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ُــ الم  قدمة ـــــــــــــــ
 

َجسديِن يلتحامن، بني  اهٍد وشهيد، يف َطيِف من قلِب التحرير بني ش

شاهٍد اقتات َلْوَعة اجلَزِع، وبني شهيٍد َأْبََصَ املوت خليًل، ُنحدثكم  

 من ُحْرَقته 
ٍ
   .بَأننِي بالدي؛ لعلكم ُتبَصوَن بيشء

 

 

 اآلء رعد جواد 

 
 

 



 

 

 

ــ اإله  داء ــــــــــــــــــــ
 

  إىل األرواح الطاهرة

   ...كان السامءالتي فرح بصعودها ُس  

  .وُكرسْت قلوب أهل األرض لِفراقها 

 

 

 رغد معن آل صالح 
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 مُحاكمة رصاصة 

  
االستجواب، حيُث يقف  يف حمكمِة اآلهلة، عند حجرة املتهمني، بموقع   

ُهناك املُذنب والربيء، سيتلقى اجلميع أسئلة ُُمتلفة، كٌل حسب جرمه،  

ُمسب عليها  تدرب  التي  بالطريقة  جيب  دور  وكٌل  تأدية  ًقا، سيحاولون 

املجني عليه وأن كانوا اجلُناة، ُرغم إن النهاية مكشوفة، فالرب يعرف  

بدوا   ما  ليكملوا  تركهم  لكنُه  هتريجالقصة  األحداث  من  تلَك  ويف   ،

الذي   ما  جاهلة  املكان،  ذلك  يف  ُهناك  وحدها  ترقد  كانت  اهلائلة 

اللوم، وينصبون عليه ا بالغضب وأبشع  ينتظرها، اجلميع يلقي عليها 

   !الشتائم، كأهنم نسوا خطاياها ومل ُيالحظوا سواها 

كان   بالُبكاء،  انفجرت  ثم  بغصٍة  وتبعتها  تنهيدة طويلة  أنينها  أطلقْت 

 مل يكن ذنبي يا اهلل، مل   :موجٌع للقلوب تأن وتَصخ بكل ما فيها من قوة
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الشني الفعل  بمثل هذا  للقيام  بإراديت، لقد صنعوين  بذلك  لقد  أقم  ع، 

 اجتمعت كل املسببات لدفعي لألذى،   

من صنعني أخربين أن عيلَّ إخرتاق أحشاء البرش، وسلبهم ارواحهم،  

ثم  الطريقة،  بتلَك  بُمهمتي، وهَي    لقنني  للذي أطلقني ألقوم  أعطاين 

كثرة   وما  بريئة،  لروٍح  طاهٌر  دٌم  االرجاء،  يف   
ٍ
دماء أنقى  عن  البحث 

   ...فلتساحمني األبرياء يف العراق، يا اهلل

فهذا البلد حيمُل عليه ُأناًسا تعج بقلوهبم حب الوطن، وطنيتهم تلك  

بينهم، فيام  عليها  تربوا  التي  واملحبة  املسلوبة    والطيبة  واالبتسامة 

 نصفها، جعلت الرباءة يف أرواحهم جتذبني اليها،   

انطلقُت يف األرجاء أبحُث ُهنا وُهناك، هذا شيٌخ كبري جاء ليقف مع  

لو توقفُت   الوطن وهو بآخر سنينه، متنيُت  ليهتف باسم  اوالده، جاء 

لريتاح،  ظة ألخربُه إنُه رجٌل كبرٌي يف العمر، وإن عليه أن يذهب لداره  حل

 عليه أن جيلس عىل رسيره، ال أن يقف هبذه األجواء املُزدمحة، ولكني  
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شفاه عىل  املُرتسمة  القوة  إبتسامة  ُأالحظ  وأن  ُمبتعدة  كأنه  تركتُه  ه 

هَي   وإذا  بعيًدا  مشيُت  ثم  الوطن،  كلمة  من  قوته  أتت  يستمد  امرأة، 

الق سوى  يكن  مل  املتواضع،  ابنائها  بغداء  املتظاهرين  من  ُتشارك  ليل 

حينها،   الُبكاء  أردُت  التحرير،  بساحة  توزعها  أتت  خبٍز،  أرغفة 

فأوالدها أوىل بالطعام ذاك، كانت رائحة دمائها حترقني، لكني اردُت  

  :لبحث عن أكثر من ذلك أردُت املزيد، وحينها مررُت برجٍل ُيناديا

  .ليت دمائي تروي أرض العراق، فلتذهب روحي فداًء هلذا البلد -

لديه اٌم وزوجة وأطفال مجيعهم بانتظاره، لكن قبل أن أقرتُب منه    كان

آخر،   أحٍد  عن  مضًيا  للبحث  هلا  فرتكتُه  أختي،  التقطتُه  فيه  الستقر 

ُمرادي...    وعندما  وجدُت  اخرًيا  باالنتهاء،  مني  املطلوبة  املدة  بدأت 

وجدُت األنقى بينهم، من ال يملك وال حتى خطيئًة واحدة، ابتسامٌة  

ظهرت مجيل التي  االسنان  من  القليل  منها  تظهر  عيناه    ة  حديًثا، 

 اللطيفتان، يداه الصغريتان، نظَر ايّل بنظرة رىض وهو ُمبتسم، وقلبي  
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به، حتى خرج نوٌر صغرٌي من جسده الصغري،  عه نحو قلخرتقُت اضال

  :كائٌن أبيض ناصع، لُه ُجناحان صغريان، ويرتدي ثياًبا بيضاء، قال يل

  .ِك، فلسِت املُذنب بل هم من كانوا املذنبني ال علي -

ثم طار بعيًدا بعد إن ودع ُأم الطفل ومسح الدمعة عن وجنتيها، حتى  

نه لكنُه متلص من يدهيا وطار باألفق هَي شعرت به، وحاولت إحتضا 

قد بقيُت بداخله،  نحو السامء العالية حيث يرقد االطهار امثاله، اما أنا ف

، احتضنت دمائه النقية ومن يومها هو نائٌم بسالٍم  مل أسمح هلم بانتشايل

  .وأنا يلعنني كل البرش

م هو  يا اهلل هل كان ذنبي حًقا، ام ذنُب من صنعني أم الذي اطلقني؟ أ

ا باجلريمة، يا  ذنُب الطفل فقد كان بغاية الرباءة، ام لعلنا مجيعا اشرتكن

ذنبة فيها، بل كان  اهلل فلتنظر لقضية رصاصٍة ارتكبت جريمًة مل تكن امل

   .الذنب ذنب البرش

  رغد معن آل صالح 

 نينوى  - املحافظة: 
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   تساقطتْ دمائنا ولم نسقط
  

مات احلب واخلوِف يف أعيننا، حب  خرجنا يف شهر أكتوبر املاٍض وعال

الوطن من جهة واخلوف من عدم حتقيق ما خرجنا إليه، قد أختذنا من  

لنا   منزاًل  التحرير  الشتاء  ساحة  وبرد  الشمس  حّر  من  يأوينا  فأصبح 

جعلناُه مسكنًا، ومل نرتدد يوًما عن ما خرجنا من أجله، نحن قد قطعنا  

زلنا حتى يأخذ كل مظلوٍم وحمروٍم  عىل أنفسنا عهًدا بأن ال نعود إىل منا 

   حقُه، يومًيا وبني الساعاِت هيجمون علينا 

ئنا جتري عىل مالبسنا  يف سبيل أن نرتد ونرجع عام خرجنا إلجله  دما 

وبعضنا قد أنصاب بإصابات  خطرية وتشوه وجهه وبعض أجزاء من  

جسمه، لكن ذلك يزيدنا أرصاًرا وعزًما، قد دفنا حب الوطن داخلنا  

حياة  ومل نعيش  أن  نريد  جنوًنا،  زادنا  بل  اذونا  وما  بنا  فعلوه  ما   هيزنا 

 ، نرغب بعيشكريمة وآمنًة كبقيًة الشعوب قد تأذينا يف حياتنا كثريً 
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هنيء بعيًدا عن التعب واحلزن واألمل  ونرتقي بأنفسنا إىل النجوم، لكن   

رغم الساحات  يف  شهوًرا  بقينا  مستمرة  زالت  ما  بيننا  ما    الَصاعات 

أشاعوه  وما فعلوه من أعامٍل ُمزرية يف سبيل أرجاع بعض االشخاص 

من نياهتم    ويف سبيل تشويه سمعة املُظاهرات لكن عزيمتنا كانت أقوى

  املتعفنة، هّل نرتك بلدنا يف يد املحتل والطامع يف خرياته؟

  ...طبًعا ال

لنا من ومن املستحيل أن نرتك بلدنا الذي نشأنا وترعرعنا فيه، قد أك

تل  واحًدا  الشهداء  تساقط  ماءه،  عذب  من  ورشبنا  االخر  خرياته  و 

  وتلونت الشوارع بدمائهم وُصبغت عىل أسفلتها 

  .شوارعها تتغنى بأسامء الشهداء وأصبحْت 

  

   زهراء حممد الزرگاين   

 البَصة   - املحافظة:  
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 وطني العراق 

 

هِن والضعف. هل ُتعاين ِمن  أراك ََحزينًا، َتٍعيًسا، أراَك ُمّلبًدا بغيوِم الو 

 َحدٍث ما؟

اجلميع من  العراق: أنا من أكثر الُبلدان التي عانت، أنا من ُيساوم َعليِه 

الذي   البلد  أنا  باردة،  بروٍح  أبناؤُه  ُيقتل  من  أنا  وَصوب،  َحدٍب  ُكِل 

تتعاىٰل فيِه رَصخات األَمهات ُكَل يوم ُحزًنا عىٰل دُم أوالَدُهَن املسفوح  

الُطرق البلد الذي ال يسلم فيِه الغني وال الفقري، حتٰى بائع  يف  أنا  ات، 

 .املالبس القديمة أخَذ نصيبُه مني

 اذا َحدَث ُكَل هذا؟ومل _

بِبساطة حتُكمني ُأناس ال تعرف اىل اهلله ِمن َطريق، َفقط   العراق: إلنُه 

   يتوعدون، لكن عندما َيِصلون اىٰل املكان املَنّشود َيتناسون ُكَل يشء،
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ويبقٰى فقط يف أّذهاهنم، َكيَف َسيتم إستغالل الَشعب ورَسقة أمواله؟  

 عىٰل هذا الُكريس الَذهبي؟ َكيف هلُم أن ُيَعمروا طوياًل 

 .أنني ببساطٍة، َبلد الَطمع واإلستغالل

 
 حوراء عبد الكريم 

 البَصة   - حافظة:  امل 
INSTA: - hoor_a.k 
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  !شاهٌد وشهيد

  ! وطنًا، فُقتِل شهيٌد خرَج؛ ليجدَ 

  ...وشاهٌد َرأى فكتَب 

الَعزاء يف التحرير أصَبحْت ضحكُة األَم يف زفاِف ولدها... دمعٌة يف   

! 

