
 

 "آسيا خليل" للشاعرة " أهُب أصابعي لخواتم النور" ديوان 

 

 و ناقدةباحثة  ،نوميديا جرّوفي، شاعرة  

 

 

 

تكات  . سترييا  مدينة ديريك في  كردستاا من سيا خليل شاعرة كردية آ

 .الكردية والعربية  اينباللغ

فتتي الصتتادي عتتن داي الغتتاوو  " أهتت  أبتتابعي لمتتراتر النتتري" ديرانهتتا الو  

رحدة  الرحشتة اللتر   الحنتين  ال)    فيه الكثير من مشاعر  0202بيروت 

  (إلخ..   الذكريات العزلة

ابت في السجن و عن السجن و فيها تتدو  ك  يشامل الديرا  على قصائد 

نسانية المؤلمة بلغة عالية و بري شعرية مكثفة اإلالشاعرة تلك الافابيل 

متن خت   تجرباهتا الشمصتية و ذكرياتها و مناجاتها و تروي عزلاها وآالمها 

الاتتي عاشتتاها ختت   ستتنرات اعايالهتتا ستتجينة للتترأي  لكنهتتا ال تكاتت  

ستلربها الشتعري الماميتز التذي بأسلرب الشتكر  والنترا،   بتل تكات  بأ

 .و ي مس تلك اآلالم/ العزلة/ يجعل اليايئ يغرص في تلك العرالر 



يصائد الاي ك ابت فيما بعد خايج السجن كما يشامل الديرا  على بعض ال

ستايير لو تستاعير ابين الدو   المجزأو فيها تروي الشاعرة معاناة شعبها 

 شترييين آو تراث الشعرب الاي عاشت في هذه المنطية متن سترمريين و

يضتتا عتتن أو و ميتتديين و ريتترهر لاتتروي لنتتا تتتاييخ و تتتراث شتتعبها الكتتردي 

مرأة كردية من سرييا تدخل المعتاي ت و تأختذنا متن خت   ا  معاناتها كأو  

عرالر الح  و الحنين و الكثير من الافابيل و الصتري  إلىنصربها الشعرية 

 .نسانية الرائعةإلا

فيه فاترة يريلتة  في الديرا  تحدثت عن ذلك المكا  المرحش الذي كانت

     زلتة المفروةتةالعمتع اليذية اليبعة الجديا  بين وهن   مع سجيناتوحيدة 

 .و الشرق لنري الطبيعة

هناك تنتارر بتين الحالتة الشتعريية و الاجربتة اإلبداعيتة  استاطاعت فيهتا 

 .الشاعرة أ  تكر  قرية و لر تساسلر

صت لنا الكثير من تجرباها المؤلمة لمن يغترص بتين الستطر فتي لكنها لم  

 .الديرا 

 

 "وحدك في المهب"في القصيدة األولى 

 

 :الشاعرةتكا  

 مفعمة بالسى أعيد اجايا، السايير

 إنانالي اباهاالت جفت على باب  

 وهر  في أوي 

 وخاتر في يد السرمري 

 لي في العالي زهرة 

 يصعد لها البابلي أدياج الهيام 

 لي برلجا  الماد والكمنجات الاي 



 تالرني كلما افااح الجلناي خابية الحنين 

 لي يعشة الايه في شفايك

 لما شهق كحل في اللراحظك 

 إلي 

 إلي 

 

بطرييتتة نجتتدها تاحتتدث ن فتتي هتتذه الستتطر الرائعتتة بتتامع  نتتامع ن عنتتدما 

 الاتراث الاتاييميايضتا تتذكر    بلساا دعن سرييا و كرليس فيط تاييمية 

نسانية بين حضايات إكأنما هي تؤلف وحدة  و السرييالسرمري والبابلي 

 .وتراث هذه الشعرب

باهاالت إحيث لر تعد هناك يري ً ب  فائدة  الرحدة في العزلةتناجي كذا و 

... إلتي ) ذكريات جميلة عن حبيت  فاناديته و اسارجعت لآللهة السرمرية

  (إلي

 

