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 كريم النجار: تصميم الغالف
 باالييللفنان فهمي : لوحة الغالف

 5102دار أدب فن للثقافة والفنون والنشر : إصدار
 

www.adabfan.com 
info@adabfan.com 
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املرتجم كلمة  

 
 
 

 

 

  

  حين سمعت أنين الرياح

  أيقنت أن جبال الكورد

 ما زالت تنوء حباً وقصائد

 

 

 المترجم

 بدل رفو المزوري

غراتس \النمسا  
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 "قصائد حب كوردية"

 

 عطر الزمن الجميل

 
 

 .ة اإلنسانيةبمنأى عن دخان الحروب وقسوة الطبيع" الحب"هل بقي هذا الذي يسمونه ... الحب

هل مازال هو نفسه الحب الذي صدح ذات يوم على مشارف الصحراء حين كانت األرض تنجب 

 عشاقاً وأنبياء؟

 هل حقيقة ما زال هناك عشاق وعاشقات؟ "... قصائد حب كوردية"

 ما بالهم هؤالء الشعراء الكورد الذين ترجمهم بدل رفو المزوري؟

 .إنهم عشاق طبيعيون جداً .. قونإنهم يحبون ويسهرون ويتألمون ويشتا

كأن الحب القادم من وراء الجبال لم يتنفس سوى هواء كوردستان النقي بعيداً عن عالم لوثته سموم 

 .النفاق والمادة

مشاعر دافئة نفتقدها في ظالم صراع ..الحبيب..الحبيبة..الخجل .. الشوق ..الدموع..الوفاء

 . رة ينمو الحب وشجر الكالمفي حضن طبيعة كوردستان الساح. الحضارات

إنه الحب . في حضرة العشق تبتسم الشفاه للحياة هازئة من متاعبها، من ضجيج الحروب في الخارج

الصافي الخجول، حيث العاشق يفتدي الحبيبة بروحه ، حيث مازال للقبلة لونها البريء، ولعيني 

 .الحبيبة نكهة الضوء

يمزق . ألبطال، وانكسرت على صخورها ماليين القلوبعشاق على الدرب التي تاه عليها آالف ا

 .الشوق ستائر المسافات، يعلو نبض القلب ، يرسم قوس قزح حافل باألمنيات والفرح

لقلنا إن .../موقعك االلكتروني..ألبومك /لوال بعض المفردات الدالة على أدوات العصر الحديث 

 .للوردة معنى وللعطر طعم الشفاه بعد القبلة هؤالء الشعراء يعيشون في ذاك الزمن األول حيث كان

ما سر هذا العشق؟ كيف للشعراء أن يعلنوا الحب رغم تعقيدات الوجود؟ هل حقاً ما زال هناك مكان 

 للحب في هذا العالم؟ 

عالم من الطمأنينة واأللوان . يبدو الشعر قادماً من عالم  كل ما فيه جميل" رديةوقصائد حب ك"في 

التي حلم بها " المدينة الفاضلة" سي، حتى يخيل إلينا أن هؤالء الشعراء يعيشون فيوالهدوء النف

.أفالطون، إلى درجة أن حبهم أفالطوني أو عذري  

الحب بكل براءته وانفعاالته . كأن قصائدهم هاربة من مادية العالم إلى جنة ال تسمع فيها الغية

نه ببساطة الحب في ذات زمن جميل كان أو ربما إ. وشقاوته المحببة ومعاناته الممزوجة بأمل جميل

.سيكون  

هكذا يكتب الشعراء الكورد بحبر أبيض ينبع من قلوب ال زالت تؤمن أن الحب هو الخالص الوحيد 

.في عالم  بعيد عن سماء كوردستان الشديدة الزرقة  

 

هدية األيوبي.د  

 باريس
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 إحسان حسن زبير: عر اشال

 

 

 طيئةاحتضان الخ

 

 

 أهوائي وأنفاسك

 سر شريد

 دقات ساعات تصاحب

 السهرات المريرة

 ألحالمي المرهقة

 .وشهواتي الظمآنة

 على أي من خطوط األنوثة

 تمضين؟

 إن كنت تعشقينني

 تعالي واحضنيني

 وال ترفعي شفتيك عن شفتي بسرعة

 .ومواثيق هواك وقعي األسرار بالقبالت

 امزجي لون الربيع

 وصدرك بسعادة

 ليها بوسترا ذا روح مقدسةاجع
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 وبسحر خصالت شعرك

 .قاومي الدغدغات

 ...ال تفزعي 

 فانا من سيرميك من قصائدي

 وستقتل الكتب الظمآنة السعادة

 أنت عطر شالل ربيعي

 ليس بوسعي أن أقاومه

 أهواك وصوت الليل

 يمحو ذنوب العشاق

 تعالي ومرري جسدي

 على فستانك

 ....كي نرقص

 ومرقصة الصمت مع النج

 اسرقي عطري و سأسرق عطرك

 علميني طعم الذنوب

 كي تسقي شوقك وحنينك

 حدقي في...حدقي في

 وال تكوني مترددة

 كي نموت في بعضنا

 

 ــــــــــــــــــــ

 :الشاعر في سطور

 

 .كوردستان العراق/دهوك – 3791مواليد  -

 .يعمل الشاعر استاذا للرياضة في معهد إعداد المعلمين المختلط -

 .دهوك/عضو اتحاد األدباء الكورد -

 .عضو نقابة صحفيي كوردستان -

 .تلفزيون دهوك/رئيس قسم الرياضة -

 عمل في مجاالت كثيرة رياضية في الراديو والتلفزيون -

 ـ نشر نتاجا كثيرا في الصحف والمجالت الكوردية

كوردستان العراق ( خبات)الصادر من مطبعة ( تجربة ضرورة ميتة)اخترت القصائد من ديوان  -

5002 . 
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 احمد جاسم: الشاعر

 

 بوسترات

 

 

 

3 

 لوكانت للريح عظام

 لصيرتك جسداً لها

 كي تهيج بها افئدة الصخور

 وتجعل مني ذاكرة 

 تؤانسها حينما تصبح كهلة

5 

 ما وراء ستارة الخوف

وباب الحديد،              

 على مائدة زلزال الشوق

دكاهزت اقداح الفو  

ورقصة الفالمينكو،                

 عود ثقاب محترق

 بجنبه عودان لم يحترقا بعد

 سيجارة اشتعل نصفها،

(نيتشة)الخارق   
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 بقايا قصيدة لم تكتمل بعد

 دفتر مالحظات من لهيب

ظمآن،                     

 محمود درويش  ذو احزان

 اكثر من احزاني

!!فالكل مشغولون  كي انساك  

1 

..ر بثالث حجراتالجسد دا  

..الحجرة االولى  

تغفوا فيها العزلة والوحدة                  

..الحجرة الثانية  

تبتر فيها جذور عشق عتيق            

..واما الحجرة الثالثة   

.!مأواك انت                     

4 

 لص انت ككل ليلة،

 تغدو علي بابا وتختلس حرمات 

بيجيو                             

 فاسد انت ككل ليلة

 وتغدو هارون الرشيد 

 ً .!!وشرائين فؤادي تستحيل جواريا  

2 

..كل ليلة  

 ابعث لك قبلة

 فباألمس وتحت ظالل نافذتك

 غالبت النعاس احدى قبالتي

.ورقدت  

6 

..معك  

 ً  سرقت زمنا

ابصمي على قصيدتي   

 فأنت مجنونة رسمية 

.!!وانا سارق الزمن  

 

9 

 مدية جريحة

تذرف الدمع وراء حائط ما  

 كأنما  تود القول

.!!بانها لم تغتال احداً بعد  

8 
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..!ما أعطرك  

ارتشفي عطرك..لذا   

 ربما ينفجر روائع العطر

..!!من ذاتك  

 

7 

 لم يبق اي اثر عندي

 ما عدا عطرك الفردوسي

 سرمديا في ذاتي غدا

 هجرت وغدوت الجئة

 وانا في دوامة عشقي 

.!!صرت عبدا  

 

:الشاعر في سطور  

  3775عر الشاب من مواليد الشا

 ــ خريج معهد السياحة والفندقة

ن التلفزيونية واالن يعمل في قناة وار الفضائية.ن.ــ عمل في قناة ك  

 ــ نشر نتاجا كثيرا باللغة الكردية في الصحف والمجالت الكردية

 ً ً  ــ لقصائده نكهة خاصة وحداثة تشخص السلبيات التي يعاني منها المجتمع ويملك قلما جريئا  
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 احمد ياسين بندي: الشاعر 

 

 

ــــ بوسترات شعرية من كوردستان 1  

 

ـ ال تصدقي 1  

 

...ال تصدقي  

 ليس لدّي ما اقوله بعد

 غير الكذب،

..انا وذكرياتك  

 إني بعت كل الحقائق

والصدق،                        

 الكذُب ضالتي

 كي أهدئ نفسي

 وأرقد بين احضانك

 ومع نفحات الهواء

 آتيك بكذبة 

صدقيني..!! لكن  

 لم أعثر سوى على كذبة

واحدة                        

:كي اقولها لك  

 دعيني وشأني

 اهجري اعماقي

.فلن اعشقك أنا  
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ـ أحببت 2  

 

 

..كم احببتُ   

 ان اجعل من لوحتك

 في معرض فؤادي

..!هدية يوم الحب  

..انتظرتك  

 كي تعصري يديّ 

بعرقك وتغسليها  

.المتصبب               

..أحببت  

 ان اسرق بعض قطرات 

المطر،                       

على اناملك( حناء)اطرزها  

 فليس بوسع اهوائي وشهواتي

ان تشبعني                          

..كل يوم  

 تختلس عيناي قطعة من جسدك

.!من دون ان تالحظي  

 

ـ الوحدة 3  

 

 لتكن امطار هذا الشتاء

د  غسلت ذكرياتك  من مشاعريق  

وذاكرتي                           

 وحين تينع أزاهير الربيع

 باهلل عليك  ال تقطفيها

 فكل زهرة ربيعية

 هي ذكرى لي معك

..ال تتعقبيني  

 فانا اهوى ان يحرق

الصيف الناري   

 كل االزاهير

 كي تشطبك وتمحوك  من

ذاكرتي                     

ساتوبالمقد..! لكن  

 ال احد بمقدوره 

 ان يلحفك بالعشق
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 ويمسح عبراتك

.!!مثلي  

 

ـ رحيق 4  

 

بي شوٌق جامٌح للمطر   

!!انا                    

 كي تهيج ذكرياتي

!!في ذاكرتي انت  

 أما زلت تعاندين العشق؟

 ولهذا ال تبصرك عيناي

ألن ترسلي لي.. ترى   

سالمك   

؟؟..مع المطر  

 

ـ التعذيب 5  

 

بالعطر نعناعة مكتنزة  

انت،                  

 تطرقين نافذة قلبي

دون إستئذان     

انت،              

 فراشة بألوان شتى

 تقبلين الورود في روضة

الفؤاد                   

انت،                          

 ريح باردة وساخنة

 تصيرين رحالة

 تشطبين الحدود عن خارطتي

انت،                        

...فاتنةً أيا   

 خبأت نفسي بين خصالت شعرك

اتعذب كثيراً ... يومياً    

 حين تمشطين شعرك

 أسنان المشط

 تعذبني

.!!!أيا معذبتي انت  
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-:الشاعر في سطور  

.كوردستان العراق /في مدينة دهوك 3792ولد الشاعر عام  -  

.خريج معهد اعداد المعلمين  -  

عمل معلماً في دهوك -  

.لى الشعر في المجال االعالمي، راديو كوردستان وتلفزيون دهوك يعمل باالضافة ا -  

دهوك/عضو اتحاد االدباء الكورد -  

دهوك/عضو نقابة الصحفيين الكورد -  
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 الشاعر اديب عبدهللا

 

 بوسترات شعرية

ـ إعتذار 1  

 

 أنت تريدين موتي

 وأنا ال أحب الحياة

ا يروم الجنةوكالن  

 هنا أم هناك

فاألجدر بنا   

 ان نسامح بعضنا 

 وأن نعترف  بالحقيقة

.أمام اآلخر  

 

ـ الوجود2  

 

 تريدين أن أكون

كما تشائين   

 أن أغدو عدو نفسي

 وتحت جناحيك وأمرك

.أو ال أكون  
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ـ جبل العشق  3  

 

 ها أنت هناك

 على سفح  جبل العشق

 كوني جذره

 وال تغرقي في دموع اليأس

ي جزيرة  صدر النضالوف  

 بهدوء تمرني

 لكي يبقى  العشاق

.ونمارس العشق   

 

ـ التحدي 4  

 

 سأقول لك 

!!أي تحد ٍ  في صدرك هذا  

!!كيف تفهمين الحياة  

 ال تطالي  شجرة

!!وتخدشيها  بمخالبك  

 وال تدنسي رونق أوراقها

.وتحيلينها عزاءً   

 

ـ من الالشيء 5  

 

 قبل أن يرتاح كاهلي

يءمن عبء ذلك الش  

 ذي الصيت الكبير

 وال أظل واقفاً على قدمي  

 ً  وأطرح العبء أرضا

 سوف تهطل السماء

 وتتفجر الينابيع

 من الالشيء إلى الالشيء

 ونقبع على أحزاننا

 وعلى عتبات الباب

.سنقيم العزاء  والحداد  

 

ـ الخداع 6  

 

 عناوين الصحف المتذبذبة

 خداع ة
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 وفي الوقت الذي ترقدين

 تخدعك،

تارة على مخاض قلميوتسدل الس  

.وتعيق عنه الوالدة  

 ـــــ

:الشاعر في سطور  

،قرية رشافا،كوردستان العراق 1791ــ مواليد عام   

.ـ اكمل دراسته االعدادية في صناعة دهوك  

.1799ـ تعود بدايته مع النشر الى عام   

.ـ عضو اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك  

.ونشر نتاجا كثيرا في الصحف والمجالت الكوردية.ية ـ شارك في العديد من النشاطات االدب  

.،مطبعة زانا دهوك2114صدر عام (كل يوم اغنية)ـ اخترت هذه القصائد من ديوانه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

 

 الشاعر آشتي كرمافي

 

 رمز  مالئكي

 

 ... أنت

 في قلب الربيع

 بين أزاهير شباط

 ألمحك كعالم مالئكي

 وعبر السنين

 وصالك في ثناياتنتشر أ

 المواسم وملتقيات

 الكالم

 والسنوات الملوثة

 ...!!تشنق  لتحيا من جديد

 عبر السنين

 بأزلية المعابد الزرادشتية

 تكتسين

 محاطة بمحفة أمير المالئكة 

 ...!وتحيين

 وعبر السنين

 بتثاؤب عتبات الضياع

 تصبحين  مقيدة

 (شاندر)وبحافات كهف 

 تصبحين نوازل جليد

 !..!وتحيين

 في حدقات أعيننا..! ولكن

 (بارزان)وفي سهول 
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 (آمد)وقلعة

 (جودي)وعلو جبل 

 كنت حياة

 .وكنت محبة

 (اقليمة) غدوت عاشقة ك 

 فرسان وقتلة جمالك

 بانبالج الخليقة

 غدوا سؤاالً غير منسي

 الحقد

 الدم    

 كانا يبحثان عنك

 ومع بشارة أعمارنا

 يكبرون

 ويصغرون       

 ن باكيةً وحينما كنت ترقدي

 في زوايا محطة 

 جيلنا              

 كنت منسية

 دون بلسم

 في أحضان وأعماق جراحاتك

 األليمة                       

 كانت تتالشى

 في خضم الوجود

 في عصور المد والجزر

 حدود...حدود

 عرى مسببي

 آالمك المشبوهين

 يرقصون مع الشهوة رقصة الغيوم

 كانوا يتناسونك

 ...أحببت

 ن أراك دون وجهأ

 ندي                

 ومن دون ملجأ عريق

 ابعد من جبل حصار وست

 حيث جئنا

 وولدنا من أعماق بعضينا

 وأحببت..أريد 

 أن نغدو واحداً  في أعماقنا

 وفي عشقنا

 (مه م)ال نغدو ك
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 ....!و

 أنت  تقبلين

 عطر عشقنا في مقبرة

 مجهولة الهوية

 وتمزجينه

 كي يحضن حرارة

 هوانا

 تولد الطرقات كي

 .من جبالنا

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 أخت قابيل وهابيل ابني ادم: اقليمة 

 ــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 :الشاعر في سطور

 كوردستان العراق \،قرية كرمافا والواقعة في مدينة دهوك  3768ــ الشاعر كرمافي  من مواليد

 .من الثمانينيات ــ تعود بدايته الشعرية إلى النصف الثاني

إلى عمليات األنفال السيئة الصيت مع عائلته  وحل الجئاً في مخيمات ماردين  3788ــتعرض عام 

 .في تركيا

 ــ كتب ونشر الكثير من المواد األدبية في الصحف والمجالت الكوردية

 .هوكوالتي يصدرها اتحاد األدباء الكورد في د( به يف ـ الكلمة)ــ عضو هيئة تحرير مجلة 

 .ــ القصيدة من ديوان العشق في خلوة الموت  والصادر عن اتحاد األدباء الكورد في دهوك
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 ئاكره يي   لندئه : اعر شال

 

 

 

 

 البساطة

 

 أيا حبيبتي

 هالّ علمت

 في مهرجان ومعارض صورك

 وألبومك وموقعك االلكتروني،

 كنت قد بسطت لي

 هذا العالم

يوفي كل ابتسامة ل  

 تقيمين لي احتفال فرح

...!ولكن اليوم  

 في مراسيم تشييع جنازتي

 سوف يكون من الصعب عليك

 ً  أن تذرفي دموعا

.وبوفاء تدفنينني  

 

 ـــــــــــــــ

:الشاعر في سطور  

، مدينة ئاكرى ـ كوردستان العراق3765ـ مواليد   

 ـ خريج إعدادية الصناعة في مدينة الموصل

فرع دهوك \كوردـ عضو اتحاد األدباء ال  

 ـ عضو مركز النشاط الثقافي الكوردي في مدينة ئاكرى

 ـ نشر نتاجات كثيرة في الصحف والمجالت وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية 

(الصعود والنزول) ـ صدر له ديوان شعري بعنوان  
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 امنة زكري: الشاعرة 

 

 

 انتظار ضبابي
 

.دقت الساعة   

 تك،تك،تك

 سقطت

ثالثة أحرف   

 ع

 ش

 ق

 وفي يوم وداعك

.هطل الحالوب  

،أحس بالبرد  

إتٌب   مرقع   

...فضح عنقي   

ليلةكم   

 شممت  نرجسية صدري؟

 الساعة مستمرة 

 واشالء جسدنا

،يمتصها التراب   

 وتحت ظالل

قيثارة حزينة    
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 الضباب يرقص فيه 

