
 ثبلخ ِٓ لصبئذ اٌؾؼشاء اٌؾجبة اٌىٛسد

 
ثذي سفٛ :رشخّخ  

غشارظ \إٌّغب  

 

١٘فبء دٚعىٟ: اٌؾبػشحــ  1  

 
 

(أثٝ)رذػٟٛٔ  ال  
 

ط١كٌُ أػذ أ  

ػبص١ش اٌؼؾكِغ أ  

ٌسُأْ أ  

 اٌىٍّبد ػٍٝ لٕٛاد ٘ٛاِؾه

(أثٝ) ٟٕال رذػٛٔ  

 الٔٗ ثّمذٚسٞ

ُ ػٍٝ لُّاْ أخث  

اٌّسجخ                       

(ٛوشِٜ)زمبئك   

ط١كٚال أ  

لجً ػٍٝ خٕبزبدأْ أ  

اٌخٛف                      

 الٟٔ فبسعخ اٌؾّظ

لذسٚال أ  

لجً ٚخٗ وئ١تأْ أ  

 فٟ ثٕب٠ب خصالد ؽؼش

ا١ًٌٍ                       

.فىبس خٛفبءثؤ  

رؼٍُأ  

 فٟ ػبٌُ ثال زذٚد

 اٌسٍُ ٚاٌفىش ٚاالًِ

 



 ِغ اٌفدش إٌّجٍح

 ثبصاس اٌٍدُ

فىش،أل   

 الرمً

!..سطخش٠ف لب  

وئ١جخ ٚوً ٌسظخ ف١ٗ  

عبؽٕك.. سثّب  

اٌؼؾك                   

 ثفٛ٘بد اٌجٕبدق

 ػٍٝ لُّ اٌدجبي

 فبٔب ا٠ضب ز١بح  ِٚسجخ

اػؾك االث١ٕٓ ٚاز١بٚ  

ٌّٙب                           

 زضٓ اٌشزّخ أب

 ِٚشثظ اٌشغجبد

 فٟ زضٓ صذس اٌٛخٛد أب

 ٚفٟ سلصبد اٌّشاػٟ

٠ٓ١ػٍٝ ػزجخ ؽشا  

اٌؼؾك                      

..ُػشف أب  

صجبزبد اص٠ٓ ِغبِغ  

.االعبط١ش                      

 

 

 ؽّظ ٘بسثخ خدٍٝ
 

..رصذق ال  

 ثؤْ افشد اخٕسزٟ

 زٛي ػؾمه

 اٚ ازٍٍٙب ػٍٝ عٛازً 

ا١ٌؤط                        

.ِشح                                 



اِال  وفبٟٔ   

 ػٍٝ ٚػٛدن ٚٔؼُ ٚال

آره                         

 ٚأثزغُ ٌٍسجبزت اٌضجبث١خ

 فٟ االػؾبػ اٌّٙذِخ،

..فٍزؼٍُ  

 ثؤْ اٌؾّٛع إٌّمذزخ

 ال رذٚس زٛي لبِزه

 ٚرشاثٟ

ال ٠صشش ٌالصا١٘ش اٌضسادؽز١خ   

 ٌٚزؼٍُ فٟ ٔض٘زه

اٌشػٕبء                     

 ال أصذ ٌالوبر٠ت اٌزبس٠خ١خ

سعخ  اٌؾّظألٟٔ فب  

.أب  

 

