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 ترياق خالت أمحد                             
 (ديوان شعر للشاعرة خالت أمحد . الرتياق/ أوشحة الفجر )  

فسحرتين هذه الشاعرة اليت أتعرف ( صفحة ومخس عشرة قصيدة  52) قرأت الديوان 
سحرين خطاهبا وأسكرتين . نعم، سحرتين بشخصيتها احلقيقية مث الشعرية. ألول مرةعليها 

أن ( خالت ) إستطاعت الشاعرة . لغتها العربية علماً إهنا سليلة حبيبنا الشعب الكردي
أي الشخصيتني أقوى ؟ . توحي يل أنَّ شخصيتها احلقيقية هي غري شخصيتها الشعرية

يف ماراثون فين وتأرخيي يُذّكرين هبيبة وأهُّبة ماراثون اإلغريق  تتباريان. متساويتان يف القوة
عاملان . جنحت الشاعرة يف خماطبة اآلخر دون أن تنفصل كليًة عنها وعن ذاهتا. القدمية

حريين عامل هذه . متوازيان يتحدى أحدمها اآلخر يف مباراة ودية ال رابح فيها وال خاسر
ال ألين أخشى .  تعاملي م  الشواعر، بل وكيري اوخوفالشاعرة وأنا أساساً شديد احلذر يف

اوخوض . حماذير عبور خطوط التابو احُلْمر حسُب، ولكن حملدودية قدريت على فهم عاملهن
يف هذا العامل ـ كما قلت هلا يف رسالة قصرية بالربيد األلكرتوين ـ مغامرة غري حمسوبة 

أقرأ قصائد الديوان، وم  كل خطوة . اتولسُت يف وض  يسمح يل بالقيام مبغامر . العواقب
أخطوها يزداد هتّييب لعوامله الساحرة فأزداد تعيراً فُأصاب بنوع من الشلل وأكف عن مواصلة 

 .القراءة
حني أعدُت قراءة آخر قصائد الديوان تفتحت السبل أمامي . شكراً للصرب وشكراً للصدف

(. القصيدة الشريرة ) نزار قباين  ال أعرف مصدره سوى تذّكري لقصيدة[ وحٌي ] وجاءين 
)) أعانين هذا اوخاطر ألْن أضَ  أمامي قصيدة نزار بإزاء القصيدة اليت حتمل عنوان الديوان 

 ((. الرتياق / أوشحة الفجر 
 

 مطٌر مطٌر وصديقتها 



 معها ولتشريَن نواُح 
 

 والباُب تئنُّ مفاصلهُ 
 ويعرِّبُد فيه املفتاُح 

 
 هاالذئبُة تُرِضُ  ذئبت
 ويٌد جتتاُح وجتتاحُ 

 
 وحواُر هنوٍد أربعةٍ 

 تتهامُس واهلمُس ُمباحُ 
 

 كطيوٍر بيٍض يف روضٍ 
 تتناقُر والريُش سالُح 

 
 أشذوٌذ ُأختاُه إذا ما

 ليَم التفاَح التفاُح  ؟؟
 
 (.ديوان قصائد / القصيدة الشريرة ) 

النساء أمامك والشواعر من خلفك فأين املفر ؟؟ كانت !! نزار أيها القباين تواَر أو إنتفض 
إنتهى زمنك وزمن . أزمة أو حمنة طارق بن زياد وقد أفلح يف عبور املضيق أخف من حمنتك

شعرك فتعّلْم يف عاملك اآلخر فنون الشعر اجلديد وال سّيما شعر الشواعر الصبيات 
 أجربهن القهر والعسف السياسي على مغادرة األهل واألوطان منفياٍت والشابات اللوايت

 . الجئاٍت مشّرداٍت يف شىت عواصم العامل



 الرتياق
أخطأُت يف قراءيت األوىل هلذه القصيدة حني حسبُت أنَّ الشاعرة حتاول األخذ أو تقليد 

