
 !العراؽ حريةو ..والحكيـ الوردي
 (عمي جميؿ الوردي) لحرية والسالـ المناسبة الذكرى السنوية االولى لرحيؿ شاعر 

 محمود حمد

 ..نحف في زمف االلتباس المتعمد

 :حيث

 !حتى صار العراقيوف يولدوف لكي يموتوا..خفؽ الحياة برفيؼ الموت..التبس

الموبوء  التخمؼ الموروث والمتوارثو  ليورانيـووبوءة باالتبست ديمقراطية المجنزرات الم
 !بحمـ العراقييف بالحرية..بالكراىية لآلخر

 !فالمتجولو تجار السياسة ( !وطنية)بػ..التبست الوطنية الرافدينية 

 !االعمار السياسيمشاريع ب..التبست المصوصية المفضوحة

 الرخيصة( العراقييف  )السياسيييف بعض ضمائر سوؽ بازدىار ..التبست الغربة المريرة
 !في االسواؽ االجنبية

 !دـ القتمى يعبنج..ؼ القتمةو سيبريؽ  التبس

 !تضميميةال (المواعظ)بغبار ..الثقافة التنموية أَلؽ سالتب

 !بإنفجار التوحش في الشوارع..التبس ُأفوؿ العقؿ في الرؤوس

 !التبس التحرير باالستعباد



وصمت االىماؿ ..ف صخب التعظيـ والتقديسبي..االموات مّناالتبس َتذكُّر وكذا 
 !واالستخفاؼ؟

الشاعر والسياسي الديمقراطي ورجؿ الدولة ولـ يمتبس االمر يوما عمى فقيدنا 
 السياسية والشعرية المبكرة ادرؾمنذ سنواتو ف..واالنساف التقدمي عمي جميؿ الوردي

 :والسياسي ومضمونو االجتماعي المالـز ل (التحرر ) فقيدنا معنى 

  ُوقربو ا ونواياهاوحجمو اودوره اميما كاف اسمو )ي بالوطف مف َتَحكُّـ االجن تحرر
 !(او بعده

  ُالمادي  – بالمعنى الواسع لمفيـو التخمؼ)الشعب واالنساف مف التخمؼ  تحرر
 (والمعرفي والروحي

 ..دركو او يؤمف بو معظـ حكاـ اليـو مثمما كاف حكاـ االمس وىذا مالـ يُ 

 ضماف بقائيـ في الجوقة  نوأل!(..ومبرر) حتمي  جنبي عندىـفالوالء لال
  !!السياسية التي تدير الفوضى في العراؽ

  نو ألو!(..أىـ مستمزمات وجودىـكونو ) بالنسبة ليـ والتخمؼ ضروري
فرز تطرؼ يُ وال، نتج التطرؼ التخمؼ يُ ف..الى السمطة ترفعيـالرافعة التي 

ويجعؿ منيـ حكامًا ..بغ عمييا القدسيةساالصناـ السياسية والطائفية ويُ 
 !متأبديف

ويختمقوف الذرائع الواىية  (!رالتحر )وف بتسويؽ مفيـو تدميري لػليذا نجدىـ يتشبث
الذي اعتمده الكونغرس ( قانوف تحرير العراؽ) في ر عنوب  عَ المُ ( المفيـو ) ..لتبريره

قتُو  0228االمريكي عاـ  ي الكونغرس االمريكي عاـ ف(  لجنة تحرير العراؽ) ، وَسو 



َستُو دولة المحاصصة عاـ  0220 ذلؾ ..0222وطبقتو مجنزرات االحتالؿ وَكر 
 :الذي يعني( المفيـو)

الى جوقة المتصدع ػ الضاؿ ػ مفاتيح سجف وثروات العراؽ مف الصنـ االوحد  نقؿ)
 (! خاوية تدور في فمؾ المحتؿ اصناـ

ات خالؿ السنو كما ارادىا رامسفيمد ، ( !قةخالّ  )ما شيده العراؽ مف فوضى دموية فكاف 
 الف الدكتاتورية) اف تؤدي الى زواؿ الدكتاتورية دوف ..التي اعقبت الغزو وسقوط الصنـ

 (!..متعددةمتنافرة و  عرقية وطائفيةامست دكتاتوريات تشظت و 

مع ومايجري اليـو في العراؽ مف عبث بمصيره وبحياة ابنائو مف قبؿ القوى المتورطة 
ىو احد افرازات ىذا النيج ..المستورداالرىاب الموروث والمتوارث او  مف قبؿالمحتؿ او 

سحت مموث )وطنيـ مقابؿ حاضر ومستقبؿ الالوطني الذي يسترخص حياة العراقييف و 
 !يأتييـ مف المحتؿ او مف دوؿ الجوار( مغـومو 

في دولة المحاصصة  اقامتو الذيػ  المييبػ الحفؿ ) ولـ اكف راغبا في الكتابة عف 
توفرت لو  بعد افالذي وافتو المنية الحكيـ عبد العزيز لسيد رحيؿ االذكرى السنوية ل

العناية الطبية الفائقة التي يحـر مالييف العراقييف مف الحصوؿ عمى خالؿ مرضو 
بعد اف استنزفت ..مف العمراالخيرة ياـ الميـ في االآمف اجؿ تخفيؼ حدودىا الدنيا 