 
:اٌؾبػشح فٟ عطٛس  

،فٟ ِسبفظخ (ثشٚؽىب عؼذْٚ)،فٟ لش٠خ 1982ػبَ ( ١٘فبء دٚعىٟ)ـــ ٌٚذد اٌؾبػشح 

.وٛسدعزبْ اٌؼشاق\د٘ٛن  

رٕؾش ٔزبخٙب اٌؾؼشٞ ثىثبفخ فٟ  2003ِٕٚز ػبَ  1996ـــ رؼٛد ثذا٠زٙب اٌؾؼش٠خ اٌٝ ػبَ 

.د اٌىٛسد٠خ فٟ وٛسدعزبْ اٌصسف ٚاٌّدال  

رٕؾش فٟ اٌّدبي اٌصسفٟ ٌٚٙب ٔزبج خُ ِٕؾٛس فٟ اٌصسف ٚاٌّدالد  2003ـــ ِٕز ػبَ 

.ٚصسف ِدالد اخشٜ..خبفذ٠ش،سٖ عٗ ْ، ثٙذ٠ٕبْ،ِدٍخ صاخٛ،ِدٍخ ع١الف،)،ِٕٙب  

.ــ رؼًّ زب١ٌب ِشاعٍخ صسف١خ فٟ خش٠ذح ئٗ فشٚ ٚاٌزٟ رصذس فٟ ِسبفظخ د٘ٛن  

.ذ٠ذ ِٓ اٌّٙشخبد ٚاٌّغبثمبد اٌؾؼش٠خــ ؽبسوذ فٟ اٌؼ  

.ــ ػضٛح خّؼ١خ اٌؾؼشاء اٌؾجبة فٟ د٘ٛن  

.ــ رشخّذ ٘زٖ اٌمصبئذ ِٓ ٔزبخٙب إٌّؾٛس فٟ اٌصسف اٌىٛسد٠خ  

 
 

 

 



خ١ًٍ ػجذاٌغفٛس: اٌؾبػش ــ  2  

 
 

 ِٛا٠ًٚ اٌؾزبء

 
ٔبخبٌظ أ  

 لجبٌخ صفشح اٌغشٚة

 أزفبضخ االٔزفبضخ

 رّأل أفبط لٍجٟ

ِؾ١ذ  .. شثخٚطٓ ِٓ اٌغ  

صِٓ اٌثٍح.. اٌضِٓ  

 ٚدِٛع اٌٛداع

ٟ  ػٍٝ أ٘ذاة  رزدّذ ػ١ٕ  

 ٚ٘ٛ ِٓ سز١ٍٗ زض٠ٓ

 ِٚٛا٠ًٚ ا١ٌؤط

 رزغبلظ ِٓ لبسة ِخ١ٍزٗ

ػٍُ ٘زٖ اٌّشحال أ  

 لٍجٍخ اٌؼ١ْٛ اٌٝ ا٠ٓ؟

ٞ ثىبءِٚغ أ  

 عزٕفدش ٘زٖ اٌّشح

ضسىزٟ؟    

..سخغا  

 فش٠بذ اٌٛطٓ 

 ِٓ ػجك اٌزشاة ٍِٝء

شٚفٟ ؽٛق ٌؾؼشن اٌّّط  

 ٚافىبسٞ فٛق ٔبفزح

اٌٍمبء                        

 رجىٟ ػٍٝ االطالي

ً  فمظ ع١ىبسرٟ  رظ  

 رسزشق فٟ ضسىبرٙب

اٌسض٠ٕخ                            

 ٌٚٙزا اصدسد

 



 زشلخ إٌٜٛ

ُ  رخف١ٓ ٔفغه ٌ 

د٠ُ اٌؾّظفٟ أ  

 ٚرشلذ٠ٓ

 فٟ فصٛي االٔجبد

ثذا  رزث١ٍٕٕٟ أ  

 ٚرؾٕم١ٓ اثزغبِزٟ

ٛقػٍٝ ِزثر اٌؾ  

..رؼبٌٟ  

 عٕخ رٍٛ اٌغٕخ

 رزغبلظ ِٕب االِبي

ثذا  ٚأ٘ٛان أ  

مشاث١ٓ إٌٛسو               

 ٚأب لشثبٔه

 ِٓ رضس١خ رٍه اال٘ٛاء

سددٚأب أ  

ػبص١ش إٌدَٛلصبئذٞ،ِغ أ  

 فٟ ؽٛاطئ اٌىْٛ

..!!أال ٠ىفٟ  

 ثبْ رمذ١ِٓ ٚرشرؾف١ٓ

 ِبءن

 ِٓ ؽفبٖ لذسٞ

 ٚفٟ زشة عفشن

 ػغىش ازالِٟ

ؽٙذاء اغذٚ  

ٔغح اٌّٛع١مٕٟٝ أ١فذػ  

 ثؼظبَ اٌذسٚط

 فٙزٖ ٔٙب٠خ ٚخٛدٞ االٚي

غذ١ٕٟٚ أٚدػ  

 زفٕخ رشاة

خبرّخ وٟ رصجر ثذا٠خ  

ٔٙب٠زٟ االٌٚٝ                          

ضبٔه ثب١ٔخٚفٟ أزظبس أز  

 



