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سائراً مع القلة الذٌن واصلوا بالشظف والمكابدة ذلك الطرٌق األبهى ، ماسكٌن بالجمرة أو الشعلة إلى النهاٌة ، )

ثم أستدٌر إلى قبر علً الرماحً ، .. آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطرٌق : لمقولة كأننً أتنهد تلك ا

وظلَّ دمك لوحده بٌننا .. وأغصُّ بدمعً وأقول له كٌف اختصرَت المسافة بٌن القصٌدة والشهادة بهذه العجالة 

  الشاعر عدنان الصائغ..   )) . طولوقائمة الذبح واألنٌن ت... أستدٌر إلى قبر حمٌد الزٌدي .. ٌكتب وٌضًء 

  

كان وجه حمٌد هو األكثر حضوراً واألغنى بتفاصٌله ألننً لم أكن ألفترق عنه طٌلة سنوات تعرفً إلٌه ، فما )

كان ٌحمله من سحر لم ٌمّكن أحداً من اإلبتعاد عنه ، كان مالكاً حقٌقٌاً بأجنحة بٌضاء وهالة ضوء حول وجه 

ذات مقبض برونزي  - هكذا ٌتراءى فً الكوابٌس - كانت السكٌن المغروزة فً أحشائه فٌماآسٌوي المالمح ، 

  الشاعر كرٌم راهً )) . . صدئ قلٌالً 

 

 . !! ما زالت به فائدة: سرواله ورمى به علٌنا وقال  خلع . فً الصباح نادوا على اسمه والوقت صٌف .... )

 )) . .!! إّنه حمٌد الزٌدي .. كفى: وقلُت له .. وهنا أجهشُت بالبكاء ... م خرج عارٌاً كطفل ولٌد إلى منصة اإلعدا

   الشاعر حسن النواب

 

كان ٌشار إلٌهم ونحن واقفون .. حمٌد مجٌد الزٌدي وأبراهٌم خلٌل .. كان من ضمن هذا الطابور المٌت الحً )

اد ان ٌثنً أجسادهم كً تتوسل أرواحهم عنده  لكنه هؤالء هم األبطال أمام الجالد الذي أر .. فً الزنازٌن المقفلة

كان ٌلبس ثٌاب المتشردٌن وٌنتعل . وهو فً هندام رث ( حمٌد ) كنت أنظر إلى الشاعر المتشرد . خسر اللعبه 

 



 الكاتب عبد الرزاق حرج )) . . ٌالها من قامة قصٌره أتعبها التشرد والجالد.. أحذٌة المٌتٌن من أقبٌة المدفونٌن 
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حٌن تراه للوهلة األولى ، وهو ٌتسـكع فً أزقة الكوفة ، ٌعتورك إحساس طاغ ، بأن هذا الكائن القصٌر والنحٌل ، 

ٌرتعش قلبك ، وتؽرورق عٌناك باألسى ، وأنت تحـّدق فً ذلك البؤس المرعب الذي . ٌنتمً إلى عالم آخر بعٌد 

من عٌنٌه الصؽٌرتٌن المتورمتٌن ، اللتٌن كانتا ترقدان بذبول فً ٌؽمر مالمحه ، والحزن العمٌق الذي ٌكاد ٌندلق 

تعقد الدهشة عقلك ، وتخضّر  لكن سرعان ما.. منتصؾ وجه بٌضوي ، أمرد ، شاحب ، قادم من بالد القوقاز 

الحدٌث ، فتكتشؾ بأّن هذا ( حمٌد الزٌدي ) أؼصان روحك  ، وٌفٌض الخشوع فً أروقة مشاعرك ، عندما ٌبدأ 

الواقؾ أمامك ، ٌحوي فً داخله نفساً عظٌمة وآسرة ، مترعة بالطفولة ، والذكاء ،  ، د الضئٌل ، المنهكالجس

تدرك فوراً ، بأّنك محظوظ ، وتشعر بالرهبة واإلمتنان ، ألّن القدر قد وضع فً  . والحب ، والشجاعة ، والجنون