 الخجل والقمار

 سكرة و نشوةٌ 

 وذكريات الطفولة رواية 

فذ الليل ووراء نوا  

.أيامي تدحرجت  

 الضباب، الضباب

 كل شئ ضباب،ضباب

 بين ثنايا

فوضى االفكار المرهقة   

!بردا السعا كم احس  

!قلبي خريف طويل   

.الضباب يرقص فيه   

ت بركة فناء بيتنايوبق  

وحيدة   

 السمك يرقص في مائه 

!القمر  

 اليرى نفسه في بركتنا 

 فقلبي خريف طويل

 والضباب يرقص فيه

ريدة عشقكأ تغ  

 تغرد قصة اعيني ؟

 اذني،

التشدها   

بنبضات قمار العشق   

 أخريف قريتك

 ملئ بالضباب؟

 باالمس،

:حلمت حلما  

 رايت واحدا قادما 

 وفي يده سمكة 

..روضة عشق هوعلى كتف  

 القادم

 مشاعره،

 قبالته،

 واستراحة شفاهه

 كنت انا ،انا

:باالمس ، حلمت حلما  

 باقة من احضان النور

 مليئة
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بالورود المخملية    

 والنرجس 

 طرزوا

إتبي  المرقع   

 باالمس ، رايت هللا

 عطره 

 مأل كل زوايا بيتنا

 وغدوت انا انت

 وغدوت انت انا

 ونحن غدونا ضبابا

 افتح النوافذ 

!!فالجو حار   

 يا ترى،

 أهي حرارة شفاهك

 ويَُشبع صدري

 ويَُجوع عشقي

 يمرد خجل العشق؟

 باالمس كنت حلمي

 حلم

.شهيد   

 

 

 

 

 

 

:الشاعرة في سطور   

 

 

 ــ تنتمي الشاعرة الى منطقة نيروة ،قرية شيفى ، كوردستان العراق

  3792، بعد هجرة عائلتها  عام 3797ــ  ولدت في احضان الغربة ، مدينة اصفهان االيرانية عام 

جامعة دهوك ، قسم اللغة واالدب الكوردي \ــ تخرجت من كلية االداب   

اللش ،رامان ، به يف ، ) الرقيق والجميل في الصحف والمجالت الكوردية ومنها ـــ نشرت نتاجها 

(متين ، زاخو ،ووو  

دهوك \ــ عضوة اتحاد االدباء الكورد   

 ــ شاركت في الكثير من المهرجانات الشعرية والندوات الثقافية واالجتماعية 
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 بدرخان السندي :الشاعر

 

 

 

 شئ من زمن العشق

 

 

 حين تناثرت اولى 

 قطرات مطر

في تاريخ العالم    

 سالت االرض القطرة 

!ما تريد ؟  

:فاجابت   

 جئت اعلمك 

 العشق والمقاومة 

 وارتعش فؤاد االرض

....واهتزززززززز   

.كان االنسان .. بعدها   

****       ****      *** 

 حين يخيم الليل ، اهوى النهار

 وحين يضيئ النهار، اعشق الليل

 الليل والنهار تصالحا واتحدا ،

 على ان  يقبضا علي 

ويرمياني   

اليم في وسط    ..  



29 
 

!!!ولكن   

 جّف البحر مباشرة 

 الني كنت مبتليا بالعشق 

 مذنبا

والعشق في ضمير البحر   

.سان هللال  

****     ***     *** 

 حين ظهرت

على سطح    

...االرض  

.اول قصة عشق  

 والتقت عينا عاشقين 

 وقتها لم تكن االرض تعرف 

..!!ما يعني المطر   

..وفي ذلك اليوم   

 ارسلت السماء برقها ورعدها 

..وغسلت االرض  

 ومن قصص الهوى شاخت الجبال 

 ولبست ذراها فساتين بيضاء

..من الثلج   

بيضاء ثلجية ..والى اليوم   

***   ***   *** 

 حين ظهرت االنهار

 وقبل ان تشمر عن سواعدها 

 بالجري نحو الجنوب

 وقع انظارها على اعين 

..فاتنتي   

..حينها تعلمت  االنهارعشق البحار   

 وسرقت من الوان البحار

 ومن اسرار فيضان 

.عيون حبيبتي عشقي  

 

****    ****   *** 

دنيا  لتعرف االبتسامة لم تكن ال  

 الى ان جاء يوم 

سمع هللا طفلين     

 كانا يتحدثان 

 ويكذبان على بعضهما 

ابتسم هللا ..حينها   

..وحطت ابتساماته   
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..ووصلت دنيانا   

.وقتها تعلم االنسان االبتسامة   

****    ***   *** 

 حين طبع في مطبعة 

اول ديوان عشق   

 التهمت النار ثنايا المطبعة 

اصيبت بمرض ال يعرف كنهه و  

 وامتدت ايادي المطبعة 

..لتعانق الطباع   

..قبلته   

كان الطباع نائما .. وصباحا   

.على باب مطبعته   

.صامتة .. والمطبعة   

****    ***    *** 

 صباحا حين تقدم صاحب االشجار

.منها   

 والفاس على كتفه ،

 اصيبت بهلع وخوف

:وقال لهن   

 غدا سيقام عرس ولدي

 وعليكن الحضور

 وفي صباح اليوم التالي 

 تزينت االشجار بهية 

 كي تذهبن للعرس

..عرس ولده   

 لكن جذور االشجار 

 شدتها الى عمق االرض

 لئال تترك مكانها 

.ولهذا لم تذهبن   

****    ***    *** 

 حين بدأ القارب برحلته 

 كان هناك ناس كثيرون 

 على سطح القارب

مسرور..البعض   

مكتئب..والبعض   

 ولكن لم  يسأل  احد

..قلب القارب   

 إن كان  يريد السفر أم ال ؟

؟..أسعيد بالرحلة أم ال   

 وقلبي هكذا كان ايضا  
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 كقلب القارب كان 

 منذ اليوم الذي عرفت 

..فيه قلبي  

 يسافر مرغما 

 بال رغبة 

.بال هواه  

 

 

 

 

 :السيرة الذاتية

 

زاخو في دهوك اكمل دراسته االبتدائية في دهوك  ، قضاء 3741بدرخان السندي من مواليد . د 

 3766والمتوسطة واالعدادية في الموصل ، تخرج من قسم علم النفس في كلية التربية ـ جامعة بغداد 

جامعة ويلز ودرس في جامعة بغداد وحصل على  -في انكلترا 3797، نال شهادة الدكتوراه عام 

وعمل باحثاً في المراكز النفسية ، ، وعمل مديرا عاما  كما( علم النفس)في اختصاصه ( االستاذية)

أصدر . 3790انتخب رئيساً التحاد االدباء الكرد في اربيل عام . لدار الثقافة والنشر الكردية في بغداد

 -4-55في  3089و حصل على براءة االختراع المرقمة . في دهوك  3790مجلة جيا ـ الجبل عام 

انتخب . تعليم لمكفوفين القراءة والكتابة وكان آنذاك طالباً في بريطانياعن طريقته وجهازه في  3799

واستقال عام  3781عضواً في المكتب المركزي والمكتب التنفيذي التحاد االدباء العراقيين عام 

 .وعضو جمعية المترجمين العراقيين. 3782

موادا غنائية لكثير من المطربين تعود بدايته الشعرية إلى الستينيات و اصبح كثير من نتاجه الشعري 

ومنهم تحسين طه ، فؤاد احمد ، أياز زاخولي ، سيتاهاكوبيان ، كولبهار ، احمد خليل ، بشار 

 زاخولي ، شاكر عقراوي ، فرقة دهوك
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 مزوريالبدل رفو  :الشاعر

 

 

*تراودا النمساوية  

 

 

 

 تضحُك على أنغام قيثارة  

ُُ الليالي  يعزفها أنس 

اسي العشقوأم  

 فاتنةٌ حسناء

 بلون ليلٍة قمراء

 وغمزة الشمس  

"**أجمل من الجمال  "   

***المليح( البانيّ )قدّها  

 يعلو سطوةَ األزمان

 الخلود   هاهي تغفو في حضن

 تجتذب روَح كل كلمة

 إلى محراب القصيدة

 حيث تتراقُص ألحاُن الوفاء

 في فؤادها الفسيح

 في زمنها الموسيقي وسمفونية العهود  

نازف لشرقّيٍ شريد  ترقص على جرح  

 ـــــــــــــــــــــــــ

.فتاة تعمل نادلة في حانة شعبية صغيرة*   
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قصيدة لصديقي الشاعر جالل زنَكابادي،( يا أجمَل من الجمال  )**  
دة،ً  وهي بالكرديةأصاًل، منشورة بكلتا األبجديتين الالتينية والعربية المكر 

بة أيضاً ومنشورة ف 1799عام(الثقافة)ي مجلةو معر   

البان)نعت من شجرة: الباني***   

 

 

 
 لغة ثالثة

 

 إلتقتني فاتنة روسية

 أمام أوبرا فين ا

 فتحدثنا بلغة العيون

:ثم  فوجئت بي  

َكافاريتي ب روسكي؟ -  

!أتجيد اللغة الروسية؟ -  

!و تتقن لغة العيون؟  

أجل أيتها الموسكوفي ة -  

ي معي  هلم 

 لنتالحم بلغة ثالثة

 أجيدها أفضل  

 مع نخب من الفودكا

!وفيض القبل    

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 بدل رفو المزوري
 

 

 

 كردستان العراق/ قرية الشيخ حسن ,الشيخان, 3760ــ مواليد عام 

 ــ   اكمل دراسته االبتدائية والثانوية في مدينة الموصل

 ...في جريدة الحدباء الموصلية ــ بدأ بالنشر نهاية السبعينيات باللغة العربية

 3782كلية االداب في جامعة بغداد عام ,ـــ تخرج من قسم اللغة الروسية 

 ـــ يعمل  في مجال الشعر والترجمة والصحافة

 ـ عضو عامل في نقابة صحفي كردستان ومنظمة الصحفيين العالمية

 فرع دهوك/ ــ عضو اتحاد االدباء الكرد 

 بغداد, المركز العام ,ين العراقيين ــ عضو جمعية المترجمي
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 .ــ  عضو اتحاد ادباء وكتاب دولة النمسا

 ــ عضو نقابة الصحفيين النمساويين

 ـــ شارك ومن خالل مسيرته الثقافية في كثير من المهرجانات الشعرية

مهرجان  ـــ  يعتبر من االوائل  الذين عرفوا الشعر الكردي في منطقة بهدينان للعراقيين وللعرب  في

 ..المربد الشعري في بغداد

ومضات جبلية من الشعر الكردي المعاصر   عن وزارة الثقافة واالعالم في : ــ من اصداراته 

 3787العراق عام 

 5003دهوك ,ــ  اغنية الباز ـ قصائد كردية مترجمة 

 5003دهوك ,ـ رسول حمزاتوف  وطالما تدور االرض بمشاركة االستاذ خيري هزار مزوري 

 5008ـ انطولوجيا شعراء النمسا بالعربية ،ترجمة واعداد عن االلمانية ـدار الزمان  في سوريا 

ــ انطولوجيا شعراء النمسا بالكوردية،ترجمة واعداد عن االلمانيةـ مؤسسة سبيريز للطبع والنشر في 

 5008كوردستان العراق 

 5007ر وطن اسمه آفيفان ـ قصائد كوردية مترجمة ـ سندباد للنش* 

 \آفيفان ـ قصائد للشاعر الكوردي عبدالرحمن مزوري ـ ترجمة ـ دار سردم للنشر في السليمانية* 

 5007كوردستان العراق 

 5030قصائد حب نمساوية ـ ترجمة عن االلمانية ـ دار الزمان السورية ـ دمشق * 

 يعيش في دولة النمسا,  3773منذ عام  ــ
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 بلند دمحم  :الشاعر

 

 

 أنت نصفي اآلخر -1

 

 

 

 عيناك الخجولتان

...نينتحاورا  

 هل ما زلت يقظة 

 وقلبك يقفز نحو 

...قلبي  

...يبثه االسرار  

 وال اقدر ان 

...اصد اطاللتك   

.....نار تلتهبني   

 تلتهمني

 تعالي نحو  صوتي

...ضميني  

 فها  حضني  لك

...كالمهد  

 حبك كالعاصفة 

 يقلب كياني

يا من ...ينوسف   

يمرغ عند قدميها   
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...العشاق  

...كلي لك   

...التحفيني بين خصالت شعرك  

.ولتتحد روحينا ولن نفترق ابدا    

 

 

 

 االعتراف -2

 

 

 عاشق انا

 رميت على صدرك تفاحتي

...ولعشقك  

 اصبحت كجمرة نار

 شمعة انا

 اذوب تحت ظمأ هواك

 انا كلي دمُع وبكاء

 ابعدي شبح  اليأس عني

كطفل واحضنيني  

 يغفو على صدرك

 كي تزهو احالمي 

 فانا  دونك

 مدينة يباب بال روح

 وفراشة انا

 تحت رحمة اوارك

 احرقي اجنحتي

 والغدو   دون اجنحة

 وانت تلذذي باالمي

فانا حامل رايتك البيضاء    

سيدتي   

يحرقني عشقك    

...يقتلني  

يذيبني    

 يغير تاريخي

 فانا وفي اعماقي

...متوحش  

ددصادق ولم اه  

 وانت مزيج متناقض 

 أي موقف

ام اية فرصة   
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 او   لحظة

!!!.ستقربنا    

 من ديوان رقصة االنتحار

 ـــــــــــــــ

بلند دمحم:الشاعر   

دهوك ـ كوردستان العراق/ 3768ــ الشاعر  بلند دمحم من مواليد   

(دبلوم باللغة الكوردية )ــ خريج المعهد المركزي للمعلمين   

دباء الكورد  ونقابة الصحفيين الكورد ـ  فرع دهوكــ  عضو اتحاد اال  

(الشعر ، الرواية ، المقالة الصحفية ، حقل الطفل )ــ يعمل في هذه المجاالت   

ــ يعمل حاليا مدير تحرير مجلة نوبون  والتي تصدر عن وزارة  الثقافة في اقليم كوردستان  وكذلك 

 يعمل محررا لالخبار في تلفزيون دهوك 

عددا من الدواوين الشعرية ــ أصدر  
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 بيار زاويتى: الشاعر

 

 

االشواق قرابين ... في عشقك   

 

 

..عشقك قشعريرة   

 التفارق طرف ثوبي

 والهم في جسدي 

 جروح تجرح، 

 وحين يتقد نار الشوق

 يمزج ليلنا بالنور

 وانا في اعماق الحب

...اغرق  

 ولم يغمض لي جفٌن بعد

وق يحرقني،فالش  

 وظلمة الليل تمأل مقلتاي

 انا والشوق في العشق

...قرابين  

 والبعد يسرق  منا اعمارنا 

 أيكون هذا قدري؟

..!!بان تذهب ليالي السمر  سدى  

 ليلتنا اغتربت وغدا   والصبح

 بلون الورد 

وسكون هذا الهوى             

...برفقة العبرات تجتمع  

...ودموع الفراق  

المرحلةتوصلني  لهذه   
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...وعبير الورود  

 يفرشني  على اشقى  المفردات

 واتعسها ،

نحن عشاق... ربما  

 ذات الدرب الذي تاه االف االبطال

دون حده   

 وكيف نلتقي واالبواب

...موصدة  

 وما بيننا  بحار ومحيطات 

ستائر واسيجة             

...وقيظ وسراب  

 وعلى رموشنا لوحات

 وشارعنا قالدة حرب

كبد البحرتطفو على   

 وتصنع قوس قزح

 ويبزغ صباحنا، مشرعاً بابه

 للسرور والفرح

 وامنية احالمي

 هي متعة وقضاء ليلة سمر

.لمسؤول                             

-:من يعلم   

 بان اله المقاتل من يكون ؟

 وسر هذا العشق ماذا يكون ؟

 ومالئكة تبكي على ضريح رجل دين

 والنهران ال يمآلن البحر

علن عن لقاء العشقسن   

 نسلك طريقهم

 وحين نلتقي نغني اغنية

 الحانها تُعيد الروح

 وفي حافات الحلم تنقشع

 عرى الليل

 وتغزل من ثغر السماء

...نوراً   

لتنمو في رياضنا   

 الورود والزهر

 ً  ويحل  علينا ضيوفا

 الشباب والهوى

بان -:هل تعلم   

 نور هذه العين

 وبريق االخرى
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مومهما مضغت االحال  

احلم بك اكثر    

 نفُسَك الناري ال تقربه

...من وجنتاي  

 كي تحضن اضلعي

 معاني الوجود

 فان بياض الصبح

وسواد قرنية العيون   

...اضحتا  

...استراتيجية العداء  

 وتجددان الصراع بيني

 وبين التراب

 يا ثورة لم تغتسلي  السواد والحداد

(شذر مذر)وجعلت مني   

 مهما ابتعدت عني

.اكثر  سادنو منك  

 ـــــــــــــــــــ

 

-:الشاعر في سطور  

.كوردستان العراق  \في مدينة دهوك 3791ولد الشاعر بيار زاويتى في ليلة نوروز من عام  -  

.اكمل مراحل دراسته االبتدائية والمتوسطة في دهوك  -  

.عضو اتحاد ادباء الكورد دهوك وعضو في نقابة الصحفيين الكورد دهوك  -  

.الن مراسالً لجريدة ئه فرو والتي تصدر في دهوك يعمل ا -  

.نشر في الكثير من الصحف والمجالت الكردية  -  
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 تريفة دوسكي :الشاعرة 

 

  

عيد الحب    

...حبيبي       

اقترب  عيد الحب ،     

 فما اهديك ؟ ؟

 وردة حمراء ،

قبلة حمراء ،            

احتضان احمر  أو                         

 أو اغني لك اغنية حمراء 

في هذا الشتاء    

حيث ال ثلج                   

 وانت رجل ثلجي

 ابيض  ابيض،

 مثل  روح الغيوم

تحوم حول،      

 فنجان قهوتي وتمتزج به 

:بعشق   

تخط عتبة حجرتي       

وانفاسك على زجاج النافذة    

دىتستحيل ن                                   

!اقف وباناملي اخط اسمك    

     

 

:بعشق   

 تقرأ  القصائد 

!وتالعب اناملك قامات الورود  
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:بعشق   

 مثل الفراشات تحلق وتفتش 

..احلى وابهى واقيم الزهور  

 أتتذكر حين  علمتك  لعبة

(بينجوكانى)                               

 وفتحت يديك وسرقت مني  كلهم

 وحين كبرت ،

سرقت قلبي                  

 

!وخبات  روحي  في خرير النهر  

 