..١ٓأال رؼٍّ  

 ثبٔه سزٍذ

 ٚخّذ  صٛره فٟ ٚطٓ اٌثٍح

 ٘زٖ خٕبزبد ا١ِٛ١ٌبد

خاٌّسطّ                           

ٕذ ِٓف  

رمج١ً ٠ذ اٌٛطٓ          

 ٚاثزغبِخ ِشٚج ٚرالي ز١برٟ

ْ رغذ٠ٌُٓ ٠جك اال أ  

 خجال

.اٌثٍح ٔذفٚرصذ٠ٓ   

 

 
:اٌؾبػش فٟ عطٛس  

وٛسدعزبْ اٌؼشاق \،د٘ٛن 1987ٛس ِٓ ِٛا١ٌذ ـ اٌؾؼش خ١ًٍ ػجذاٌغف  

2009\2008ــ خش٠ح و١ٍخ االداسح ٚااللزصبد ، خبِؼخ د٘ٛن   

 ــ ػضٛ ٔمبثخ صٛد ث١شاْ

 ــ ػضٛ خّؼ١خ اٌؾؼشاء اٌؾجبة فٟ د٘ٛن

.رسش٠ش ِدٍخ اٌؾؼش ٚاٌزٟ رصذس ػٓ خّؼ١خ اٌؾؼشاء فٟ د٘ٛن شــ عىشر١  
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ـ اٌدس١ُ االٚي 1  

 
 ز١ٓ ٠سً اٌظالَ

 اززشق

ٚاسرجه       

ٚارغبءي              

!وُ ثبة ٌٍدس١ُ؟  

 

اٌدس١ُ اٌثبٟٔ ــ 2  
 

 ـ ػٕذ اٌغٙبد

 أرٛق وٟ اػٍُ

ُ  ٠ جًٍ اٌؼشق ٌ 

 اٌدغذ و١ٕبث١غ اٌشث١غ

.!ٚرزفدش خس١ّب  

 

ـ اٌدس١ُ اٌثبٌث 3  

 
 اٌٛخٛد ٠ىزٛٞ

فٟ اٌدس١ُ اٌثبٌث   

 ٚعىْٛ رسش٠ش اٌدغذ

 ٠سزشق ثب٠بد وث١شح

 ٚاٌجصبق ٠ٍزف زٛي

وً االؽ١بء                     

 



 ٚاٌٍؼٕخ رطبي اٌدشاذ

 ٚاٌدٍٛط ٠غذٚ

.خس١ّب                       

 

ـ خس١ُ ثئظ اٌّص١ش 4  
 

..فٟ إٌٙب٠خ  

 ز١ٓ اػٍُ ثبْ ِص١شٞ

خُٕٙ                      

 اٌزغبإالد رمذذ ِٓ 

أٔبٍِٟ                        

 اعئٍخ ِزٕٛػخ رضؼٕٟ

فٟ خُٕٙ                          

ٕب ِٓ اً٘ إٌبسٚاْ و  

ُ  ٔغزغً دِٚب   ٌِٚ 

 فبٌدس١ُ ثبٌغغً

.ال ٠دف                  

 

ـ خس١ُ اٌٜٙٛ 5  
 

..فٟ اٌؼؾك  

 إٌبس رس١ً اٌّالِر

(وشاد)                        

 رشرؼؼ ؽؼ١شاد اٌدغذ

 فبٌصٛس ٚاٌّؼبٟٔ 

رغزس١ً خّشاد                 

ٚرمف ِٕزصجخ                        

االززشاق ٚفٟ ١ٌٙت  

 ٚفٟ اٌؾٛاسع اٌّىزظخ



 اٌّس١ب رظً دْٚ ػؾك

 رجمٝ ِدٌٙٛخ

 اٌىزبثبد اٌشِٚبٔغ١خ رغذٚ

.خس١ّب                             

 