  (..!عطبت دولة المحاصصة السنوات االخيرة منياأرية تمؾ السنوات و الدكتاتو 

المالحظات التي يجب اف نتوقؼ عندىا ، والتي يتحمميا القائموف عمى  فرغـ الكثير م
عف النزيؼ منذ صعود  كؼوسط بحور دماء العراقييف التي لـ تتمؾ االحتفاالت 

ظيور دولة مع و  0222عاـ  الغزو بعد والً ىَ  تفاقمتالتي و .. 9132عاـ الدكتاتورية 



والمتشبثيف ..ساسييف األمؤسسييا حد أ وفدّ عَ يُ لتي ا..المتخمفةالتناحرية المحاصصة 
 . !عقبت فرضيا عمى العراؽأالمسؤوليف عف الكوارث التي أحد و ..اليـو ببقائيا

 ..حدداً مُ ًً  اقارئ تستيدؼُ  (رسالةٌ )..الف الكتابة

يحتاجوف الى مف  فيـ ال..اىمنا في العراؽىـ  (الةالرس)يدفوف مف ستَ فاف كاف المُ 
 :يقوؿ ليـ

العراقييف  مئاتفيو  قتؿيُ اف االحتفاء بموت ػ عراقي ػ بيذا االسموب الصاخب في وقت 
ىو استخفاؼ بنا ..ماءىـيوميا بصمت متعمد ، ودوف اف تذكر حتى اس

 !!!مّنا واالموات حياءُ األ..جميعا

تقاسمت مع المتحاصصيف اآلخريف ..!متنفذة وحاكمةاسرة ميسورة و حؽ )رغـ اف مف 
اف تحتفي بيذه الحكيـ السيد مثؿ اسرة ( !إرث الدكتاتورية المنقوؿ وغير المنقوؿ

صداـ ) الذي ذكرنا بشعار !(..حكيـ العراؽ) واف ترفع شعار المناسبة ، 
المتجيميف بوجوه بعضيـ البعض ، ..بحضور اركاف دولة المحاصصة!(..العراؽ

 !..متوعديف بعضيـ البعض بالكممات المضمرة والفصيحةوال

 :تذكير الحاكميف..الذي نكتبوواف كانت الغاية مف النص 

ػ اليقرؤوف اال تعاويذ !!الُمنتخبوففاف السنوات السبع اليباب عممتنا اف ىؤالء ػ الساسة 
ءات يحفظوف غير إمالال و ، طالسـ الكراىية حسنوف غير فؾ اليُ و ، التشبث بالسمطة 

فيـ لـ يتعظوا ..اّل ارضاء مف يقؼ وراءىـ خارج الحدودإ وليس في نيتيـ..المحتؿ
 :سالفيـ الذيف استخفوا واىممواأب

 !..قراءة اوجاع الشعب



 .. اوااللتفات الى دماء ابنائو النازفة في الطرقات

 ..او تقميب ىمومو

 !دكتاتوريةد الو آالمو التي اضافوىا الى مرارة عقب لـ يكترث ػ ىؤالء ػ و 

في بناء الوطف  مساىماتووفؽ  منيج التنمية العادلة التي تكـر االنسافولـ ييتدوا الى 
 !الوطنية (الثقافة)وصياغة 

باغفاؿ ( عمي جميؿ الوردي) السالـ و الحرية لكف مرور عاـ عمى رحيؿ شاعر 
قييف يستيدؼ كؿ العرالـ يستيدفو شخصيا فحسب بؿ ..مثمما ُأغفؿ يـو َفقده..متعمد
دولة الطوائؼ ضد  و االحتالؿضد ومف بعدىا ..والمناضميف ضد الدكتاتوريةضيف الراف

 ..التمييزية واالعراؽ

عاما مف اجؿ  سبعيفكرس حياتو عمى مدى اكثر مف ..مف شعبنا مناضالوباعتباره 
وسنعقبيا بإضاءة ..نستذكره بيذه السطور التي سوؼ لف تعطيو حقو..الحرية والسالـ

 !رثو الشعري والنضاليبعض مف ا

، الذي فرضوه عمينا المظمـ والظالـ جعمني اعود لمكتابة عف ىذا االلتباس ما ذلؾ 
واوشكوا اف يجعموا منو بديال لمنطؽ الحياة الطبيعية التي تحياىا امـ وشعوب االرض 

ـُ التي ..المتمدنة ال اف ..مساىماتيـ وصفاتيـ الشخصية المكتسبةمواطنييا وفؽ  ُتَقيِّ
الحديثة التكويف و البدائية ودرجة إذعانيـ لالصناـ ..أخذىـ بمعايير ألقابيـ الموروثةت

 !النعمة

  نو أوك(..َدّقوا الطبوؿ)قصيدتو..نشر شاعرنا في جريدة االىالي 7491في عاـ
 :..عاما 36التي فضحيا قبؿ .. ػ اليـو ػ يحذرنا مف تمؾ الطبوؿ يمقييا



 تأم رواوتآمروا ف َدّقوا الطبوؿ وزم روا

 والحقيقة أظيرُ  ا مواراة الحقيقةرامو 

 ية، والدعاية ُتدحرُ  وغدوا يبثوف الدعا

 فالشعب واٍع مبصرُ  إف واربوا، او مالؤوا

 رُ ستعمَ َمْف حالؼ المستعمريَف فإنو مُ 

ْف تعف ؼ، فيو لٌص أخطرُ   وأخو المصوص ، وا 

 وصديُؽ اعداء الشعوب عدوِّىا المتنمِّرُ 
  7471المولود عاـ ي الوردشاعرنا  ألفو  ًِ وَعبَّد رادتو إكره وفؽ أنشأ ِؼ