:بعشق   

 تجعل من كل ايامي

اعياد حب                     

 وتجعل  من االنهار  ،

 قالدة ماء وتزين  بها جيدي

 وتجعل من شقائق النعمان

!! قالئدا معلقة  في دواويني   

..أهلل   

 كم  أشتاق لك وانت بجنبي 

..اليّ   

 انه  عيد  الحب،

ود حمراء في فؤادي ور  

 وشموع حمراء،

: اوقدها وتغني لي   

(عاشق انا واعرف عشقك  جيدا)   

 انا فتاة حمراء وانت رجل  احمر 

 وتتحد  روحينا 

 لكنك لم تنطق 

 اي شئ اهديك ؟

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  

لعبة اطفال: بينجوكاني   

 

 

ال احد)ـ رسالة إلى  5  

 

 

أن افعل لك؟ماذا بوسعي   

 أن اصد الريح
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 عن رماد قصائدي

 أو أصيّ ر القصيدةَ رغيَف خبز حار

 أتقاسمه معك

 أو اجعل نفسي طفال

 وارقد على أكتاف

...اللكتابك الم   

 وأحيل نفسي لك

 طفلة هندوسية حمراء

 وأحوم حول نفسي

 وكالغجريات اصرخ

 وأصبح لحنا طائرا

 سمكة في عينيك

 سابحا واغرق

ضر أغدو موعدا اخ  

 لوحة تحّط على يديك

 تجئ بال موعد

 كالزلزال

 وتحت أديم الروح

...تنفجر  

.فابتسم         

  ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

:الشاعرة في سطور   

كوردستان العراق \، دهوك  3794ـ  الشاعرة تريفة الدوسكي ، مواليد   

3776ـاول  قصيدة منشورة لها  ،عام   

ديدة وتنشر في الصحف والمجالت الكوردية ولقد ترجم العدد من ــ شاركت في مهرجانات شعرية ع

 المترجمين قصائدها الى العربية 

 ــ اخترت  هذه القصيدة للترجمة من موقع اتحاد االدباء الكورد ـ دهوك
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 حسن نوري: الشاعر 

 

 قبل ان تتذكري وبعد ان خانتك  الذكرى

  

 

ــ  قبل ان تتذكري 3  

 

كني،حين  تمل  

سلطان  الليل ،   

...وحلق بافاق عينيك   

 كالجراد وخفافيش الليل 

 في سمائه ،

واحتضنته    

 

..حينها علمت   

 لم تنتحر  المشاعل حرقا

 ولم تذرف الدموع حزنها  للفجر 

...و األنوار  

 

 ولم يرنوا المقاتلون 

 الى االفق

 الى جبال 

 تسبح  في الضباب 

 

!!! فجاة   

 حين وجدت نفسي 

ه  اليلوذ بشئ تائ  

 ضائع وفقط االزقة

 الملتوية في ذاكرتك 
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.......كانت بيتي    

 

..حينها علمت   

 النشيد الذي كنانردده  معا 

!!لم يكن  نشيد العمال   

..وحماسنا عقيم    

 بدون جدوى ،

..ال يثمر                   

 

 وحين طرق هواك  

(الهائجة ) فؤادي كالبحار الثائرة   

 عبرت الحدود 

 وهززت 

 كل شئ صابر

 بارد وساخن ويسار ويمين

.. مختلط ببعضه  

 

لعبة  ...جديدة كانت  

 النسيان و ذكراك  

 

 

ـ بعد ان خانتك الذكرى 5  

  

 اتتذكرين  حين  شيدنا 

 بيوتا لرؤانا  البعيدة

 في اعين كل عشاق العالم  ؟

 

 حين حلقت كل 

طيور  العشق    

 من خط امانينا ؟

 

 مشاعر  ممتدة  

قدماء يقبلون الشمس وال  

..ويصرخون   

في وجه البرد    

 والصقيع ؟

 

 اتتذكرين 

 قسمنا بان نحمي  وجهك 

الرقيق والوسيم    
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ونرسله  لاللهة؟                                                                                                       

                               

 

أهوائي...اتتذكرين   

 يوم غدت 

 على صدرك طالبة اللجوء؟

 

 والكل في خانات

الحقيقة   

 من لهيب نارهواك 

 كانت تستغيث

!كانت تبكي ؟  

 ــــــــــــــــــ

دهوك ـكوردستان العراق \ 3769الشاعر حسن نوري ـ مواليد   

ورد ولهذا يسمونه  بالشاعر ـ بسبب ظروفه الصعبة لم يتمكن اتمام دراسته فالتحق بصفوف الثوار الك

.المقاتل   

بعض الحسرات من الحان الفؤاد ،ليس فقط النجوم )ـ اصدر العديد من الدواوين الشعرية ومنها 

(تشهب ودواوين اخرى   

.ــ نشرنتاجاته في الصحف والمجالت الكوردية وترجمت قصائده الى العربية ايضا   

 ـ شارك في العديد من المهرجانات الشعرية 
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 حكيم نديم الداوودي : الشاعر

 

  

 اإلنت ظار

 

  

  فللغاية األمس  

 كُّنا في إنتظار 

عرض مسرحيةٍ    

من مسرحيات الدّهر   

 لكن أتهموا

 َمْسرح رغباتنا

 ً  ُزوراً وبُهتانا

 فتَْعَرضت للَخراب

 وَغدْت عيون الَمسرح

 لمواعيد العشاق،

 مليئةً بالَرمد

لعَبراتمفعمة باأللم وبا   

الل الفَناء .ومن ظ   

 

 

***    *** 

  أتتذكرين حيَن ُكنا نتمشى

 .بهدوء في شارع ُكليتك  

 ُكنٍت تُردديَن 

 ً  ال تَكْن يائسا

 إذا فرقتنا األقدار

ذكرياتنا معاً عبر هذي األيام     
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 لعهد  عشقنا الّصادق

دها َستْكفي .لُردود َكْم التساؤالت، فلوحاتَك هي لوح    

 

 

***      *** 

  ال أدري، أي ُحلم ذلك كان

 ً   لليلٍة طويلٍة كنا فيها معا

شددت الرحال. وأخيراً    

,فأي قَدَر ذلَك كان ..! 

  كانْت ُروحي تَدنو منك  

 برسالة مسهبة

 صرخت بعينيك

لم تَعيري لها بال..! لكنك    

 ً  ...صباحا

 حيًن أشرقت  الّشمس

  فال الوقت مضى

 وال أنت  جئت  

فقط فصحف الصباح وحدها   

،  نَقلت َموتك 

  فغدوت  خبر المانشيتات

 ..حينئذ

 ال الليل إنتهى

 وال فصل الكآبة إنقضى

 ً  وال الربيع َهّل مبكرا

.وال الشمس أشرقْت من بعدك   . 

 

 ـــــــــ

 الشاعر في سطور

ـ الشاعر حكيم نديم الداوودي  كاتب وفنان تشكيلي ومحامي وناقد له إسمه وصوته المتميز على 

.الكوردية والعربية الساحة   

.كوردستان العراق  لمدينة كركوك في  ،مدينة الدوز التابعة3726ـ مواليد    

ـ نشر نتاجا جما في الصحف والمجالت الكوردية والعراقية والعربية ومن األسماء الالمعة على 

.شبكة اإلنترنت   

.ـ خريج كلية القانون جامعة بغداد   

نظمة المترجمين العرب الدولية،ـ عضو اتحاد كتاب السويد،عضو م  

.عضو نقابة المحاميين العراقيين -  

.عضو نقابة صحفيي كوردستان -  

.عضو هيئة تحرير مجلة شفق والتي تصدر في كركوك -  

.عضو جمعية الفنانين التشكيليين في السويد  - 
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 خليل دهوكي: الشاعر 

 

 

امنيةـ 1  

  

 لو مرة

 تذكرت واردت

...أن تجددي  

تنتشلي كل االمنياتو  

 من تحت أألقدام

 حينها يا فاتنتي

 سأغدو ربيعا وأبتسم 

 ومن يمد أصبعه صوب قامتك

 سأستحيل بركانا واحرقه

.واحرقه  

 

 

متى ستعودين؟ـ  2  

 

...ياحلوتي  

ألم عميق جدا,صمتك   

 فالبعض يقول

 مجيئك أمل بعيد المنال

 ولهذا يامليكتي

 حين اتفحص خارطة
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 عينيك السوداوين

تساقط الجراح من جسديت  

 الواحد تلو االخر

 وحين ازيح ستارة خرسك

 تشد المكابدات الرحال عني

 لكني ال أعلم ؟

 لم تأتين رويدا 

 ياينبوع حياتي

 لم تنهلين ببطء

...واحسرتي  

 أتعلمين كم أهواك

 إخبريني بسرعة 

!!متى ستاتين  

!!متى ستاتين  

 

 

عيد آخر برفقة األتربة والدخانـ 3  

 

 

 

خرىمرة ا  

 عاد عيدنا بخفي حنين

 ياحبيبتي

 عاد تلفه األتربة والدخان

...      اين هو العيد: وعدنا نسأل   

 رجائي يا حبيبتي

 ان ال تحرقيني

 وان ال تشيدي تالل المعاناة

...على قلبي  

ان ال تقتليني ببطء: رجائي   

 حسبك ان تكتحلي بالدمع

((مكياج))بدال مما يصنعون من   

الجميلة وانطفأت شمعة حبي  

...وحصدوا حقول قمح حبي  

***             *** 

 لقد غرق ربيعي

 في رحلة من البكاء

 ً  فتعالي واصنعي من حياتي ربيعا

((...مم وزين))كيال نمر بدروب االلم   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كوردستان العراق  \، دهوك  3723مواليد : ـ الشاعر خليل دمحم دهوكي   

فرع دهوك  \و اتحاد االدباء الكورد ـ عض  

 ـ رئيس تحرير مجلة نوبون 

السويد \ـ رئيس تحرير الكتاب الكورد   

 ـ عضو اتحاد االدباء والكتاب في السويد

 ـ اصدر عددا كبير من الكتب 

للترجمة( الذي طلبتيه ولم اجلبه م) ـ اخترت هذه القصائد من ديوانه   
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 خليل عبدالغفور: الشاعر 

 

 

 مواويل الشتاء

 

 جالس أنا

 قبالة صفرة الغروب

 انتفاضة االنتفاضة

 تمأل انفاس قلبي

مشيد  .. وطن من الغربة  

زمن الثلج.. الزمن  

 ودموع الوداع

 على أهداب عينيَّ تتجمد

 وهو من رحيله حزين

 ومواويل اليأس

 تتساقط من قارب مخيلته

 ال أعلم هذه المرة

العيون الى اين؟ قٍبلة  

 ومع أي بكاء

 ستنفجر هذه المرة

ضحكتي؟    

..إرجع  

 فرياح الوطن 

 من عبق التراب ملىء

 وفي شوق لشعرك الممطر

 وافكاري فوق نافذة

اللقاء                        

 تبكي على االطالل

 فقط سيكارتي تظل  

 تحترق في ضحكاتها

الحزينة                            
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دردولهذا از  

 حرقة النوى

 لم  تخفين نفسك

 في أديم الشمس

 وترقدين

 في فصول االنبات

 تذبلينني أبداً 

 وتشنقين ابتسامتي

 على مذبح الشوق

..تعالي  

 سنة تلو السنة

 تتساقط منا االمال

 وأهواك أبداً 

كقرابين النور               

 وانا قربانك

 من تضحية تلك االهواء

 وانا أردد

النجومقصائدي،مع أعاصير   

 في شواطئ الكون

..!!أال يكفي  

 بان تقدمين وترتشفين

 ماءك

 من شفاه قدري

 وفي حرب سفرك

 عسكر احالمي

 غدوا شهداء

 فدعيني أنسج الموسيقى

 بعظام الدروس

 فهذه نهاية وجودي االول

 ودعيني أغدو

 حفنة تراب

 كي تصبح بداية خاتمة

نهايتي االولى                          

أحضانك ثانية وفي انتظار  

 

..أال تعلمين  

 بانك رحلت

 وخمد  صوتك في وطن الثلج

 هذه جناحات اليوميات

المحطمة                           
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 فنت من

تقبيل يد الوطن          

 وابتسامة مروج وتالل حياتي

 لم يبق إال أن تغدين

 جبال

.وتصدين ندف الثلج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

:الشاعر في سطور  

كوردستان العراق \،دهوك 1799ـ الشعر خليل عبدالغفور من مواليد   

2117\2119ــ خريج كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة دهوك   

 ــ عضو نقابة صوت بيران

 ــ عضو جمعية الشعراء الشباب في دهوك

 ــ سكرتير تحرير مجلة الشعر والتي تصدر عن جمعية الشعراء في دهوك
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 خيري هه زار:الشاعر

 

 البحر الراكد

 

..أيا فاتنتي  

 ماذا يفعل العاشق بالعشق

!وليس له وطن؟  

 ما عساي فاعل بالحياة

!وليس  لدي كسوة  

 منذ زمن بعيد

 أتجول في الوهاد

والجبال                  

والصحارى                   

والكهوف                     

ن شبعت يوماإ  

 غزاني الجوع شهورا

 وان كان يوما لي أهل

 فالعزلة أطول

 بثياب متهرئة

 وفقر مستميت

 حين أزمع القبح أن يغرد

أغنية                          

 كان الحداد والسواد

في انتظاره                     

 وأطلعني على خاتمة للحياة

كان  الموت يعزف على   

اوتاري                          
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 فما دمت من دون وطن

علّي أن أموت                    

 وال عشق وال هوى

حمزاتوف( غرنوق)وان لم اصبح   

(احمد خانى)وأصدح بتاريخ   

(خج وسيابند)والعشاق   

 ألقوا بأنفسهم في اليم

 بحثا عن الوطن

 واإلنسان

 ذلك اليم الراكد

..لذلك  

 لن أعشق ثانية

 إن لم يكن لي وطن

!!فيه شمس جديدةوتشرق   

 

 

 

 

 

 قرية الشيخ حسن-3760مواليد / خيري هه زار -

 3786بغداد  –خريج االدارة واالقتصاد  -

 نشر نتاجه في الثمانيات في الصحف العراقية -

 (ده نكى مه-هاوكاري)منها  -

طالما تدور األرض عام )شارك مع األديب بدل رفو في ترجمة ديوان رسول حمزاتوف -

3784.) 

-  
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 درباس مصطفى : الشاعر 

 

ملحمة عشق زرادشتية ـ  1  

 

 

..ملحمة رقص  

...شفاه جافة   

 يد تعبث  ،

 في غياهب شعرك 

المعقود                

 رحلة سائح 

 في تالل وهضاب 

 جسدك البارد 

 تستحيل الحان ليلية 

 مآلى بالهموم 

 وفي الفؤاد

.تنام    

 

صورة ـ  5  

 

 أراد مصور

ها صورة ان يلتقط  ل  

 ومهما حاول 

 لم يضئ الفالش

 وال الكاميرة 
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 تجرأت 

 ان تحتفظ 

.بهذه الصورة في حضنها   

 

الدمعة ـ  3  

 

 هطلت دمعتان 

 من عينيها 

 حين كانت تقص

 حكاية عشقها 

لذا وبسرعة    

 احتضنت كبد االرض

 وتجددت الورود الحمراء

.في تلك البقعة المقدسة   

 

لوحة ـ 4  

 

..أراد رسام   

يرسم صورة ان   

 حبيبته في لوحة 

 وحين بلغ العينين 

 اندهش

 من الشرارة المنبعثة من  

عينيها    

 لذا سقطت الفرشاة 

 من يده 

.وبقي مبهورا  

   

التمثال ـ  2  

 

 كان النحات 

 يرمق قامتها 

 وبعدها  اراد 

 ان يصنع لها تمثاال 

 من راسها وعينيها 

 وصدرها وقدها 

 ولكن حاول دون جدوى 

.حفر صدرها ان ي  

 ــــــــــــــــــــــ
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:الشاعر درباس مصطفى   

كوردستان العراق \، مدينة سيميل والتابعة  لمحافظة دهوك  3767ـ مواليد   

يعمل الشاعر في سلك التعليم  3775ـ منذ  عام   

  3773ـ تعود بدايته مع نشر نتاجاته الى عام 

فرع دهوك  \ـ عضو اتحاد االدباء الكورد   

يعمل حاليا  صحفيا في صحيفة ئه فرو ،والتي تصدر في دهوك ـ   

للترجمة ( وحشة من البوم ذكرياتكمت)ـ  اخترت هذه القصائد من ديوانه صور   
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دلشا يوسف:الشاعرة  

  

ـ إعدام الصوت 1  

  

..آه  

 من سنوات

 إعدام  الصوت

 على مرآى من 

 الحنجرة

 آن لنا

جدار الصمت أن نهدم   

 بالغضب المقدس

.و نخرج أيدينا من قلوبنا  

 

------------ 

ـ الحرية 2  
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ماذا تعني الحرية؟    

 حين اكون سيد نفسي

 وتكون انت سيد نفسك

 وحينما ارغب ان اكون

كما انت   

 وترغب انت ان تكون

كما انا       

 وحينما احل محلك

 وأنت تحل محلي

 عندئذ سنكون احراراً 

و متحدينلكوننا سنغد  

.ونكون كل العالم  

----- 

ـ قوس قزح 3  

  

..!كالمطر  

 سأهدم جدرانك

 المشيدة من الطين

 على هامتك،

   ومكانها

قصراً من الحب   سأشيد لقلبي  
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 و من السماء

 أسرق قوس قزح

 وأكسو به قدي و قامتي

---- 

ـ الفؤاد 4  

جرة من المشاعر   

 يصقل في فرن الحياة

 بابه

 مشرع على مصراعيه

..ارسهوح  

 منه و فيه

..!!ولكنه  

 ال يمسي

.ف راشاً لكل ضيف  

---- 

ـ الجهات المغتصبة5  

  

 جهاتنا دون موانئ

 و سفننا دون قبطان

 ال تعرف الجهات 

...إذاً   
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ملمن أين سنح     

 رياح الصبر

الشرق  مسافرو  

دون موانئ يبحرون   

طوفانفي خضم   

من جهة الغرب  جاء   

!و إغتصب جهاتنا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

  سوريا -في ناحية الدرباسية التابعة لمدينة القاشلي( 1769)مواليد

  عملت كمتطوعة في صفوف الثورة الكردستانية لمدة اربعة عشر عاما

جنوب كردستان في مدينة السليمانية  تعيش االن في .  
\ سليماني  –( ميديا)و رئيسة لتحرير مجلة ( مزوبوتاميا) عملت مديرة للمركز الثقافي الكردي 

1773  

  2112باللغة الكردية في سوريا و لبنان في عام( أجراس اللقاء) مجموعة شعرية بعنوان ت نشر

PEN-KURD   عضوة في جمعية القلم الكردي و العالمي

  تعمل االن مترجمة في مكتب االعالم المركزي في السليمانية

ات ثقافية و أدبية و إجتماعية عديدةشاركت في مهرجانات و مؤتمر .  