، إهنا طااطب رجالً لسليمان ظاناً، وإنَّ بعض الظِن إمثٌ ( نشيد اإلنشاد ) بعض ما جاء يف 
خابت ظنوين (. إليَك ) بدل ( إليِك ) وأن أخطاء مطبعية قد وقعت من قبيل ( ذََكراً ) 

أَفقُت كما يفيق الغائب عن وعيه بالصدمة أو . وخذلين حدسي حني أعدُت قراءة القصيدة
" يدة إكتشفُت أن قص. خّضتين القصيدة خضاً ال يتحمله َوَهُن عظامي. الرجة الكهربائية

أقرأ اجلملة . عامل جريء غري مألوف. عامل، عاملٌ ال تسعه كل ما أعرف من عوامل" الرتياق 
والسطر فأتوارى خجالً وضعفاً وإنكساراً وأنا أمام إمرأة تتحداين وتتحدى تراثي وتستهني 

على  Pornoتتحدى رجاًل ما زال يتهيب رؤية أفالم البورنو . برجوليت، رجولة شرقيٍّ عريق
أقرأ القصيدة وباقي قصائد الديوان !! ليتها توقفت عند حتديها، ليتها . اشة التلفزيونش

ذنب يشاركين فيه كل الرجال، إقرتفوه أو مل . فأنكمش حماَصراً بِيَقل ّذْنٍب مل أُقارفه أبداً 
العسف والكبت الشرقي ! مِلَ تعشق املرأُة املرأَة والدنيا مألى بالرجال ؟: يقرتفوه، سواء 

وفصل اجلنسني نعرفه يف الشرق، فما باله يالحقنا يف العامل املتحِضر ؟ إذن ال عالقة 
إهنا . الشرق والغرب… باليـََقلني… آليروس العشق املِيلي بني النساء والرجال باإلجتاهني

 . الطبيعة ال حدود هلا وال إجتاهات
قررت أن تنهج ( خالت أمحد ) أعرف شواعَر ُأخريات جريئات كشفن وأفصحن لكنَّ 

قررت النزول إىل الساحة وحتّدي كال اجلنسني رجاالً ونساًء، شعراَء . هنجاً آخَر ُمغايراً 
( ُُجانة حّداد ) وشواعَر بأسلحة جديدة غري تلك اليت إستخدمتها الشاعرات السوابق ميل 

) من  وجدُت، وكنُت أتوق  أن أجَد،  أن عدداً من الشواعر األصغر سناً . على سبيل امليال
إطاذن منها قدوًة وميااًل وصرن يكتنب شعراً قريباً من أشعارها ولكْن بعيداً عن ( ُجانة حداد 

أقرأ أشعارهن فأشعر حباجز أو حجاب الشرق منتصباً أمام ناظري . جرأهتا أو جراَءهتا
( ُجانة حداد ) ال أجد هذا اجلدار وهذا احلجاب يف شعر . شاهقاً خميفاً كجدار الصني

 (. خالت أمحد ) س له وجود يف ديوان ولي



ونتفحص مستوياهتا ومدارجها ومسالكها وآفاق حتديها " الرتياق" تعالوا نقرأ قصيدة 
 .للمألوف يف عامل الشعر والشعراء

 :نقرأ بعض ما جاء يف املقط  األول من هذه القصيدة 
 

 َشِبقٌة إىل دمي
 تسبلنَي يديِك ملروِر الغرباء

 ىيطبعون أختامهم عل
 هنديِك، حيُث أضُ  شفيتَّ يف

 شوقي األزيل إلرطاائِك يل
 هادرًة حتَت صدري بعمامات

… 
 تعايل أسقيك اوخمَر من فمي ولننسَ 

 خيامنا املنصوبَة يف العراء
سَتِعر لِك 

ُ
 إغمسي وجهِك يف صدري امل

… 
 سُأحِكُم ساقيَّ على خاصرتِك، وأنتِ 

 .طاتضني الهيًة حتت أمسايل
 

ثورة على املألوف واملعروف الشرقي من . واميس ومعاجم لفهم لغة هذا النصال حنتاج إىل ق
واوخيام ( عمامات ) خالل إشارات قليلة رامزة للشرق الذي تركته وراءها من قبيل ذكرها ل 