وىو كما كاف يحرص في احاديثو معنا ) بنفسو المعرفي والسياسي طريقو 
ولد ونشأ فقد ..!( _ انا صنعت عمي جميؿ_ :يشير قبضتو بوجوىنا ممازحا

في اسرة آؿ الوردي المعرفية المعروفة التي اغنت الفكر العراقي بالعديد مف 
والمفكريف واالدباء والفنانيف والمناضميف والشيداء الحضارة منتجي 
وتفوؽ في دراسة المغة ..احسف ختـ القرآف وىو ابف السادسةو ..الوطنييف

والتحؽ ..ية عمى الطريقة االجرومية القديمة فالقطر فالفية بف مالؾبالعر 
وبكمية الحقوؽ عاـ .. 7491بمعيد الفنوف الجميمة قسـ المسرح عاـ 

واعتقؿ .. 7496وانخرط في النضاؿ الوطني الديمقراطي منذ عاـ ..7499
وعاش .. 7417لدكتاتورية اصغر ابنائو عاـ واغتالت ا..مرات عديدة 

قبؿ مف في بناء وطنيـ الطبيعي عف دورىـ  او ُمبعديف يفُمالحقوأسرتو 
وانضـ الى حركة السمـ عاـ ..يومنا ىذاحتى المتعاقبة  تمييزيةاالنظمة ال

، وكاف مقررا لمجنة  7494وانتخب عضوا في مكتبيا الدائـ عاـ .. 7497
ومنع ديوانو المطبوع الوحيد ..7494بغداد لمحزب الوطني الديمقراطي عاـ 



مف قبؿ انقالبيي شباط الذيف وجيوا مدفع احدى دباباتيـ ( ع الفجرئطال )
 االخريف االى باب بيتو المتواضع في الكاظمية ، واعتقموا احد ابنائو والحقو 

مف اسرتو ، مما اضطره لترؾ الكاظمية والمجوء الى منطقة اخرى في بغداد 
اولئؾ االنقالبييف المتوحشيف الذيف (..!الحرس القومي)بعيدا عف عيوف 

 كانوا يحظوف بدعـ اومشاركة اومباركة العديد مف اركاف دولة المحاصصة
 !التي ُيراد فرضيا عمى العراقييف..اليـو

والبيئة االسرية ،  ميلثراء التراكمي المعرفي والنضالي والقيّ وبفعؿ ىذا ا
عراؽ اىؿ ال ؿوقتمكف مف استقراء مايدور في ع..العريقةالثقافية 

ودحرىـ ..تيـ الحروب طحنو ..الذيف نيشيـ البؤس ..الوالدةمنذ المذعوريف 
 !ضمره ليـ خصوميـبما يُ  تنبأو ..قمعيـ التسمطو ..التخمؼ

 ػ ىذه ػ وكانو اليـو بيننا يصؼ 7491المستعرة عاـ يو يكتب عف الحرب ف
 :لكنو لـ يستسمـ لميأس..اليأس وااللتباسو  بالخوؼالمثقمة  االياـ

 الحرب طالت، ايف عيد السالـ؟  :قالت وقد الح عمييا السقاـ

 ايف خياؿ الشاعر الحالـ؟  ايف زماف االمؿ الباسـ؟

 يائـ؟وايف حمـ العاشؽ ال  ايف ىدوء الطائر الناغـ

 ؟سالـمف ، ايف الفايف ايف األ  يا طرا لييب الخصاـاودى ب

 ونار حزف في الحشا تضـر  سى مفعـقمت وقمبي باأل

 :تسجـ اكتميا عنيا ، فال تكتـوعبرة مف مقتمتي 

 !البد مف يـو يعود السالـ التيأسي ، فاليأس موت زؤاـ



 لمواجية وداعيا الى ا..دنا مع غاصبي حقوؽ الناسامثمما لـ يكف مي
كاشفا ..فاضحا فساد السمطة ولصوصيا الكبار والصغار  ..النتزاع الحقوؽ

مسؤوليتيا المباشرة عف حرماف الشعب مف ابسط مستمزمات الحياة 
درؾ مكنوناتو والمُ بوىو الوطني المعتز بشعبو ووطنو والعارؼ ..المتمدنة

 الراقدوف مف كي يستيقظ..ع االجراساليترؾ مناسبة ااّل ويقر ..السباب تخمفو
فيو القائؿ في قصيدتو ..والغافموف عف نوايا المستعمريفسبات االستسالـ 
 : 7499المصرية عاـ ( الفجر الجديد) التي نشرتيا مجمة