  عن التركية في الصحافة الكردية و العربية المترجمة نشرت العديد من المقاالت والمقاالت

والصادر ضمن منشورات اتحاد االدباء الكورد ـ (شمال القلب )ترجمة القصائد عن ديوان الشاعرة 

71فرع دهوك ،رقم   
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 دلير كمال:الشاعر 

 

 تلك السيدة

 

...تلك السيدة  

 التي يقول لها الكل

 نعم سيدتي

 تلك التي ترقص

في سماء افكاري        

 وعلى آثار اقدامها

تتفجر الينابيع        

 والعرق الناضح من نهديها

 يسقي بساتين القرويين

 ومازال القرويون يلعنونها

تحتسي الخمرة...هذه السيدة  

 وتفتح ازرار قميصها

!!أهي ثملة  

 أم نهودها على بيدر صدرها

!!يبدأ بيوم جديد  

..هذه السيدة  

 التي تنبعث االبتسامة

 من اناملها

 حين تدنو مني 

.اغدو بخاراً   

...قالوا  

 بأن الشباب يرتعبوا

 من قبالتها

 والمفكرون يختلسون االفكار

 من عيونها

 وأنا  عاجز
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 وباليد اليمنى تمسك الغليون

 وتدخن السيكارة،

:الناس تقول  

نها امراة ،امراةا  

 حينما تمشي الخيالء

 تسرق االنظار

 وتهز الشوارب

وتسيل اللعاب من الشفاه   

..هذه السيدة  

 مالك كريم في خلوتي

 وبقبالتها انتشي

..هذه السيدة  

:تقول  

 ابحث عن رجل

 من حولها رجال كثيرون

..هذه السيدة  

بتلويحة أقدر:تدعي  

 ان اقلب اشياًء كثيرة

دساتوبالذنوب امحي المق  

 هذه السيدة

 تقول انها صوفية 

 مالك

!!.فهل تصدقون؟؟  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

دلير كمال: الشاعر  

.كوردستان العراق\،مدينة سيميل 3770مواليد   

.ــ طالب جامعي في كلية التربية قسم اللغة واالدب الكوردي في جامعة زاخو  

.رديةــ نشر نتاجه االدبي في الصحف والمجالت الكو  

 ــ عضو جمعية الشعراء الشباب في دهوك

.ـ شارك في العديد من االمسيات والقراءات الشعرية  
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 ره نكين ئاميدي: الشاعرة

 

 

...كن نجمة   

 فالنجوم هي قبالت النور على جسد العتمة ،

..صديقي   

 

5 

 تلك الليلة ،

 عندما أوليتني ظهرك وصفعت الباب من ورائك ورحلت ،

.كنت قد أخذت قفازيك فحسب ، ويداك ظلتا في يدي   

 

 

 

٣  

 

 كلما تسوس سٌن آخر من أسنان هذا الكوكب الحزين 

...وتداعى  أواظب على غسل أسناني  

 كل صباح 

..وكل مساء   

..دون ان أغفل عن تبيض ناب حبنا   

 

٤  

 

اعدْو في مرآتك حيثما شئْت،. اهرْب   

 الضوء ينكسر في المرآة 
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لى رؤيته ال تقدر ع  

 على اإلمساك به،

.أو شمه  حتى  مثلما التراب مصيدة الموتى  

 والذكريات مصيدة الزمن،

.هكذا هو الضوء ، مصيدتك الواهية العابثة   

؟ .ولكنك مصيدة من ْ يا ترى   

 

٥ 

..أنت   

..تلك النافذة العالية التي تختلس لي كل صباح قطفةً من السماء   

٦ 

 

التي تحملق فيك ،متى ستعرف ان تلك المرآة   

 وتثرثر عن ماهيتك بفتور رصين ،

.ماهي اال عمياء   

 متى ستفقه أنها تريك نفسك لنفسك فحسب ،

..وال تراك  

9  

 ما الجرح اال ابتسامة حمراء ،

..تواطئ الدم واالنفراج في خلقها   

..وطرقا باب األلم خلسة  

 

 

 

  

 

:الشاعرة في سطور  

 

لديها عدد من . ردستان ، بكالوريوس في القانون والسياسة قاصة وشاعرة من كو/ رنكين أميدي 

.قيد الطبع( دفنت في أمي)القصص القصيرة والمقاالت المنشورة ومجموعتها القصصية   
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 رمضان عيسى:الشاعر 

 

 

 في فلسفة الزمان 

 

بين احساسي وكل   

...حكمة  

 تفرق وندرة 

معاناة...ومنذاك  

 وفي هذا الزقاق

 وامام ذاك الحائط

...!احزان وتوق    

... 

 لرؤية قدّ ممشوق 

.لفاتنة حسناء   
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:الشاعر رمضان عيسى   

 

كوردستان العراق/ ، دهوك  3721ـ مواليد   

3794/ ـ خريج  معهد اعداد المعلمين  في الموصل   

5004ولغاية   3776ـ شغل منصب مدير دائرة الثقافة في دهوك من   

السويد ـ يعيش حاليا في  

 ـ اصدر مجموعة من الدواوين الشعرية  وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية 
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 سعيد ديره شي: الشاعر  

 

 قُبلتي  اسخن من َعبَراتُك

 

 

 أحببتك 

 ما زال ربيعنا  متجها 

...نحو النضوج   

 ما زال  نهر قلبينا

 تداعب امواجه الرياح 

..ل مازا  

 ُحبنا يجرجر انفاسه 

 تحت ظالل عيون  الشمس 

ليسمو                           

.ويسمو                                 

***                              *** 

..لكنني   

 فجأة أبصرت 

 خدودك المتوردة  يفور منهن 

والنار ... الدم   

والحداد... الربيع  

الوضوح ثم يغيب في عينّي هذا  

.الشمس والهوى   

***                      *** 

...لحظات الزمن   

..السنون   

 كالشالالت  الهائجة 

 تهرب مثل الوميض
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...من سماء عمرنا   

..باالمس  

 اتجهت صوب ريح الشجون

 آخذةً برفقتها 

كل المواعيد                   

( اليوم )  

.عاد لنا الحب المنشود             

    ***                   ***  

( اليوم )   

 حين ذكرتك 

 غدوت كجمرة نار ملتهبة 

...وكمزنة مطر   

 انهمرت فوق صدرك الحنون

 كمثل ذئب مفترس

 يغسل الدم فمه

.ليعدو بين احضان الجبال   

***                      *** 

اليَّ يا محبوبتي ..ولهذا   

 امنحيني شفتيك

 والغمامات التي

 غشت عينيك

 

...زيحيها ا  

 ها هو ذا قلبي تفاحة 

 بين يديك ،

 ُشمي عطرها 

!لكن   

.َحذار ان تقطعيها   

***                *** 

...غادتي   

الثلجي..جئتك من الوطن الجبلي   

 من واحة الثيل الرهيف

 جئتك وبين يديَّ 

 قُبلة الثلج المثير 

 ألني ال أملك غيرها 

.يا حبيبتي   

***                  *** 

...قُبلَتي  ساخنة   

 تنبعث من لهيب ضميري

 تقدح من وهج الشمس 
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 تنهل من بحر بال  قرار

!ولكن  

 اعلمي جيدا 

 ان المست شفتاي شفتيك 

 ستنقشع الغيوم

 وستنمو البراعم 

 وتذرف السماء دموع الفرح 

.كي تبدأ الحياة من جديد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

:لشاعر في سطور ا  

كوردستان  \التابعة لقضاء العمادية في دهوك ( ديره ش)، في قرية  3722ــ ولد الشاعر عام 

.العراق  

3785ــ خريج كلية الفقه ، الجامعة المستنصرية ،عام   

 ــ عضو اتحاد االدباء والكتاب الكورد ـ فرع دهوك

 ــ نشر نتاجاته االدبية في الصحف والمجالت الكوردية 

.ــ  يعيش حاليا في اوربا   
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 سالم بااليى :الشاعر

 

 

 بقيت وحيداً 

 

 

 

..في تلك اللحظة  

..أشتاق لصوتك  

!!أنت معشوقة الكرى  

..والكرى في هواك  

..يرقص على أجساد  

..باردة..منسية   

..!!فلتعرفيني  

 كي اوقظك  من النوم

 فأنت والنوم ال تعرفان 

 بعضكما

ي من علمكأخبرين  

!!فن الجواب  

 وفي اليقظة

 كل ما هو منك خداع

 حتى في رقادك 

ال تشعرين بي               

 قولي لي

 في ايّة لحظة أجئ اليك

 كي نبحث عن ذواتنا

 فلتكن مرة واحدة

 آوي فيها إلى  قاموسك
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..وفي صباح باكر  

 على مائدة الفطور معاً نجلس

 كي تسردي لي حلمك

.ناوارهف السمع ا         

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

:الشاعر في سطور  

، كوردستان العراق 3762ــ مواليد   

.فرع دهوك\ــ عضو اتحاد االدباء الكورد  

.5000ـ يعمل مراسالً الذاعة صوت امريكا منذ عام   

.والمخصصة لالطفال( سفورة)ــ رئيس تحرير مجلة  

.رك في المهرجانات الشعرية ايضاــ نشر نتاجاً جماً في الصحافة الكوردية  وشا  

(.جسد الليل)ــ نشر عدداً  من الكتب والدواوين الشعرية واخترت هذه القصيدة من ديوانه  
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 سلمان شيخ مه مي : الشاعر

 

بعض كلمات من ثغرها    

 

(الوردة) الكلمة االولى   

 

 

 انا اعلم ،

 بانك وردة

 واراك كل صباح 

ينين سوداوين كالكحل                       ع    

: قولى لي   

 قبل ان تغمضي عينيك   

 وقبل ان اعرف 

 بانك غاضبة منى 

 أهو من حالوة شفتيك ؟

 أم من روعة ثغرك ؟

 تملئين 

 

 فؤادىبالحسرات واالالم 

***                       *** 

 

 

(القلب) الكلمة الثانية   

 

ي لي قول  
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..قوله ماالذي تودين   

 التصوبي نارك 

..صوبي                      

اجل...كوني حلوة   

اجل ..كوني جميلة   

 وامنحيني القليل من مذاق

شفتيك                                   

 المذاق الممزوج بالجمال 

.والحالوة                                

...كي افتح لك   

 فؤادي على مصراعيه 

هقواهواك كمرا  

..فانت الرفيقة والحبيبة   

 التحقي بي كل الوقت

يا روحي    

..ماالذي تريدينه   

...قولي لي   

****          **** 

 

 

( الكلمة ) الكلمة الثالثة   

 

 

 كلماتك تشدني  

..الى الذكريات   

 وتزيح الستار عما في القلب

..ببعض كلمات   

 تفجر دموعي

تارة    

 واخرى  

..فؤادي  

 وليس لي سوى 

لبكاء والدموع ا  

..من تلك الكلمات  

 كلماتك ترحل بي 

..الى الذكريات   

.ملحمة الجبهة والنصر   

 ****     **** 
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(القبح) الكلمة الرابعة   

 

 لم ار 

 اكثر منك جماال 

 ومازلت ترددين 

..بانك غير جميلة   

 ولم تقع عيني على  من هي اكبر منك

قامة                                   

ما زلت  تقولين و  

بانك  قصيرة القامة                   

 ولم التق من هو اكثر مني

رجولة                                          

:وتقولين لي   

..انا النشيطة   

 انظرى الى نفسك في عيني

 كم لك قدر وشأن وحب 

 انت الشعر والقصيدة 

 تملئين كل االسطر 

والدفاتر                                 

 انت أميرة  الحوريات

والمالئكة                                   

 الريحان والورد في الرياض

..انت   

عسل الفطور          

مرهم الجروح          

انت  جميلة  عندي           

.وستظلين   

 ***       *** 

 

( المكياج ) الكلمة الخامسة   

 

 اهواك من دون

مكياج                    

 من دون حمرة 

وبياض                     

 رائعة كل زمان

وانا    

خطوة ، خطوة ..اتبعك   

 فانت  عشقي 

 سلطانتي 
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 بعرشها 

وتاجها                    

 دعيني الثم  صدرك 

 اعشقك دون 

.مكياج   

 ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

:الشاعر في سطور   

يدر حسين ــ  االسم الحقيقي للشاعر هو سلمان ح  

كوردستان العراق \ـ قرية شيخ مه ما   3790ــ مواليد   

 ــ عضو اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك 

ـ شارك في الكثير من المهرجانات الشعرية  ونشر نتاجاته في العديد من الصحف والمجالت 

 الكوردية 

 ــ اصدر العديد من الدواوين الشعرية 

ر والمقالة ــ يكتب في هذه المجاالت الشع  
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 سلمان كوفلي: الشاعر 

 

ـ عيناك1  

 

 

...عيناك   

 كمسجد،

 كلما صليت فيه 

 زادني شوقاً كصوفي

.كي أعود إليه  

..كشالل  

 عند الرمضاء،

.أنا الظامئ وسأرتشف منه  

 كقدح ملئ بالشراب

 سوف أطفئ أغوار قلبي

خ  بالشجون .المضم   

.أقدر عليها وطالما لم أفق لن  

 كنجمة الصباح

 وأنا حادي قافلة العشق

 وإن لم أتبع شعاع الشمس

 فسوف أضيع

.في ظلمات هذه الديار  

 كشعلة تتألأل في الظالم

للنور( المريد) وأنا   

 فباهلل عليك
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 كيف بوسعي أن ال أغدو فراشة 

!؟..واحلق صوبها  

***                *** 

...عيناك  

 منبع األمواج

يد  السباحة فمن ال يج  

 سوف تجيء  زوبعة 

 تغرقه مرة 

مه مرة  وتعو 

 حتى يتوارى،

 وحتى الغطاسون عاجزون 

...عن انتشاله  

..فيا ربي  

 أهذه عيون 

 ترمي السهام

 تصيب األعماق

!؟؟..وتدمي القلوب   

 وكلما زادت من كحلها

 تصبح شرارة مفترسة

 ومن يقع في فخهما

 فليس له من الغرق

..خالص  

..خالص  

 

 

ـ لن أتجول 2  

 

 لن أتجول في حي

 ليست فيه محبوبتي

 ولن أذهب في رحلة 

 إن لم تكن هي

 مقصدي ومطلبي

 وإن شوهدت

 في مكان ليست فيه

:فقولوا لي  

 هذا محال

 هذا محال

 وإن أمضيت ساعة

 وقلبي الولهان

 لم يغن لها
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 ولم يعاهد الشمس

 أن يقدم الروح لها نارا

(اللش)ل ( حاجاٍ )وأصبح   

 تلك الوردة

:فليقل الجميع  

 إنه ملحد

 ومزق ق ربة األمنيات

 هذا محال

 هذا محال

 وإن جاءت اللحظة

 وقصيدة العشق لم تكن 

 ألجلها،

 وكلمة

 لم تطبع عليها صورتها

!!وهدفا منشوداً   

 الكلمة والصورة

 إن لم أتركها لها

:فقولوا   

 هذا محال

 هذا محال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

.كوردستان العراق\، دهوك1753عر سلمان كوفلي مواليد ــ الشا  

.1794ــ نشرت اول قصيدة له  في عام   

ــ شارك في الكثير من الندوات الثقافية والمهرجانات الشعرية وفي االونة االخيرة وقبل رحيله 

.المفاجئ كان له حضورا متميزا على الساحة الثقافية   

،عالم األذان عام 1799هلموا للحياة : عرية ومنهاــ صدرت له مجموعة من الدواوين الش

.1777،خرافات السعلوات ـ حكايات شعبية عام 1779،الزمن المربع عام 1776  

.ــ ودع الشاعر الحياة وهو في قمة نضجه الشعري والثقافي   

.ــ تخطيط صورة الشاعر بريشة الفنان سردار كيسته ي  
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 سلوى كولي :الشاعرة 

 

اب قدريجو  

 

 

 ألم تعرف بعد أين أنا؟

.راقدة أنفاسي على وسادتك  

 تنفس 

!وتذكر اسمي  

 يق ظة أنا،

 ووعيي ينصت لسمفونية

...صوتك  

 إيقاع معقد العنوان 

.فال تخش التعقيد والتشابكات  

 وعدّ ست عشرة صفحة

.من كتابك األصيل  

...!الذي ُطبع مع خطواتي  

 واسمي المرتجف

رخة الذكرية الذي كان يخاف من الص   

.تالشى في سمائكَ   

 عيوني الصدئة،

 من صدى اسمك،

 ويحتضن كل شاخصة 

.على الصفحة الثانية  

 آهة ذات أربع جمرات 



83 
 

 ومغيب أحمر متوحش 

 قد جف على الصفحة 

.الخامسة عشرة  

 ذلك الهوى الذي ترعرع

 على حدود فؤادك

...قد شاخ على خصري  

 ستراه على الصفحة األخيرة 

يف ال ترانيك! يا للعجب  

 سل تلك الكلمة القديمة 

!الجاثمة على شفتيك  

...!ستقول لك  

.أنا بانتظار أناملها كي أقبّلها  

؟...أتعرف  

 ال أريد أن أغدو لوحة جافة 

!معلقة على حيطان سجن صدرك  

 وال أريد أن أكون مطراً خريفياً 

.وأبللك  

 وال أن أكون قدراً 

...!وأذيب شهورك  

ملحمة أود أن أكون ... فقط  

 على صفحات تاريخك 

كلمة سر قصائدك    

أن أغدو ابتسامة    

 ً نعم، نعم: وتقول لي دوما  

 تعال وانظري إلى نفسَك 

 وأنت تسكنين تحت أجنحتي 

 المبعثرة 

 ً دافئة أنت ... ودائما  

 ومن دفئك أعشق 

 وأجنحتك المفردة

..!!تحلق إلى ما وراء الحدود  

 ذلك الحجر الشبيه برأسي الحديدي

كته أمام ناظريك تر  

 كي يُقبّ ل أنفاسك كل صباح 

 ويغدو حارساً لغرفتك 

.وشاهداً لوجودي  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:الشاعرة في سطور  

كوردستان العراق\ـ الشاعرة سلوى كولي من مواليد محافظة دهوك  

شعرية الكوردية بما لديها من قوةدفق عنيف ـ تعد الشاعرة من اهم االصوات النسوية في الساحة ال

.لصورها الشعرية الجميلة وغزارة كلماتها النقية واالصيلة   

في زاخو وباطوفة وبعدها عملت ضمن  3780ـ عملت ضمن صفوف اتحاد الطلبة والشباب عام 

.التنظيمات الداخلية للثورة الكوردية مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني   

.ا الشعري في الصحف والمجالت الكوردية ـ نشرت نتاجه  

في المانيا وبالحروف  5000عام (رحلةاحالم همي)ـ صدرت اولى دواوينها الشعرية تحت عنوان 

