نووسهران، هونهرمهندان و چاالکانی بواری فهرههنگی و کۆمهRتيی کوردستانی ئOران 
  شاعيری پايهبهرز مامۆستا شOرکۆ بOکهسبه بۆنهی "دوايين کۆچی" 

  

  کاکه شkرکۆ به شkعری ژيان گوورا و به شkعری ژيانهوە بارگه و بنهی بهرەو ههوارkکی ديکه تkکنا، ئهی نيشتمان!

  

  ئهم{ۆ کهسkک به پkچ و پهنای بهرزەبناری مkژوودا تkدەپهڕێ

  ل~ و لۆلۆی بهسۆزی دوkن~ دەالوkينهوە ئهم{ۆ به ل~

  ن باريکهڕووباری پشوودرkژی کهالم بهرەو چيا تkههeدەبووندوkن~ ههزارا

  دوkن~ ههزاران توولهڕkی نهرم و نيانی خۆشهويستی بهرەو جkژوانی ئاوەدان ڕادەخوشين

  دوkن~ ههزاران وشهی تامهزرۆی نزاکار ئاسمانيان لهسهر دەستان دەگk{ا

  دەکkشا دا دوkن~ ههزاران ڕستهی باريکهڕkس گۆی زەمينيان به دوای خۆيان

  دا ههeدەخليسکان دوkن~ ههزاران سووکهپشووی ههناوی "با" به گهرووی بلوkری زەمان

  دوkن~ ههزاران کkو و تهالن و پkدەشت و نهرمان دeيان بهخورپه بوو

  دوkن~ ههزاران دار و دەوەن نهدەهاژان و ههستيان ڕاگرتبوو

  ندوkن~ ههزاران چاوی ل�k چاوەڕوانی گهڕانهوەی ڕkبوارkک بوو

  دوkن~ ههزاران ئهوينداری تاسهبار بهرزەوپ~ ڕاوەستابوون و به شوkن سروودkکی تازەدا دەگهڕان!



  

  ئهم{ۆ کهسkک به پkچ و پهنای بهرزەبناری مkژوودا تkدەپهڕێ

  ئهم{ۆ دەنگkک ههموو دنيای ڕووناکی ئازادی دەتهنkتهوە

  ئهم{ۆ قهeهمkک بهسهرهاتی خۆی دەنووسkتهوە

  هkرۆيه کراسkک بۆ دايکی نيشتمان دەدوورێئهم{ۆ بيرkک له گوeه

  دەبارێ و گوeبارانه و بارانهگوڵ ولkوkک گوeی ل~ ئهم{ۆ دەم

  ئهم{ۆ شهوkک دادێ و پاشان ئهم{ۆيهکی ديکه له ڕەنگی خۆی دەس پkدەکاتهوە

  ئهم{ۆ شاعيرkک به سهر شانانهوە دەگهڕێ و شkعرkک لkی بۆته شهنگهسوار

  ه کۆڵ دەکاتهوە و دەستهمالنی ههرمان دەب~ئهم{ۆ زيندوويهک مردن دەستی ل

  گرتوودا تkدەپهڕێ پۆشه و به کوkستانkکی بهفرينی تهم ئهم{ۆ کهسkک سپی

  ئهم{ۆ کهسkک به پkچ و گهوەی بهرزەبنارەکانی مkژوودا ههeدەگهڕێ!

  

  . بايهزيد مهردۆخی١

  . محهممهدساeح نيکبهخت٢

  . بيژەن زولفهقارنهسهب٣

  . قوتبهددين سادقی٤

  اليد تهوەککولی. خ٥

  . ئهحمهد بهحری٦

  . عهتا نههايی٧

  . هادی زيائهددينی٨

  . محهممهدعهلی سوeتانی٩

  . ڕەهبهر مهحموودزادە١٠

  . يۆنس ڕەزايی١١

  . عهزيز نيعمهتی١٢

  . محهممهدساeح سووزەنی١٣

  پوور . فهرهاد ئهمين١٤

  . ئهحمهد عهزيزی١٥

  . سوارە فتووحی١٦

  . عهزيز وەليانی١٧

  سۆ. کهماڵ حه١٨

  . حوسkن شkربهگی١٩

  . ناسر وەحيدی٢٠

  . کامبيز کهريمی٢١

  . مههدی زيائهددينی٢٢

  . فهرەيدوون نووری٢٣

  . ڕەزا شهجيعی٢٤

  . محهممهد بههرەوەر٢٥

  . سهيدجهالل نيزامی٢٦

  . ههژار ئاريانفهر٢٧

  . محهممهدسهديق ئيسالميان٢٨

  . عهتائو�e حهسهنزادە٢٩

  . حهسهن شوجاعی٣٠

  پوور هتيف. عهبدو�e ل٣١

  . هيوا فووالدی٣٢

  . محهممهدسهعيد نهججاڕی(ئاسۆ)٣٣

  . سهالحهددين ئاشتی٣٤
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