 فراح ينتيؾ االعراض والخفرا في رأس شاربيا إف عربدت خمرةٌ 

 كي تستأصمي الخطرا( الد ف  ) بؿ حّطمي  التسأليو رجوعًا عف غوايتو

 باعوا الضمائر كي يقضوا ليـ وطرا مبي العدؿ مف قـو سماسرةالتط

  أكؿ الضعيؼ ، وشرب الدـ منفجرا التطمبي العدؿ مف قـو عدالتيـ

**** 

 لكف لغير َبنييا الظؿُّ والشجرُ  ارض الفراتيف بالجّنات عامرة

 تترؾ سوى حشؼ تيزا بو البقرُ  مشت عمييا يد المستعمريف فمـ

 وضوؤنا في الميالي النجـ والقمرُ  لعراؽ جرىومنبع النور في ارض ا

 ويخشع القمب واالبصار تنكسرُ  يالطخة العار كـ يندى الجبيف ليا

 مافيؾ مف ىمـٍ لمحؽ تنتظرُ  ياشعب ويؾ أِفْؽ مف سكرة صرعتْ 



تنا  ولالجانب في تفريقنا الوطرُ  داُء الَتفرُِّؽ قد اودى بعز 

 لمخارج ، فإف الحكاـ لـ يتركوا نة يَ الفاسدة الُمرتَ  اتومنذ نشوء السمط
ثوىا واخضعوىا لمآربيـ لمتسمؽ الى السمطة او التشبث  حاضنة إاّل ولوَّ

بسطاء ) الستغفاؿ وتضميؿ جموع ( الديف)بما فييا التبرقع برداء ..بيا
لمثراء غير المشروع ( سوؽ)والمتاجرة بالسياسة كػ!..مف الناس( الوعي

 ! والنيب المفضوح والخفي

إاّل اماـ حشود في حياتو قصيدة  مؽِ الذي لـ يُ )ف شاعرنا ليذا كا
 والُزىدالُمضمِّْؿ الوعظ ) يزيح نقاب ( او في مجالس أىؿ الفكر..الجماىير

عف وجوه السياسييف المتاجريف بمصائر الناس والناىبيف لثروات  (!الزائؼ
 .. الشعب مف اجؿ مصالحيـ االنانية الضيقة

 :ورديكتب شاعرنا ال 7493في عاـ 

 فكاف عميو في خسارىـُ الخسرُ  وقد لعبوا بالشعب لعب مقامرٍ 
 ؟وىـ في نعيـ دوف تصويره الفكرُ  وماذا عمييـ اذ يبيعوف شعبيـ
ف كاف مادانوا بو العسؼ والقسرُ  فيـ في مجاؿ الديف درع وقائو  وا 
 اف شكؿ االمرُ ( البيع)يجيدوف فف  وىـ في مياديف السياسة ساسة

 وفي سمعيـ عف وقع شكواىـ وقرُ  وع بمرصدعيونيـ بيف الجم

 الى جانب مخالب القمع  دجؿال وسائؿبمختمؼ  فاسدةنظمة الاال  تتموف
ػ عمى خاصية التوحش في مواجية فكر التغيير  لكنيا تجتمع ػ جميعيا..

مطالب التحوؿ االجتماعي التقدمي التي احباط  تمتقي عمى نيجو ، التنموي 
ففي قصيدتو ..الداعي الى التداوؿ السممي لمسمطةيمثميا التيار الديمقراطي 



في االحتفاؿ الذي اقيـ في حضرة الشيخ الكيالني تأبينا لشيداء التي القاىا 
 :يقوؿ..7491/كانوف الثاني /11وثبة كانوف 

 !باحا؟أبوجو بنيؾ اي دـ  سمي بغداد مف شير السالحا

 لعرضؾ اف يياف ويستباحا؟ ي شبيبة قتموا فداءاأو 

 ب الصالحا؟مِ لحاؿ بات يط   ا يبتغوف سوى صالحٍ اكانو 

 المتيـ ، وقد نزفت جراحا؟ وكانوا ينشدوف سوى ضماد

 بنادؽ طغمة ركبوا الجماحا؟ تحصدىا مسالمة جموعاأ

 عمى الطرقات عسفا واجتراحا؟ وتنشرىا ميشمة رؤوسا

 ىي االغالؿ معنى واصطالحا؟ (بنودا)اذنبا كاف رفضيـ 

 !القى ارتياحاا سعى دأبا وم واجراما ىتافيـ بشعب

 ؟عمى سفؾ الدماء غدا وراحا اتُقَتُؿ امة ليعيش رىط

 ولـ ..ولـ تكؼ جسور العراؽ عف احتضاف شيدائو عمى مدى تأريخو المرير
ولـ ..ء مف ابنائو مف اغتصاب االماف مف ازمنة اىموينقطع فحيح األذالّ 
و العراؽ اف تتمفع يوما عف وج شنات التي لـ تختؼِ األيترؾ شاعرنا لتمؾ 

نذرىـ مف كارثة الفتنة وكأنو اليـو يخاطب بغداد واىميا ، ويُ ..ريْ بثياب الطُ 
التي قسمتيـ مثمما كؿ اىؿ العراؽ الى ( التفرقة ) التي يتخبطوف فييا،ىذه 

اقواـ وطوائؼ ، تفصميا جدراف الكراىية ، التي انشأىا االحتالؿ واالرىاب 
 !ودولة المحاصصة



اماـ االلوؼ مف ابناء الكاظمية ( قؼ عمى الجسر)بقصيدتو  فيو الصادح
 ..:1/6/7491بيف شيداء الوثبة يـو أالمحتشديف لت