فتتق نتتالمس عزمهتتا علتتى الحلتتر و يرتتر شتتعريها بضتتيق المستتاحة وال

 :قرلهابالاحليق في 

 يا جنا، دويي  

 أهادنمفيه الراجف

 بسماوات تضي ق المد و أساظل  

 

 :نقرأ  "ال حجل يقف على أسوار وحدتنا"قصيدة  و في 

 بمت ينفخ العامة 

 في النجر البعيد

 تعا  اناشلني من الم ء الدبق



 يويدا  يويدا يسكن أويدتي

 أز، عن أشجايي يير الرحدة

 ماره  ياراكر الرقت في الغرفة الصغيرة

 كثيفا يضغط على شجني

نجد الشعري بالرحدة و مروي الرقت الماشابه كل  يرم حيث اليام ماشتابهة 

و يرر مروي الزمن و الملتل فتي ررفتة الستجن الضتيية  و الصتمت الياتتل 

 .الضجر الذي يرهق الجسد

 

 :و في قرلها

 انشر جناحيك لحنيني

 نطري أيبفة المدينة

 خذني إلى شما  الب د

 و امض بي إلى البيادي نجبها

 ين شايدينرزال

 مر  بي فرق المرابع

 أتلم س يفرلاي و بباي

 

ر ينستو لطفرلتة و الصتبا لتذلك الحبيت  البعيتد و افي هذه البيتات حنتين 

 .في كردساا و جبالهاو جمالها الطبيعة بهرائها العليل 

 : و في قرلها

 انثر يذاذ الشمس على جلدي

 و ةم ني إليك ماأججة بالحدائق

 قبل أ  يفيق



 الحرس

نعاتاق والحيتاة التذي يرمتز للحريتة و يربتة فتي اإلالشتمس  ترق لنتريهنا 

 .وسط تلك الكرة الضيية لضرء الشمسو ترق  .. والح  

 

 :و في قرلها

 عم ا قليل سانفاح البراب

 إنه أوا  الانفس

 هل يديكر  أننا نسانشق الذاكرة

 في ررف

 مكاظة بالرقت البايد الكسر 

 هللا مباشرة؟و أننا نحااج أ  ننظر في عين 

 

حيتث يفتاح الحتراس تاحدث هنا عتن هتراء الغرفتة العفتن و أوا  الاتنفس 

الستجينات لتبعض الرقتت   تلتك الغترف المكاظتة و البتتايدة البتراب لامترج 

  و لكتل  ستجينة ذكريتات تحتن  هناك بالرقت الضجر الذي يمضي بطيئا جدا

الجميتل التذي كانتت   للرياء لاعرد لذلك التزمن اإليهاو تشااق لر يعرد الزم

 .اليبعة جديا  العفنة و الن انة تعيشه بعيدا عن

 

 :و في قرلها

 شالة بغيرة زيعناها في الحرض

 الارابي الصغير أمام مهجعنا

 براعمها تفا حت اليرم

 تحل يت حرلها سجينات الرأي

د  الساعات انبهايا بفاناها  يمس 



 و عطرها المنثري في الريح

 يميل على الفايات

 بالحنين عيرنهن   تنضح

 ساهية عن رنج الريد المافا ح

 ...يسارجعني عطر تناثر

 

الشاعرة متن خت   اهامامهتا بالافابتيل الاتي قتد تبتدو بتغيرة تفتاح  إ   

فتي الحتديث  هنايصاله   فإبرابا واسعة للغرص في المعنى المراد ألليايئ 

الاترق التى   عن زيع الشالة و تبرعر الزهرة نالمس ح  الحيتاة الجميلتة

سراي السجن   حيث من دالالت الزهتري فتي الشتعر الجمتا  أالحرية خايج 

حنين لنسير الريا، من الطبيعة الم بة متن  نهإالطبيعة والحياة  نرثة   وال

 .المغروسة في السجن خ   الشالة الصغيرة

 

 :و في قرلها 

 أنسج شاال زهريا للطفلة يوز

 المرلردة في ريابي

 يسكن البحر عيني ابناي": تير  أخاي

 "و تنساب على قطن جبهاها خيري الذه  

 