    

 رسل حسني 

 ذي قار - املحافظة:  
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 كان ياما كان 
 

كان لدينا بيت مجيل جدًا ومازال اسمة العراق، وقمنا باختيار حديقة  

ا واسميناها التحرير، تقوم  صغرية ومجيلة لكي نقوم بزرع االشجار هب

التحرير كالغابة،   البيت بزرع االشجار اىل ان اصبحت  كل يوم نساء 

ود، وسمينه كل شجرة  من األشجار اساًم مجيل جدًا،  واالشجار كاألس

ول شجرة يف الغابة هي صفاء الرساي، وباقي االسامء اجلميلة،  كانت ا

مو برسعة، لكن يف  ونقوم كل يوم بسقي هذه األشجار اجلميلة لكي تن 

احلكومة،   واسمها  جدًا  مزعجة  عاصفة  علينا  هبت  االيام  من  يوم 

وتسببت بموت بعض األشجار مثل  وقلعت بعض أشجارنا اجلميلة،  

شجار تشوهت مثل شجرة حيدر آل  شجرة صفاء الرساي، وبعض اال

ولكن   احلديقة،  العاصفة عن  أبعدت  البقية  األشجار  ولكن  مرجان، 

 ديقة بدون زهور، وال زالت هذه العاصفة هتدد  بعدما اصبحت احل
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افعل   فامذا  تقاوم،  أشجاري  ومازالت  اجلميلة،  اتيت    إذاحديقتي 

  جمددًا؟

  .أمتنى ان ال تأيت جمدداً 

 

 بسامن حممد اهلاليل 

 الديوانية - املحافظة:  

INSTA: -66bs0 
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 في ليلةٍ شتويةٍ باردة
  

ائها  رٰى َمواطِن َشعُبها، ألرٰى  ُفقرَحدقُت يف إحدى َشوارِع العراِق؛ أل

  هل لدهُيم مأوٰى؟ أم هِبم الربُد ارتوٰى؟

   أعنَدهم َطعاٌم َيسد َرمق ُجوِعهم؟

  ماذا وجدت؟  "ويف الَطريق

 شاٌب يوحٰى من َمظهرِه أنُه بالغ القرون! لكنُه مل يتخطى حتى الثالثني،  

هُيا املُتبطرون، متنعمون  ماَلكم أ"َرمقني بنظرٍة هزْت نياَط َقلبي، قال:  

تَ  املَطِر  َمّر علينا  وعىل روائِح  أنُه قد  َيظن  َيرانا  أما نحُن َفمن  تنفسون، 

  "الُقرون

 في َكالمِه َمّدمع ٌ وِشجون،  َصمُت لربهٍة ألَعي ما َيقول، ف

  َفخاَطبتُه قائاًل: َمن َأنتم؟
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  :َفَرَد ُمرِسًعا ِمن دون أن َيرتك لِنفسِه َوهلٍة للَتفكري

َسواد   لكن  بالعطاء،  املليئِة  الَبيضاء،  القلوب  َأصحاَب  الُفقراء،  َنحُن 

   !ُقلوهَبم َقد َمنَع َعنا الَدواء وَأصاَبنا بالداء

  وَمن َأنت؟ وما َلَك حَتوم يف األروقِة؟ هّل فاقُد شيًئا ما؟َأجبتُه: 

ٌط َليَس  نعم، َأنا فاقُد األَمان، صاِحب النريان والطغياِن، ُمتّخب  َأجاب:

   .َكبقيِة الُبّلدانِ 

دِم   َكالتصاق  بِِه  ُملتصٌق  لكنه  شعبُه  ِمنُه  قاساُه  بالِرغم ِما  َمّوطٌن 

 اإلخواِن،   

   َهل َعرفَتني؟

  ( قا العراأن)

  حوراء عبد الكريم  

 البَصة   - حافظة:  امل 

INSTA: -hoor_a.k 
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 صراعُ الشَبابْ 
   

   حٌب هذا أم خداع؟

ناع؟ كل هذا حيدث ونحن  قيلة عىل هؤالء الُص أم نحن فقط بضاعٌة ث

ما زلنا ُنباع، كيف ُنحدثكم ونحن مهام فعلنا ال ُنطاع؟ حٌب يغزوُه  

والنِزاع، كال نحُن أشبه بالضياع، سنفعُل ما بوسعنا لنسمع  الكرُه 

صوت الَصاع، فالشباُب مل يكن كالضباع بل يسمو بأحىل الطباع،  

سمع الصوَت وسط كل هذا حٌب وأحالٌم وُأمنيات، لكن من ي

العويل والنزاع؟ نحُن لسنا يف حرٍب، لكي يقمعوننا بحجة الوطن ال  

وُنحدُث أنفسنا كُل هذا من أجِل وطٍن ال  ُيباع، ودمائنا تراُق كل يوم 

 حيكمُه الرعاع

.  

  اآلء رعد جواد 

 الديوانية - املحافظة:  
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 ظاهرة التسول

  
استوقفني موقٌف مؤمل، لعلكم  ذاَت يوم كنُت يف مشوار، ويف الطريق  

  ما هو هذا املوقف؟ تتساءلون 

  :ُأجيَبُكم 

  "شارٌع ميلء باملتسولني "

منهم الرجل العجوز اجلالس عىل الرصيف، وُهناَك املرأة احلاملة لطفٍل  

 رضيع،   

َيفقد   الذي  ذاك  والعفوية،  الرباءة  بمنتهى  أطفاٌل  اآلخر  اجلانب  ويف 

بال التوسل  ِشدة  من  يمسُح  ذاتُه؛  واآلخر  منُه،  يشرتوا  لكي  سائقني 

   !السيارات

بيل أن يوفروا لقمِة  يتسولون لكن بمنظوٍر آخر مع حفظ كرامتهم، يف س

عيشهم، ملِاذا هكذا حاُلنا؟ ملِاذا ُيرثى لنا؟ بغض النظر عن ِصدق ادعاء  

 املتسولني أم عكسه، أال حيق لذلك الرجل املُشيب أن يكون وهو بذلك 
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ائلته ومع أحفادِه يقص عليهم بطوالته يف احلياة  لًسا بني عالُعمر جا  

توفر لُه أبسط حقوقه وهَي  ويروي هلم أقصوصة يف غاية احلكمة؟ أن ت 

العيش الكريم مع حفظ كرامتِه، أال حيق لتلك الفتاة أن ُيصان َعرُضها  

أن   الصغري  الطفل  أليس من حق ذلك  الشوارع؟  إهانُتها يف  بداًل من 

بطفول أمتعتهم  يتمتع  حيزمون  وهم  ألقرانِه  ينظر  جعلتموه  ملاذا  تِه؟ 

 ويذهبون للمدرسة بينام هو ُمرتصد

األ  نريان  يف  براءهتم وأسطعت  الشمَس  َقتلت حرارُة  زقِة والشوارع! 

 احِلقد بداخلِهم،  

ماذا فعلتم برباءة أطفالنا؟ وهل تبقى لدهيم براءة بعد تلك املتاهات!  

هنم عاشوا يف رحِم املُعاناة، سوف تؤدي هِبم  يتشوهون ذاتًيا ويومًيا؛ ال

 إىل َجرمٍة وطغاة،  

نريدُ  االنحطاط  من  مدى  أي  تلك    ببالُدنا؟  إىل  ُنعطي  متى  عجًبا، 

التي   األطفال  هؤالء  الواعي،  اجليل  فهم  حُقها؟  املجتمع  يف  الرشحية 

 سوف َتشب والشباب التي َستشيب واملرأة باعتبارها ُنصف املجتمع،  
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   !ضامئر الطبقُة احلاكمة؟تصحى متى س

 

  حوراء عبد الكريم 

 البَصة - املحافظة:  

INSTA: -hoor_a.k  

 

 

 

 

 

 



ـ ــــــــــ وشهيدـــــــــــــــ شاهٌد ــــــ ــــــ ـ ـــــــ ــــــــ  

 

23 

 

   كهرمانا
  

ُمنتصف   يف  هَي  يبلغها  من  بني  أحالمنا،  حتررْت  دجلة  أطياف  عىل 

 طريقُه إىل ُمبتغاة الُعال،  

 بإحالٍم ُمعلقة أشبه بوادي ذي طوى،    "عيل  "ُينادي

   ك يا وطني؟ت نصرُب عىل ُحبيسأل كم من الوق

بنَي   الشباب،  أحالم   ُأمنيات  دفن  ينعى  يوم  وأننُي  ُكل  روح،  أنني 

   !جسد

يركُض ُمرسًعا عىل صوت قرِع الطبول، أطالق    "عيل   "ذاَت ليلة خرَج 

   !النار

  ماذا حصل يا سعيد؟

اليوم يف  متام الساعة الثالثة والنصف ُظهًرا سمعُت بتظاهر، يسعى إليِه  

 الفقري قبَل الغني، السعيُد قبل احلزين؛ ُيطالب بحِق من ُقتَل عىل نصب  
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رية، حترَر من القيود املوثقة بأغالِل احلقد والُسم، نحو نيل احلُرية  احلُ 

  "اهلل أكرب "إلعالء كلمُة احلق، ورفع كلمةُ 

 

  زينب مهدي 

 بابل - املحافظة:   

INSTA: -@warmwarmeyes 
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اق االشتي أنينُ   
  

 بغداد والليايل املوحشات ببعدي عن عينيِك،   

  يا بغداد أيَن عطرك الّزِهُي؟ وأين أنِت 

أن أشم اهلواء فيِك، ُأريد أن أجلس حتت القمر    اليِك، ُأريدُ أنا ُمشتاٌق  

   ...والنجوم، يا معشوقتي ويا حبيبتي

   !كيف ُأكمل حيايت من دونِك 

   ...بغداد، كلاميت ُتغطي عىل الدموع

   .لكنها ال ُتغطي الفراق عنِك 

   ياسني وليد 

 بغداد - املحافظة:  

INSTA@writer_yasen 
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 بعثرةُ الفُراق 

  
يا بغداد، أنا ُمسارع األن اليِك، سأطوي كل أيام الُفراق، سأقُف عنَد  

سالٌم عىل كل من ولَد   مدخلِك الكريم أنشد وأبكي؛ لِغياب عنِك، 

نة األرض إىل جنه اهلل يف  د انتقل من ج عىل أرضِك فق فيِك ومن ماَت 

 السامء 

.   