 جرحؾ الدامي، ولـ يرقأ شفاءا ،ولّما يمتئـ(بغداد)ايو 

 مف َخناٍؽ نفسا ُيْحيي الذماءا ،ولما ُترجعي(بغداد)ايو 

 المغرُض الطامُع دّسًا وافتراءا ،ولّما يأتمي (بغداد)ايو 

 ءاتبثُّ العدوا وحزازاتٍ  تفرقة( اذناُبوُ )نفثْت 

 ولِؾ العقبى ابتداًء وانتياءا فأحذرييـ واقطعي دابرىـ

 وابعثي الحرية الحمراء في االرض تحيييا طعاما وكساءا

 تياوى حمـ ..والعرقية واالذعاف لالصناـ الطائفية..بيف االذعاف لمدكتاتورية
 ..العراقييف التاريخي بالحرية والرخاء

ابو ) رصد ..وبحسو السياسي الوطني والتصاقو بمصالح ومصير شعبو
اال وىو ..ذلؾ الوباء الذي استوطف في ارادة ضحايا االستالب( الحسنيف
لطالما ىدر صوتو و ..في مواجية الظمـ والظالميف ( النحيب)الركوف لػ

لممستعمريف جج فييـ جذوة الرفض أادؽ في الجماىير يُ الشجاع والص
 .. وعمالئيـ
 في الحفؿ التابيني لشيداء الوثبة الذي اقيـ بجامع الحيدر خانةفقد دعا 
ومبشرا بميالد لتحرير الوطف واالنساف الجماىيري ( النضاؿ)الى ..7491

 (..:الى الموت) قصيدتو  مف خالؿ..د بخيرات وطنووطف حر وشعب َيسعَ 



 وال بالمدامع دحر العدا فما بالنحيب تناؿ الحقوؽ

 تداس القيود ومف قيدا ولكنما عف طريؽ النضاؿ

 لندركو ساميا مقصدا سنسمكو شائكا مسمكا

 اذا الشر في رأسيا عربدا ونقتص مف طغمة عربدت

 االسودا( وتاريخ)ونمحؽ  ونحبط مايبتغيو العميؿ

 داوغأ وغداً أذنابو أو  (مستعمر)ونقطع دابر 

 داعَ سْ بخيراتو مُ  وشعباً  ونبعثو وطنا ىانئاً 

  فةالفي ىذه المرحمة ونحف ) التي تموثت فييا صورة ..مف تاريخنا ُمَجوَّ
( النضاؿ الوطني) واندثرت مفاىيـ  (!رجؿ الدولة) ت مكانة ردَّ وتَ ( !السياسي

د االفؽ وتمبَّ ..تحت ركاـ التبعية لالجنبي او خمؼ دخاف االرىاب الخانؽ
نذكر باعتزاز ..طامع الدنيئة عمى حساب وجود الوطف ومصالح االنسافبالم

وموقفو الفكري والنضالي سديدة ، الرؤية شاعرنا الوطنية واالجتماعية 
غير الميادف لممستعمريف والسياسييف المتخمفيف والحكاـ المتماسؾ و 
 في منذ خطواتو االولى في طريؽ مواجية االستعباد واالستبدادالرجعييف ، 

دوف اف ييفت نار الشوؽ االنساني لرفيقة ..العقد الرابع مف القرف الماضي
 ..عمره

شييد عمو ػ  ابنة) الى قرينتو  7494عاـ كتب ..مف زنزانة السجفف
عبد الوردي ، خطيب الصحف الكاظمي الذي السيد عبد المطيؼ ػ ! المحراب

لدخوؿ الصحف  ُـّ يِ وىو يَ  7494اغتالتو يد االرىاب ػ جماعة الخالصي ػ عاـ 



والذي تغافمت عدالة السمطة الى ..الكاظمي إلمامة المصميف لصالة الفجر
 :(!اليـو عف تقديـ قتمتو لمقضاء

  اقسمت بالشفؽ الحبيب تبددت عنو الغيـو

 وبجذوة تحت الرماد يحؼ مركزىا اليشيـ

  وبنار محتدـ الكفاح وقودىا الباغي المئيـ

 اثيـوبساعة فييا االثيـ يمومو رجس 

  عظيـ ـٌ سَ وبفجر يـو الكادحيف ، وانو قَ 

 ماناؿ ضيؽ السجف مف عزمي وال القيد الجسيـ

 !لكنني بتصوري لشقاؾ تضويني اليمـو

  اف لـ يكف المثقؼ مقتدرا عمى تفكيؾ الفوضى ميما تشابكت في بيئتو
فانو ..، وماىرا في منع تمؾ الفوضى مف التسمؿ الى منظومة فكرهوزمانو

نا ر عفكاف شا..لتسعيرىا حيؿ الى وقودٍ تيار تمؾ الفوضى ويستسينجرؼ مع 
، وشاعر متصٍد لمتخمؼ بكؿ الوانو ، وانساف  ديمقراطي سياسيالوردي ك
حد رواد أخارج غبار الفوضى وذو رؤية متنورة لفؾ تشابكاتيا ، و تقدمي 

حركة التغيير الجذري لجميع انماط االستعباد السياسي والفكري 
كؿ مناسبة لتحريض الشعب عمى كسر قشرة الخوؼ  استثمر م..واالجتماعي

 !..وُمحددًا اسباب المحنة ومسببييا وطريؽ إستئصاليا..التي تكبؿ ارادتو



القى الشاعر قصيدتو في  7491في احتفاؿ الجبية الشعبية المتحدة عاـ 
 :جاء فييا(..7411 حزيرافثورة ذكرى )