 تامي ل الطفلة الصغيرة يوز ابنة أخاها المرلردة في ريابها

 :و في قرلها

 تغمرنا الشمس بطرف نظرتها الناعسة

 و القفا 

 تحكر الحصاي على أيقي



 نصل الضجر يشطر سكيناي

 أنين خافت ياصاعد من مساماتي

ي السجن و النين متن الياتل وسط حصاي اليبعة جديا  فهنا ذلك الضجر 

 .ن الماكريةعذابات السج

 

 "أشياء تنفرط"قصيدة  في 

 

 اليلق ماض بظ لك إلى

 شجرة بفصاف

 ...بينك و بينها

 عيدها الذي انفري

 تدحرجت حب اته على الطريق

 كما أيامك تسربت من يديك

 تادحرج خلفك

 

شرق و حنين لذلك الحبي  البعيد و الذي يفصل بينهما السجن و ستياجه 

و تسارجع تلك الذكريات الجميلة في زمن يائع عاشاه تاذكره و هتي فتي 

حيتث قصتة ( ديفداس)وحدتها و عزلاها و ذلك العيد يذكرنا بالفيلر الهندي 

الح  الاي جمعت بين ديفداس و بايفاتي ليحطر عيدها يترم زفافهتا متن 

حتافظ بته فيشج  جبينها و يافات العيد فااناثر حباتته لكنته اليسايرايي ا

 .في جيبه آلخر أيامه

 

 "ذهول"قصيدة  في 

 

 مآلنة كأسي



 و وحدي أيتشف النسير الهاب  

 من تمرمك إلى مسائي

 قطرة  قطرة

 أنثرك على دمعاي حكاياتو 

 في انشغا  الكر  عن ي

 

 .و الشرود الدائر حز  شديد في وحدة المساءات الماشابهة 

 

 "طوبى ألطياف تستنهض فيك كّل هذا الورد"قصيدة  في 

 

 يربى ليأسك

 لبأسك

 لمل يادحرج من محجريك

 على بساي الفراغ

 واقفا على مشايف العام الجديد

 مضمرماا  كف اك

 حانياا 

 من أمنيات على باقة

 تمشى عليها من اله ك

 عازما خرض المراب

 الرو،بما تبيى من انكسايات 

 حام  وزي هزائمك كلها

 من زمن إلى زمن



 تني  في برهة الغمرض المديدة

 عن حجايتك الولى

 عن حكمة الس ف

 ..منذ جدك الملااع من يعنة الغدي

هنا تماي  الشتاعرة شتعبها بأكملته متن خت   ممايبتة شتم  فايتر  

زلت تحمل نرات و يرر االنكسايات و الغدي النت يرر مروي السأيربى لك و

منياتك و تمشى عليها و ما زلت مصمما على نيل حياة كريمة تليق بك   أ

ختر يتأتي و هتذا الشتع  متازا  آختر يتأتي و زمتن يمضتي وآفعام يمضي و

يشق يرييه وسط رمرض و بتمت العتالر عتن حيته التذي ةتاع و الغتدي 

 الذي لحق به

 

 :و في قرلها

 عن عروش زائلة

 لعبري خطرهن  البعيد

 أجراس من البل ريينين 

 حزنك شاهق

 و اليل  يهيف

 يربى ليياف

 تسانهض فيك كل  هذا الريد

 

هنا تسارجع الااييخ لكردساا  و حكمة الس ف و الجداد و كيتف حتدثت 

 .الميانة و الغدي و لر تعد مملكة كردساا  لسابق عهدها منذ ذلك الحين

 .و الحز  العميق لالك العروش الاي زالت



عرة هنا عن الااييخ بطريية يائعة جدا لمن يفهر بين الستطري تحدثت الشا

 .جيدا

 "حيدا تستدرج ظالليو"قصيدة  في 

 

 ياسرب عبيرك الى مسامات جسدي

 مريقة اناي في النهايات

 في الذاكرة بهيل براعق

 و في المساءات أناح  تنفسك

 المشع  فرق زندي

 اتركي هامشا بغيرا لاسللي إليك

 من ريمة الحلر

 المساء مفارحا ما بيننا دعي

 كي أيلق أحصنة حنيني خلف

 رباي خطرتك المباعدة

 كر جاه  كنت  

 ظننت قلبك البحر

 