  ياسني وليد 

بغداد - املحافظة:    

INSTA: -writer_yasen 
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 ثورة التكتك 
 

الشعارات    إذا أيقونة  وكانت  االبتسامة،  رمزًا  اجلزائر  ثورة  كانت 

تكون   وسوف  الثورة    "التكتك  “العربة  املرحة،  ورمزًا  أيقونة  هي 

 العراقية، 

العجالت الثالث، التي كانت رزقنا لبعض  لصغرية ذاته  تلك العربة ا

إسعاف   عربة  وأرسع  أصغر  أكتوبر  ثورة  يف  أصبحت  الكسبة  الناس 

واملصابني من املتظاهرين باملجان، وحتول كل سائق من  لنقل اجلرحى  

سواق التكتك إىل مسعف ذو قدرات صغرية، يقدم اإلسعافات األولية  

ا اإلصابات  ذو  املصابني  يف  ويعالج  إنقاذ  فريق  ويشكل  خلفيفة، 

اإلصابات اخلطرية إىل خيامت    واملصابني ذواألزمات ونقل اجلرحى  

بدم   العربة  تلك  مقاعد  وتلونت  املستشفيات  او  الطبية  املفارز 

 املصابينوالشهداء، تلك العربة الصغرية كانت جزًء مهاًم يف الثورة، 
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الصغرية وسواقها  لذلك نحن مديونني ومطالبني بالشكر لتلك العربة  

 األبطال،

لكل   وشكرًا  ثورتنا،  رمز  يا  لكي  نقل    شكرًا  يف  ساعده  عربة  سائق 

  .لكم ملصابني، شكرًا 

 

 بسامن حممد اهلاليل 

 الديوانية   - املحافظة:  

INSTA: -66bs0 
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 شبابُ بالدي 

  
  َشباُب باِلدي كالرُبكان

  يّثوروا ضد الظلِم والُطغيان 

  عراق ُهم َقمٌر يف فلِك ال

  ُينارصون املبدأِ واألعراق

  ُهم كالُزئبق ثائرين

  سبيلِه ُمٍضحني ويف  

  ُهم باحلَميِة ُمتشاكهني 

  لِنَصِة املظلوِم ُمتناوبون

  يف بالدي ُثقٌب أسود 
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  إعصاٌر إليِه َيتساَرعون 

  ما بنَي مٌد وجزر

  هم كالشالل دوَن َحذر

  نراهم َصباًحا ومساءً 

 ما بني رشوٍق وغروب 

  هذا حاُل ُكل عراقي 

   .ضَد الطاغي نادى َيوًما 

 

  عبد الكريم حوراء  

 البَصة - املحافظة:  

INSTA: -hoor_a.k 
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  حكاياتٌ مُحطمة
  

 هذا ما باتت عليه احلكايات يف بالدي،  

 خالية من االحالم،  

 أضناها األسى وتبخرت آماهلا،  

 والبؤس استباح لُه مكاًنا فيها،  

  وجود له،  بات الفرح حمض خيال ال

 والقهر والظلم جيول يف أركاهنا،  

ُيرثي رفاة   يا اهلل، وشيٌخ  ُتناجي منَك الصرب  بأٌم  يوٍم  يبدأ كل  صباحنا 

 ابنه،  

 طفلة تبكي عىل رضيح أبيها،  

   !كأنام كتب عىل جبني العراق الوجع واالحزان
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 كأنام ُخلقنا كي نعاين،  

  .رمحتك يا اهلل مل نعد نحتمل املزيد

  

   صالح معن آل  د  رغ 

 نينوى - املحافظة:  
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 ...ُملوٌث، ُمعتم، غريٌب، منبوٌذ، مهجور، ُمرهق

 !كبالدي مكسور

..... 

 !يف وطني، حُيرم العزف... وحُيلل قتُل األبرياء

..... 

 :شهيد يگول ألمه

 .يمة اطمنج عليه؛ عريس باجلنة أصبحْت 

..... 

 !مكسورين، جن ضحكة شهيد معلگة بصورة

..... 

املگابر؛ هبيج شبانهنيال  ! 

..... 

 !كليش واگف بالعراق... بس درب الگرب يميش

..... 

 َخلصنة الفرح والروح والكافور، وصبات املغيسل گامت تلمنة 
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..... 

 !ما دام الوطن مكسور... أضل مكسور 

 

..... 

 كرار حيدر 

 بغداد - املحافظة:  

INSTA: -karrarhidare1 
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  عريس الجنة
 

هم  اجلن  عرسان الزواج  ة  متنو  الذي  العزاب،  األبطال  شهدائنا 

حياهتم   عن  باحثون  االعتصام  ساحات  إىل  وخرجوا  واالستقرار، 

عرسان   حق،  بغري  فقتلوهم  منهم،  مسلوبة  كانت  التي  السعيدة 

من   والكثريون  الكناين  نور  و  فاضل  عمر  وهم  األعىل  الفردوس 

نس بأمجل  اهلل  جيازيكم  سوف  األبطال  اجلنة،  الشهداء  جيازيكم  اء 

عظيمة   مرتبة  املوت،  مراتب  أعىل  عىل  حصلتم  أنتم  العني،  بحوري 

الطاهرة   أرواحكم  فذهبت  عليه،  احلصول  يف  بادر  ملن  اهلل  يمنحها 

االمام احلسني عندما كان  الشهداء  بسيد  نبينا حممد،  مقتدي  لتجاور 

حياة   من  أمجل  الفردوس  يف  حياتكم  ستكون  وأهله،  دينه  عن  يدافع 

أن لكم  الدنيا،  فهنيئا  تستحقوهنا   والذي  احلقيقية  احلياة  كسبتم  تم 

 الشهادة، 
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 .يا من رئيت ظلم احلياة سرتى خري األخرة عرسان اجلنة

 

 بسامن حممد اهلاليل 

 الديوانية - املحافظة:  

INSTA: -66bs0 
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 أحالم ثُكلى
  

تلَك زاُل  كربَت عاًما يا ُبني كيف حالك وأنَت حتَت البيداء؟ أال ت 

الضحكات الشقيُة كام كانت؟ فأنا ال أسمعها داخُل منزيل، عندما 

ُأغمُض عيناي أمتنى أن توقظني وحتدثني عن أحالمك، عن تلَك  

الفتاة التي أسميتها أبنتي كنَت حتدثني وُكلَك أمٌل، كنَت تقول سأمأل  

املنزَل بالضحكات، ما بك فقد مألتُه باحلرساِت! أيا تراين أندُب  

أندُب وطٌن ضحى بَك؟ يض أمح  

!  

  اآلء رعد جواد 

 الديوانية - املحافظة:  

INSTA: -@lol_98l 
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  أنا شهيد سبايكر
 

قد خرجُت قبل عدة سنني اىل ساحات العز واإلباء، السرتجع ما قد  

يوًما   افكر  مل  االسالم،  يدعون  من  دخول  عند  أراضيها  من  ُأغتصب 

ارغب   ال  ألين  اجليش  بصفوف  امنيتي  بااللتحاق  وكانت  ذلك،  يف 

بعض   عملُت  خترجُت  وعندما  معامريًا،  مهندًسا  اصبح  ان  الوحيدة 

ألين سمعُت بالوطن قد اغُتصبت أراضيه،  اشهر لكني مل اكمل عميل  

عزيمتي   دفعتني  واملقدسات،  الرشف  عن  يدافع  من  إىل  وبحاجة 

وغرييت عىل البالد عىل االلتحاق بصفوف احلشد الشعبي، وانضممت  

 قاعدة سبايكر،  إىل  

السيارات   بركوب  وخبري  االسلحة،  بأنواع  معرفة  عىل  اين  باعتبار 

اب كان يف صفوف اجليش ودربني عىل  املتنوعة وقيادهتا، وذلك الن  

كل يشء يعرفه، يف يوم من االيام تم الغدر بنا، وخرجنا إىل الشوارع  

 عدة   والقتنا سيارات ُمتلفة، ونزعوا منا كل ما نملك، وقسمونا إىل
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اقسام، منا من ذهب اىل هنر دجلة ومنا ذهب إىل القصور ومنهم من تم  

ب الفرار من  استطاع  قد  للناس قصتنا  نحره، وبطلنا  ايدهيم لريوي  ني 

 ومعايناه من امل وخداع وغدر 

 اما انا قد وقعت بني ايادي االرجاس واصابوين بطلقًة   

 يت  استقرت يف رأيس ورموين يف املاء وانتهت قصة حيا 

 .هناك ومل يبقى سوى أثًر لدمي

 

 زهراء حممد الزرگاين 

 ة البَص - املحافظة: 
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 بَغدِادُ 
 