.ترجم الديوان الى العربية الشاعر العراقي كريم هداد السامرائي  5009الالتينية،وفي عام   

.ـ ترجمت قصائدها الى العربية وااللمانية   

 ـ اصدرت مجموعة من الدواوين الشعرية 

 ـ حاليا تعيش الشاعرة في السويد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

 

 ازشكري شهب: عر اشال

 

 عيناك قطعتا ثلج

 

 

أزقتك الضيقة يا دهوك   

 أياد ،

 واصابعك نرجستان ذابلتان 

.تلعب معهما ذكرياتي  

 

 هذا الجبل رأس عجوز غجري

 

 في قرية  ، يسمونها

..المدينة  

 الليل ثوب هائج ،

 يكسو هذه المراة العاشقة ،

...عيناها والسماء  

.اختنقتا في اللون البنفسجي   

 

العمال كصفوف النمل ... صباحا   

 يتراقصون على انغام طنبورة 

..تعبانة   

!!كم هي ساخنة هذه الشوارع   

 كأنها أجساد فتيات عاريات 

.يتعمدن بالشمس   

 

 في قرية يسمونها 

لمدينة ،ا   

 كم هي  رقيقة ستائر النوافذ

 وبضوء القمر يُجرحون،

 وجهك وسيمائك وصباح مطفئ
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 في ليلة قمرية ،

 كل شئ فارغ

.ماعدا منفظات السجائر   

 

 الليل يعدو في أألزقة ،

 والظالم يمأل جيوبنا 

 القطط واولئك االطفال 

 وبعد منتصف الليل 

 وبجنب المطعم ،

يات يحلون ضيوفا على سلة النفا  

 

 العشق زوج حذاء مهترئ

 وعلى باب المسجد يُسرق

 وبين مسجد ومسجد 

...مسجد   

 ومن وجهك وعينيك

.تتناثر الوان الشحوب  

 

 الحياة  ثوب ممزق 

 ومعلق على الحائط 

 والموت حصان حرون

يدوس على افكارنا ،   

 ولهذا غدا وجهك اليوم 

 نواسة 

 وعيناي ذبابا

 فتستحيل عينيك المطفئتين 

ليلة ، قطعتا ثلجكل   

 في قدحي الممتلئ بالويسكي

.وانا السكران والمنتشي  

 

 ـــــــــــــــــــــ

مدينة دهوك ـ كوردستان العراق /  3765الشاعر شكري شهباز  من مواليد   

3782بغداد ـ /ــ أكمل مراحل دراسته االولى في دهوك  وتخرج من معهد االتصاالت   

 ــ عضو اتحاد االدباء الكورد

 ــ عضو نقابة صحفيي كوردستان 

 ــ نشر نتاجاته في الصحف والمجالت الكوردية 

.ــ اخترت هذه القصائد من ديوانه المطبوع لوحة عارية للترجمة   
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 شيركو بيكه س:الشاعر

 

رسالتا حب إلى كركوك   

 

 

 3  

وال أدري لماذا؟..لم يكن عمداً    

 في كتابة قصة شجرة

 ً  نسيت غصناَ مذبوحا

كي أذكره               

 ليالً وفي حلمي

 جاءت الشجرة الى داري

ً : قالت أخي عتابا  

 أْن تكتب عن شجرة 

 دون غصنها الكبير الضحيّة

 أشبه ما يكون

(كركوك) بأْن تتحدث عن   

(!انور) لكْن دون أن تذكر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد شهداء الكرد في كركوك( أنور)  

 

 

ـ  5  

(الشورجة) في سماء  

 فلتت أغنية من منقار
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طائر عاشق         

 وسقطت على شجيرة شائكة

 بنغمة ميتة

 فاحمّرت الشجيرة الشائكة

 وفي فصل مقبل 

 صارت الشجيرة الشائكة في مكانها نفسه 

 وردة عشق

(!مردان)ورحت ترقص على صوت   

 ــــــــــــــــــ

ي كركوكأحد األحياء الكردية ف: الشورجة   

هو الفنان الكردي الكبير علي مردان: مردان  

 

ً : شيركو بيكه س كوردستان  -مدينة السليمانية/ 3740/من مواليد. يعتبر أشهر شاعٍر كوردي حاليا

 18 ، كما صدرت له حتى اآلن أكثر من3768صدرت له أول مجموعة شعرية عام . العراق

مسرحيتين  كذلك كتب. صائد ملحمية طويلةوق" بوستر"مجموعة شعرية، ما بين قصائد قصيرة 

 .الكوردية ألرنست همنغواي من العربية إلى" الشيخ والبحر"شعريتين، وترجم رواية 

اإلنكليزية، الفرنسية، اإليطالية، : دواوين، إلى اللغات تُرجمت منتخبات من قصائده، على شكل

وتُرجمت له سبع مجاميع . كية، العربيةالدانمركية، المجرية، الفارسية، التر األلمانية، السويدية،

  اللغة العربية، وثمةَ  شعرية إلى

جائزة توخولسكي )شاعر كردي ينال جائزة أدبية عالمية  وهو أول. أُخرى أيضاً قيد الترجمة

 3788السويدية العالمية عام 
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 شيالن عبدالمناف: الشاعرة

 

 رقصة المطر

 

 

 ..تيفي مخيل

 حين كان المطر يهطل

 زخات

 كانت روحانا  تتعانقان

 تحت المطر 

 و ترقصان رقصة المطر 

 ويعزف قلبانا الحان الهوى

 أتذكرها...اجل

 كيف غزتنا مشاعر واحاسيس

 والمفردات تنفر منا

 واألحداق تقرأ

 رسائل القلب 

 كل واحدة تنقل رسالة

 العشق

 !مابوسعي ان افعل

 فالرقصة لم تدم طويال

 تحت المطر       

 توقف المطر

 وعاصفة اكتسحتنا
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 اخرجت ايدينا من عناقهما

 ..ولليوم

 فانا عاشقة المطر 

 واتذكرك 

 كلما هطل المطر

 وما عليك اال ان تتذكرني

 وقت هطوله

 ولحظات المطر

 الن المطر وزخاته

 .كعبرات الشوق وحنيني اليك

 ـــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 :الشاعرة في سطور

 كوردستان العراق \العمادية في محافظة دهوك  3784مواليد    عرةــ الشا

 ــ نشرت نتاجها الشعري في الصحف والمجالت الكوردية

 ــ تعمل في المجال الصحفي اضافة الى االدبي 

 ــ شاركت في مهرجات شعرية وامسيات ثقافية 
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 شيالن دمحم بيرموس: الشاعرة 

 

شق السريمرج الع  

 

 

 مرج العشق السري

في الموعد                   

.غدوت أنا  

 استقرار نفسي في العزيمة

.بقيت أنا  

 حطاب السنديان

على ضفاف النهر             

.صرت حاملة الجرة أنا  

 ال تتركني فشراييني  يقظة

أبداً                            

 يعوزها حضن عاشق

 يثيرها

يعطلها      

ينشف دمها           

..ويقع صريعاً في حمى الموت  

 ولكنك تنقذها

 وأناملك  تتالعب بوجودي

وعدمي                      

 تحلق بي إلى اآلفاق

 وتحط بي إلى األعماق

 تجملني

وتقبحني       

هو والعدو والصديق  والخيمة   
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 محل هدوئي وسكينتي

 يحيلونني ملكة لمرج

العشق السري              

ي  وبقيت األنيستهواك ه  

واألثير لها                  

 وتطهر روحها وتقطعها 

 وعلى هواك تشيدها من جديد

 ومع تساقط الثلج

تأتي بالشعاع   

 وتبرد الجحيم بالثلج

 مشتاقة لك

وطن لك         

أنثى لك               

 ضحكة وبكاء

          

ودم الروح    

 وأنت أجمل كذبة 

واكبر خدعة              

 قوس قزح أنت

 مزنه ربيعية حبلى أنت

!!لكني  

 أعشقك أبدا

 وجمرة أعماق الروح

.تهواك أنت  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  

 

 

 

:الشاعرة في سطور  

.كوردستان العراق\،مدينة اربيل  1793ــ الشاعرة من مواليد   

 ــ خريجة كلية القانون ،جامعة نوروز ،دهوك

 ــ تعمل موظفة حكومية

.الشعراء الشباب في محافظة دهوكــ عضوه جمعية   

.ــ عضوه اتحادات وجمعيات كثيرة  
 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 
 

 

 صديق شرو: الشاعر

 

 

 

 

لحظات االحتراق                            

 

                                                                                                                       

 أيها الطائر النقار

 تَمنَُح العقود والمواثيَق ليال ً 

 وتَرجع كما كنت 

.مع تاَلبيب النهار  

…يا هالة القََمر القرمزية  

 يا َمن تَختَبئين تحت عباءة الليل

تسألين عن ماٍض دموي! اآلن  

 لتَغدي بدوية،

ب َخيمة همومها ومكابداتها  تَنص 

.عند واحة قلبي  

…ومن جديد  

يذٍة عن ألفباء  تتحدثين كتلم  

 حٍب بدائي، سطحي

أدركت  أن ترد ي على ... اآلن  

 خرابات  قلبٍ 

 أدماهُ حب كالسيكي 

 وأي  شيء ظل عندي 

 كي تَأخذيه معك؟
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 أيام عديدة، أوقات طويلة 

.لحظات تُداس تحت قدميك  

 أحببت  أن تَستحيلي قصيدتي 

كلماتي                         

 ديوان  يقرُؤه الناس،

!هال   سمعتم بها: يُرددواكي   

 تمنحينني عشقاً ولطفاً 

 تبدين لي عذراء

كالطاووس   

.تختالين                            

 تهملين َمشاعري،

 ترفضين حرارة اشتياقي،

 وهيام سؤالي 

 بتجاعيدك الممزقة وعينيك الغائرتين 

 ووجه كئيب مغطى

 بألوان مهرجان المكياج

 تتباهين بذلك الزيف

ارحلي… ارحلي  

 وأخيراً أدركُت مكائدك  وأالعيبك

 ب كم من أرقام الهواتف تتصلين؟

…إذهبي  

 فالصدر الذي جعلتيه 

 َمترعاً لتيٍس كهل 

 أتعبه الت رحال البدوي،

 استغله مرعى وَملهاة

 أنا أيضا أرفضهُ وال أطيقهُ 

" زوزان"في مروج … هناك  

وربيع وطني                 

 صبايا، براعم، ب كر

.تدنسها األيدي لم  

لُ   ذلك الجسد الُمتََره  

 الُمتَواري َخلَف المالبس 

 المزركشة،

باك وفخاخ ومصائد  ش 

…جديرة بك    

عينهم   أولئك الذين تُخاد 

، تُجار المشاعر   أوغاد  مثلك 

 أنا أسدُ الغابة  

 حين تَلَمحينني،

 تُقدمين جيدك  قرباناً لي 
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 وتَستَسلمين 

 فأنا الذي حين يجوع 

.فريسته جاهزةً يجد   

…تيقني  

 بأني لست من تلك الجوارح 

 التي تنهش بقايا 

.لحم العظام  

 وإن َصممُت على َهجرك  

 فليس بوسعك  

 أن تُلملمي بقايا 

 ذكرياتك  

ن  بين أنامل  يدي،   م 

 تقدمينها لغيري 

.لميالد َهم ٍ َجديد  

 ــــــــــــــــــ

 

 

 

شيخ حسن ـ كوردستان العراققرية ال \ 3724مواليد : الشاعر صديق شرو   

جامعة الموصل  \ـ خريج كلية االداب قسم اللغة العربية   

 ـ عمل سنوات طويلة مدرسا للغة العربية في دهوك 

فرع دهوك \ـ عضة اتحاد االدباء الكورد   

(المقالة التربوية . الشعر ، النقد ) ـ يعمل في هذه المجاالت   

ة مدينة دهوكـ حاليا يعمل في اعالم مديرية تربي  
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 عارف حيتو:الشاعر

 

 

أنا وأنتـ  1  

 

 

 ال أتصور بأنك،

 ستصفحين عني 

 

 تخالفينني الراي،

..!!أنا في واد وأنت في آخر  

 وكل منا يقرأ اهتماماته

 وأنت تبحثين عن ا ناس

...مجهولين  

 كي تجعليهم أمراء ومأمورين

..وتجار وبوابين وشعراء  

طناتجعلينهم و  

..!!وأما أنا  

 فأبحث عن وطن ضائع

.لهم  

 

انتظارـ  5  

 

 

 طويلة ليلتي،

 وعينان ترمقان،

 جسد نحيف وحلم بنفسجي

 دغدغات الهوى تفتح

 زهرة حمراء
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ترقص على...أغان جميلة  

...صوت الرياح  

 واحترقت ستائر المواعيد

 والدخان األبيض في عنق

 السماء انقشع،

...ال حصان يصهل  

...ال شعلة تضيء  

...وال باب ينفتح  

...و   

.وال أنت هنا تصلين  

 

 

شعرة بيضاء ـ  3  

 

 

 لم أكن اعلم

 بأن سهرات العشق

 سوف تحيل النار المتوقدة

 في عيوننا المتوسلة إلى جليد،

 وبعد مفرداتنا المفرحة

 ولقاءاتنا الجريئة والمآلى

 بالمغامرات،

 سوف تجعل من لقاء عابر

 ومرتجل إلى سكر

 لم أكن اعلم 

..بأن جفائنا   

 سوف تزرع خصالت بيض

 في شعرك

...والذكرى سوف تبكيك  

 

 

المرصدـ  4  

 

 

 عيناي كسيرتان،

 وقامة نحيفة 

 بآالف عالمات االستفهام

 تتدلى بابتسامة الموناليزا

 وكل األمسيات

 تغني األغاني للرياح،
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 وأذناي أيضا

 مرصدان من زمن

 الحرب الثانية

 في النافذة مرتجفة 

.وباهتة  

ــــــــــــــــ  

 

 

 

:الشاعر عارف حيتو   

كوردستان العراق/ ، دهوك  3768مواليد    

 ـ طبيب اختصاص االمراض النفسية للمراهقين والشباب

دهوك/ ـ عضو اتحاد االدباء الكورد   

كتابا في الترجمة والفلكلور وادب  55ـ اصدر مجموعة  من الدواوين الشعرية  باالضافة الى 

 االطفال 

رت هذه القصائد من ديوانه الرقص للترجمةـ اخت  
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 عبدالرحمن بامرني : الشاعر 

 

 أنفاس شعرية

 

 الندم

 

 

 في جامعة العشق

 كانت الكتابة

 أطول حصة فيها

 (اللوح المحفوظ)حيث 

 والمعلقات السبع في الجاهلية

 للشاعر( مم وزين)لغاية 

 (احمد خاني)

 بكبسة زر واحدة

 على شاشة الكمبيوتر

 مضى نصف العمر

 عبثا

 والنصف اآلخر في الندم

 

 العناء

 

 أجمل أيامي

 حينما تختلس نظراتي

 البسمة من شفتيك

 وأجمل كلماتي

 كانت اسمك

 وأجمل أشعاري

 كانت في مدحك
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 ومذ ذاك وأنا أتألم

 وأكابر في نسج قصائدي

 لم أوالف قرض شفتيك

 وال التحليق

 مع خطواتك الطويلة

 

 لحجابا

 

 في خضم فصل الربيع

 لجأت إلى

 األشعار الخليعة والجمال

 ولكن بعد أن تساقطت

 األوراق

 وتعرى الخريف عن جسده

 لم أعد أكتب شعرا

 بل كتبني الصمت

 

 المحبة

 

 كنت معك

 منذ ذلك اليوم

 وأنت تمشين كطاووس

 تجرين أردان فستانك

 !!خلفك على أديم األرض

 وآخر أيام التعب

 حمروبقطرات دم ا

 كنت تحيكين

 آهات وحسرات قصيدة

 وحين كان اإللهام يزعل

 …كنت تتألمين

 

 (السر)

 

 ليست قصائدي و كلمات شعري

 بل  خصالت شعرك

 !التي تلفت انتباه الناظرين

 وكلما خضعت ألسنان المشط

 …تزداد طراوة

 وتنتشر قصيدتي

 .لتشرح  أسرار جمالك
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 ـــــــــــــــــــ

 

كوردستان العراق \، بامرني  3790مواليد : مرني  الشاعر عبدالرحمن با\  

3787ـ خريج اعدادية صناعة دهوك    

 ـ رئيس تحرير جريدة جافدير

(الدومينو ، دفتر البراءة ، مطر المجانين ) ـ اصدر مجموعة من الدواوين الشعرية ومنها   
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 عبدالرحمن مزوري: الشاعر 

 

الخارطةـ  3  

 

 

...لم يبق شالل إال وقرأته  

 بيد اني لم اقرا بعد

 شالال اجمل من شالل

..خصالت شعرك   

 وحتى اللحظة لم اقتطف

 من االحجار الكريمة في المناجم

..من عقيق شفتيك ما هو اجمل  

 لقد خاضت قدماي كل البحار

 لكنها لم تبلغ بعد بحرا

 أجمل من بحر عينيك

 وغرسُت في اعماقي

ئطكثيرا من الخرا  

 لم أغرس في قلبي بعد

.اجمل من خارطة قامتك   

 

رسائل لحبيبتيـ  5  

3 

...أيا حبيبتي  

 إطاللة حياتي وربيعي

 سأنقش رسالة
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...من الدموع  

 من القلب واألعماق

 وأرسلها لك

 كي تعلمين

 باني لم اخفي عنك شيئا

 فقد نسجت لك حكمة

:تقول  

 بروحنا الحلوة

.علينا أن نفدي الوطن  

5 

...أيا حبيبتي  

 كيف بوسعي أن أعيد الصفاء

!إلى سماء حياتك؟  

 و اشمخ جبين أمنا الوطن

!وأرضيها ؟  

 ومن جديد،

 أمأل األفئدة الذابلة

 بالنور

:فمن الواجب  

 أن اقبل قامة الموت

 أقبلها

1 

...أيا حبيبتي  

 يازهرة اآلمال

 حمامة انا

 سأحلق صوب فلسطين

 ذلك الجرح

.سأداويه بالدم  

4 

...أيا حبيبتي  

رقة أنا،مط  

 وحجر الرحى

 سوف اسحق الطغاة

 الكروش المتعفنة

 سأطردهم

.من تراب وطني المقدس  

2 

...أيا حبيبتي  

 أنا خبز الجياع والفقراء

 جيفارا أنا
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 حتماً سأعود الى بوليفيا