 شرع سادرومجمس تشريع بو ال حكومة شعب التمثؿ شعبيا

 المغامر( البيمواف)يعّدؿ منيا  وفي كؿ يـو لمقوانيف حالة

 فميس حريا اف يسود المكابر فيا لعنة الشعب احرقيو ورىطو

 واف ىي اال غدوة وتآمر والشعب لـ يقؿ( قاؿ الشعب)يقولوف 

 قد امتؤلت اكراشيـ والقناطر واف ىي اال طبخة مف نتاجيا

  ِفي كؿ مناسبة داعيا لمسالـ والوئاـ بيف  كاف صادحا..يد السالـرّ والنو غ
وئاـ الذي نحتاجو اليـو اكثر مف حاجتنا لمساسة المعروضيف ذلؾ ال..البشر

اولئؾ ..دوؿ الجوار( اسواؽ ) المحتؿ و( بورصات)لمبيع والشراء في 
بالتجائيـ لمخارج طمبا لمدعـ والعوف السياسييف الذيف اىانوا العراؽ 

مصوص الدولييف واالقميمييف ُمباحة لالى شركة  الوطف واحالووالتزكية،
بشكؿ لـ يسبؽ اف شيده العراؽ او اي بمد ..المتعددي الجنسيات لمساىميفا

جدي سياسيوه التزكية ستَ ىؿ سمعتـ او قرأتـ عف بمد يَ !)ُمستقؿ او ُمستعبد
مف الدوؿ االجنبية البعيدة والقريبة ويستقووف بيا لرفعيـ الى 

في المحافظات  احدا منيـ يجوؿ عمى ناخبيو نرَ ـ لفيما !..السمطة؟
مسؤولوف عف حرب االبادة التي ػ ولغيره ػ وىـ لذلؾ !!!!(..لالستقواء بيـ

 ..تطحننا عمى مدار الساعة

 :الوردي يقوؿ..7499التي القاىا عاـ  (ا نطالب بالسالـنّ إ)في قصيد 



 يمعبوف؟( المحمة)ارأيت اطفاال بمنعطؼ 
 لة يسرحوف ويمرحوف،الىيف في دنيا الطفو 

 آمالنا إذ ينشأوف، اوالدنا اكبادنا
 ء ومالحروب ، وماتكوف لـ يعرفوا معنى العدا

 تحت القنابؿ ييمدوف؟ امف المروءة انيـ
 !مة واالبوة كالحطاـ وتعود احالـ االمو

 ! انا نطالب بالسالـ (عصاـ)فممنع ىذا يا

  َبسبب انشغالو ..قراطيالحزب الوطني الديم( يسار)الشاعر الوردي  ؿَ ثَّ م
ونتيجة نشأتو كعامؿ كادح ..الفكري والسياسي بيمـو الفقراء ومصالحيـ

،وتعبيرا (.. اليدوي كصائغ وىو ابف عشر سنواتالعمؿ حياتو ببدء حيث )
عف تراكمو المعرفي ذو المضموف االجتماعي التقدمي، وانعكاسا جدليا 

ره كأحد رموز حركة السالـ التي تألقت في دو  لثقافتو االنسانية الموسوعية
 ..في العراؽ

النضاؿ مف اجؿ وأضاء فييا حتمية الترابط بيف  الّ إلذلؾ نراه لـ يترؾ فرصة 
التي يتعاضد ( المفاىيـ)ىذه ..التحرر االجتماعيبيف السيادة الوطنية و 

شاعة ..العمالء والمتخمفوف واالرىابيوف عمى طمسيا مفاىيـ اإلذعاف )وا 
  !..(لمماضي الموبوء بالكراىية ءاالنكفا لممحتؿ او

احتفاال  7499الحزب الوطني الديمقراطي عاـ  في االحتفاؿ الذي اقامو
 :قاؿ فييا(..اقوى مف الموت)القى الشاعر قصيدتو ..بذكرى ثورة العشريف

 نبافيّزوا لدى مستعمر ذَ  الا ذُ   لوال طغاة قد انحطت خالئقيـ



 صباغبا يشكوا وال نَ وكاف السَ  لكاف لمشعب شأف غير ماعيدوا

 مف شر ماابتدع االرىاب او كتبا  (انظمة)و ( قوانينا)قد اثقموه

 حتى انثنى نصبا مف كيدىـ تعبا  وارىقوه كما شاءت مطامعيـ

 خيراتو تمؤل الودياف والكثبا وطف عجبت كيؼ يجوع الشعب في 

 لعبوا كما يشاؤوف في نعمائو لعبا  لوال سياسة مأجوريف قد 

  ة في تحرير أشاعرنا الوردي متقدما جيمو في رؤيتو لدور المر لقد كاف
في ىذه االياـ الرّثة التي تعود فييا المرأة وما أحوجنا لموقفو ..الوطف وبنائو

