
 في ساحة التحرير نصب الحرية

إلى    التي يطل عبرها نصب الحرية وهو يتأمل نهر دجلة وجسر الجمهورية-حولت ساحة التحرير في بغداد ت

، حيث يتجمهر المحتجون بين الحين واآلخر ليطالبوا بإصالحات 2003عام  الشعبية منذ مركز االحتجاجات 

، شهدت الساحة احتجاجات تطالب  2019عام  معيشية، ومحاربة الفساد السياسي. لكن مطلع تشرين األول

 .اقيينبإصالح النظام  بإجماع شبابي لم يتقدمه قائد أو جهة، وبمبادرة ثورية القت تأييداً سريعاً من غالبية العر

هذه االحتجاجات حملت معها ثورة اجتماعية لم تكن متوقعة من أكثر المراقبين تفاؤالً، فنفق التحرير الذي يربط  

بين شارعي السعدون والجمهورية تحول إلى معرض للوحات والغرافيتي، وأنفاق المشاة التي أغلقت وأهملت 

رسوم ولوحات فنية على الجدران، وكل ذلك بمبادرات عاماً، عادت إلى الحياة بأرضية وإنارة جديدة و   16طوال  

 ."فردية ودعم بسيط، تلخص مطلبها في شعار "نريد وطنا 

أن اختيار ساحة التحرير موقعاً لتشييد نصب الحرية لم يكن اعتباطا ، فهذا الموقع بالذات يربط أهم شارعين  

، ذلك الجسر الذي جمهوريةواجه لجسر الفي تأريخ بغداد هما؛ شارع الجمهورية وشارع السعدون وهو أيضا م 

 .ينقل البغداديين من الكرخ إلى الرصافة وبالعكس 

وأصبح أحد أبرز   1961وبقي شامخاً في سماء بغداد منذ عام  نصب الحرية للفنّان الراحل جواد سليم صمد 

ال يعرفون  أرى من الضروري شرح  أجزاء النصب ومنحوتاته وذلك ألن الكثير .معالم العاصمة بغداد 

 وكما سيرد الحقا.   . المعاني التفصيلية لرموز المنحوتات سوى أنها رموز تشير للحرية

فكرة نصب الحرية هي الفتة جدارية طولها خمسون متراً وبعرض عشرة أمتار وترتفع عن األرض بستة    . 

 .أمتار من حافته السفلى 

ثالثة أجزاء من اليمين الى اليسار ،تبين الوضع في العراق  الالفتة الجدارية مملوئة بنحت برونزي مقسمة الى  

و التهيؤ لها ودور الجيش في التغيير يوم الثورة ومايتوقعه العراقيون    1958خالل الحكم الملكي قبل الثورة عام  

 . من حياتهم المزدهرة بعد الثورة

و يضم   1958تموز عام  14ي وحده برونزيه يرمز عددها الى تاريخ قيام الثورة ف 14يتكون النصب من 

روايه متسلسله االحداث تبدا بمظاهر الغليان والغضب الجماهيري   ةشخص اضافه للحصان والثور بهيئ  25

 . وتنتهي بتحقيق الثوره  

الوحدات البرونزيه ابتدات من اليمين الى اليسار كما في الكتابه العربيه فتظهر للمشاهد لها بانه يقرا احداث   

ً  الحصان, :أوالً ) لتاليارتيب الرموز البرونزيه على النحو تم ت الثورة.  ً  رواد الثورات,  :ثانيا   الطفل,   :ثالثا

 ً ً  الباكيه, :رابعا ً  الشهيد, : خامسا ً  وطفلها, ام : سادسا ً  الجندي, : ثامنا , :المفكر السجين: سابعا   الحريه,   :تاسعا

الرابع  وأخيرا  الثور, :الثالث عشر الزراعة, : الثاني عشرو  دجله والفرات   :الحادي عشر السالم, :عاشراً 

 (  العامل ممثالً الصناعة واإلنتاج   :عشر

هو رمز عربي لالصاله والشجاعه والقوه حيث يبدو  الحصان والحصان الجامح   في الجزء االول نالحظ