 

 
 الشاعر فهيل محسه قىجان

.كىردسحان العراق \،دهىك 9191مىاليذ   

.جامعة دهىك\طالب في كلية الهىذسة  

.وحاجه الشعري في العذيذ مه الصحف والمجالت الكىردية ـ وشر  

(.العحبة في قامىس الخطىات)ــله ديىان شعري جحث عىىان  

.له مساهمات ومشاركات في امسيات وقراءات شعرية  
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 ِىبثذاد ١ٌٍخ وبثٛع١خ
 

اٌز٘ٓ ِشرجه  

 فٟ ثٕب٠ب افىبسٞ

أب،                   

دخبْ ع١ىبسرٟٚ  

.غخش ِٕٙب٠  

..أٗ ا١ًٌٍ  

 أٔصذ

٘خ وئ١جخاٌٝ صذٜ آ  

 رزٕب٘ٝ اٌٝ ِغّؼٟ

،ٚاسرؼؼ                

 ٚفٟ اٌٍسظخ رارٙب
 



٠  ْ خشط فئادٞ ش  

ؼضف ٌسٕب  زض٠ٕب  ٠ٚ  

ِفؼّخ ثبألًِآ٘خ ٚ  

مجٍذ زٕدشرٟ،ف  

..ٚز١ٕزان  

 أجثمذ ا١ِٕزٟ ِٓ 

ؽشٔمزٙب                  

..!ز١ٕٙب  

.٠ىٓ وبثٛعبػٍّذ ثبٔٗ ٌُ   

,ش٠ش صشصٛسٚأّٔب ٘ٛ ػ  

 صشصٛس ػبثث

ُ  ٚاخزد ث افىبسٞ د  

 صٛة ػبٌُ خ١بٌٟ

زالؽٝربسح ٠  

خشٜٚأُ   

دؼً ِٓ خبصشر٠ٟ  

د١ٍ٘ضا                

.غ٠ّّٟٕٚ                    

..آٖ...آٖ  

ّآْ أبظ  

 ١ٌٍٚزٟ خٛػٝ

..!ػغبٞ اْ افؼًرا ِب   

 فال الذس اْ اغذٚ ِالوبُ 

ٛض غّبس زبخضٚاخ  

افىبسٞ                        

ٌٗ اٌؾشطؼ١ّٓ اٚأذ ال ر  

رش٠ٚٓ ػطؼ ٘ٛاٞأٚ   

ػشفأ.. ٌىٕٟ  

 ِٞ  ثؤٔه رؼ١ؾ١ٓ خ١بي ثش

 ٚرخزشل١ٓ وً اٌسذٚد

 وٟ رم١ذ٠ٓ ا١ًٌٍ



ٌد١ٓ غشفزٟ ػجشٛٚر  

إٌبفزح                      

 ٚرزّذد٠ٓ ػٍٝ صذسٞ

 وٟ ٔزٕبعٝ افىبسٔب

ػشفٚأ  

 ثؤٔه وّب أب

 ٚاػٍّٟ خ١ذا  

ذّٔب اثؤٟٔ و  

 ٚا١ِٕزٕب ٟ٘ ا١ًٌٍ فمظ

 ٚعٙبد ا١ٌٍبٌٟ

 ٚال ٔغزف١ك اثذا  

 فبٔب اػٍُ

 ثؤْ فئادن ػش٠ٓ ػؾمٟ

..فؤٔب   

ػٍٝ اٌذٚاَِزفب ئً   

 فؼؾمه ِٕز صِٓ ط٠ًٛ

 ٠زشالص فٟ ازؾبئٟ

ثؤٔٗ خ١ذا ٚأػٍُ  

 ع١طً ػ١ٍٕب ٠ِٛب  

٘ٛانأ: ٚرشدد٠ٓ  

.٘ٛانأ              

 

 
:فٟ عطٛساٌؾبػش   
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