ذ يناجي المحبرب الحبيبة بعد فتراق إ  هنا حرايية بين المحبرب و محبرباه

و خلتف خطراتهتا البعيتدة  شرقه و لرعاه على هذا الغياب  يبثهاأو رياب و 

حتن  لالتك التذكريات الجميلتة بينهمتا حيتث باتتت ي طلق أحصنة الحنتين و ي

تصعيه و ياألر بشدة من عابفة الصُّبابة الاي تعصف كل  مساء و هر فتي 

 .تلك الرحدة المؤلمة

 

 :و في قرلها



 يا آلهة ابحر ةم يه

 و ارمريه

 بنسمة تعط رت بصرتي

 و اراسلت بماء حنيني

 

تبتتث الشتتاعرة شتترقها للمحبتترب و وستتط يحلتتة الحيتتاة المجهرلتتة و هتتذا 

آلهة البحر أ  تضم ه و تغمره بفيض حنانها و نستمة  و الغياب تدعر أالفراق 

 برتها البعيد و حنينها الذي تبعثه عبر اآللهة

 

 

 "كلما أّن الجسد من أسره رفرفت الرّوح"قصيدة  في 

 

 ماعبة من يأسي

 بليدأتهاد  عل فراش 

 و اترك أبراب الذاكرة

 مشر عة على أنينها

 و على ديوبك أفاح

 نرافذ الميا 

 لماذا كل ما ةاقت بنا المكنة

 ات سع اليل ؟

 لماذا كل ما أ   الجسد من أسره

 يفرفت الرو،؟

 



للذكر  و التذاكرة لتزمن بعيتد تع  و يأس و ملل و ةجر و أنين و اسادياج 

ق بها المتر  فكل متا يضتيق المكتا  يا ستع حيث تفاح نرافذ الميا  كل ما ةا

    اليل  بما يحمله من خيا  و يو، عظيمة جتد ا لامف تف متن لرعتة الشترق

 .و الحنين لألهل و الحبة

 

 :و في قرلها

 هراء آسن

 ينهش يئة السهرب

ماء  و آذاي رائ  عن فسحة الس 

 ...حاةر في نرجس الر و،

 

لييتج عطتري الربيتع و آذاي  هتراء آستن يتنهش الرئتة متن عفرناته و الحنتين

بأزهاي النرجس في الا   و الجبا  و الفر، بعيد نريوز و ريابه الماكر ي فتي 

فسحة السجن و ظلماته حيث تناجي عصافير الرو، لاحل تق حيتث الحبتة 

 .لاشعر أن ها مازالت على قيد الح   و الحياة

 

 :و في قرلها

 أبي أخذ يدي من بين اليضبا  و قب لها

 ..دمرعه يدي  فبكيت أذابت

رع الرالتد الطتاهرة عنتدما زايهتا و هتي وياء اليضتبا  حيتث متاحد ث عن د

 .أذابت دمرعه يدها و بكت بسب  دمرعه الزكي ة

 .أب مفجرع ينحني لييبل يد ابناه المسجرنة و هي وياء اليضبا 

 .و كل ما حن ت شرقا له دمعه ذاك يري   كف ها

 

 :و في قرلها



 الن صل يجز  يهيف .. بمت

 ليلنا المرحش

 و حنين هاد  بالبكاء

 ..فاهاد

 

بمت مميف كالنصل الحاد الرهيف و ليتل مترحش مرعت  و حنتين جتايف 

 يؤد ي للبكاء أحيانا

 

 :و في قرلها

 جاي،..جاي،.. إ   الييد

 

سب  باللر الشديد  تاحد ث هنا عن ذلك الييد الذي يدمي  الييد الذي يا

 عن ذلك اللر المبر، الذي ال يشفيه الزمن  اللر التذي ال يشتفى ستريعا 

ايا كنيش ال يزو  مهما يا  الزمن  نعر الييتد جتاي،   فالشتاعرة و يارك آث

حريتة الاعبيتر  لى الييرد المفروةة على إ هنا في الحديث عن الييد تلمح

 .اً الييد جايحيكر  و الحياة العامة والحيرق  لذلك 

 

 "قمر يستقرئ شرودنا "قصيدة  في 

 