أعرتف أين أشعر باوخجل وأنا أقرأ هذه النصوص . أي الدين والبداوة… املنصوبة يف العراء
 ت نزار فأجد نفسي أردد بعض أبيا



مل يذهب الراحل نزار بعيداً وهو خيوض ((. ليَم التفاَح التفاُح // أشذوٌذ ٌأختاُه إذا ما )) 
فاقته الشاعرة خالت أمحد حني إخرتقت كافة . هذا العامل من احلب املِيلي بني بنات حّواء

 احلواجز ولكن بأسلوب فين رائ  يُلهب اوخيال ويبعث يف القاريء دفقاٍت من اإلعجاب
جنحت . والتقدير، بل وحىت إستيارة بعض اجملسات السرية القابعة يف أعماق الرجال

جنحت يف اللغة اليت إستخدمت، وجنحت يف . الشاعرة إذن على كافة املستويات والُصُعد
إخراج ما يف داخلها إىل الَعَلن، وجنحت يف أسلوب هذا اإلخراج ويف إختيار وسائله 

قاريء وحيه إىل التمعن مبا فيه وما لديه وعونه يف الرجوع إىل جنحت يف حتريك ال. وأدواته
جددت عمري ورمبا . لقد أرجعتين الشاعرة إىل صباي. أعماق ذاته القصية وأحواله املتغرية

 !! ستطيله بعد أن فقدنا األدوات والوسائل ومل نفقد األمل 
 :نقرأ بعض ما جاء يف القسم الياين 

 
 فاتنة، وتعايلإرشقيهم بالزيت يا إمرأة 

 دفّئي
 يديِك املزرّقتني حتت إبطي

 دّسي أنفَك املزكوَم باوخردل يف صدري
 تنّشقي هلفيت إىل التمرِّغ فيكِ 

 تعايل نفرْد جناحينا لسقوٍط طويلٍ 
 إسرتّخي

 دعيين أمسح عن ساقيكِ 
 أُزيُح أوحاَل هجراتِك الوعرة

 وبقايا رائحِة اليلج
 تتبُ  دفَء دمائِك، سقطت يف عشقها

 اجلارف



 أجترُّع أصابعِك واحدًة واحدةً 
 أتلقى عينِك احللوة طلقًة يف ُعُنقي

 إرشفيين، وإزهري يا ُجيليت يف الربي 
 

مل تنَس الشاعرُة وهي خمّدرة كاملاشي يف احللم، مل تنَس كارثة حلبجة وباقي مناطق كردستان 
اقي األسلحة احملظورة العراق إذ قصفها جمرم العصور والدهور صدام حسني بغاز اوخردل وب

ال احلب الالهب املتقد وال اهليام قادران أن يلهيا [[. دّسي أنفِك املزكوَم باوخردل . ]] دولياً 
الشاعرة عن حمنة الشعب الكردي، والُكْرد شعب واحد سواًء كان يف العراق أو بلدها سوريا 

األوج من التطواف تذّكرت الشاعرة حمنَة جيل من شعبها وهي يف . أو تركيا أو إيران
وتبقى روعة البقاء . احلب بقاء واملوت فناء. واهليمان يف عامل ساحر خلقته فأبدعت اوخلقة

 . مشوبًة أبداً بطعم ومذاق املوت
 وماذا يف املقط  اليالث ؟

… 
 طويالً سأدوُر بِك قبَل أن ُأصدَِّق 

 طهارَة فخذيِك من بُدعة الُعهر، وإستلقائكِ 
 .على أبواب السالطني

 أيتها املسبيُة من قليب، املوزَّعُة 
 على راياٍت ال طافق

 ليس على هنديِك إالّ صكوُك سبيكِ 
 خيوُل تأديب مترُّ من حتت  

 ساقيِك، تتقاسُم قطرِك وترتكين
 يف َعَطشي

 .أنا املنتظرُة تدللِك اللجوج



 
القصيدة ليست قصيدة حب ِميلي حسُب، إهنا صرخة عالية داوية تلطم وجوه رجال 

كأهنا مل طُالْق إنساناً سوياً .الشرق الباحيني عن طهارة ما بني فخذي املرأة وليس غري ذلك
برأس ونْفٍس وروح وفيها ما فيهم من كربياء وبناء إنساين شامخ وهلا ما هلم من حقوق يف 