 َالِعرَوُس َذَاِت َالبِدَلِة َالبِيْضاء 

َصِغري،   َبلِد  مَتِلُك  َبغِداد،  اسمها  َومَجَيلة  َصِغرُية  َمَلُكة  َهنَاك  ،ُكانت 

يِتَ  املُِلِوك  ُكل  َوكان  مَجِلني،  هنَريُن  بُه  هذه  َويِوجُد  َعىِل  َالِسيَطِرَة  ُمنُون 

تَ  َقلبِها، َلكنها  َوَطيِبُة  اُمهلُا َورقَة  جَلِ كِره ان يمتِلكها احد، وبِقيت  امللكة 

َواَقِفة َبِشمُوِخ، َلُكنِهْم مَلِ َيرِتُكوهَا   فكادوا هَلُا  َمُكيدًة إلَسقاٌطهُا، َوأُخِذ  

َاجلُ  امللكة  َولُكِن  أَموَاهِلا،  َورِسَقُة  َواِقفُة  َبَلدها  َوَبقيت  َتستَِسلُم  مَلِ  ميِلة 

اُ  هَلِ َالِذُي َحِصل  َواألمَلُ  مُع  َرغِم اجلُرِوح  اَلبيِضاء  َبدلتهُا  َواِمتِزج لوُن   ،

لون َدِمها َالُزكُي، وَرغَم َجرِوها َبقيِت َواِقفة بذلك َاجِلاَمل، الّ َنعلُِم َهِل  

  الغزاة بغدادمَا َويِأَخُذوِن َبلِدهُا  ِسَتبقُى َوُاقفُة َبشِموُخ اُم سَتِسقِط َيِومًا  

  .َاسِمِك  ملَ اجترأ َعىُل ُكتاِبُة َاِسمُي أماِم َعظِمةُ 

 بسامن حممد اهلاليل  

 الديوانية - املحافظة:  

INSTA: -66bs0 
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 خَضيبٌ شهيد
 

َكورقٍة رابحة بِأيدي الطغاِة والَسالطني، َكوردٍة تلك هَي   أمسى َوطٌن 

سقي املاء ِمْن حقوِل السياسيني، فُتبحر ِذكراُهم يف  َمالمُح شباُبنا، َتست

َمقتِل رفيقُه، ليصبح هو اآلخر   عىل رفوف احلياة، ما بنَي شاهٌد 

 .َخضيٌب َشهيد

 

م عبد الكري حوراء    

 البَصة - املحافظة:  

INSTA: -hoor_a.k 
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 قاتل مرحوم
 

م  يف وطني أب حيرق أطفاله األربعة دون أي رمحة أو شفقة، مل يرأف هب 

  قلبه حتى عندما سمع رصاخهم وهم حيرتقون هبذه النار التي أشعلها 

 والدهم، وأم ترمي طفليها الرضيعني يف خزان املياه، ثم تأيت لتقول: 

 انا فعلت ذلك ألين متعبة! أحقًا فعلِت هذا ألنِك متعبة ؟!  

ما رأينا يومًا أم تقتل صغارها ألهنا مرهقة، أما ذلك الطفل يتيَم األب   

، رضبوه  "محاة الوطن    "ب بطريقة وحشية من الذين يدعون إهنم  تعذ

 كتفوا بذلك!  وقصوا شعره مل ي

أهانو قد  بذلك  وهم  ايضًا،  والدته  أهانوا  أحقًا  فقد  عراقية،  أم  كل  ا 

 هؤالء أبنائك يا عراق؟! 

  !أحقًا هؤالء تربوا عىل أرضَك يا وطني؟

 أما بعد،

  :رؤوسنا خجاًل حينام نقول أن مل يعاقبوا مجيعهم، علينا أن ننزل 
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 .نحن عراقيون       -

 

 رسل حسني 

 ذي قار - املحافظة:  
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 الحُب والدُخان 
 

   ...قبل أم أقولُه لِك بلقيس، عندي خرٌب لِك، لكن  

ألوان مجيلة وعليها   ذات  كانْت ورقة  أقرأهيا،  ُمهيمن  الورقة من  هذه 

الورقة ووجدُت    رسوم عيون وأسمي ُمزخرف بطريقٍة مجيلة، فتحُت 

   ...وردًة بداخلها، ما أمجلها 

   ...بدأُت بالقراءة وانصدمُت عندما قرأْت أوُل الكلامت 

  10/25يف يوم 

الشباب ُتطالب بحقوقها يف مجيع شوارع العراق، هذِه قصة  َخرجْت  

  .أحد املُتظاهرين االبطال، وهَي واحدة من آالف القصص 

الث ذو  جًدا،  مجيٌل  شاٌب  للوطن  ُمهيمن   حُمٌب  عاًما،   وعرشون  الث 

 وُمهتٌم بالفعاليات التّي ُتقام، لديِه جمموعة أصدقاء ُيقدمون ُمساعدات 
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التحرير، كان ُكل يوم يطلُع من الصباح الباكر    للُمتظاهرين يف ساحة  

والديه   عتاب  يبدأ  عندها  الليل،  من  ُمتأخر  وقٍت  يف  للدار  وُيعاود 

  "بلقيس "حبيبة اسمها   وخوفهم عىل ولدهم الوحيد، لهُ 

فتاٌة ُمثقفة واعية، كانْت ُتشجعُه عىل ذهابه إىل املُظاهرات وكانت سنًدا  

 ينتظر خترجها حتى يتسنى لُه   لُه، حُتبه حٌب عظيٌم وُمقدس، 

جًدا   ُمتوتر  الوضع  كان  التظاهرات  أيام  أحد  يف  خلطبتها،  يتقدم  أن 

 ين، ُمهيمن كان وخطر، وُهناك ُسلطات تقوم بقمع واذية املتظاهر 

شاهًدا عىل ُكل تلك اإلحداث ومل ينسحب ُرغم إصابتِه عدة إصابات، 

ال يرتك الوطن وأصدقاءُه  يشتاُق كثرًيا ألهله وحمبوبته لكنه أقسم أن  

ُمربًكا حُمدًثا ُمهيمن بقلٍب   إليه صديقُه ُمرتىض ُمرسًعا  بمفردهم، آتى 

بدخانية :ُمرجتف رأسِه  يف  ُأصيب  صديقنا،  اخلرب    !أمحد  من  ُصعق 

 فركض ُمرسًعا وهو ُيتمتم بداخله بدعاء وُمناجاة للرب بأن يكون  
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وا وجدوا أمحد ُملقى عىل  صاحبهم ما زال عىل قيد احلياة، وعندما وصل 

 األرض وقد  

اخرتقت الدخانية رأسه والدماء متأله املكان! منظٌر مؤمل، إهنار ُمهيمن  

ُه عّله أن ينهض لكن دون جدوى،  ُحزًنا عىل صديقه، يبكي وهيُز بجثت

بعد اليوم الثالث غادَر ساحة التحرير ُمتجًها لبيتُه؛ كي يأخذ قسًطا من  

بخال للمنزل  دخَل  قلق  راحة  بالدماء،  ُملطخة  وثياٌب  ُمتعثرة  طواٍت 

  ...عليه والديه كثرًيا لكنُه مل ينطق بحرف

قه، أخذ ورقة  كانْت دموعُه ُترتجم ما يشعُر به من أملٍ عىل فقدان صدي

افتقدِك   ملحبوبته:  وصيته  ُيدون  وراح  هو  وقلم  غياب  سبب  جًدا، 

لنا وألطفالنا مُ  ستقباًل، أصابني  ُمنارصًتا للوطن وكي نحظى باألمان 

وكيف   وزوجته  والديه  دموع  ارى  وأنا  صديقي  وفاة  عند  الرعب 

حتطمت قلوهبم، ختيلُت نفيس مكانُه ورأيتكم حويل يف نفس املشهد! ال  

تؤملني  حت دموعكم  حلظة،  أيَّ  يف  للموت  ُمعرٌض  فأنا  بعدي  من  زنوا 

 كثرًيا، ال تَصخي عند مويت أغار أن  
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عدي آخر،  رجٌل  صوتِك  الفتاة  يسمع  تلَك  أبقي  تنكرسي  ال  أن  ني 

سوف   هذا  حلياتِك  هنايًة  مويت  جتعيل  وال  أبًدا  تضعفي  ال  الشجاعة 

  .يؤذيني أكثر، أحبِك كثرًيا

ها ورسم عيناها اجلميلتان التّي يرى   ظرف وخط أسمُ وضَع الرسالة يف

والدته   من  اقرتَب  حقيبتِه،  يف  الرسالة  وضع  له،  مثيل  ال  أماًنا  فيهام 

ُمردًدا   يداها  واضًعا رأسُه بني أحضاهنا، أستنشق عطرها بعمق وقبل 

   .بداخله: يعُز عيّل ترككم لكن العراق يف أمس احلاجة إلينا 

 إىل باب املنزل وهو يوصيه أن  الدموع، رافقُه والدهُ تركها بعيوٍن متألها  

هيتم بنفسه وُمساعدة أصدقاءه وأن يستمروا يف ُمنارصة بلدهم ونيل  

 قهم، قبل يديه وعاود لساحات التحرير،  حقو 

اخلرضاء   املنطقة  إىل  تقدموا  شباٌب  وُهناَك  جًدا  صعٌب  الوضع  كان 

 ، حلظتها استغلوأصبحْت املسافة قليلة بني املتظاهرين والشغب 
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بينهم    ُدخانيات  برمي  وقاموا  املُتظاهرين  الشباب  جتمعات  الشغب 

وُعقد لسانه، كل    سقط عىل األرض  !فأصابت أحداهن رأس ُمهيمن

ما كان يشغل بالُه بأن ُينادي عىل ُمرتىض؛ كي يوصل رسالتُه لبلقيس،  

   !حاوَل فتح عيناه، رفع يده لكن قواه مل تسعفه

سمعهُ  ما  يُ آخر  شخٌص  هو  مهيمن    بأن  لُه  قائاًل  ُمرتىض  نادي 

  ...أستشهد

،  جاء مرتىض ُمرسًعا ممسك بيد صاحبه وهو ُيطمئنُه بأنه سيكون بخري

 قبض ُمهيمن عىل يد صاحبه وقال لُه بصوٍت ُمتقطع: يف  

 