 أزلزل السهول والجبال

 واطمئن

 سأضع اسم الدوالر

.تحت األقدام  

6 

...أيا حبيبتي  

 عند الضرورة،

 سوف أحيل صدري

 ساترا،

 وأجعل

 من فلذة كبدي

 شعلة ونبراسا

 ً  ويوما جديدا

 ً  يوما يانعا

 يحتفالن بهما

 الروح والجسد

 سأعيدهما من وراء الضباب

.والدخان  

 ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

عبدالرحمن مزوري: الشاعر   

مدينة دهوك ـ كوردستان العراق \،في قرية ايتوت  3746ــ ولد الشاعر  عام   

3790يله الجامعي في قسم الجغرافية ،بكلية التربية ،جامعة بغداد عام ــ اكمل تحص  

.ــ عمل مدرسا في محافظة دهوك   

 ــ نشر نتاجاته الشعرية والدراسات والبحوث في الصحف والمجالت الكوردية 

  3780عام ( في عشق المصابيح القديمة ) ــ اصدر مجموعته الشعرية االولى 

.ب  والدواوين والدراسات والبحوث ــ اصدر مجموعة من الكت  

 ــ منذ منتصف التسعينيات ، يعيش الشاعر في  المانيا 
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 عصمت العصمان:الشاعر

 

 

 بوسترات شعرية لشاعر كوردي متمرد

 

 

1 

 كل الليالي 

 تجتاز يدي  بصمت 

 من دون إستئذان

 تبحث عن مكان آمن

.بين نهديك  

 

2 

..هذه الليلة   

،ليلة ذكرانا  

 سأظل شارداً بهواك 

 وأنا بين أحضانك 

 فالرقود استحالة

..!ليلة العيد يا مالكي  

 

3 

 ال زالت ظاللك 

 تغزو أجنحة مخيلتي 
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 والتحفت بأفكاري 

 توغلت وغطست في عمق يم  هواك

ال فرصة لحرية الوجود ...أجل  

.من بعدك  

 

4 

 سأقترف اليوم ذنباً 

 سأقفل حافات شفتيك

 سأقلع ورود رياضك

أخاصم فراشات احتست س  

شرابك             

 وأغير خارطة  الحدود والقانون 

 ألكون محتلك وغازيك أنا 

 وأغوض غمار حرب الكراسي 

 على صدرك أنا، 

 ومن أجل بداية جديدة 

. سأعصرك بعشق وجودي  أنا  

 

 

5 

 أُخل قت القبالت

 ألجل شفتيك

 أم سطرت شفتاك

..!!للقبالت           

ي شفتاكرعشة طرية تكتس  

 كحبة عنب في فمي

 واستحالت إلى شراب 

.ثملت،سكرت كل أمنياتي  

 

6 

 انفجر عشق فؤادك

 من ثنايا أصابعك 

 ً  غدا وطنا

 ملئ بالجبال والثلوج

 حبلى بالشعر واألفكار

 وطن من لون هواك

وقلبك                   

 ومن خرائط أصابعك 

 وقبالتي التي اكتسحتها
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.غدت ظالال  

 

9 

راع بين أحضان ص  

األلوان           

 التقت أيادينا 

 ورق ت أناملك 

 هاجت أمنياتي 

 بحثت عن أوصال أنوثتك 

 في خضم أفكاري 

 وقتها شدَّت الرحال

.وبدأ الصراع  

 

9 

 أهوائي مرهقة 

 تلتف حول خاصرتك

 تفتش عن فرصة

.لترقد بين نهديك  

 

 

 

 

:الشاعر في سطور  

.كوردستان العراقفي مدينة دهوك، 1753ـــ  ولد الشاعر عام   

 ــ عضو اتحاد االدباء الكورد في  دهوك 

 ــ عضو جمعية السجناء السياسيين في العراق

 ــ نشر نتاجه في الصحف الكوردية والعربية

،اريد 2116الكلمة الحرة :ــ نشر دواوين شعر باللغتين العربية والكوردية ومن اعماله المطبوعة

،بانوراما العشاق 2111،غدا اجمل 2117لك لن تنسى ،نورا رسائ2119ان اقتل كل الحكام 

(.تحت الطبع)،اقداح العشاق 2112،جدران السجن 2111  

ــ قضى سنوات عمره في زنزانات العراق بسبب انتمائه للحركة التحررية الكوردية ولهذا قصائده 

.تتسم بالميل للعدالة االجتمائية ومطرقة ضد الفساد من اجل الحرية واالنسانية  

.والتي تصدر في دهوك(ئه فرو)ـ يعمل حالياً مديراً لإلدارة المالية في جريدةـ  

 

 

 

 

 

 

. 



108 
 

 

 

 
 

 

 عصمت خابور: الشاعر

 

 ـ الخنوع 3

 

 

 لترفرف اجنحتك على جسدي

 بدّدي كل ستائر كبريائي

 الحد نحنورأسي الذي لم ي

 .مدديه على صدرك

 

 ــ االنتحار 5

 

 

 ذلك اللسان

 الذي لوثته بالسم

 اهي مررتيهفوعلى ش

 عرفت االنهال !!ولكن

 !بأنه انتحار لك

 

 اغتيال..ـ بعد الموت 1

 

 من الجحيم...أحرُّ 

 عشقتك           

 من الثلج...أبرد 

 افنيت نفسي لك

 أكان ضروريا

 ؟!!أن تحتاجي موتي
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 ـ االنثى 4

 

 

 قرأت اآليات

 األسفار         

 األصحاح            

 كلها أكدت أن عزرائيل

 ذكرٌ                            

 حين قرأتك!! ولكن 

 أيقنتُ 

 .حورية فردوسية..عزرائيل 

 

 

 

 ..ـ ُعشقُك الجبل  2

 

 لو لم يكن عشقك 

 ً  في األفق متجليا

 لكانت حفراً جبال

 .!!كوردستان

 

 

 

 :الشاعر في سطور

 .كوردستان العراق \،محافظة دهوك3799مواليد : الشاعر عصمت خابور ـ

 .،مع الشعر والنصوص االدبية3779ترجع تجربته الشعرية الى عام  -

 .5002نال شهادة البكالوريوس في االدب ، كلية اآلداب، جامعة دهوك، -

 .5007نال شهادة الماجستير في النقد االدبي ، كلية االداب، جامعة دهوك،  -

دراسة في  -المرأة واالنجاب)له كتاب مترجم من اللغة العربية الى اللغة الكوردية، بعنوان  -

، (البارادوكسيزم ومفهومه في الشعر الكوردي الحديث)، 5006( االنجاب سايكولوجية

 (.يمان پهوانعكاساتها في اسبوعية  -االدبية)وله كتاب تحت الطبع بعنوان .5009
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 غالب جميل : الشاعر 

 

 نفس ضيق

 

 

 هواك بحر 

 يلتهم سفينة مفرداتي

 ومن فزعه 

 ينسى جسدي العوم

..عيناك   

جائعا دلفينا  تستحيالن  

.يصيدني   

..باألمس   

 على حدود عاصمتك 

 انا ومهربي 

.وقعنا في يد قذرة   

 علي ان اجئ ثانية 

 فال تعزف الحانا 

 لعالمي من جديد ،

 فانا اعرف رقصة واحدة

 تلك التي علمتيني اياها 

 التكسر القنان امام ارجلي 

 والتقذف الشمس بالعتابات

...!!ذلك   

 هواك ربيع

غاضب منه والمطر    

 مشاعري ظمانة ،

 حين يقطع حيوان نشيط
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 قارات عمرنا

 فمكابدات حياة تعبانة

تفترسني،   

 والنمل يتمشى عليه 

 وببطء أتآكل أنا 

 امسية ضيفتي انا 

.في ازقة هذه المدينة   

 وبكذبة غفوت انت 

 انا واليراع في حجرة 

 شعور رقيق 

 وانا الصامت

 وهو الثرثار

 الليل منظر 

ممزقةوذاكرتي   

 والذكريات متخبطة 

 ورأسي متورم 

 وعلى المخدة غدا كرة 

 وكل فكرة فكرة كانت تضربه

 ضربة ،

 بقيت كومة عظام 

 ولتكن لك ،

 وعلى جبينك اجعلهم 

.فزاعة   

 ـــــــــــــــــــ

 

 

 

دهوك ـ كوردستان العراق\ 3796شاعر كوردي ـ مواليد : غالب جميل   

دهوك \ـ عضو اتحاد االدباء الكورد   

( 5004خلفين ده رسوكاته خه فكن ـ ) ـ له ديوان مطبوع   

ـ نشر الكثير من نتاجاته االدبية في الصحف والمجالت الكوردية وشارك في العدد من المهرجانات 

. الشعرية   
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 فه هيل  ئاميدي: الشاعر 

 

 رسالة الى حبيبتي 

 

..فاتنتي  

 أيا نرجسا معتليا مدرجات قلبي

ا بلبال يشدو في رياض حياتيي  

 رفرفي  يا غادتي في األعالي

 وليكن موطنك غصنا من قلبي 

....وغردي لي لحنا   

              ***        *** 

..حبيبتي   

 انني مغن عاشق

 واغنياتي 

 آالم تبعثها نياط قلبي

 والحاني 

 بكاء مرير  لطفل يتيم 

 واوتاري

 تروي نحيب عاشق غاضب

 ساطبعها 

.ن اجمل هدية  لك يا حبيبتيلتكو  

***                 *** 

 أيا حسنائي

 يامفتاحا آلالم قلبي

 ويا شعاعا ينير لي ظالم الليالي



113 
 

 انني شاعرك

 وقلمي 

 هو شعرة واحدة  من خصالت شعرك  المتناثرة

 ورسالتي

 هي صفحة  من صفحات قلبي المفعم 

 باآلالم والشجون 

 وكلماتي ، يا حبيبتي 

ك ، الواحدة تلو االخرى امنحها ل  

 شارات ونياشين 

 وذكرياتي

 ازاهير رياض مليئة بالعطر  والندى 

 تزين قامتك الرائعة ، ياحبيبتي 

 ولهذا ، بالذات،انسج منها خيوط

.الحب الخالد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

:الشاعر في سطور  

3723كوردستان العراق ،عام  \ئا ميدي  في قضاء العمادية ـــ ولد الشاعر الخالد فه هيل   

(القدش ) ،وبعدها عمل في الدوائر الزراعية في  3796ــ اكمل دراسته الثانوية في مدينة زاخو عام   

.ــ نشر نتاجاته في الصحف والمجالت الكوردية   

دهوك \ـــ عضو اتحاد االدباء الكورد   

سيارته في طريق بغداد ـ موصل ـــ توفي الشاعر في حادث اصدام   

 ـــ اخترت القصيدة من مجلة الكلمة والتي يصدرها اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك
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 قهرمان عكيد: الشاعر

 

 مكابدات ليلة كابوسية

 

 مرتبك الذهن

 في ثنايا افكاري

انا،                   

 ودخان سيكارتي

.يسخر منها  

..انه الليل  

 أنصت

 الى صدى آهة كئيبة

 تتناهى الى مسمعي

وارتعش،                

 وفي اللحظة ذاتها

 يرن  جرس فؤادي

 ً  ويعزف لحناً حزينا

 وآهة مفعمة باألمل

 فقبلت حنجرتي،

..وحينذاك  

 انبثقت امنيتي من 

شرنقتها                  

..!حينها  

.علمت بانه لم يكن كابوسا  

,وأنما هو عرير صرصور  
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 صرصور عابث

 واخذت بجم   افكاري

 صوب عالم خيالي

 تارة يتالشى

 وأُخرى

 يجعل من خاصرتي

دهليزاً               

.ويسممني                    

..آه...آه  

 ظمآن انا

 وليلتي جوعى

..!ما ذا عساي ان افعل  

 ُ  فال اقدر ان اغدو مالكا

 واخوض غمار حاجز

افكاري                        

تطعمين إله الشروانت ال   

 أو تروين عطش هواي

أعرف.. لكني  

 بأنك تعيشين خيال ثري  

 وتخترقين كل الحدود

 كي تقيدين الليل

 وتولجين غرفتي عبر

النافذة                      

 وتتمددين على صدري

 كي نتناسى افكارنا

 وأعرف

 بأنك كما انا

 واعلمي جيداً 

 بأني كما انت

 وامنيتنا هي الليل فقط

د اللياليوسها  

 وال نستفيق ابداً 

 فانا اعلم

 بأن فؤادك عرين عشقي

..فأنا   

 متفا ئل على الدوام

 فعشقك منذ زمن طويل

 يتراقص في احشائي

 وأعلم جيدا بأنه

 ً  سيطل علينا يوما
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أهواك: وترددين  

.أهواك              

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

:الشاعر في سطور  

 

 كوردستان العراق \قضاء العمادية -، قرية سركلي التابعة لمنطقة نهيلي 1796الشاعر مواليد 

 .1779تعود بداية الشعرية الى  عام 

 .شارك في العديد من الندوات الثقافية  والمهرجانات الشعرية  

 .احد  المؤسسين الرئيسيين لجمعية الشعراء الشباب في مدينة دهوكيعد الشاعر 

 دهوك-انعضو في نقابة صحفيي كوردست

 (االم االمس-ذانيَن دوهى)في دهوك باسم ( 2111)صدر اول كتاب له عام  
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كاميران برواري. د :الشاعر  

 

ـ رواد العشق 1  

 

 أرادت مالئكة العشق

 أن تنتخب رائداً 

 لعشاق العالم

..فقلت لهم   

 إن شئتم عندنا

 الكثير من العشاق والعاشقات

.كوردستانفانتخبوا   

 

 

 

ـ أزرق 2  

 

..هذه السماء  

زرقاء              

..وبهاء هذا الربيع  

أزرق            

..وثغر ذلك البحر  

ازرق            

 فكلنا

 يعشق اللون األزرق

 كلهم يا حلوتي شغوفون

.بعينيك  الزرقاوين  
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ـ  سهرات  فتاة 3  

 

 

 إلى 

 الذي في بحار عشقه

.أغرقني                      

الذي لم أنم     

من أجله                   

 وبقيت ساهدة

.فغدت الليلة سنينا  

!؟..أن اكتب. الليالي  

!؟.وأنسج أياً من األوجاع واآلهات  

..ال تصلك انت   

 فأنت من أحرقت  أحشائي

تهشم.. الوطن  

تعصر أضلعي   

 فعشقك الجارف الملتهب

 أبعد  الفؤاد عن الروح

(*زين)وغدوت  

.(مه م)سادةوأغفيتني على و  

 

.ملحمة عشق خالدة من تاريخ الشعب الكوردي للفيسلوف احمد خاني.. *زين و مه م  

 

 

ـ كل الليالي 4  

 

 

..كل الليالي   

..الوطن ،الوطن  

 سأجوب بقاع العالم كلها

 وأطرق أبواب المدن والبيوت

فاتنتي: وأنادي  

 ً  العالم يظل فارغا

.األمل يجيبني.. وحده! ولكن  

..كل الليالي  

 أتأمل  صور الفاتنات

 شقراوات،سمراوات،

 بيضاوات،

 وال أجد  فاتنتي بينهن
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..كل الليالي  

 وكل أفالم الثوار

 دعاة السالم

 يتأوهون في قلبي

 وفيها أبصر حبيبتي

 تحجبها رقعة حمراء

 تناضل وتكافح

 وال أمنية لها غير النضال

.وال مجيب لها سوى قلمي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

كاميران برواري مواليد كوردستان العراق.ــ الشاعر د  

والتي كتبها الشاعر ايام النضال  في ( الثورية) اخترت هذه القصائد من مخطوطة ديوان الشاعر 

الثمانينيات حين كان ضمن صفوف الثورة الكوردية ، واآلن يعمل أستاذا في كلية اآلداب في جامعة 

.  ردستان العراقكو\دهوك  
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كاميران رشيد برواري: الشاعر   

 

 

ـ قصائد من لون حسناوات بلغاريا3  

 

 

3 

(*ليف)شفتاك هما   

هما شفتاك  ( ليفان)و  

(ليف) الافهم لغة .. انا   

!!لكن  

.شفتاك هما لغتي   

***        *** 

عملة دولة بلغاريا: ليف   

\\\\\\\\\\\\\\\\  

 

5  

 في عالم  المالئكة 

 الجمال ينهل من الجمال 

 العشق  للعشق رسالة

. وفي ضمير االنسانية   

 كل ثانية  ،ثمة  االف من  االمنيات

والوعود واالمال    

 تستحيل في اعينهم  الى حقيقة 

.في عالم  المالئكة   

 الثلج جمال والجمال ثلج

 الهوى رحمة والرحمة هوى

 وانا عاشق الثلج 
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! ..!ولكني  

 ابحث عن الجمال 

 عاشق الهوى انا 

..ومن خالله   

.افتش عن الرحمة  

***        *** 

1  

 تحت ظالل سماء رموش عينيك 

(*فيتوشا) وبين احضان جبل   

...اتمشى   

 قطرات المطر وحبات الثلج 

..االبيض يهطالن   

 على خصالت شعرك 

 وتغدو شرابا 

حياة جديدة   

 واُريح نفسي

 احببت وبخلسة 

اختلس مكياج شفتيك ان   

 ولكني اخشى اله  مدينتكم 

.أال يسامحني   

 وان يسجنني في كنيسة قلبك 

 احرم 

ابتسامة              

.   شفتيك                    

 

جبل يقع في  مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا : فيتوشا   

5009\35\ 52ـ 54كتب الشاعر هذه القصائد في صوفيا يوم   

 

 

 ـ  المعذرة  5

 

الى .. تعالي    

 فما زالت شفتاي

 ترددان اسمك  

..واعذريني   

 مازالت ظالل قامتك 

 لم تتوار في عيني 

..واعذريني  

 وضحكتك في اذني
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 لم تخرس بعد 

..واعذريني  

 تعالي وان كان ضميرك

 حيا ولم تموتي 

..فاعذريني  

 تعالي ومازالت خصالت  شعرك

 التي تراقصت مع اناملي

..اعذريني  

ما زال تمثالك ف..تعالي   

 في غرفتي شامخا ولم يهدم 

..فاعذريني  

فما زالت ذكرياتنا ..تعالي  

واعذريني..حية وتحيا   

 اعذريني وال تخجلي 

 حمرة شفاهك  ملتصقة 

 بعقب سيكارتي 

 وسيكارتي لم تزل  محترقة 

 اعذريني  وعجلي من امرك

 وتعالي بسرعة 

 فما زال فؤادى هو الربيع 

.ترعرعي فيه   

االمارات  \دبي                                                    

                                                  1\4\ 5006  

 ــــــــــــــــ

 

 

كاميران رشيد  برواري: الشاعر    

 

.كوردستان العراق \منطقة  برواري باال \ 3764ــ  ولد الشاعر عام   

.اديو  صوت كوردستان  في دهوكــ يعمل حاليا مديرا لر  

 ــ  عضو اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك

.ــ عضو نقابة صحفيي كوردستان ومنظمة الصحفيين العالمية   

.ــ عضو نادي القلم   

 ــ نشر عددا من الدواوين الشعرية                                      
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كولنار علي: الشاعرة  