( اجلزّار ) يـَُقطِّعون األنيى كما يُقطُِّ  القّصاُب . سلوب الذي تريد وهتوىممارسة حياهتا باأل
سعٌر للفخذ وسعٌر للكتف وآخُر للصدر . ذبيحته ويلصق على كل قطعة منها سعراً خاصاً 

كما . املرأة إنسان واإلنسان كائن غري قابٍل للتجزئة والتقطي . واألضالع ورابُ  لشحم اإللية
سمّيات الدالة على سيماء الشرق الذي جند يف هذا املق

ُ
ط  املزيد من اإلشارات واألمساء وامل

عانت املرأة منه قروَن عصور اجلواري والسراري واحلرمي واحملظيات واملسبيات واملخصيني ورمبا 
مث ( ِمنني ) عصور اوخلفاء وأُمراء املُو . عانت وملّا تزْل تعاين… املخصيات جتنباً للحمل 

مث عهد حكم حزب البعث الذي أحرق األخضَر واليابس وأحال العراق إىل (  طني) السال
 . خراٍب ونريان ودمار

 ..عفواً … تعود الشاعرة بنا يف املقط  اليامن القهقرى لعهد أبينا آدم وأمنا حواء
فتشري إىل قطف وقضم تفاحة اوخطيئة اليت أنزلت أبوينا …أقصد لعهد أُمِّنا حواء وأبينا آدم

ائهما يف جنات اوخُلد إىل األرض اليت قبلناها أُّماً ُتطعمنا مما ينبُت فوق أدميها وما من علي
)) ُتطِعم وتؤوي . يا هلا من أٍُم رؤوم. رعى، وتوفِّر لنا رقعًة صغريًة حتت أدميها مناماً أبدياً ن

تلك . تفاحة خالت تفاحة مشاكسة ليست كتلك((. ومن خّفت موازيُنُه فأُّمه هاوية 
. تأخذه إىل أعلى. لتنا إىل احلضيض لكنَّ تفاحَة الشاعرة ُتدِخُل آكلها إىل صميم اجلنةأنز 

ال تعرف أو ال تعرتف بقانون اجلذب . تسبح ضد التيار وتعاكس إحداثيات الفضاء
يا هلا . يعرُج قاضمها إىل جمرّات امللكوت األعلى حىت يصل اجلنان. األرضي إلسحق نيوتن

 :ها يا عزيزيت الشاعرة،أين ؟؟ لنستم  أين أجد!! من تفاحة 
 

 الئقٌة بِك هذا الصباح



 منتشيٌة بصباحي اوخايل
 أرشُف قهويت

 أتلمُس هبدوٍء سريانِك اجلميل يف دمي
 أَيقَظ مَهُسِك الَرِجُف مالحمي

 ملا دردشات األمس عالقة بأصابعي
 يفيض الصباُح بنا هبجةً 

 نوِسُ  املساَء، قـَُبل
 بُّداً فال أجُد من تدللِك 

 أسدليِه على كتفي َجِذلةً 
 صوغي من جسدي املتمنِِّ  رغبةً 

 تنحو إليكِ 
 إغويين بتفاحةٍ 
 .تدخلين اجلّنة

 
نقرأُ يف املقط  الياين عشر بوحاً آخر ُجياًل صرحياً ُمفَعماً بالرغبة الصادقة اجلريئة اليت قّلما 