   .عندها أغمض عيناه بانتهاء حياته  .حقيبتي رسالة إعطها لبلقيس

 

  تبارك غانم 

  البَصة - املحافظة:  

INSTA: -To__17__to 
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 عراق 

  

 العني عمري، 

 الراء روحي، 

 االلف أحىل الكلامت، 

 الصرب فينا، والقاف قوة 

 هكذا كنا نقول عندما كنا يف ساحات االعتصام، 

ما كان خطأ لنقتل، هل كان ذنبنا حب العراق؟ ام كان ذنبنا ألننا أردنا  

 العيش بسالم؟ 

 ملاذا رصاصكم احتضن أجسامنا؟ 

  ملاذا قناصكم فتت رؤوسنا؟

عىل   اهلل  حياسبكم  وأجسامنا؟سوف  وجوهنا  الدخانية  شوهت  وملاذا 

 فقدت ولدها، وعىل كل   رصخة ام يتيم من أطفالنا، وعىل كل  كل طفالً 

 



ـ  ـ ــــــــ ـ  ــــــــــــــــ ـ ــــــجمموعة ُكتاب ـــ ـ ــــــ ــــــــــ  

 
50 

 

بعلم    مغطى  شهيدًا  اليها  فعاد  زوجها  عودة  انتظرت  زوجة  دمعة 

  .العراق، اهلل ينرض ليكم أهيا الفاسدين

 

 اهلاليل بسامن حممد  

 الديوانية - املحافظة:  

INSTA: -66bs0 
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 نيران مدمعي
 

وسط تلَك الفوىض، والنريان التي أّججت ومل هتدأ، وذلك الدخان 

بحث عن أبنها بني اجلرحى، مل تكن  الذي أرهق لوَن السامء، كانت ت

دماء مالحمه، حتى أنابت منه فأومأ إليه  تتعرف عليه، فقد أخفت ال

ذت تزدجر نحوه ودموعها تنهال كقطرات املطر الشديد،  قلبها، فأخ

طني بدموع كل هذِه األمهات؟ أم أنَك تريد املزيد! كم  امل ترتوي يا و

 حفنة من الورود سرتقد باملقابر بعد؟

 

 رسل حسني 

 ذي قار - املحافظة:  
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 گالو حزن 

 گلنا وطن

 عن أي وطن؟

 ...داقد ضاع س

 قدمنا الشهيد ردوه مديد رصخة أهل 

  رصخة وطن ال

 رصخة حزن 

 رصخة أبو فاگد إبن

 رصخة إبن فاگد أبو 

 فاگد حضن... فاگد وطن

 ...وطن
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 الوطن جيبو  ؟وينه الوطن 

 انطو الوطن ألم الشهيد بس ال تون؛ 

 رصختها تكرس كل گلب 

 رصختها تگطع كل درب 

 ...متيش وتفض

 ما تفض  ال

 متيش وتفض... ال ما تفض 

 ...رفع علم ألجل كل قطرة دمفها هنا شعب ينتفض، يشعل شمع، ي

 نور املفرجي 

 البَصة - املحافظة:  

INSTA: -noor__almifragi 
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 رغيف الخبز وصرخةُ طفل 
 

هبتافات   تارًة  تتعاىل  الناس  أصوات  ُمرعب،  وضجيج  ُميف  هدوء 

مشوشة يتبعها الَصاخ، وتارة أخرى ترسقها الرياح، يف كل مرة أتقرب  

بد أوضح،  بصورة  السمع  السرتق  كثريًا  ببطء  وأتقرب  أتقرب  أُت 

نف وجدُت  حتى  املتهافتة،  األصوات  الناس  متبعًا  من  رسب  أمام  يس 

مرتاصني يف ما بينهم، وكأهنم جداٌر من الفوالذ، حيملون قطعًا بيضاء 

كبرية وأخرى صغرية ممزوجة بخطوط وقطراٌت محراء اللون، وأخرون  

توقفوا   فجأة  مالئكية،  أوجه  ذات  لشبان  صورًا  احلركة  حيملون  عن 

كثي  نار  إلطالق  أصواتًا  سمعُت   بالَصاخ،  أصواهتم  ف،  وعلْت 

الطريق   حافة  عىل  أجري  وانا  األمامية،  اخلطوط  اىل  مرسعًا  ركضُت 

املزدحم، رسقت ناظري احدى السيدات، رغم اهنا طاعنة بالسن، فقد  

كانت واقفة كجبل جليدي وسط النريان، ويف منتصف الطريق حتمل  

 ارتعدت أطرايف واقشعر بدين،   "اهلل أكرب   "طن بيدها شعار الو
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والتف   عيني  فمي  أغمضُت  ضج  فقد  نفيس  أمتالك  مل  األمام،  اىل  تُّ 

بالَصاخ دون إراديت، وكأن روحي ختاطبني ما كل هذا الثبات، فبدت  

الكثري   كلامهتا عىل شكل رصاخ، اضطربت حركة اجلميع وتساقطت 

هذا اجلحيم املرعب، وقبل أن  من اجلثث املزهرة، أردت اهلروب من  

قد اخرتقت كتفي  اتعثر يف احدى اجلثث، أحسسُت بحرارة شد يدة  

األيرس! عند هذه اللحظة مل أفكر يف أي يشء سوى جديت التي كانت  

تنتظر رغيف اخلبز مني، احتضنُت كيس اخلضار ورغيف اخلبز ألضمه  

م أعد أرى  واجعله قريبًا من قلبي، عندها اسودت السامء يف عيني، فل

رج من  او اسمع شيئًا سوى ذلك الصوت احلزين املرتدد الذي كان خي

 :قلبي ويردد 

 !ال تنطفئ، ال تنطفئ

  سالم مهدي 

 ذي قار - املحافظة: 
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 طفلة شهيد 
 

عن أي أملٍ تتحدثون؟! وطفلة مات أبيها حينام كان يدافع عن الوطن  

ا يعود، هل  وهَي تنتظره عند الباب فقد وعدها أن هيدهيا لعبة عندم

، هل  ستبقى بانتظاره؟! أم أهنا ستعلم أنه ذهب إىل السامء ولن يعود

تستطيع نسيانه؟ أم سيبقى فراقه أملًا بقلبها، ستفتقده وتتمنى لو كان  

جانبها، ستفتقده عندما تفرح أو حتزن، ستتأمل عندما تسمع كلمة  

 قربه  أبنتي، لو قاهلا أحدهم لطفلته، ستقول يف كل مرة تذهب هبا إىل

 :وهي حتمل الورود التي تسقيها كل يوٍم بدموِع شوقها 

أريد لعبة أريدَك فقط يا أب مل أعد   -   . 

 

  رسل حسني 

 ذي قار - املحافظة:  
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 الوطن 
 

هذه الثالثة حروف ال نجدها يف يوم  لربام يعود يف يوم ما لكن ال يمكن  

 !ان يرجع حلياته السابقة ابدا

تسكن يف احدى ازقه شوارع بغداد، تعيش    كان يا مكان كان هناك فتاه

خارج املدينة لعالج  مع والدهيا ليس لدهيا أخوان، اضطروا اىل السفر  

يف   والدهتا  بجانب  ترقد  هدى  كانت  الدم،  برسطان  املصابة  والدهتا 

العمل!   عن  تتوقف  األجهزة   أمر غريب!  حصل   حينها  املستشفى، 

لده هدى احلياه مع  جهاز قياس نبضات القلب قد توقف! غادرت وا

رصاع املرض اخلبيث، اهنالت هدى بالدموع عىل والدهتا ألهنا مل تكن  

م فحسب، بل صديقة وأخت، قامت بتقبيلها للمرة األخرية ووداعها،  ا

يذهب   والدها  كان  املدينة،  إىل  رجعوا  الوقت  من  ُحفنه  مرور  وبعد 

أبيها يف  للحرب وتبقى وحيده يف البيت قام بالزواج لكي تبقى زوجه   

 البيت معها، عند ذهاب ابيها كانت هدى متر بأزمة  نفسية وجسدية  
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ا  للعنف  أباها  تتعرض  يسافر  مرة  بكل  أبيها،  زوجه   قبل  من  لشديد 

 للعمل، 

ومل تكن قادرة عىل التكلم ألبيها عن الذي حيدث يف البيت بغيابه، ألهنا  

 : كلمةكانت تتلقى التعذيب والرضب من قبل زوجه ابيها، فرتدد  

 .وأما اليتيم فال تقهر      -

 تنام يف غرفه مليئة باألتربة كانت لرعي االغنام،  

 اب ملاذا تذهب للحرب؟ -

يا ابنتي الوطن غايل، الوطن كالعائلة ان فقدت شخص حزن عليه  -

 .اجلميع

 يا أب هل اراه يف يوم سعيد؟ هل اراه ساملا منعام يف يوٍم ما؟  -

جذروه  - كاجلبل  اخـتل  العراق  ان  االرض  اعامق  يف  تنبت  طويلة، 

 .توازن االرض سينهار اجلبل
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املرة   هذه  تعرف  مل  ولكن  للحرب،  عودته  عند  اباها  هدى  ودعت 

االخرية، فبعد مرور وقت طويل اتى ذلك اليوم االسود، يف اليوم التي  

عىل    تلقت هدى خرب استشهاد ابيها، سقطت كل مهوم الكرة االرضية

 .كتفيها 

تمع اىل الَصخات واصوات النعي العالية ،كانت من بني تلك  وانا اس

 :الَصخات رصخة واحدة الزالت تتكرر يف اذين

 .أب مل يموت، أب مل يموت       -

اىل   أنظر  ذهبت  الصوت،  ذلك  اثر  وارتعشُت عىل  يف مكاين  جتمدت 

يمكنن  ماذا  عيني  امام  تنهار  الفتاه  تلك  فرأيت  أفعل  اجلميع،  ي 

 ألساعدها؟ 

  :يف داخيل يقول صوت 

 .يا رب هال تأيت بأبيها ولو ملرة االخرية تراه يف حياهتا       -
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كيف   ارجتف،  وانا  الباب  اىل  نظرت  جميئه،  عن  اعلنوا  ذلك  بعد  ثم 

