
  

  

أصدر الكاتب الشاعر والروائي ا�رتري أحمد عمر شيخ الھش الخامسة روائياً  وأني  
من وحي المقطع الذي على  –أتوقع أن تثير زوبعة أكثر من نوراى ا صدارة ا�ولى 

للنشر وقد إستمتعت برفقة لحين من الوقت في  أدال الغ1ف ا�خير وھي باكورة إنتاج دار
وأول لقائنا كان في سينما كابتول مع المذيع الرائع أبو ،وأزقتھا ومقاھيھا حواري أسمرا 

وأستمرت الع1قة بيننا  ،١٩٩٢وعلي ديناي وأحمد إسماعيل دويدا في أواخر العام   ،سمرة
يحمل قلب  ٢٠١٠الى  ٢٠٠٠لعام وأجمل أيام صداقتنا كانت منذ ا ،الى أن غادرت الب1د

  .طفل

  أحمد عمر شيخ/ بيوغرافيا عن المبدع شعرا ورواية الكاتب ا�رتري



   ١٩٩١بكالوريوس إقتصاد وإدارة  

  .إرتريا –اتحاد الطلبة والشبيبة ا رتري -١٩٩٣ -مجموعة شعريCة –حيَن لْم يعد الغريْب 

ودانْ  Eة مجموعة  -تفاصيُل امرأٍة قادمٍة من السCإرتريا –أسمرا كمبيوتك – ١٩٩٤ –شعري.  

 – ٢٠٠٣ –الطبعة الثانية  .إرتريا–أسمرا  –مكتبة النافذة  – ١٩٩٧ -رواية –نوراْي 

  .جمھورية مصر العربيCة –الھيئة المصريCة العامة للكتابْ 

  .إرتريا –أسمرا  -طبعة خاصة  – ١٩٩٩ –رواية  –ا�شرعة 

  .لبنان –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع  – ٢٠٠١ -رواية -أحزاُن الَمَطرْ 

جمھورية  –الھيئة المصريCة العامة للكتابْ  – ٢٠٠٣ –مجموعة شعريCة  -رقصة الطيور
  .مصر العربيCة

يُح الحمراْء  Mكندا –تورنتو  –دارالمفتاح للطباعة والنشر والتوزيع  -٢٠٠٧ -رواية –الر.  

  . مخطوطة –شعريCة  مجموعة –ِمْن أغاني الجنود 

وداني الكبير  -) م1مٌح إرتريCة( له قصيدة بعنوان  Eمحمد / لحنھا وغناھا الفنان الس
  .م١٩٩٧وردي

  .م٢٠١٤عيد استق1ل  –فاطمة إبراھيم + محمد عثمان : غناء  -) نغنيھو( كلمات أغنية 

   .مد عثمانْ مح+ الھادي ودC الجبْل : غناء  –) سودانيْ  –إرترْي ( كلمات أغنية 

  .كما غنCى ِمْن كلماته العديد من الفنانين ا رتريين

في العام ) حبR Sيموتْ ( تحت عنوان ) التغرينCة( بلغِة  -دقيقة ٩٠ –كتب فيلماً سينمائياً 
٢٠٠٣.  

رج الوثيرة / ا�صدقاء(صائد صوتية في اليوتيوب ق Cطيُف / أبوتّمأْم والموبايْل  –فسحة الد
  .( إرتريا أنِت الوRدة –البيرقو إيتاليا  –عدوليسْ / ا�حباّشْ  معلقة –حبيبه

 –م ١٩٩٧ –م ١٩٩٥ –م ١٩٨٧( حاصل على جوائز تقديرية في الشعر والرواية 

  .(١٩٩٩م



عمل مذيعاً في ا ذاعِة والفضائيِة ا رتريCة وقدم العديد من المناسبات الوطنيCة والبرامج 
ومن أشھرھا البرنامج عاماً  ٢٣لثقافية في ب1ده على مدى المھمة في ا ع1م والمشاريع ا

  ١٥الحواري المفتوح في التلفزيون ا�رتري مدارات والذي أوقف بعد إعتقال مجموعة ال 

كما ُيعدE أحد ،، وھوعضو لجان التقييم الفنيCة في المناسباِت الوطنية منذ أربع سنوات ،، 
سي لجنة تصنيف الفيلم ا رتري ف Mم٢٠١٠-٢٠٠٧(ي ا�عوام مؤس).  

ودان ومصر  Eنشرْت إنتاجه كبرياُت المنابر العربية وأجريت له لقاءات في السعودية والس
كما كتبْت عنه وعن أعماله العديُد من ا�ق1م ،، وا مارات العربية المتحدة والجزائر وقطر

ائي المصري الرو .فاروق شوشه –ا ع1مي والشاعر المصري القدير  : المھمة ومنھا
 .رمضان سليم –ا�ديب الليبي ورئيس اتحاد كتCاب ليبيا السابق  .يوسف القعيد –الكبير 

اد -الصحفي المصري الكبير  .طالب الرفاعيْ  -الروائي الكويتي القدير  Cزكريا عبدالجو. 

 .محمد سعيد ناود -الكاتب ا رتري الراحل  .احمد علي برھان -سعادة السفير ا رتري 

ا –ناقد السوري ال Cكما أعتقل  .الصادق الرضي -الشاعر والكاتب السوداني .انطوان أبر
) حامشاي مدبر( عدة مرات من قبل النظام في كل من عدي أبيتو والمركز الخامس 

وتعرض ل^يقاف من العمل و الحظر من السفر من أسوء المعتق1ت العسكرية  وكليھما 
  . أعوام  وعدم الخروج من أسمرا منذ ث1ثة

 حسن إدريس 