 :نقرأ ميياًل هلا يف أشعار الشواعر 
… 
 أمرييت

 ُمضرَّجٌة بالولِه، َأصوغِك نأمًة نأمة 
 وأُقبُِّل رفرفَة هنديِك الفاختني على وجهي

 هاِت، أتَلمَُّسِك يف متنُّعِك اجملنون
 .وأتصّوُف لنقصانِك مين

 



أفال يوحي هذا الكالم مبا قد قال شاعر املتصوفة احلاّلج [[. وأتصّوف لنقصانِك ميّن ]] 
لذا سُتضطَُر الشاعرُة خالت . ؟ ال يتم احللول إالّ بالتصّوف[[ حالّ َبدنا أ روحانِ حنُن ]] 

فكٌر . أمحد إىل أن تنهَج هنج الصوفيني لكيما تلتحم ثانيًة بشقها اآلخر إذا ما غادر نصفه
لعلها فاحتة خري يأيت بعدها ما . واهلل وفلسفٌة ومقدرة وثقافة وشجاعة قلَّ نظريها بني النساء

لكنَّ الزمان ال جيود بالرائ  اجلديد اوخاّلق إالّ بعد والدة َعِسرة تأيت . يتفّوق عليها مياثلها أو
]] حيضرين هنا قول املرحوم فريد األطرش عن صوت شقيقته أمسهان . على فرتات متباعدة

هبذا القول أغضب فريد وأهاَج أم  [[. إنه صوٌت ال جيود به الزماُن إالّ مرًة كلَّ ألف عام 
 . فوقعْت بينهما القطيعة املعروفةكليوم 

نشيد اإلنشاد ) يف املقط  اليالث عشر كشٌف أكير جرأًة وأكير قُرباً من بعض فقرات 
 ( :لسليمان 

 
 أعصُر لِك كلَّ أصفر البابوّنج

 لينضَح جلدي بكِ 
 أَدخُل شفتيِك بفمي

 لشفتيِك الرقيقتني نُومِلُ للنحلِ 
 يتوّثُب كلُّ ما فينا 

 ني أصابعيأسقيِك برياح
 ألجتّشَم أُنوثتكِ 

 ألرغبِك حىّت احُلّمى
 ممَتِشقًة نبضي الالهث

 تُغريين نضارَُتكِ 
 أتذوَُّق منتشيًة بأقراص الزبيب
 مزهّوًة بِك يف شغِف التماس



 أدخُل طراوتكِ 
 كما يدخُل احلبيُب احلبيَب تياهاً 

 تبيينين فيوَض إشراقكِ 
 . يف إنسالِل الغالالت

 
حالّ أروحان حنُن ]] أليس يف هذا رجوع لشعر احلاّلج [[. يُب احلبيَب كما يدخُل احلب]] 
 ؟؟[[ وأتصّوف لنقصانك مين ]] قالت آنفاً  نْ أوما سبق و [[ َبَدنا 

نشيد ) وماذا عن . هل قرأت الشاعرُة أشعار احلاّلج وباقي شعراء املتصوفة ؟ أحسب ذلك
هنا : م  الفارق الكبري  والفقراتسأقتط  منه بعض اجلمل . ؟ ال أحسُب ذلك( اإلنشاد 

نقرأ يف اإلصحاح الياين من ِسْفِر . ال طااطب الفتاُة فتاًة إمنا طااطب رجالً هو سليمان بعينه
 :نشيد اإلنشاد 

حتت ظّله إشتهيُت أْن أجلَس ومثََرتُه . كالتفاِح بني أشجاِر الَوعر كذلك حبييب بني البنني]] 
َأسِندوين بأقراص الزبيِب أنعشوين . يِت اوخمِر َوَعلُمُه فوقي حمّبةٌ أَدَخَلين إىل ب. ُحلوٌة حللقي

 [[.…ِِشالُه حتت رأسي وميينُه تُعانقين. بالتّفاح فإين مريضٌة ُحّباً 
ال أجد َشَبهاً بني نصوص نشيد اإلنشاد ونصوص الشاعرة املتميزة واملتفجرة أصالًة من 