حياهتا؟   يف  االخرية  للمرة  والدها  سرتى  كيف  املنظر؟  هذا  ستشاهد 

اه وقد  وداع أيضًا، كيف سرت  دون ان يقول هلا أبنتي اجلميلة، ومن دون

ذهب بقدميه وعادت للبيت أشالئه؟ وهذا هو يدخل بذلك التابوت  

امامها احسست بأن كل يشء تالشى   املرة، عندما وضعوه  لبيته هذه 

الكلامت   تلك  اسمع  والزلت  الشعور  فقدت  حتى  ضباب،  وأصبح 

 :التي كانوا يرددوهنا كثرياً 

 . اهللال اله اال اهلل، ال اله اال      -

اب اهنم  له  نعم  يضحي  يوم  كل  نجده  الذي  الوطن  هذا  العراق،  ناء 

اجلميع الصغري والكبري، تذهب فيه شباب بعمر الورود، وطننا مغلف  

 .برائحه الشهداء 

 آية 

INSTA: -auot_97 
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 سَنابل مُعذبة

   
يف أحدى ليايل التحرير، ُكنُت هارًبا إىل أحالمي، إىل ُأمنيايت السجينة؛  

ني، ُكنُت جالس يف ذلك الساتر ُأحدُث نفيس:  بلٌد رُسَق ملعيّل أحرُر  

  :متى سوَف ينتَص أبناُء العراِق؟ فجاء ُمرتىض جلَس بجانبي وقال

  ما بَك؟  أراَك  شارُد الذهنِ  -

   أحلُم بالعراق -

  :فضحَك وقاَل ُمتسائاًل 

   متى سوف يأيت ذلك اليوم؟ -

   ...ابتسمت لكن كانت ُهنالك غصة

   !يث كان ِسالحنا مخرية وبعض قناين املياه الغازيةا أطراف احلدتبادلن

  :أعطاين ُمرتىض ورقًة وقال يلّ 
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   .عندما تأيت والديت سلمها هذه الورقةِ  -

  :فنظرُت الية وسألته 

   هّل يل بقراءهتا؟ -

  :فرد عيلَ 

   .ليس اليوم، أقرأها غًدا -

   ما به ُمرتىض؟ ؤالت يف عقيل كانْت ابتسامتُه ُمبهمة، وكانْت ُهناك تسا  

ال    املنظر  كان  األصوات،  عىل  إستيقظُت  نائاًم  كنُت  الصباح  جاَء 

   ...يوصف

راكًضا؛   جريُت  القلب،  ُتقطع  وأصواهتم  بالدماء  مليًئا  املكان 

ألساعدهم ألخفف من آالمهم، لكن البعض فاهتم األوان، عن أّي أملٍ  

  !تتحدثون؟! لقد شاهدتم وهم يلفظون آخر كلامهتم
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اجلرحى،    ينقلون  وآخرون  بسلميتيهم  هيتفون  وُهم  أصواهتم  وسَط  

ندما أراهم هكذا تزداُد عزيمتي،  وسَط كل هذا وما زالوا صامدين! ع

   ...بعدها جاءين عالء يَصخ: أيمن ساعدنا أرجوك

كانت مالبسُه مليئًة بالدماء! ظننُت قد أصابُه يشء لكن كنُت ُمطًئا فقد  

  :قال يلّ 

   !قد َدخلت رصاصة يف صدرهَ ُمرتىض ل  -

املسيلة   القنابُل  تلَك  أرى  ال  وكأين  مرسًعا  جريُت  و  عديت  أخذُت 

إىل  لل وصلُت  بأروِحهم،  يصدوَن  الساتر  وراء  شبابنا  كاَن  دموع، 

أمي   ُيردد:  كان  اسعافه،  أستطع  مل  بليغة  إصابتُه  كانْت  لكن  ُمرتىض 

   !ساحميني

  :نظرُت لُه وقلْت 

  :فقال يّل وبصعوبة كبرية  كأنَت أقوى من ذل -
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   .سلم رسالتي ألمي  -

اجلََلَبَة:  هذه  كل  وسط  صويت  وبأعىل  يقمعوننا؟    رصخُت  ملاذا  ملاذا؟ 

   !ألستم من أبناء وطننا؟

يف   املُصابني  ُأعالج  بدأُت  الطرفان   هدأ  املواجهات  من  فرتة  وبعد 

   !لدتهُ اخليمة، وإذا هباتف ُمرتىض يرّن نظرُت للمتصل فإذا هَي وا

ما الذي عيَل فعلُه؟ كيَف يّل أن ُأخربها أهنا فقدت ولدها؟ فأخَذ عالء  

   ...ها بام جرى، كنُت أبكي وأنا أسمُع رُصاخها اهلاتف لُيخرب

يعلم   وهو  وحدها  يرتكها  أن  استحالة  أبنها  بأن  وختربُه  تَصُخ  كانْت 

   !بمرضها 

   ...بعدها أنقطع الصوت

لة ُمرتىض بحالٍة ُيرثى هلا، كانْت والدتُه  وبعد نصف ساعًة جاءْت عائ

  اليوم ليزعجها تبكي بحرقة وخُتربُه بأن يستيقظ؛ ليخربها ماذا فعَل 
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بكالمه وثرثرته لكن ما من جدوى، وكان والدُه يقوُل لُه ملاذا حرمتني  

من ضحكتَك؟ يف يومها مل أستطع النوم أبًدا كنُت سانًدا رأيس عىل أحِد  

أدَخلُت  ورقة  اجلُدران  فوجدُت  والعتي  أللتقط  جيبي  يف   يدي   

   ...ُمرتىض! حدقُت هبا وكيل تردد 

   إىل والدتُه؟  كيف يّل أن ُأسلمها 

ثم تذكرُت كيف حدثني باألمس أكان يعلم ذلك! فتحتها لعيّل أجُد  

أنا ذاهٌب يا أمي، أرجو أن ُتساحميني ألين    "أجابًة فكان حُمتوى الرسالة

وًض عن وداعِك وجًها لوجه! لكنِك أجربتني  أكتُب هذه الرسالة ع

وا  ملرًة  ولو  رأيس  أضع  أن  أرغب  كنُت  الفعل...   هذا  عىل  عىل  حدة 

صدرِك وأن أقبُل يداِك وأقول وأنا أنظر بعينيِك ساحميني  لكن مل أنجح  

وأين أعلم أنِك ستقولني يّل تراجع عن ذلك، لكني لن أتراجع ألول  

العراق وما الذي ُيريُده، سأفعل ما هو  مرة أكرُس قلبِك، سمعُت صوَت  

   ...الصحيح من أجله 
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ن مهِك الوحيد أين بخري لكني  يا أمي سأذهب؛ ألعانق حريتي، أعلُم أ

من هذِه اللحظة بألف خري صدقيني، قلبي يؤملني كلام أتذكُر دموعِك  

أملك،   ما  أغىل  دموعِك  بأن  أعلمي  رسالتي،  ستقرئني  كيف   أو 

   "هلل وحفظهسأتركِك يف أمان ا

   .املُرسل: ُمرتىض 

   ...قرأهُتا كيَف يَعلُم ذلك؟ ما هذا احلمُل الثقيل 

ثقيلة؛ لكي أعطيها  تلَك الرسالة وجدُت والدتُه تبكي،   ذهبُت بخطى

يا أهلي كم تغريت مالحمها، وجدهتا تنعى فقيدها وتقول كيف لَك أن  

 كل كلمة إىل  تذهب دون أن تودعني... دخلُت عليها وقلبي يتحطُم يف 

رأسها   قبلُت  وليدي(   رحية  يا  )آخ  قالت:  إيّل  َنظرْت  عندما  أجزاء، 

بالبكاء، أعطيتها الرسالة دون أن أَتفوه بأي كلمة،   فاحتضنتني وبدأْت 

نظرْت ايّل وكأهنا تسألني أهي من ولدي؟ َقرأهتا وهَي تبكي، إحتضنتها  

 عاقب عىل عمٍل مل  وبدأْت  تبكي هبسترييا وهَي تقول: ما ذنبي أنا؟ أ
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دون   أيرحُل  ولدي،  لقاَء  فأرجو  الرب  عدالُة  هذِه  كانْت  إن  أفعلُه؟ 

   ...يامي األخريِة يف غاباِت احلنني املوحشة عودًة! أهني أ

أريُد   أعُد وسائد األرِق بل  أن  ُأريُد  املشؤم ال  ُأريُد هذا اجلسد  ال، ال 

  .ولدي

 

 االء رعد جواد 

INSTA:-@lol_98l 
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ن كالوطن كُ  

  
يف إحدى أيام أكتوبر احلزينة، املضطربة والفوضوية، بعد ثالثة أسابيع  

من بداية االحتجاجات، ُكنُت عائًدا من املشفى مع والديت، فقد تأخرنا  

وبدأ   مغلقة؛  كثرًيا  الطرق  كل  حيث  املدينة،  أرجاء  عىل  خُييَم  السواد 

واضطراب  البلد  هبا  يمُر  التّي  السيئة  األحداث  األوضاع،   بسبب 

مع   الرصيف   عىل  والديت  أجلسُت  سرًيا،  الطريق  إكامل  اىل  سنضطر 

 أمرأه وطفلة صغرية، نعم فهي ُمتعبة جًدا، وقفنا بانتظار سيارة األجرة،   

ن أتأخر وسأعوُد رسيًعا فقط كي أجلب بعض املياه،  أخربهتا بأنني ل 

ر كبري كان  فور ذهاب وصلُت إىل ساحة احلبوب وقفُت ُمنتصًبا عىل حج 

موضوع عىل حافة ُمنعطف الطريق،  ذهلُت عند رؤية كل هذه اجلموع  

الغفرِية  وسامع هتافات أصواهتم  احلنينة املليئة باحلزن واحلُب، وكان  

ي طغى عىل كل األصوات ليدخل اىل أعامق قلبي  الصوت الوحيد الذ

 نة،  خهبيئة رياٌح ُمغربة  شديدة العصف ذات روائح شبيه بالدماء السا 
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حتمُل يف جوفها اشواًكا حادة، انغرست يف ُمنتصف قلبي ُدفعًة واحدة،  