 

رسول الشوقـ  1  

 

 

 

 حلة ولذة 

 إطاللةُ ابتسامت ك

 وهزتني القصيدة

المفطومة                  

 احالم بال اسوار

...خطواتك  

 شفق تابوت الخياالت

.ورحلت   

احمرت شفاهُ النوم   

 واسودت دموُع الحجل الجبلي

 واصيبت المشاعر بالصفرة

 وانت ؟

 رشمة االحالم الطليقة

 تقطع المحيطات

 تطل على المدن

والقرى               

 وتزدهر أمنيات لاللق

 وأمام جناح النافذة

 يتصبب عرقا 

بر النافذة المجهولة  و ع 

 رسول الشوق

 يتوغل وعيك 

.والحجل في حلمك  
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اله الحب والجمالـ  2  

 

 

 في وطن بال صاحب

 في ديار نابضة

 تتردد مواويل الرثاء 

 اإلغاثة

منظر طفل           

كاس صامت                    

من تاثير االغاني  والمواويلو  

يهطله العيون..الفرح  

.وازيز قطرات المطر  

 الحقد لن يرحل

.وعمق جرحك  

 واما ثلج مروجي

 نسيج دخان عينيك

 عاشق بال حبيب

 وظمأ القصيدة 

 اغنية حبات زرق

 جرح

إخضرار      

بكاء         

نضوج            

 خشن يرحل

 نادم ومتعب

 قمر اسود

 العشق آهة

مروحسرة الق  

 كأس التذكر

 هكذا  ظل

 وهكذا شهبت النجوم من الزرقة

 وُخل قَت االهات

 وَوكري

في افق المشاعر         

. عنوان العشق                        

 تبتسم ملحمة عينيك

 وفي العام المنصرم

 من عبراتك

 انطلق نهرُ 

.لوحة القصيدة  
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 ــــــــــــــ

:الشاعرة  في  سطور  

  

٤٧٩٤.كوردستان العراق/ اليد  قضاءالشيخانــ الشاعرة من مو   

 ــ انهت دراستها االبتدائية و الثانوية في دهوك

في دهوك ٤٧٧٣-٤٧٧١ــ نالت دبلوم في تعليم اللغة االنجليزية سنة   

٤٧٧٦ــ ـمارست مهنة التعليم ثالث سنوات قبل مغادرتها ارض الوطن سنة   

وبصورة مكثفة على شبكة االنترنت ــ تنشر نتاجها في الصحف و المجالت الكوردية  

١٠٠٦عام )قمر و اثنا عشر شهرا(ــ صدر لها  ديوان  بعنوان   

تعد الشاعرة الكردستانية كما يلقبونها من االصوات النسويةوالرقيقة  في ساحة الشعرالكردي 

االصيلة المعاصر،  لديها  قوة دفق رومانسية  في تصويرقصائدها الشعرية وغزارة كلماتها النقية و 

 التي تبعث للروح  بهجة   محلقة في   افاق الحلم والحقيقة

امريكا/تعيش الشاعرة في بوستن  -  
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 لقمان ئاسيهي: الشاعر 

 

شامـ  3              

 

 شام

               3  

..في هذه المدينة   

 أبحُث عن قطعة قماش 

....حمراء  

 ألشمها،

.ك إياهاواُلبسُ   

        5  

...في تلك النافذة   

 أراك تغمزين للهواء،

 متناسية ً شعوري ،

..اُمسياتك   

 ونهاياتها ،

 تالصقت بواجهة شباكي

 الليلة االخرى 

.كانت تلف حولها الليالي   

 والقبالت نشرتها على شباكك

...منيلت أنت خج  

 ولم تقفلي الشباك ،

....نوافذكم   

 عاريات ،

.وعديمة الحياء  
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     1  

..كأسي    

 مآلى بالقُبالت 

 والصلبان ،

.واصوات الطائرات   

. من باقات النرجس  

 في هذه المدينة 

 ابحث عن نرجسة 

 فقط نرجسة 

 كي اُشَمها ،

.أجيئ إليك   

 

  2-ليلة االمس وانا  

 

3  

 

 بعد ثالث رشفات 

.رشفة اخرى   

 ارتشف من شفتي 

..بصمت   

 قبلة بصمت تقطع صمت

الليل                                  

....ودقات الساعة تغادر وهي تعي   

 خصالت شعر الليل تتناثر  

 دع الليل كما هو 

 يزدان  بالحبور

.وسكون الليل   

 

5  

 انت تعرفينني 

 اقتربي  من شفتي    بميلين 

..اصبعين  

 فانا سالتهمك 

 فعشقي ليس كعشق االخرين 

عاصفة  ... عشقي   

..زوبعة   

شبر ،شبر.. جسدك   

 لن اشبع منه 

 وقبلة واحدة ال تكفيني 

اعرفك بنفسي.. دعيني   
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.كما ارى   

 

1 

 

..انت   

 تاخرت  عني

 انا وعرى الليل 

 ومئات القبالت 

 على شفتيك  

..طبعتها   

 على شفاة دمية 

.بحالل  

 ـــــــــــــــــ

 

 

 

 

: الشاعر لقمان ئاسيهي   

زاخو\،كوردستان العراق  3793مواليد   

دهوك \ضو اتحاد االدباء الكورد ـ ع  

 ـ عضو نقابة صحفيي كوردستان

 ـ عضو مؤسس لمركز دوبان الثقافي

الشعر والترجمة والصحافة) ــ يعمل في هذه المجاالت   

 ـ شارك في العديد من االمسيات الشعرية ونشر نتاجه في الصحف والمجالت
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محسن قوجان: الشاعر   

 

رجواب قصي  

 

 كم أكره السرقة

 ولكن في ذلك اليوم

 كزهرة عباد الشمس

 وضعت األحمر على شفتيك

 وأناملك  تالعب فستانك

 كطفل صغير

 وكشفت عن ساقيك

 وكصفاء الشمس

 بدتا في المرآة

 فاختلست نظرة

 وحدقت فيهما

 أصابتني رعشة،

 كشجرة الدفلى

صدقيني سيدتي..صدقيني   

 هذا ما أتذكره من سيئات

فقط هذا...فقط هذا   

 لقد كانت السرقة الوحيدة

.على ما أذكر  

***            *** 

..اعذريني  

 فقد كنت مشدوها

 في عرس ميالد القمر

 كنت معك بجسدي
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 ولكن أفكاري كانت شاردة

 ألنني يا سيدتي

 لم أر من قبل

أحداً يوقد الشموع   

 ومع األغاني

 والتصفيق

.وبعدها يطفئها مرة أخرى  

 لم أر أن الشوكة

 تمسك الحلوى

 كي تمزق السكين فؤادها

 لم أر  سوى 

 ً  التنور يمنحني رغيفا

 بينما  أمي  

.تذرف دمعة بلون الشجن  

***              *** 

...تلك العطور   

 التي كنت تتحدثين عنها

 في تلك الليلة

 لم أسمع عنها

 فالعطر الوحيد الذي أعرفه

 يفوح من ثياب والدتي

 فمنذ صغري

 كنت احمل معي 

 سلة كبيرة  تتجول معي في األزقة

 

 و الغبار والطين على حذائي

 كانا  رفيقي أفكاري

 فلم أتعرف على عطر آخر غيره

 فرائحة صبغ األحذية

 ال تزال عالقة في انفي

.ولم تفارقه  

***              *** 

..سيدتي  

 كلما تمعنت  في هذه القصة

 من البداية 

 وحتى النهاية

 لن أصدق بأنك تحبينني

 ألنه يا سيدتي

 حين كانت يداي تالمسان يديك

 كان جبينك يتفصد عرقا
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 وكنت تبصقين في وجهي

 في األزقة الضيقة

 عند الحيطان،

 إن لمست دميتك

 والعبتها

 كنت تصرخين

مقدمة الرأس(*بكلتي)وتجرين   

 ولهذا فكيف؟

 تهبينني فؤادك الكبير

 كالجبل

.قبل الحواجب والرموش  

***               *** 

ال تغضبي.. يا فتاتي  

 سوف أسحب يدي

 من على صدرك

 وسأقفل أزرارك 

 كما كانت سابقا

 فانا اعلم بأن يدي  خشنتان

اجل...اجل  

 فانا اعلم 

 لغاية البارحة

(القد وم) كان  

 يئن من ساعدي

 وفي يدي   كان 

(الكاروك)  

.يتصبب عرقا ويبرد  

***            *** 

...حبيبتي  

 لو أحببتني من القلب

 فعليك أن تكوني كوالدتي

 تألفين األرض وتلملمين السنابل

 وفي الليلة التي ال ننال رغيفا

 عليك أن تقصي من أردان 

ثوبك                       

 وتربطي  بها خصرك

(حيك)عليك أن تصرعي   

 وتذبحي أفكار األبوة

 وأن تكوني مثلنا

 تضحكين في اليوم مائة مرة

.وتذرفين الدمع ألف مرة  
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تغدين كلك عشقا وان  

 وأديمك وشعُرك 

عراً   ش 

 كي تألفي الحياة  معنا

تعالي..حينها    

(يسارية)وإن استطعت أن تكوني   

وتنطقين  باسم الجوعى   

تعالي... حينها   

 كي أجعل من عيني اليسرى

 ً  عرشا

 وترقدين فيه كمالك

.رقيق  

 ــ  ـــــ

لهجة العراقية بالبكلةوهو الشعر الذي يقع في مقدمة الرأس وتسمى بال(* بكلة)  

1796 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

:الشاعر في سطور   

كوردستان العراق \، في قرية بامرني  3724ـــ  ولد الشاعر عام   

كلية الزراعة ) ــ اكمل مراحل دراسته  في الموصل واصل تحصيله الدراسي في جامعة الموصل 

(والغابات  

فرع دهوك  \اتحاد االدباء الكورد ــ عضو   

.3790وتعود بدايته الشعرية الى عام . ــ شارك في العديد من المهرجانات الشعرية والندوات االدبية  

.ــ اصدر عددا من الدواوين الشعرية   

ــ له اسلوبه الخاص والمتميز على صعيد الشعر ويجسد في قصائده الهم االنساني  والتوتر النفسي 

نسان المستلب مستخدما بذلك  الصور الواقعية  وانه ينهل اسلوبه ولغته الشعرية من ينابيع لدى اال

.التراث الكوردي عبر استخدامه المفردات والكتابات واالمثال الشعبية  في قصائده  

، وهذه الترجمة لبعض قصائد  3786عام ( الثلج هنا ) ــ  اصدر مجموعته الشعرية االولى 

 المجموعة 
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 يمحفوظ  ماي: الشاعر

 

 الهائمة

 

 

3 

 إيه ايتها الهائمة

 ً  بقيت هائما

 في رحلة عشقك

 كطائر قادم من األعالي

 متجها صوب االرض 

 من دون اجنحة هوى

 بين ثنايا الهموم والمكابدات

...كناسك  

 غيّر اتجاهه من المسجد

 صوب دير واحاله

 بيت عشق

.واضطجع فيه  

5 

لهائمةحدقي فّي ايتها ا  

 فخرجت من فجر اليأس

...وانطلقت  

 الرحيل يلتهم خطواتي

 في هذه المدينة الساهدة

 فال الرحيل يغدو

 وال عدم االقامة تروح

 فأزمع الذهاب
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 من اجلك

 من اجل البقاء مع الهوى

 لترديد االحالم

 لعتباتنا

 من اجل فطام اطفالنا

 ألجل تلك االماسي

 التي غمرتنا بالطمأنينة

.في غربتنا  

1 

..رحيلي   

 ألجل مصالحة وتوافق

 بين الريح والثلج

 ألجل عودة القلب الحرون

 لتحرير العصافير

 من اقفاصها

 صوب سماء الحرية والغناء

..رحيلي  

 من اجلك

 لمعرفة الهوى والعشق

 ألقاصي دنيا الوحدة

 في تلك الغربة

 ستتعرفين على عشقي لك

 ومن جديد

ستلحقين  بهواي     

 وتقدمين نفسك

.ونينمن تك  

4 

 التقولي اين المسير

 فاعلمي من قماط الهوى

 داخل نواة روحي

 خلفت ورائي

 ً  نفساً عميقا

 من عشق خاو

 انطالقتي كانت

 الجل ان تشعرين 

 داخل فراغ تلك النسمة

 بعشقي

 وكي تعلمين مدى هواي لك

 ولتكوني بانتظار

 عودتي في االماسي
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 الجل ان تألفي انت

 عتبات ذكرياتنا

.شعربين حنايا ال  

2 

 اذا غدوت

 اصطحبت معي زنزانة

 الشك

 وابقيها في بيداء الوحدة

 لتكشر الذئاب المحيطة بك

 عن انيابها

 وتفترس الفراغ

.حين كنت اخبرك  

...حذار  

 فالذئاب تعوي من حولك

 كنت تقولين لي

 بانه صوت المؤذن

 رحت ألبقى

 عواء الذئاب

 ألسفار اليم المدلهم

 االيام سوداء قاتمة

قلوبهملمن كانت   

. اكثر اسودادا من عباءاتهم  

6 

 ذهبت كي اخلف لك

.ورائي ربيعا  

..وفيه  

 كي ال يعود عواء الذئاب

 في نظرك صوت ناسك

 وتخفين به

 وفيه تلمحين الوان الورود

 الزاهية

 والبراعم دون اشواك

 واعقب خلفي

 اوراقاً بيضاء

 كي تنقشين فيها مذكراتك

 من دوني

 واترك على نافذتي

هدم وردتينبيتنا الم  

.لك  

 كي تتنفسين من خالل عبيرهما
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 وكي تبصرانني 

 في عينيك

...وبعدئذ  

 ساترك لك

 عيناي

 كي تغدوان لك

 نبع ربيع

 وترين عبرات الذكرى

 ساترك لك

 صورة لي

 في خضم ذكرياتك

 لكي ترمقي المي 

 ووجعي

 وساترك نفسي لك 

 موجة من صوتي

 في الحان اغنية احببناها معا

 كي تحسين بي

دما تمتزج االغنيةعن  

.بامواج الروح  

9 

...انطلقت  

 فانتبهي

 لنفسك

 كي ال تغرقين في يم خياالتي الراكدة

 واعتن بالوردتين

 كي ال تذبالن

 وتترعرعان دون اشواك

 واحذر من ذكرياتنا المرة والحلوة

 فانها قوت لوجودنا

 وانتبهي لصوت الباب

 كي ال يخدع خطواتي

 واحذري من مرآة غرفتك

ن يريكخشية ا  

 صوري القبيحة

 وانتبهي لشجرة الرمان

 وزهور الروض

 وبراعم الصباح

.كي تجددين ايامك بها  
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 ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

:الشاعر في سطور  

،منطقة البرواري ـ كوردستان العراق 3726ـ مواليد   

 ـ ترك مقاعد الدراسة في معهد االدارة ،بغداد والتحاقه بالثورة الكوردية

اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوكـ عضو   

 ـ عضو نقابة صحفيي كوردستان

(،االنسان الجديد ـ جبال ناطقة(انا والليل والصمت) ـ نشر عدة دواوين شعرية ومنها   

ـ نشر نتاجا كثيرا في الصحف والمجالت الكوردية في كوردستان والسويد حيث قضى في المنفى 

 سنوات طويلة 

مكتب المركزي لالعالم لحزب الديمقراطي الكوردستاني  في كوردستانـ يعمل االن عضوا في ال  
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 دمحم علي ياسين: الشاعر 

 

 ذكراك

 

 

...بهدوء  

 الموج يقبل شفاه

اليابسة                   

..وبرقة  

 يشرق الشعاع

 على سواد الحياة

 والعصر يهرب منا

بعنف                      

 على متن الفرس االبيض

للزمن                       

..وذكراك  

 تحتضن ايامي ولحظاتي

 وتسلب مني وجودى

 وبأمل ،تترك عيني

 طالما كان هناك لحن

ذكراك                     

اغنية فؤادي                       

 وطالما كان عطر شوقك

نفس حياتي                 

 فدورة الزمن كما هي

 وانا ناظري

سيدور          
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.يدوروس            

 

 

:الشاعر في سطور  

 

ايران \، تبريز1793ــ الشاعر من مواليد   

.كوردستان العراق\ــ حاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة االنكليزية وادابها من جامعة دهوك  

2111ـ حصل على الماستر في االعالم من كوستاريكا   

.ــ عضو عامل في نقابة صحفيي كوردستان  

ة وعمل في المجال االعالمي في االذاعة والتلفزيوننشر نتاجه في الصحاف  

.ــ يعمل في المركز الثقافي في جامعة دهوك  

.عن مطبعة خاني في دهوك 2117ــ اخترت القصائد من ديوانه ايضا بدونك والصادر عام   
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دمحم مال حمدي: الشاعر  

 

  

 العيون
  

  ليست عينيك تلك العينان

  إنهار السور الذي كان يخفيهما

  جموع األغراب المحدقين

  يسيرون في عينيك

  ومنهما يشربون السعادة

 

***  

 الدموع
  

  أشعلت   الناَر في دموعي البكر

  المنهمرة من أراجيح عيني

  على خدي  لهيب يسيل

  ومع نسائم الصباح الباردة

  تصلك تحياتي الحزينة

***  

 الموت

  

  أوصيك  

ن أرحلحي   

  ال تنسي  أن تغسلي بدموعك جسدي

كف نيني..كف نيني   

.بستائر عينيك    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:الشاعر في سطور  

،كوردستان العراق1791ــ الشاعر من مواليد مصيف سرسنك عام   

 ــ له نتاجات منشورة في الصحف والمجالت الكوردية

تب باللغة الكورديةــ اصدر عددا من الك  

 ــ عضو نقابة صحفيي كوردستان

والتي تهتم بشؤون االطفال( سفورة)ــ يعمل حاليا في مجلة  

والتي تصدر في مدينة العمادية  2119 \ 23نشرت هذه البوسترات في مجلة سوالف العدد ـــ 

.،كوردستان العراق  
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 مصطفى سليم:الشاعر

 

ساعةال  

 

ارقدي... هلمي  

 في حدقتي

وال تتحركي            

 كي ال تتهشم المرآة

 وصور احالمنا 

تتكسر،                 

...وتحرن روحك  

 في عبرات تلك

النافذة                      

!!وتشرد في ازقة المدينة  

 كي ال يرقص ناقوس الدير 

..مع صفير الرياح        

 وتتالشى الرسائل في انذار

خافت                            

!!بين ثنايا مقابلة استغاثية  

الساعة...انها الساعة  

 ما غاب قد غاب

 وذهب هباء مع الريح

!!والعائد لم يعد  

..اليّ ...اليّ   

 حطمي فنجان شفتيك

 َ  وكوني انفاسا

 لتلك الرسالة المرسلة إليك

!!والتي أصبح جوابها نارا  
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 الهاربون،اولئك االطفال