الشاعرة وُأصغي ملا تقول بل وأكاد أملس  أقرأ هذه النصوص فإخالين أرى. أعماق أعماقها
يدها وهي تكتب نصوصها وأرى اإلنفعاالت حمفورًة على َقَسماِت وجهها تتباين حسب 
مقتضيات احلالة الشعرية ودقّة اجملسات الالقطة واملرتُجة للمشاعر والصراع الرهيب م  

 .جربوت اللغة
 املقط  السادس عشر ـ 

أو ذاك . ر شيئاً من آثار القرآن الكرمي يف شعر خالت أمحدأتلّمُس يف املقط  السادس عش
خيتلط فينا حني نكتب ما هو واقعي ملموس : وهٌم أطايله ألنين أمتناه وأبتغيه وال عجب 

هل أمتىن أن تعترب الشاعرة . الكتابة سياحة وبعضها أحالم. حمسوس باوخيايل غري احملسوس



يف القرآن شعر وصور وجماز . أمتىن ذلك. نعم القرآن واحداً من مصادر شعرها الكيرية ؟
 ما كتبت السيدة خالت أمحد يف املقط  السادس عشر ؟. ولغة

 مستمِتعٌة بتوددي اللحوِح إىل عليائِك العصيّ 
 يا أمرأٌة من نورٍ 

 تتخلليين أّّن شئتِ 
 وترتكينين يف إلتفاتة جيدكِ 
 ليورَق احلزُن داخلي خفيفاً 

 رقيقاً كالبنفسج
 إنبالِج الفجيعة من متّلصِك املعاندحىت 

 .لتدمى قروحي حىت التقّيح
 
. أية أخيلة ييري يف دواخل نفسي ميل هذا الكالم اجلديد كل اجلّدة ؟ خيلقين من جديد 

جيعلين أنتفض وأرفض . جيبلين من طينة أخرى طاتلف عن طينة باقي البشر من بين جنسي
 .أشعر إين أكير رفعًة وأكير إرتفاعاً مما أنا". احلمأ املسنون " 

أستنكف أن [[. املتنيب // واقفاً حتت أمخصيَّ األناُم واقفاً حتت َأمخصْي َقدِر نفسي ـ ]]  
اإلرتفاع بالطبيعة : وهذه ميزة أخرى من مزايا الشعر الرائ  وليد اإلبداع . أمحل خلقيت معي

التحليق واإلسراء حنو مساوات جديدة غري مألوفة وغري . البشرية إىل آفاق غري مألوفة
نساؤكم حرٌث لكم فأتوا ]] نقرأ يف قرآننا  أفلمْ … [[تتخللينين أّّن شئِت . ]] مأهولة

؟ بأية قدرة خارقة تستطي  [[ هنَّ لباٌس لكم وأنتم لباٌس هلنَّ ]] ؟ مث [[ حرثكْم أّّن شئتم 
شاعرتنا إعادة خلق الرتاث، وأية لغة سليمة تستجيب لقلمها وُتصغي لنأمات روحها 

]] خالل زمن كتابة القصيدة ؟؟  العميقة وتصّور ذبذبات املوج الطامي الذي يتشكل فيها
أمتىن . الكشف واوخَْرق. معجزة اإلحتاد بالتصوف. احللول الصويف[[. تتخللينين أّّن شئِت 

 . أن يكون هذا الكالم موجهاً يل، وأكون أنا من طااطب السيدة الشاعرة



 
 املقط  احلادي والعشرون

 (عشاقها ) قبُل الشاعرُة تست. نرى يف املقط  احلادي والعشرين حتّوالً يف املوقف
تستقبلهم ولكن بدهاء يوحي . هتّيء هلم بيتها مبا يليق بضيوف أعزّة. الذين ال وجوَد هلم 

أستقبل عشاقي بكل قدريت على ]] لنا أنَّ ربةَّ هذا البيت غري مسرورة بزورة هؤالء العشاق 
تض  . الدبلوماسيني تعتذر منهم بدهاء[[. املداورة وإضرام الشموع على نوافذي املغلقة 