فقد كان ذلك الصوت  هو ألحدى االمهات التي فقدت ولدها أثناء  

  ...التصادمات الغري قانونية

فجأة تالشى الصوت وكأنُه آخر رصخة هلذه األم اهلزيلة، أردُت البقاء   

األح كل  كانْت  فقد  الوقت  لبعض  يف  هنا  وُمتداخلة  مضطربة  داث 

الرصيف   عىل  جالسة  التزال  والديت  أن  تذكرت  لكني  بعضها، 

بدأت   ظلمة،  السامء  تزداد  أن  قبل  اليها  العودِة  من  والبد  بانتظاري 

واجل الرشطة  عىل  دوريات  السيطرة  حُماولًة   والتجول  باالنتشار  يش 

الطرق،    األوضاع املنخرطة، مهمُت ُمرسًعا قبل أن يقوموا بغلق بقية  

رديئة    ثياب  ذات  الوجه  أغرب  صغري  طفٌل  شاهدُت  عوديت  وعند 

البسيطة)   األلعاب  بعض  عليِه  مقلوب  صندوق  بجانبُه  وُمتسخة 

 خافت ومبحوح عسى  الرخيصة( والقليَل من العلكة، يصيُح بصوٌت 

 طوال اليوم،  
ٍ
أن يأيت أحدهم ويشرتي منُه القليل، أجزُم بأنُه مل يبع يشء

 كثرًيا وجلسُت أمامُه عىل ركبتِي، رفع رأسُه ليِنُظر يّل   تقربُت منهُ 
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بنظراٍت غري ُمبالية، عيونُه مليئة باالمحرار والدموع َتسيُِل عىل وجناته  

املتعلق ة بمحاسَن وجهه، تصفحُت وجهُه بخوٍف  لُتزيِل غباَر األتِربة 

  وتردد 

أ - عليك؟  والداَك  يقلَق  أمل  أسمك؟  هو  ما  صغري،  يا  يأتوا  مرحًبا  مل 

  للبحث عنَك، كيَف لَك أن تبقى ُهنا إىل هذا الوقت؟

نظر ايّل بنظراٍت حادَة مع عيون واسعة وُميفة، حتمُل داخل فضاُئها املٌ  

 وحزٌن ال يطاق،   

   ألتني عن والداي؟قال يّل: هّل س

بأصبعه   أشار  اليهم،   الوصول  استطيع  ال  لكني  متاًما،  خلفَك  إهنام 

من أطراف وجهي، تلَك أمي متد يداها ايّل وهّي تبكي،  الصغري  ليقربه  

يا ُبني ُكن رجاًل،    "وأب الذي  ينظُر ايّل ُكل يوم  بابتسامة وهو يقول:  

 تشكي له، وُكن لنفسك  ُكن لنفسك ذراًعا حتمُل أوجاعك، وصديٌق  
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احلبيب الذي  هتتم بشأنه، ُكن لنفسك املنزل الذي حيتويك، والوسادة  

    .راسك، والوطن الذي يأويك... ثم أهنمر باكًيا التي تسند 

الوطن الذي يأويك... بدأْت هذه الكلامت  ترتدد عىل لساين، وأخذت  

 تشغُل مساحة كبرية يف أفكاري،   

   أن يكون بمثابة الوطن اىل نفسُه؟ أتساءل هّل ُيمكن للشخص 

  كيف ذلك؟

   !ونحُن نشعر بالغربِة واإلهانة داخل أوطاننا 

  يمكن أن يكون تعريف الوطن ومعناه؟كيف  

   نحُن ُندافع عن أرِضنا بكلامتنا وُحبنا ودمائنا، ويف املقابل ماذا؟

 باردة ُمقابل كلمة حق خرجت من قلوبنا  
ٍ
  !ال يش سوى املوت بدماء

فكم من الرؤوس جيب أن تتهشم ليعلموا بأنُه ال يوجد يشء بداخلها 

   !سوى حفنة أحالم بسيطة ووطن
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قيمة  لي جيهلون  واالنتامء  للُحب  معنى  يعرفون  ال  أشخاٌص  أيت 

للوطن   الوالء  ُمسمى  حتت  ويقتلون  وينهبون  يرِسقون  اإلنسانية، 

الوطن   أبناء  ونحُن  الدولة،  ومُمتلكات  العام  األمن  عىل  واحلفاِض 

هباء   نغطي  األتربة  من  خفٌة  أهالينا،  وبدموع  بدمائنا  نشرتي  األصل، 

، واألرايض التي نحميها  وُندافع عنها بكل ما  لةمالمح وجوهنا الذاب

نملك من أجل الضفور والفوز بمساحٍة صغرية؛ لكي نحفظ عوائلنا  

  .ونحميهم حتت أسقف هزيلة ُبنيت من أعامرنا 

 

   سالم مهدي 

 ذي قار - املحافظة:   
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 حكاية وطن 
 

 كان ياما كان يف قديم الزمان، 

 وطٌن عَمت احلروب فيه وفقَد األمان،

ماضيًا، واحلارض أحزان، اَتت األفراح  ب  

 أنترَش اخلوف وذهَب االطمئنان والسالم، 

 ماَت األمُل وحتطمت األحالم،

 أنتهى احلرب ويف الدم تكتُب األقالم، 

 .هذِه حكاية وطني، وأغلب األوطان

 

 رسل حسني 

 ذي قار - املحافظة:  
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 عَجزِ الحروف 
 

 ماذا عن هذه األم التي مات أبنها؟ 

فبكى البكاء معها، وحتى احلزن  قلبها ومألت الدموع عينها،  أنكرَس 

 حزَن ألجلها، 

 !كيف هلا أن تعيش وقد ذهبت معه روحها؟

 ترجو من اهلل أن تراه يف أحالمها،

 !كيَف ألحد أن يشعر هبا وقد عجزت احلروف عن وصف وجعها؟

 

 رسل حسني 

 ذي قار -  املحافظة: 
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 نهضة ميسوبوتاميا 
 

بالد يف  ان  عديمي    حيكى  الرحالة  من  جمموعة  توجه  النهرين  بني  ما 

الدينية   التفرقة  استطاعوا صنع  وجيزة  فرتة  وبعد  فاستوطنوه  االصل 

بني الشعب وطوائفه واديانه املتعددة بل بعضهم عينوا انفسهم شيوخا  

ورجاال للدين بأديان وطوائف متعددة من اديان وطوائف بالد ما بني  

ائفية األهلية بني سكان هذه البالد حتى  ستمرت احلرب الطالنهرين وا

عني املستوطنون انفسهم والة عىل شعب هذه البالد متكنوا من مجيع  

خريات العراق بال متييز حتى ابيح هلم توزيع معظمها عىل بالد اجلوار  

عدم   بوتاميا  ميسو  شعب  قرر  بوتاميا  ميسو  شعب  وذل  جوع  مقابل 

الدخال  واستمرار  هبم  السكوت  بالتحكم  خريات  ء  وسلب  واذالهلم 

بالدهم الوفرية جتمع مجيع من كان شجاع من نساء ورجال و اطفال  

وكبار بال خطة قبلية للخروج كانوا يتشاركون بحافز اخلوف و الذل و  

 اجلوع والسكوت بعد االن خرجت تلك املجاميع فارغة االيدي 
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ا قرر  بوتاميا حديثً  تطالب بأبسط حقوقها من املستوطنني يف بالد ميسو

املستوطنون عدم االكرتاث واالستمرار بام يفعلون حتت شعار )يال كم  

يوم ويملون(  استمرت تلك املجاميع تتحشد نحو ساحات االعتصام  

اختذوا منها مأوى جلراحهم وبيًتا يتعامل فيه كل ثوار ترشين عىل اهنم  

املط احد)  وجبل  امهم  التحرير  متثال  كأن  واحدة  الرتكي  عائلة  عم 

الروحي  ساب االب  خرج  حتى  االرسة  تلك  مُتثل تالحم  جدرانه  قًا(  

العظيم لتلك االرسة متمثال بصفاء الرساي ايقونة النَص صفاء الرساي  

بوتاميا   ميسو  نساء  من  املضحية  والدته  بحب  هام  الوالدين  يتيم 

جاهدت والدته حتى اكمل دراسته وخترج كمعيد جامعي كتب العديد  

القص بحب  من  هنضت  رشارة ائد  حيرك  ألن  جاهدا  سعى  و  الوطن 

الثورة داخل نفوس شعب ميسو بوتاميا بال جدوى لسنني طويلة حلم  

هبذا اليوم احالم اليقظة و بعدها اكتفى شعب بالد ما بني النهرين من  

غرباء   من  البالد  عىل  واالستحواذ  والظلم  الذل  من  الكميه  هذه  كل 

 هم لبالد ما بني النهرين   اقي ويعود اصلادعو الحًقا اهنم من اصل عر
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يدعمهم   كان  ترشين  شهداء  من  الروحيني  ابنائه  بدعم  صفاء  استمر 