 ..!!مرأولي األيستحي منيا ( عورة)الينا في صورة 

 :7496اذار عاـ  1ة أفيو القائؿ في احتفاؿ يـو المر 

 بؿ انِت اسمى ِرفعًة وعالءا  (ااسماء)وال ( جانداركا)ال، لست 

 نصر ابنيا فتحارُب االعداءا  اسماُء قد صبرت ولـ تنزؿ الى

 بمسم حيف تحم موا االرزاءا  اىواؿ الوغى( جندرؾ)وتقح مت 

ِِ مف الشبيبة ُعز ال  ولقيِت اىواؿ الم ظى عزالءا  وحشدِت انِت

                            *** 

 جنحًا ، ومّد عمى الجموع رداءا  جىاذ نشر الدُ ( بساحة السعدوف )و

 الدامي ، وتمسح دمعة وطفاءا  تمسؾ جرحيا( بغداد)وترن حت 

 عـز يمدُّ اليائسيف رجاءا   في( قاعدة التمثاؿ)ورقيِت 



 حتى ُتديؿ مف الطغاة لواءا   وحمفِت اال تستقر عريكةٌ 

 اءالقيادٍة قد تعجز االكف   أدركُت فيِؾ قيادًة وكفاءةً 

  كانت قضية الحرية ورغيد العيش لجميع الناس غاية اليخمو منيا نص
ثرى بو ألقاىا ، والحوار شخصي أشعري كتبو ، وال كممة سياسية 

( داىاسِ )و..النصوص (ةحمَ لُ )وفضح المسببيف  المسبباتوكانت ..الجالسيف
 عدـ مبشرًا دائمًا باألمؿ القامُ ..مف االسباب والمسببيف بياف الطريؽ لمخالص

 ! الفجر الجديد

القى الشاعر مف االذاعة العراقية ببغداد قصيدة  7491/ 1/ 11بتاريخ 
 :جاء فييا (وترعرع االمؿ الحبيب )بعنواف 

 رُ زوّ لص ، وذا باغ ، وذاؾ مُ   ت بال شرؼ فذارَ وعصابة اثْ 

 نكرُ المُ  واستنكروا الشكوى ، فعـ   وموارداً  حكروا البالد مصادراً 

 رُ شعب يجوع وامة تتضو    النعيـ ودونيـ نيفابطروا اف

 ويياف عندىـ الَنصيح المبصرُ  اعمى الضالؿ عف الصالح عيونيـ

  نسخيا  7493عاـ  (الرابطة)في مجمة ( لمف المجد ) عندما نشرت قصيدتو
ومف يقرأ ..الشباب الجامعيوف ووزعوىا بيف الطالب كمنشور سياسي تعبوي

 الموبوءحاؿ العراؽ وشباب العراؽ في زماننا سطورىا اليـو يعتقد انيا كتبت ل
الزماف الذي ُتدحر فيو العقوؿ وُيرفع فيو الجيؿ الى عرش تقرير ..ىذا

 :فيو القائؿ فييا..(العباد)مصائر البالد و



ـُ أمُؿ المعالي  إيٍو شباب الرافديف فأنت

 ىذي بالدكـُ الحبيبة رىف أعباء ثقاؿِ 

 د الرجاؿىي كالعروس الُطْير مز ؽ سترىا كي

 باتت تضّمد جرحيا المكمـو بالدمع المساؿ

 ومضت تكابد ما تكابد مف صدوٍع وانخذاؿ

 عبث الخريؼ بيا وكانت قبُؿ وارفة الظالؿ

 الزىرىا مثؿ الزىور وال الدوالي كالدوالي 

 عصؼ الزماف بيا وأوسعيا نصااًل في نصاؿ

 ال ، ىذا خياؿ في خياؿ: استقم ْت ، قمت: قيؿ

 !؟(أبو رغاؿ ) وفي مرابعيا يجوؿ  أَو تستقؿّ 

  قبؿ اكثر مف نصؼ قرف كانت وحدة المصير والمصالح بيف عماؿ العراؽ ،
صّناع وجوده الحديث تسري في نفوسيـ وحشودىـ مف اقصى البالد الى 

التموثيا سمـو الطائفية والعرقية التي تستشري في الضمائر ..اقصاىا
دي في االحتفاؿ الذي اقامتو نقابة حيث وقؼ فقيدنا الور ..والعقوؿ اليـو

) احتجاجا عمى مجزرة  7493في تموز عماؿ النسيج في الكاظمية 
 :مخاطبا عماؿ العراؽ..التي استيدفت عماؿ النفط في كركوؾ( كاورباغي

 فضحت وحشية المستأجر  تمؾ كركوؾ ، وذي مأساتيا



 مؤلت رأس المرائي المفتري   كشفت عف نية مرعبة

 يتراءى في إىاب الجؤذر   ذئبًا فاتكا أنذرتنا أف  

*** 

 رفَ ر الظَ يْ ثمف النصر ، ومَ    اييا العماؿ ، ىذا دمكـ

 عف ثمر مسفرٍ  غرسٍ  خيرُ    ، انو ضاعاً ه مُ و التخال

 ضوا غير النصيب االوفرترت  دأبوا في العمؿ المجدي والاف

 تتشّظى شررًا في شرر   وابعثوىا وثبًة جامحةً 

 حسَب الحكـ ارتشاؼ المسكر   جائٍر ، وامحقوا كّؿ أثيـ 

 ء تتماّلُه عيوف االعصر  واكتبوا بالد ـ تاريخ األبا

 االرض ، لوال دمكـ لـ تُنشر  راية الحري ِة الحمراء، في

 لالفؽ المشرؽ في عقمو قبؿ اف تموح تاريخو النضالي انعقدت بصيرتو  برع
لمراحؿ تشابكا وغموضا ففي اشد االزمات حمكة واكثر ا..خمفو انفاس البزوغ