 ريابا تلر اآلخر

 زنزانة إثر أخر 

 رير أن ي لر أز  مهدهدة سؤاال شاخ

تاحد ث عن المد ة الطريلة الاي أمضاها في الستجن و انايالهتا متن زنزانتة 

 .لخر  على مر  الرقت  و بالررر من كل  ذلك بييت بامدة

 



 "هكذا "قصيدة  في 

 

 :و في قرلها

 نيشي المسج ىأمعن في 

 في فلك الاراييخ المهملة

 خيطا إلى جيدي..نسيجه خيطاأشد  

 إذ تنغرس الن صا 

 أيهف لهديل الحمام مرر ً 

 في سراب المعنى

 و فرةى المرت الماراكر

 عل ني أهادي إلى أجربة

 ترفع الغبن عن كاهل الييين

 .فااكاثر نبا   السئلة

  أالشاعرة هنا تاأمل تاييخ شعبها في فلك الاراييخ المهملتة و تحتاو   إ   

ه يرتر أن تتسايرئ هذا الااييخ الذي مزقاه النصا  و الحتروب  و هتي تتر  

معنتى الست م  إ   حبها و ح  هذا الشع  للحياة والس م والبحث عنه ف

ا يزداد رمرةاً وياراكر المرت في كل مكا  و تشاعل الحتروب  و هتي كلمت

سئلاها و تزداد حيرتها من رتبن هتذا أتهادي لييين يزداد شكها و أ يادت أ

 .العالر لها

المترت  اليأس و المرف متن استامراي هتذافي هذه اليصيدة  اضا نيرأ لهأيو

و كلما اقاربت الشاعرة من ييين بتأ  الصتراعات سترف المرتي  كل  حين  

وجتاع عزلاهتا أفااحمتل  هذا الييين يمذلها   أ   تناهي و يحق الحق   تجد 

 :في قرلهاو ذلك . بصمت 

 كأني أمضي إلى اليأس



 إلى المرت

 إلى ييين يمذلني

 ...هكذا

 أييق وجع العزلة

 أنينا.. أنينا

 على شفرة الصمت

 

 :و في قرلها

 ...هكذا

 عايلة أنا عن اللر

 و هشاشة الحنين

 ياسن ى لي أ  أجد  

 ةفائر الرقت الكسيح

ح ييش الفينق   المحارقو أترش 

 في سطرة الزمهرير

 ...هكذا

 

زمهرير الرحشتة و اللتر الماكتري متن العتذابات و الحنتين و الضتجر بستب  

الرقت الذي يمضي بطيئا بين الجديا  اليبعة و ذلك المل الذي بات ةئي  

بتل نجتدها تستامدم مفتردة الفينيتق متل لو لكنها يرر ذلك ال تفيد اجدا 

 .مل لكداللة على انبعاث ا

 

 "هبوب أطياف على وحشتك  "قصيدة  في 

 سرف ترتجل المساءات 



 المماد ة في الرحشة 

 ..وحدَك 

 باذالَ جل  زمنك المامث ر 

 في الارجه برب 

 ةفاف الذاكرة الماعبة

 تعيد يتق ما اهارأ من

 حكايات الطفرلة

م بتديق أم تتراه أي ستجين آختر أتر  من هر الممايَ  هنا ؟ أهر حبي  

 الرأي الكثيرين في تلك الب د؟من سجناء 

فالشاعرة هنا تماي  سجينا و تاحدث عن ظروف و معانتاة الستجن لنهتا 

تير  سرف تكر  لياليك في السجن يريلتة ... تعيش تلك المعاناة وتديكها

مامثتتر فتتي استتارجاع حشتتة ووحتتدك ستترف تمضتتي زمنتتك الراقتتف الو مر

ض لذا يعيد ذكريات حياته فالسجين يملك الكثير من الرقت الفائ.. الذكريات

 .من الطفرلة 

 