التواصل   منصات  عىل  ومنشوراته  معنوًيا  حتفزهم  التي  بالقصائد 

مادًيا   ودعمهم  املال  عىل  للحصول  العمل  حياول  انه  كام  االجتامعي 

بوتاميا   نه عىل  فراًشا حيتضحسب استطاعته اختذ صفاء شوارع ميسو 

تلقى   البالد  بحكام  املتمثلني  اجلدد  املستوطنني  من  هلم  عودهتا  امل 

صفاء العديد من رسائل التهديد بالقتل من جماميع تعود ملستوطني بالد  

ميسو بوتاميا اجلدد حيث اهنم يدركون ان ليس لصفاء ما خيرسه فهو  

أبيات  فرد عليهم بخرس ثنوة ) والدته( ووالده الروحي املتمثل بالعراق  

شعرية من قصيدته دم سامئي والتي اثارت جدال واسعا لَصاحته فيها  

بنقد رجال الدين املستوطنني هلذه البالد قائاًل ) هذه  حدودي تعالوا  

جاهدو بدمي او احرقوين عل اخلطب حيتدم(، اوضح مستوطنني ميسو  

   ايقنوا ان بوتاميا املتمثلني بحكامها ان سكوهتم انتهى عن الثوار حني 

 هذه الثورة لن تنطفئ رشارهتا كام كان يف حسباهنم و )ما ملوا!!( بل  
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تكاتف ابناء الشعب اكثر كرسوا بل حطموا احلواجز الدينية واملذهبية  

البالد فحسب مترد   استعادة هذه  امامهم هدف  بينهم ووضعوا  ما  يف 

  ك الدماء املستوطنني املتمثلني بحكام البالد حاليًا فبدأوا بسلسلة سف 

لنا وسائل االعالم اخلرب عىل   اول شهيد واعلنت  لثوار ترشين سقط 

  25هذا الشكل )قالت وسائل إعالم غربية إن تظاهرات العراق اليوم 

شهدت سقوط أول شهيد بني صفوف املتظاهرين من    2019أكتوبر  

 ” سكني“خالل تدخل عنارص مندسة قامت بطعنه بـ 

بالد ميسو بوتاميا بأن قتلهم    مستوطنو   توقع(   إيران  ضد  هتافاته  خالل  

قتل   بأن  فصدموا  الوراء  اىل  يعودون  جيعلهم  قد  ترشين  ثوار  الحد 

اخيهم من ثوار ترشين زادهم ارصار عىل طرد املستوطنني وازالتهم من  

لقتل   قوات  يرسلون  املستوطنني  بدأوا  واحلكم،  السلطة  عرش 

ان هذا سيعيد ا منهم  املتظاهرين بأعداد كبرية وبصورة يوميه مؤملة ضن

 الثوار ادراجهم حتى عاد صفاء لنا ببيت من قصيدته دم سامئي بعد  

 



ـ ــــــــــ وشهيدـــــــــــــــ شاهٌد ــــــ ــــــ ـ ـــــــ ــــــــ  

 

79 

 

كشفه ألالعيبهم احلقرية باسم الدين وقال:) دم سامئي واريض والدماء  

 فم ويف املساجد  

قرانا ومنتقم  يرشق اهلل فينا كل نافذة ويرشب الشيخ نخب املوت منه  

يح فينا واملدى رمم يف كل دار  الر دم وتستفيق عىل موت مواجعنا وتعثر  

صدى موت ونائحة(، ازداد عدد الشهداء حتى بلغ عددهم حتى االن  

من   عليهم    ٥٠٠اكثر  فرد  البالد  يف  املستوطنني  احلكام  عجب  شهيد 

صفاء بأبيات قائاًل:)عىل املنايا متر الناس يف ضنك ما للمنايا عليها صار 

جيري وهنا  ببعضنا  نلوذ  وبالرزايا  جل  وك  مزدحم  صمم  ضامه  ل 

والرجى عدم حتى   االماين رصنا  يتم  االقاصيص حتكي عن مصائبنا 

 االحاسيس احالما مفخخة تفجر اخلوف فينا والشظى محم(، 

ربيًعا مزهًرا عىل اثر قنبلة مسيلة    ٢٦استشهد صفاء الرساي يف عمر ال  

للدموع استقرت يف رأسه تيتم العراق وثوار ترشين يف استشهاد االب  

 العظيم صفاء ف شهد مجيع سكان بالد ما بني النهرين عىل   حي الرو



ـ  ـ ــــــــ ـ  ــــــــــــــــ ـ ــــــجمموعة ُكتاب ـــ ـ ــــــ ــــــــــ  

 
80 

 

بشاهد   نتمثل  جعلنا  فيها  شهيد  صفاء  وسقوط  العظيمة  الثورة  تلك 

 .وشهيد

 

 نوراملفرجي 

 البَصة - املحافظة:  

INSTA:-noor__almifragi 
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 عثرات وطن 
 

لن نحيا واملذلة جاثمة فوق صدورنا، عبارة ُقلتها وأنا يف أرض وطني،  

األطفال،   رصاخ  أرى  وانا  عيناي،  يف  حمتبسة  الدموع  وكانت  ُقلتها 

وأنا    ُقلتها  أبيهم؟ عبارة  استشهاد  بعد  واردد يف ُميلتي من سريعاهم 

إىل   تنرض  وهيه  حمبوهبا  تشيع  إىل  تنظر  وهي  بكتم،  تَصخ  فتاة  أرى 

الذي ذهب إىل السامء، ُقلتها وأنا أسمع رصخات االم العراقية،    ُحلمها 

 قول بعايل صوهتا: ) مودع باهلل وليدي(،  وهي ت 

  اخ يقول يل )أخوي وين اهلل عليك؟ الصبح جان يمي، وينه أخوي( 

هذِه الكلامت واحلروف كانت سبب كبري يف ارصاري لبقائي مع أخويت  

ا ترشين  من  العارش  يف  بالغروب،  املتظاهرين،  الشمس  بدأت  ألول 

 :اتصل ب صديقي قائاًل 
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 بانتظارك؟  متى تأيت فنحن  -

 .حسنًا، ُنص ساعة وأنا أيت إليكم-

 :ودعتني عائلتي بالدموع وكلامهتم

 )حيفظك الرمحن يمه، حبيب (

 ، )خوية إذا حتتاج يشء گيل رب حيفظكم(

للجميع   ورأيت  التظاهر  ساحة  إىل  وصلت  ساعة  ربع  مرور  بعد 

ظاهرون، كلامهتم زادت من شجاعتنا، أصبحنا هندف بلوحات فيها  يت

 :حقوقنا  عبارات

 ) وطن د ُنري (

 ) عراق بالدم نفديك يا  حبالرو (

 ) للفساد كال  كال  (

 ) العراقلكي حيي  ت نمو (
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مرت هذِه األيام وُكل يوم يوجد جرحى وشهداء أرواح ُقتلت ُبحّب  

وحت واألطفال  والشباب  النساء  رأيت  بالسن  الوطن،  الكبار  ى 

 :يرددون 

 )ُنريد وطن( 

ًا أم صابئيًا، مل ُنفكر بالطائفية أبدًا، كانت قلوبنا  يد واحدة شيعيًا ام سني 

تنبض ُبحّب الوطن فقط، ومثل ُكل ليلة استيقظ عىل أصوات النساء  

وهن حُيرضن لنا وجبة االفطار، وعىل أحلان نشيد موطني، وعىل رائحة  

التي   تبتسم بغداد  ضحكاتنا   الزالت  بني  اليوم  وينتهي  حزهنا،  رغم 

واحزاننا   نعد  وابتسامتنا  فلم  مفاجئًا،  هجومًا  صار  فجأًة  وارصارنا، 

 .نعرف من أين يأيت مسيل الدموع

بأمان،   ثانية  مرة  نغفوا  لكي  األمان  ِسوى  ُنريد  ال  فقري  َشعب  فنحن 

حتتاج السامء    فلامذا ُتَرفِرف األكفان فوقنًا؟ واملوت أصبح كالنجوم ُكلام

 ي؟ الُبد أن يأيت يوًما  ؟ إىل َمتى يا موطنِمن العراق إىل نجاًم رسق شابًا 
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ونأخذ  ثأر دماء شهدائنا َكـثأر َسبايا الَطِف من ُمعاوية، مل أعد اسيطر  

بيشء   أشعر  أعد  مل  عيناي،  اغمضت  جًدا،  اختنق  بدأت  نفيس،  عىل 

ياة؟ استسلمت  سوى ظالم حييطني من مجيع اجلهات، هل فارقت احل

مرة   سأستيقظ  أم  األبد  إىل  نوم  هذا  هل  النوم،  وبعدها إىل  اخرى؟ 

شعرت بأصواٍت بأذين وضوضاء صاخبة جدًا، مل أفرق األصوات أبًدا،  

هذا من هذِه من تكون؟ مل أعلم فجأة وانكب يشء بارٌد عىل جسدي،  

فتحت عيني أرى شقيقتي تبكي وتَصخ ودم خيرج من وجنتيها، وأرى  

تَصخ بأعىل صوهتا، أتساءل ما هبم؟! أرى والدي جالس لوحدُه    أمي

مِل    يبكي بكم  ما  صويت  بأعىل  ارصخ  أصبحت  به؟  ما  ويَصخ، 

اكتافهم   عىل  محلوين  ثم  أراكم،  الزلت  أمت،  مل  حي  أنا  تَصخوا؟! 

أصبحُت   تغيب،  الشمس  وكانت  السالم،  وادي  مقربة  إىل  وذهبنا 

اتركني، لُه  وأقول  الدفان  عىل  اهنا    أرصخ  احلفرة،  هذِه  يف  تنزلني  ملِا 

 !ضيقًة جًدا؟ أتركني

 !دي ملِا وضعني بيد هذا الشخص؟ بدأُت انادي أبأين وال
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ومن ثم رأيُت صديقي، مؤكٌد سوف يساعدين، اناديُه لكن مل يسمعني  

 !فقط يبكي، أنا حي! ملا يبكون عيّل؟ ال أحد يسمعني

وال اشعر بيشء فقط رحلت  انزلوين إىل القرب، واظلمت الدنيا بعدها  

قي الشهداء، ذهبت وأنا كنت  عن هذِه احلياة، ذهبت إىل السامء مع با 

 .أمتنى أن احرر وطني من ظلمهُ 

 .السالم عىل العراق، وعىل من جاهد من أجل العراق 

 

 سكينة جواد 

 كربالء - املحافظة:  

INSTA: -su_mj5 
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