رجال   أربعة براكبه,وحول الحصان يوجد الحصان هنا مفعم بالحيويه يرقد على قائمته الخلفيتين بعد ان القى 

ثالثة منهم يبدون كأنهم يحاولون إسقاط الحصان ، بينما أنتصب    يبدو عليهما التوتر الشديد يرمز الى الجماهير  

  .الرابع لينشر الفتة تعلن بدء الثورة



يبارك جهد اإلنسان في  األمل  والمستقبل وقد رفع يديه البريئتين ، وكأنه    يمثل طفالً    نرى ي غمار هذا التأزم  ف

 . محاولته خلق مستقبل كله حرية وعدل

يد من الثورات على الظلم   د .والعراق قد عرف الع  الحركة تستمر في اتجاه مركز النصب ، تعبيراً عن الثورة

فتات  انسان يتقدم الى االمام وبعدها ترتفع الال  ةتنتظم بصوروولم يقبل أبناؤه وبناته االستكانة على الضيم طويالً  

والرايات الجديده في السماء ثم نرى امراه مشحونه باالنفعال والغضب والحزن ونرى الشهيد وهو محمول  

 . من قبل الجماهير و االم التي تحتضن ابنها الشهيد وتبكي عليه )االم وطفلها(  

بذلك إلى تمرد الشعب على الطغيان في تاريخه الحديث، التي أشترك فيها الرجال والنساء . ويد    نصب رمز ال

الرجل وساقه الممتدتان إلى المجموعة السابقة تستمدان منها روحاً وقوة ، وتجعالن من المجموعتين شكالً  

إلى األعلى ، فتتلقاها "الالفتات"  واحداً ، تتواتر فيه خطوط السيقان في تناغم خاص ، لتؤكد على اتجاه الحركة  

  .البرونزية المحلقة ، والتي في الوقت نفسه توازن الحركة الدائرية كلها

وفي الجزء االوسط من في النصب اللذي يتالف من ثالثه تماثيل في اليمين يطالعنا تمثال السجين السياسي  

رجل مزقت ظهره السياط ولكن القضبان   حيث تبدو الزنزانه في هذا المشهد على وشك االنهيار تحت تأثير 

التنفصل في النهايه اال باصرار وقوه وجهد)الجندي(الذي يظهر في الوسط وذلك اعترافا بأهميه دور الجيش  

 . ( بعد ذلك تنقلب صفحة المعاناة والمأسي لتحل صفحة السالم واالزدهار والحريه1958)ة  في ثور

شعال وهو رمز الحريه و بعد االنفعال ياتي الهدوء فيتوقف الغضب  تمسك م  ةفي الجزء االخير تظهر لنا امرا

والمواجع وتحل الراحه والسكينه في القلوب وتتحول القضبان الحديديه الى اغصان)السالم( ثم امرأتان احداهما  

تحمل سعف النخيل و االخرى حبلى واحدة ترمز للفرات وأخرى لدجلة والتي تحمل أيضاً على أكتافها حزمة  

ن السنابل التي ترمز للخصب في بالد وادي الرافدين مع طفلة صغيرة تحمل صينية مملوءة بخيرات األنهار  م

و ثمه فالحان يرمزان الى العرب واالكراد احدهما في زي سومري والثاني برداء اشوري وهما يتطلعان نحو  

بيرا عن وحده البلد الذي يعيشان في  مسحاة واحدة فيما بينهما تعأداة حرث الرفيقهما دجله والفرات ويحمالن 

كفنه وكذلك هنالك رمز عراقي اخر وهو الثور الذي يعد رمز سومر بينما يظهر الجانب الصناعي في اقصى  

 .اليسار على هيئه عامل مفعم بالثقه يمثل الصناعة واالنتاج وهكذا يعمل الجميع من اجل بناء العراق الجديد 

وهل تحقق ما اراد نصب الحرية قوله وما تنبأ   منذ تشييد النصب  تقييم ماحدث  بعد ستة عقود  اترك للقاريء 

 . به





 