 :و في قرلها

 تايكاً جسدك ياصالح 

 ع آالم المفابلم

 تدنر بيدم أوهنها الحديد

 من الكر ة الصغيرة

 مناظراً مروي قمر شاح 

رت  أو ييفها تلك الاي تكس 

 بين يحى الغياب



المكرث في السجن يسب  الكثير متن االمتراض و متن بتين هتذا المتراض 

تيتتر  الشتتاعرة يجتت  ا  تاصتتالح متتع آالم جستتدك لكتتي .. المفابتتلآالم 

وجتاع الثييلتة  تاحمل البياء في السجن فارة يريلة مع هذه العتذابات وال

ك بهتتذه اليتدم الماعبتتة ستترف تياترب متتن الكتترة ن تتإوتيتر  للتتذي تمايبته 

نت تحلر برؤية أيياف الهتل و الحبتة التذين ربتت أالصغيرة في السجن و

 عنهر 

 

 "أنّى الزهور ترفع قبعتها الصفراء "  قصيدة في 

 

حل يتت بعيتدا جتدا فتي  حيثاسع بفي هذه اليصيدة اساعملت خيالها الر

  تأختذنا فتي مااهاتهتا لتراالعالي   و متن خت   الا عت  بتالمفردات وال

 :حيث تير 

 في شرفة الطابق الرابع

 ببطء ترتفع عيناي عن كااب أبفر

اقط الغروب  إذ يس 

 :تير ثر 

 بنت بفراء 

 تجد  ميعدا في الحديية

 ال تنفك تغ  بساعة في يدها 

 :و تير  في آخر اليصيدة 

 البنت الاي يطحنها اليلق

 تركت فرق ميعد الحديية ذاك الغروب و كاابا يماديا

فنحاتتاي متتن الاتتي تجلتتس فتتي الشتترفة وتراقتت   و متتن الاتتي تناظتتر فتتي 

ي تر  الافابيل الصغيرة و تاماهى الحديية ؟ إنها عين الشاعر الثاقبة الا

 .بها فانسج منها شعراً يحلق بنا في تلك المااهات الجميلة



 

 "أنا الخفيفة كفراشة الرؤيا  "قصيدة  في 

 :نيرأ لها 

 والحدود تشر ع لي برابة يأسها فأعبرها 

 ملر حة للب د 

 نعمت بباحاً يا يوةة الجر،

 تعالي 

 عانييني

 مارعة بالرانيجرايك من فماي الحكايات 

 و انا حايسة المراثي

نهتتا بتت د الشتتاعرة  إفيتتد،   يحيتتل   هجتتر  بتت د مثمنتتة بتتالجرا، والحتتزا   

ياهتا التب د الجميلتة المليئتة بيصت  الحت  أتنادي الشاعرة ب دها فاير  

 .نني حايسة المراثيإراني عانييني فوالحياة وال

 . أينما مضراا  ويحزا  الأ  يحملرا أكأنما هر قدي الشعراء 

 

 "أحد يعلن ضرب النواقيس  " في قصيدة

 أحد شبيه يالبايحة

 أحد شبيه بأحد مضى

 أحد بزي ه الجديد

 و لني أعيش اساراحة مفارحة كفر مااهة

 مادة كهاوية الضجرم

 لن أتمذه يرم عطلة

 و لن اتمذه يرم عمل



 ما الذي يجعل لليهرة مذاقاً ممالفاً إذاً؟

 

الفتتراغ المميتتت  حيتتث كتتل  أيتتام اآلحتتاد ماشتتابهة فيهتتا  التتروتين الياتتتل و

النهايتات فيهتا كلهتا نفستها  حكايات ال تناهي يرتر اختا ف بتداياها إال أ   

ماشابهة ال تمالف في كل يرم أحتد هنتاك حتز  و ال مبتاالة و ملتل و ألتر     

و أنين و رياب و شرق   فمهمتا اخالتف زي  يترم الحتد يبيتى يحمتل فتي 

فكتل اليتام فتي .المشاعر و إ  اخالف الشهر فيته أو الستنة جنباته نفس

 . الحد تبيى نفسها

 

 "رسائل ال تصل  "قصيدة  في 

 بم اء هذي الجديا 

 تؤج ج براخ ذاكرتي

 تاماد  الهراجس

 إذ أياورها

 محد قة في ما ال أياه

 أفاع -الهراجس –كأنها 

 عزلاي تلاف  على

 