الّي باالمس التجأوا  

..وال يزال العطر منهم يفوح  

 في محيط عيوننا

..تموت االسماك  

 تخوض السفينة غمار اجسادنا

..وكل حكايات عالمنا  

تفتت في مجلد..اليوم  

..لهذا ارى  

 الساعة دون عقارب

 والموعد خجل زجاجي في قدح

 بالرغم من ان القدح 

فارغ                   

..فهو يفيض  

..تتراقص األنامل  

 والشمس مفطورة

 في زجاجة مقفلة

الربيع..الشتاء..الخريف..الصيف  

نهدم..دعنا  

 هذه الديباجة

              

 والزجاجة على ذلك الجدار

نحطمها                     

 وشظايا الشمس

 على بيدر آخر 

.نعيد صياغتها  

 ــــــــ

 

 الشاعر في سطور

 

لعراقكوردستان ا \، مدينة عقرة  1759ـ مواليد   

1794ــ تخرج من جامعة بغداد ،كلية الشريعة  عام   

 ـ يعمل الشاعر في سلك التعليم،استاذا للغة العربية في مدارس عقرة 

فرع دهوك  \ـ عضو اتحاد االدباء الكورد   

 ــ شارك في العديد من المهرجانات الشعرية  ونشر نتاجا كثيرا في الصحف والمجالت 
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ناجي طه برواري: الشاعر   

 

 

 الورقة

 

 حين تتراقص قطرات

على جيدك..ندى الصباحات  

 تستحيل مناهلها  غزال 

 وفي الهواجر ،

 أستلقي تحت ظاللك

 ونهداك تغدوان مروحتين 

لي نسماتك  ترسالن  

 وفيهما أرى 

.جمال الجمال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

كوردستان العراق \، دهوك  3761ــ   مواليد   

 ــ رئيس تحرير مجلة به يف ـ الكلمة ، والتي يصدرها اتحاد االدباء الكورد في دهوك 

 ــ  عضو الهيئة االدارية  التحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك 

  3796ــ تعود بدايته مع الكتابة لعام 

 ــ شارك في الكثير من المهرجانات الشعرية والمحاضرات الثقافية
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(اليايىدايكا د)نذيرة احمد :  ةالشاعر  

 لفتني االحالم االليفة

 

مشاعر درويش زرادشتيوقلبت تا ر  

 

 

 انها المرة االولى

 اجد نفسي فيها عاصفة خفيفة

ت العشقوالوذ بعتبا  

...المرة االولى   

 كانت عيناي تسر برؤيتك

 اصابعي غدت طفال 

....ال يعي ما يقول  

 وبين عطر يديك

 وبخجل كانتا تتال عبان،

على صدري   اصابعك  

....غدت فنا نا  

 يعزف على طمبورته

 لحنا جديدا لتلك االغنية

..المنسية  

 لفتني االحالم االليفة

 وغدت رقصا

 وقلبت تا ريخي

.ابواب الخيالوفتحت   

!!!اعلم انت  

 حين يتهيج حب قلبي

 شفاهي تستحيل نارا

 تذيب ثلوج الجبال
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رحم العدم  ويولد الوجود من  

 لماذا كانت عيناك مقفلتين

 حين كنت احدثك

 انظر الى جبهتي

سترين صورتك فيها   

 اقترب من قلبي

 ستعزف لحنا جميال

 من نبضاته

 اتحبين ان تعرف،

لبي انت؟ماذا ستصير في قاموس ق  

 انك هيجان متحرك في دمي

 انت وردة رقيقة،

 في النهار متفتحة،

.وفي الليل نائمة في قلبي  

 انك قصيدة منظومة لم يقراها احد

..ولم يرها بعد  

..رؤيتك هدفي  

 انت حلم ابيض،

.حلم جديد  

....عندي خوف  

ان االحالم:  النهم يقولون  

 ال تعاد مرة ثانية

 من االفكار تتساقط وتقع

ت امنيتي المنتظرةان  

 اجعل يديك سوارا في في يدي

...ال تبتعدي  

 انا لن انس كلماتك

 ال تدعي اعيني تنام

فمشاعري متهيجة   

 ال اعرف لماذا؟

 العهد الذي في يدي

 غدا حجابا وقبلة عابرة

 وسبحت في اعماق مشاعر

..درويش زرادشتي  

..المعذرة  

 لو اني حضنت القبالت

 وقدحت منها،

مالئكيهوية عشقك ال  

 وتخبطت وتعكرت

..سامحني  
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 لو جعلت من صدري

 لك،  خندقا

 لالستراحة،

 يداك غدتا مدينة فارغة

 تجول فيها كثيرا

 وأجعل من شعري شال ال

.اطفئ به ناره  

...المعذرة  

 لقد صرت كرة ثلجية

..بين يديك  

 قطرة قطرة تذوب

 التحفت الهواء

 وسهرت مع اغصان الورد

 وشفاه الربيع

قبالتجعلته وردا و  

 ال تخافي

 تعالي نجدد العهود

 قبل ان يلفنا القدر

 ويغدر بنا

 ويمال كاسه من حياتنا

 المليئة باالمنيات

.ليخط خاتمتنا  

 ــــــــــــــــــــ

 

 

 

  3722مواليد :الشاعرة نذيرة احمد 

 .ــ عملت عضوة عاملة في اتحاد نساء كوردستان ومسؤؤلة قسم الثقافة واالعالم 

 اديو وتلفزيون كوردستان ـ عملت في ر

 ــ عضوة اتحاد ادباء الكورد ـ دهوك 

 ــ شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية 

 اخترت هذه القصيدة من ديوانها الشعري  الدولة وعشق قديم 
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 نيوار عبدالقادر حجي: الشاعر

 

 من  دون عنوان

 

 3  

..احببت  

 ان احتسي بعض اسرار

محياك                       

لم اعلم ! ولكني  

 في اّي  زاوية من الكون

 فقدت ذاتي

قررت..ولذا  

..ان يظل اسمك كما كان  

.سر  

 

5 

 ليكن لي عندكم احتراما وتبجيالً 

 فانا من اكتشف اكسير الحياة

 وانت احببت انت ايضا 

 بأن تظلين خالدة ابد الدهر

.فعيشي لغدك  

1 

..باألمس  

يطقارنت محياك الالمع بالمح  

 وقتها وبكل المعاني رايت االنسانية

.فقط  

 الني لم اّر امام اعيني شيئاً       

 يسمونه االنسان
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لم ارجو شيئا..ولذا  

 غير تحية ورقة الزيتون 

.المتساقطة  

4 

 كلما انتظرت الغد

 ايامي تغدو في عداد

 االمس

.والغد بعيد ويبتعد عني  

 وفؤاده البائس

 لم يطق مكابدات اخرى    

طيف قساوتهاوتحت   

وخشونتها           

ادت التحية..وللمرة االخيرة   

 على السماء

 ومنذ ذلك اليوم 

 لم تلمح عيناها ثانية 

.اشياء قبيحة وبشعة  

 

 ــــــ

 

 

:الشاعرفي سطور  

.كوردستان العراق\،،في محافظة دهوك1771ـــ ولد الشاعر نيوار عبدالقادر حجي عام   

ابة مع صحف ومجالت االطفال و ينشر نتاجه الشعري بكثافة في ـــ تعود بدايته في مجال الكت

.الصحف والمجالت الكوردية في كوردستان   

.ـــ شارك في نشاطات ثقافية وادبية والعديد من المهرجانات والمسابقات الشعرية في دهوك  

.ــ يكتب الشاعر بلغتين، الكوردية واالنكليزية  

.كــ عضو جمعية الشعراء الشباب في دهو  

كلية العلوم \طالب جامعي وال زال يرتشف من منابع العلم واالدب االنكليزي في جامعة دهوكــ 

.تربية اساس\التوبوية  
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 هزرفان: الشاعر 

 

في حافات وطن العشق   

 

 أنا ، في رموش امسية

 وفي رحاب قريتكم ،

قرية االحالم                 

ة وفي نافذة االمنيات الحامض  

...استقريت   

وحيدا ... هكذا  

 من بقايا كوخ وحلي

 وبعض من بقايا ذابلة

خوف المرأة من   

.كانت تلهيني معها   

...انا  

 وفي تلك اللحظة،

 مألت من سحبي الشمسية

...ماء(مشربة)  

 وسقيت وردة كانت تذوي

 واجريت ساقية من نهر 

عشقي،                              

..على غضبها  

كل قطع امراة وبعد ذاك  

 من محيط الرغبات الساكن

الشرق( أنفال)ومن بقايا   

الذكري                              
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 في سوق الجواري

.لملمت تلك  القطع  

 مازالت حية وتمأل حيوية 

 مع طين أصلنا 

 ارسلت لك ،

 خلقت بها بذرة اخرى 

 بذرة من أضلعي

 بعيدة كل البعد

.عن البيع والشراء  

        ***    ***  

ـ  5  

جعلت من رغباتك .. انا   

معطفا .. االنثوية   

..يقيني من البرد  

 

 وهواك االسطوري

 صوب خيال علمي 

..وبعدئذ  

 الى واقع فيه القوانين

 واللوائح تعدو مستقيمة 

 ومن جرأتك ،

 شيدت قلعة من العشق 

..رمز تساقط   

 اوراق الخريف

 امتألت رغبة وحبا للرقص

 ان ارقص مع الريح

لتي تحتضن اوراق الشجرا  

 امتالت من عطر التفاح 

..والرمان   

 حين كان بستاننا يحبل 

 بالثمر 

 سكرت بعنف هوى المراة

 ومن تعابير العشق

 والحان عصفور

 ونفحة من رائحة 

.التبغ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:الشاعر هزرفان في سطور   

كوردستان العراق \وك ، ده 3765ــ مواليد   

 ــ عضو اتحاد االدباء الكورد ـ فرع دهوك 

 ــ نشر نتاجا  مكثفا في  الصحف والمجالت الكوردية وشارك في الكثير من المهرجانات الشعرية 

في غمد الخنجر ينسى ) و ( ،بغداد 3787انا والنار ـ )ــ صدر عددا من الدواوين الشعرية ومنها 

(دهوك 3776الموت ـ   

.ـ اخترت  هذه المقاطع  من احدى قصائده الطويلة للترجمة  والتي نشرت في مجلة به يف ـ  
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 هفال فندي:الشاعر

 

 

ـ نكسة1  

 

 امتألت ساحات عينيك

 بجثث األبرياء

 كالصقر

 جناحاك يغطيان السماء

 يحلقان فوق المقابر

 يبتعدان

 هذه قامة رايتي

وهلعا تحتضن خوفا  

 ويحالن ضيفا في جعبتي

 ماهذا ؟

 جيوش عينيك

 غفيرة

 قرعت طبول النكسة

 تمتزج بدمي

 تدوي

!وعيناك ال تستقبالن العبيد والمجانين  

 في معمعة عينيك

 أحاول رسم  

 صورة هامشية لي

 فأنا أجتر الجراحات

 والكآبة صديق جديد

!يحّي سواتري  

 وعطرك

 يجرني إلى معركة أخرى 

 لليأس
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ٌق من بيرقيفهذه مز  

 يدوسها

 عسكر عينيك

 انتهت المعركة

.وليمت السالم  

 

خطوات الضياع -2  

 

...ليلة  

بعد ليلة     

 ليلة صمت

 صمت ينحر ابتساماتك

 يصيخ في أذني ويمضي

 تتساقط

فتاتا.. فتاتا  

 وفرادى فرادى

تموت              

 ذبول

 أصوات هوانا

 في عيني

 تتراقص عارية

 تكتب عناوين

الوداع                    

 وتحت أوتار

 بحيرات االبتسامات

 الالمتناهية

 تتالشى بخطوات

.ثقيلة  

 ــــــــــــــــــــــــــ

:الشاعر في سطور  

.الموصل ،العراق/ 3791ـــ مواليد   

 ــ انهى مراحل دراستة  في مدينة الموصل 

.كوردستان العراق\ـــ عضو اتحاد االدباء الكورد ،فرع دهوك   

ابة صحفيي كوردستان ، فرع دهوكــ عضو نق  

.ــ رئيس تحرير اصدار كاف الثقافي الصادرفي مدينة عقرة  

. ـــ عضو الهيئة االدارية للحركة الثقافية في مدينة  عقرة  

"صالة ممطرة "ــ له ديوان شعري بعنوان نفيزةكا بارانى    

.ــ نشرت قصائده في الكثير من الصحف والمجالت الكوردية و العربية  
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 هوار كمال بافي: الشاعر 

 

 

 

 تنزه في الشوارع الغامقة

 

 إن لم  تنسج الساللم

نسيجها                  

..على خطاك  

 الواقع هنا

 حكايات مشعوذات

 يُبطل سحرهن 

 تحت اجنحة االمنيات

 و أنت تتمسكين

بخيوط فجرنا    

..الغير المنبلج بعد       

 وقشعريرة ضحكة سافرة

في عصرنا الذي    

 يتعلم 

 معاناة اإللفة

 وأنفاسي الباقية

 تعلن عن اختتام ليلة

باردة                      

..أطالل االمس  

 تنير يوما جديدا

 وكذلك طرقاتنا

!التنتظري الموت  

 ً  تشبثي بالحياة افقا

 على شواطئ بحر الظلمات
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 وبقايا  الجمرات المشتعلة

نا االبتسامةكي ترسل ل  

 ضروري

 ً  ان نمأل كؤوسنا الما

..تعالي  

 مع الوداع

 وشعاعات الغروب

 لننادي صباحا مزدهرا

 ببراعم الرمان

 واسرارنا ال تظل معلقة

 ومالكات الربيع تبتسم

.وتحط في ربوعنا  

 ــــــــــــ

 

 

 

 

 

:الشاعر في سطور  

.ان العراقكوردست\،قرية بافا ،دهوك 1799الشاعر الشاب هوار كمال من مواليد   

كلية االدارة واالقتصاد\ـ طالب جامعي وال زال يرتشف من منابع العلم في جامعة دهوك  

.نشر نتاجه في الصحف والمجالت الكوردية  

.شارك في امسيات شعرية لجمعية الشعراء الشباب في دهوك  

.عضو جمعية الشعراء الشباب في دهوك  
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 هيفاء دوسكي: الشاعرة

 

 

(انثى)التدعوني   

 

 لم أعد أطيق

 مع أعاصير العشق

 أن ألحم

 الكلمات على قنوات هوامشك

(انثى)ال تدعونني   

 النه بمقدوري

 ان أجثم على قمم

المحبة                       

(موكرى)حقائق   

 وال أطيق

 أن أقبل على جناحات

الخوف                      

 الني فارسة الشمس

 وال أقدر

 أن أقبل وجه كئيب

ا خصالت شعرفي ثناي  

الليل                       

.بأفكار جوفاء  

 أتعلم

 في عالم بال حدود

 الحلم والفكر واالمل
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 مع الفجر المنبلج

 بإزار اللجم

 أل فكر،

 التقل

!..خريف قارس  

 وكل لحظة فيه كئيبة

ساشنق.. ربما  

العشق                   

 بفوهات البنادق

 على قمم الجبال

بةفانا ايضا حياة  ومح  

 واعشق االثنين واحيا

لهما                           

 حضن الرحمة انا

 ومربط الرغبات

 في حضن صدر الوجود انا

 وفي رقصات المراعي

 على عتبة شرايين

العشق                      

..ُعرف انا  

 ازين مسامع صباحات

.االساطير                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 شمس هاربة خجلى

 

..التصدق  

 بأن افرد اجنحتي

 حول عشقك

 او احللها على سواحل 

اليأس                        

.مرةً                                

 كفاني امالً 

 على وعودك ونعم وال

آتك                         

 وأبتسم للحباحب الضبابية

 في االعشاش المهدمة،

..فلتعلم  

لشموع المنقدحةبأن ا  
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 ال تدور حول قامتك

 وتراثي

ال يصرخ لالزاهير الزرادشتية   

 ولتعلم في نزهتك

الرعناء                     

 ال انصت لالكاذيب التاريخية

 ألني فارسة  الشمس

.انا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

:الشاعرة في سطور  

،في محافظة (بروشكا سعدون)قرية ،في 1792عام ( هيفاء دوسكي)ـــ ولدت الشاعرة 

.كوردستان العراق\دهوك  

تنشر نتاجها الشعري بكثافة في الصحف  2113ومنذ عام  1776ـــ تعود بدايتها الشعرية الى عام 

.والمجالت الكوردية في كوردستان   

تنشر في المجال الصحفي ولها نتاج جم منشور في الصحف والمجالت  2113ـــ منذ عام 

.وصحف مجالت اخرى..دير،ره سه ن، بهدينان،مجلة زاخو،مجلة سيالف،جاف)،منها  

.ــ تعمل حاليا مراسلة صحفية في جريدة ئه فرو والتي تصدر في محافظة دهوك  

.ــ شاركت في العديد من المهرجات والمسابقات الشعرية  

.ــ عضوة جمعية الشعراء الشباب في دهوك  

.ور في الصحف الكورديةــ ترجمت هذه القصائد من نتاجها المنش  
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:الشعراء حسب الحروف االبجدية  

 

 

 
 

 إحسان حسن زبير

 احمد جاسم

 احمد ياسين بندي

 اديب عبدهللا

 آشتي كرمافي

 ئه لند   ئاكره يي

 امنة زكري

 بدرخان السندي

 بدل رفو المزوري

 بلند دمحم

 بيار زاويتى

 تريفة دوسكي

 حسن نوري

 حكيم نديم الداوودي

 خليل دهوكي

 خليل عبدالغفور

 خيري هه زار

 درباس مصطفى

 دلشا يوسف

 دلير كمال

 ره نكين ئاميدي

 رمضان عيسى

 سعيد ديره شي

 سالم بااليى

 سلمان شيخ مه مي

 سلمان كوفلي

 سلوى كولي

ازشكري شهب  

 شيركو بيكه س



161 
 

 شيالن عبدالمناف

 شيالن دمحم بيرموس

 صديق شرو

 عارف حيتو

 عبدالرحمن بامرني

ريعبدالرحمن مزو  

 عصمت العصمان

 عصمت خابور

 غالب جميل

 فه هيل  ئاميدي

 قهرمان عكيد

 كاميران برواري

 كاميران رشيد برواري

 كولنار علي

 لقمان ئاسيهي

 محسن قوجان

 محفوظ  مايي

 دمحم علي ياسين

 دمحم مال حمدي

 مصطفى سليم

 ناجي طه برواري

(دايكا داليايى)نذيرة احمد   

 نيوار عبدالقادر حجي

 هزرفان

فال فنديه  

 هوار كمال بافي

 هيفاء دوسكي
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