. فوق رؤوسهم ضوءاً كاشفاً لتفضحهم وتكشف هوياهتم والقصد من زيارهتم املشبوهة
أشعلوا الناَر . ]] تضيء املكان كيما تبدد شكوك الرقباء واملتطفلني ومن يف قلوهبم مرض

بعد كل هذه اجلهود املضنية والصراع م  [[. األخطل الصغري // حولنا فغدونا هلا ُدخان 
اجملتم  الفضويل والدفاع عن النفس واحلرية تنقلنا الشاعرة إىل هدفها الذي أخفته حىت 

 وضعته وجهاً لوجه أمامنا بشجاعة أسود بابَل وآشور وميديا وقوة مطرقة . اللحظة عّنا
هدفها األعز، حبيبتها اليت عدلت هبا عدداً من الرجال . ونريانه املّتقدة( كاوة احلّداد ) 

 : بيبة واحدة أنيى تتفوق على العديد من الذكورح. العشاق
  

 لن أكوَن أكيَر مما أنِت 
 لن أكوَن أقلَّ مما أنتِ 
 سأبّدُل أغطيَة سريري

 وأستقبُل عّشاقي
 بكل قدريت على املداورة

 وأضرم الشموَع على نوافذي املغلقة
 سأنتظُر أْن تطرقي بايب

 . وتدعينين إىل مطارحتك الغرام
 



املساواة املطلقة اليت ال وجود : سبب تفضيلها لبنات جنسها على الرجال كشفت الشاعرة 
[[. لن أكون أكير مما أنِت ـ لن أكون أقل مما أنِت . ]] هلا يف عالقة املرأة بالرجل الشرقي

يف إختيار الشاعرة هلذا الطريق فلسفة . نصفان متساويان متطابقان يكمل أحدمها اآلخر
تتحرر املرأة فيه من أصفاد الذل والتبعية للجنس . عُض شذوذاً أخالقية مدنية يراها الب

الشاعرة إماُم بناِت جنسها، . ثورة هادئة من أجل حريتها وإنعتاقها الوجودي املطلق. اآلخر
تضرب من نفسها مياًل كذاك العامل . تريهنَّ طريقاً آخر للتحرر وال تفرضه عليهن. واملبشِّر

 [[. حالّ بدنا أ روحانِ حنُن . ]] طيب على نفسه فقتلهاالذي جّرَب ما حّضر من عقار 
 هل قرأنا تغّزاًل وهياماً بصفاء وتفّرد ما جاء يف املقط  الياين والعشرين ؟

… 
 سأسعى بِك إىل كامل األزهار

 ال زاَل يفَّ من ريق العذوبِة ما يكفي
 ألكوَن هادئًة على صدركِ 

 ضعي مهاميزِك جانباً 
 يكفيفإنَّ يب من العشق ما 

 .ألتَّبَ  متوجات شعرِك بال إنتظام
 

نفهمها بإحساساتنا وجمّسات أرواحنا . تكلمت كعادهتا وهنجها يف ديواهنا بلغة اجملاز العالية
ضعي ]] قالت هذا الكالم بدَل أن تقول [[. ضعي مهاميزك جانباً . ]] املدفونة عميقاً فينا
قد أحسنت الشاعرة إذ إستعملت لفظة و . حتتمل اجلملة عدة تفسريات[[. مالبسك جانباً 

، وهي أدوات مدببة من احلديد عادة يستخدمها الفارس حلث فرسه على [[مهاميز ]] 
باإلناث  تذكريوفيها إشارة لل. يف هذه اللفظة معىن الشراسة، شراسة العشق املِيلي. املسري
ن الَفَرس حك بط. وفيها إشارة واضحة حلركة إحتكاكية، إحتكاك شيء بشيء. عموماً 