خبتاي و متا يحتدث فتي المتايج ثييتل  والشتاعرة لناظاي السجين لمعرفة اإ

تجعتل التذاكرة تصترخ   حيتث بم اء رسائل ال تصل وسط جديا  ال أ   تعرف 

ا أفتاعي تلاتف حتر  تامي ل تلك الهراجس المميفة و المرعيتة فتي تماديهت

 .و الرحدة العزلة 

 

 "صدى األمكنة  " في قصيدة 

 :في قرلها



 هي الشرايع ذاتها تاراخى

 خطرتيلصهيل 

 

 تفا، يضرم في عيني  

 الحكاية الغابرة 

 يساديج ةحكاي

 

 آما  تصرخ خلف البراب

 و على الجديا  

 بري الراحلين نحر المااهات

 رباي يغفر على جانبي الطريق 

 

 ظ   مساندة إلى الذكريات

 ناسية أ  تكبر في رفلة الغياب الباذ،

 

متا زالتت تتذكر هي ذكريتات تصتد، متن بتد  أمكنتة تحتن إليهتا  شترايع 

فيهتا  بتري ياحلتين تتاهرا فتي خطراتها  حكايات تذكر ةحكاتها و بسماها 

الزمن الغابر  ذكريات كثيرة جعلاها رافلة في ذلك الغياب المؤلر جدا  ديوب

 .حيث كبرت قبل الوا 

 

 "ثّمة موسيقى تنهمر  "قصيدة  في 

 :في قرلها

 مااهةالداخل قطاي ييلني إلى 

 داخل اليطاي الذي



 يشد  الديوب من أشجايها

 

 :و في قرلها

 الشاب الذي يمش لي

 لر يلمحني ندية الجنحة 

 ساهية عن نر  الفق الاع  على يكباي

 أتهيأ للاحليق

 

اليطاي يعني السفر   يعني ديوب الحياة الاي نسير فيها  يعني المحطتات 

الكثيتترة فتتي حيتتاة الشتتاعرة  اختتا ف الزمتتا  والمكتتا  وهتتي تعبتتر هتتذه 

        ديوبالتتتديوب  ديوب الحتتت   ديوب الحتتتز    ديوب النضتتتا   ديوب الايتتته  

و يرتتر الصتتعاب فتتي كتتل هتتذه التتديوب تحلتتر .. و ديوب   و قطتتاي يمضتتي

 .وجاعهأاحليق لمراجهة بشاعة الراقع و اعرة بالالش

 

 

 

 

 "تهمي كدالية  "قصيدة  في 

 :و في قرلها

 الذكريات تاسل ق شرفاي

 تحاط  أيقي

 

 تهبط إلي  من المدخنة البايدة

 تساليي في الركن المعا ر



 مبعثرة النرم عن جفني  

 

تاحتتدث الشتتاعرة عتتن ذكرياتهتتا الاتتي تنهمتتر علتتى مستتاءات الرحتتدة كمتتا 

  أحيانتا أ  التذكريات الاتي تحتاو  تادلى العناقيد من دالية علتى الشترفة

 .تاهرب منها لكنها تمأل لحظاتها حد  اليق

 

 "ما يشبه النشيج  "قصيدة  في 

عن ذلك الرداع لألهل المفتاج  حيتث لتر ياستن   تاحدث فيها" وداع"في 

 .لها ترديعهر و هر بمناديلهر الباكية عليها  مناديل بدمرع تلر ، لها

 

تاحدث  عن ذلك الشاب الشهيد الذي احاضتن اللغتر لينجتي " اللغام"في 

 .يفاقه من المرت

 

تاحتدث بأستى عتن تلتك الستاعة المعفترة بتالاراب و ختيط " مأساة" في 

 .الدم

 

         تاحتتدث عتتن شتتهداء كتتانرا يبتتدو  شتتبه نتتائمين " فتتي ذاك الربيتتع" فتتي 

و ليسرا مرتى  و كأنهر كانرا يساريحر  فيط من الايتاي الربابتات الاتي 

مت بدويهر   .هش 

 "رسالة من تحت األرض  " في قصيدة

 ايمئني يا أمي

 لدينا في أعلى الجداي

 نافذة بغيرة

 فالنافذة مفارحة.. ال تيليي

 قسر يا أميو أ



 لر يغليرها

 لياسنى لنا يؤية

 ثلرج كانر 

 بأم  عيننا

 أيأيت يا أمي

 