وفضح  لتخاذؿيتطمع الى المستقبؿ ويدعوا الى نبذ ا( الوردي) ، كاف 
حكومة فييا  تففي الفترة التي فقد..السير بثبات لالماـ يحث و . .المذعنيف

استفاقت ..يباغبيا وسفكت دماء المضربيف في كاور ارشد العمري صوا
في مواجية االحرار جميع وحد الذي ي( العراقية الوطنية) الشوارع عمى ىدير 

ففي الحشد الذي نظمو الحزب الوطني الديمقراطي ..المستعمريف وعمالئيـ
التضميؿ عف حقيقة  غمامة( الوردي ) ازاح .. 7493في الكاظمية عاـ 



تمؾ الفصاحة التي تفتقر الييا الثقافة السياسية العراقية اليـو رغـ ..الواقع
 :!تفكؾ جدراف الممنوعات عف النشر

 حرارُ أـ صروح الظمـ اف لـ يحطّ   شعارُ أ شعارُ األ وال حفؿٌ  الالحفؿُ 

 شرارُ أو ( مخانيثٌ )فيو تعيثُ   اف نرى وطناً  الً وذُ  كفى ىواناً 

 اوطار لو في الشرِ  ومف صفيؽٍ   لو الخالؽَ  ضميرٍ  قذرِ  مف كؿّ 

 ارفي الروع فرّ  لكنو ثعمبٌ    ليث الغاب منتفخاً  زىي بمبدةِ يُ 

 خطارألو في الشرؽ  خٍ فَ  لنصبِ   توفده (عجوز الغرب()عميؿ) ومف 

 فيو سمسار بعجيبٍ ذا وليس   يزجي بضاعتو الشوىاء مفتخراً 

 ودينار( دفٌ )قداسوأوقدس    فمأربو الضمير بدينارٍ  باعَ 

 وال عار عميو اذا استخذى عابٌ    ىو لممستعمريف فال ةٌ مطي  

  سفارأو  تقاذفتيا مطاراتٌ    دونيا فمذا الرباطٌ  مطيةٌ 

  اف استعراض سيرة الشاعر عمي جميؿ الوردي في مواجية المستعمريف
وعمالئيـ ، وفي دعوتو لمحرية والسالـ ، جعمت منو احد اعمدة الثقافة 

 احتياجاتواالنساف العراقي المعرفية و  ىمـوالوطنية العراقية الُمستخمصة مف 
المغيَّبيف مف ، والموجية الى جموع كمواطف حر في بمد مستقؿ الحياتية

فقراء الناس لتحريضيـ عمى نفض غبار التخمؼ الذي يورث االذعاف وُينتج 
 !وُيديـ التخمؼ وُيقدسو.. التطرؼ



 ذىب السيد   1116/ابريؿ/4ت االحتالؿ بغداد في باعندما استباحت دبا
 :وسألو..الى دار شاعرنا)...............( 

 مارأيؾ في سقوط الدكتاتورية؟

 :بمرارة اجابو

فاي رأي ..عيدا اسوداً  واالحتالؿ يبدأ.. قوط الدكتاتورية ينيي عيدا ظالماً س
 !؟..تريد

 :واضاؼ

كنت أُثير الشوارع بقصائدي عندما يقترب االسطوؿ السادس االمريكي مف 
واآلف تقؼ عمى باب داري دبابة ..فمالذي تتوقعو مني..شواطئ بيروت

 !!امريكية؟

  الغنائـ التي خمفتيا الدكتاتورية  ف بتقاسـمنشغمي( !المنتصروف)عندما كاف
الحكيـ عبد العزيز السيد ومنيـ عائمة  (السمطة والثروة والسالح )

 ..بتأبيف السيد عبد العزيز الحكيـ والمحتفموف معيـ

والمفتش المالي ، ورجؿ السالـ والديمقراطية ، والمحامي ، كاف الشاعر 
جميؿ عمي السيد  !!!!(ماـ زيد الشييدوحفيد اال)  العراقية( التموزية) لمدولة 
المراجعيف اماـ بنؾ المتقاعديف مقى عمى الرصيؼ في طابور مُ  الوردي

الف لصوص موظفي ..الرافديف في الحارثية وىو ابف العقد التاسع مف العمر
بإمتياف ..التغطية عمى مفاسدىـ االدارية والماليةدولة المحاصصة ارادوا 

 !كرامة شيوخ العراؽ



 مقوى لو  البناء الكاظمية تقديرب واالشارة -االستدراؾ  -ا البد مف وىن
بيني أفي الحفؿ الت ( شاعر الحرية والسالـ)الذيف كرموا العراقية الديمقراطية 

في  الذي اقاموه لو في مسقط رأسو بعد تشييع جثمانو
لعناصر المنخورة با (قوائميا) عالـ السمطة وإبعيدا عف ..61/71/1114

  !لغير العراؽ ةالموالي

  جزءا مف  (عمي جميؿ الوردي)الفقيد (  شاعر الحرية والسالـ) ستبقى سيرة
مثمما اراد لحياتو ..ولف تكوف جزءا مف تاريخ السمطة..ذاكرة الشعب وتأريخو

 ! اف تكوف

 