الباُب تئنُّ . ]] حركة وصورة، أو صورة متحركة. فيها أكير من حركٍة ومغزى. باملهماز
 [[.نزار قباين / مفاصُله ويعرّبُد فيه املفتاُح 

 :أختتم دراسيت لديوان خالت أمحد بعرض أسطٍر من املقط  اوخامس والعشرين 
 

 رمل أتعّلْم اإلهتزاز األنيق لرأسِك يف الرفض احملاذِ 
 وال غمزَة عينِك يف الرفض املشاكس

 ال إختزنُت تعابرَي وجهِك يف الغضِب املفاجيء
 ال جانبِت أظافري الطويلة طاطُّ ظهركِ 

 وال حاذرِت حافَة السرير حيُث أهرقِك برغبٍة جارفة
 وال أرى من عينيِك سوى نصف إغماضةٍ 

 عميقاً نتلمُس مكامنكِ 
 ما من الغرفة وجواربِك السوداُء الرقيقة يف مكانٍ 

 تراقبنا
 جنتاُز التّفاحَ 

 .ومثرَة تنٍي ناضجةٍ 
 

 . تفاحة سقوط أبوينا وورقة التني لسرت العَورة
 

هل كانت الشاعرة خالت أمحد تناجي وحتاور نفسها يف هذه القصيدة : فذلكة يف سؤال 
. ة والتفسريففي القصيدة مستوى ثاٍن للقراء. ال إمرأًة أخرى ؟ أقول متهيباً قويل نعم، جائز

ممارسة الذات . عشق نرسيس لصورته اليت رآها على سطح املاء. حب النفس النرجسي
. اإلنكفاء إىل الداخل وإستهالك الذات بالذات. بالعادات السرية بدل احلب املِيلي



. إحتمال وارد حىت وإْن مل تقصده أو تفطن الشاعرة له(. جلدها ) بأظافرها حتّك األنيى 
 ((.حنن الشعراء نقول الشعر وعليكم التفسري )) الفرزدق قباًل ألحد ناقديه  قاهلا الشاعر

 
 /نبذة من تأريخ حياة الشاعرة خالت أمحد 

تق  ديرك يف أقصى . يف كردستان سوريا( ديرك ) يف بلدة  2592ـ ُوِلدت الشاعرة عام 
هنر دجلة عن  الشمال الشرقي من سوريا يف امليلث احلدودي بني تركيا والعراق ويفصلها

 .احلدود
 .ـ أمّتت الشاعرة مراحَل تعليمها اإلبتدائي واإلعدادي واليانوي يف بلدة ديرك

 .بدأت كتابة الشعر منذ السن اليالية عشرة أو الرابعة عشرة
 .2551بلدهتا ديرك إىل دمشق وبقيت فيها حىت عام  2550ـ غادرت عام 

اهلا الكرد من حقهم الطبيعي يف اجلنسية ـ غادرت يف هذا العام الوطن الذي حرمها وأطف
 . لتستقَر يف أوربا باحيًة هلا وألطفاهلا عن وطن وهوية

ـ شاركت كشاعرة يف أنتولوجيا الشعر الكوردي النسائي يف العدد املزدوج من الفصلية 
 .اليت كانت تصدر يف السويد( حجلنامة ) اليقافية 

الفصلية هذه يف عددها املخصص للتأريخ  ـ سبق وأن قامت بدور املرتُجة لنفس اجمللة
 .الكوردي

ـ نشرت إنتاجها يف العديد من اجملالت واجلرائد الورقية يف سوريا والعراق وفلسطني واألردن 
 .ويف عدد من املواق  األدبية املتخصصة على شبكة اإلنرتنت

 .ـ شرعت حديياً بالكتابة باللغة الكوردية
 . لرتُجة من وإىل اللغتني العربية والكورديةـ ما زالت مستمرة بنشاطها يف ا

يف مدينة دهوك الكوردية العراقية يف تشرين الياين ( الرتياق / أوشحة الفجر ) ـ طُب  ديواهنا 
 . بدعٍم من إحتاد أدباء دهوك 2002عام 

 