تطمئن  أمها البعيدة و تشكر لها في نفس الرقتت متا هتي فيته  تطمئنهتا 

 .برجرد نافذة بغيرة في أعلى الجداي تر  النري من خ لها

ثر هي ال تاحدث عن ثلرج كانر  الاتي تراهتا بتل عتن البترد الشتديد فتي 

ررفة السجن بسب  تلتك النافتذة المفارحتة و ذلتك الصتييع التذي يجعتل 

بستب   المرء تصطك  أسنانه و يرتجف حيث ال يامكن من الشتعري بأوبتاله

 .البرد الشديد 

 

 :و في قرلها

 و يا أمي لماذا تشارين

 لي حذاء ةي يا؟

 و أنت تعرفين أ   قدمي  

 الصغيرتين

 قابلاا  للامد د

 -الهراواتبحس  علرم -

 ةعفي حجمهما

بررر الحز  و السى و اللر اساطاعت الشاعرة هنا أ  تكر  قريتة حيتث 

وبفت متا بتايت إليته يج هتا الصتغيرتا  بستب  الهتراوات و كيتف تري ماتا       



و بايتا ةعفي حجمهما و هي تشتكر لمهتا بطرييتة تفترق الربتف اللتر 

 .كما كانت و هي يفلةالذي هي فيه و تناجيها عل ها تمفف ما بها 

 

 :و في قرلها

 ليس ل   المكا  هنا

 يي  و قذي

 و ليس ل  الماء مثلج

 و الصابر  عملة نادية

 و لكن ل  شعري

 أرراه اليمل

 شعري الطريل

 ..يا أمي 

 شعري الطريل

 ..قد

 ..باه..ق 

بستتب  اليتتذاية فتتي الستتجن و منتتع الستتجينات متتن االراستتا  و ييربتتة 

انعتتدام الصتتابر    تاحتتدث بأستتى هنتتا فتتي الربتتف          المكتتا  و عفرناتته و 

و حسرة و أستف ممتا عاشتاه هنتاك  و تاتألر ل  شتعرها الجميتل امتاأل 

قمتتت   ثتتتر تنتتتاجي أمهتتتا بغصتتتة و بكتتتاء و تمبرهتتتا أنهتتتا قص تتتت شتتتعرها 

برابا واستعة للاأويتل و بلغتة أالشاعرة من خ   هذه اليصائد تفاح .الطريل

 تهكمي ة تروي مشهداً في راية اللر 

 

 في الختام



و أبدعت فتي كااباتهتا فتي التديرا   حيتث " آسيا خليل"يسمت الشاعرة 

كابتتت أحاسيستتها و مشتتاعرها و تجرباهتتا الذاتيتتة فتتي الستتجن  ستتط رت 

 .آالمها و أحزانها و حنينها وأشجانها و آمالها 

اليصتائد خيالهتا الراستع و لغاهتا الشتعرية اإلبداعيتة اسامدمت في بعض 

 .في الربف و المعنى 

جعلنا نشعر بكل الكاابات الذي اسامدمت المشهد الشعري الديامي  كما

 .بيلربنا

و هنتتاك البتتر، و المناجتتاة و الحنتتين لتتذلك الحبيتت  البعيتتد و الطبيعتتة الم 

 .بجبالها و ويودها و ت لها و يبيعها

بداعية بطريية يائعتة تفترق جربة ذاتية لها سطرتها بأناملها اإلالديرا  فيه ت

بداعيتة تتداخل بتين لكنهتا متن خت   لغاهتا الشتعرية و بتريها اإلالربف  

و تعابتر المترأة الكرديتة الستريية  العتام   اإلنستاني تجرباها الذاتيتة والهتر  

       و اليلتتق و الحتتز  و اللتتر  االعايتتا الولتتى الاتتي ذاقتتت متتراية الستتجن و 

 .و هي تأمل بانب ج فجر منير على الرين في ظل  الثرية الشعبية العايمة

 

 