ٌمكن للمرء أن ٌنتزعهم من ذاكرته  اً من البشر الذٌن الطرٌقك إنساناً عبقرٌاً  ، وثورٌاً صادقاً مثله ، نوعاً نادر

 . بٌسر ، مهما طال الزمان واستطال المكان

أنشُب أظفاري بعنؾ فً صدؼً ذاكرة مثقوبة ، وأدٌرها عنوة إلى الخلؾ ، إلى منتصؾ السبعٌنات ، نحو ذلك  

د المقهى الفسٌح  إلى ذلك الركن األلٌؾ ، فٌنادٌنً عٌناي تركض. أدلؾ إلٌه مرتبكاً . شط الكوفة  الذي كان ٌتوسَّ

، وهو ٌحكً بمرح عن إحدى نزوات نٌرودا ( حمٌد ) عبق تلك الضحكة الندٌة التً كانت تفرُّ كالفراشة من أعماق 

ٌُؽمض عٌنٌه الجاحظتٌن ، أبٌاتاً مثٌرة العاطفٌة ، أو ٌتلوَ  أؼسل . من قصائد حسٌن مردان العارٌة  منتشٌاً ، وهو 

، كانت مختبئة  قبضة نسٌم باردة تباؼتنً. األضواء على وجه الفرات  سوناتات األلوان التً تنثرهافً  روحً

تطرحنً أرضاً ، ثمَّ تستلنً من بدنً و تقذؾ بً إلى أعلى ، فأُحلَّق مذعوراً ، ممتلئاً  . تحت الجسر األخضر

إلى حضن  ( عبد الحً النفاخ) و   (كرٌم راهً)و  ( مكً السلطانً) قهقهات األصدقاء  ُتعٌدنً.  بالنور والبهجة 

ملّوحاً بٌده ( عدنان الصائػ ) وهو ٌتلّفع بذلك الهدوء الرواقً المحّبب ، إلى  ٌحتسً شاٌه ،( حمٌد ) المقهى ، إلى 

 . من بعٌد ، وعٌناه تجوسان النهر ، تفتشان عن سفٌنة ٌولٌسٌس التً أنهكتها الؽربة

ٌنفُخ فٌها من روحه المعّذبة ، . ٌعزؾ بعذوبة على ناي أعمارنا ( الزٌدي ) رعة ، بٌنما كان الوقُت هناك ٌمرُق بس

ٌسكُب فً خوابٌها من فٌض معرفته . وهو ٌدفع أمامه تلك الصخرة الكبٌرة ( سٌزٌؾ ) التً ارتوت من َعَرق 

ٌُش الؽزٌرة ، التً سقاها من ضوء عٌنٌه وعافٌته عره بقٌمة وجوده فً هذا الكون ، ، لٌكون لحٌاته معنًى حقٌقٌاً ، 

كنُت أقرأُ ذلك فً عٌنٌه . كان هاجُس البحث عن ذلك المعنى ، ٌؤرقه كثٌراً . وٌلّبً توقه لعالٍم أكثر إنسانٌة ونقاء 

الزائؽتٌن ، اللتٌن ٌلهُث فٌهما القلق ، وفً سخرٌته المتدفقة ، كشالّل ضوء ، وفً شهٌته المفرطة لقرض الكتب ، 

ٌُشبه الوحً ، كً ٌطفًء به رؼبته المستعرة للقبض على الحقٌقة ، التً .  كفأر جائع كان بحاجة إلى شًء ما 

تهّرأت آماله فً العثور علٌها ، فً الموسوعات األدبٌة العالمٌة ، التً التهمها فً زمن قصٌر ، أو فً كتب 

ة ، المكتنزة باألسرار والشٌاطٌن الفالسفة ، التً ضاع مركبه فً ؼٌاهب بحورها ، أو فً تلك األكون القصٌ

مبكراً ، بأّن ماٌبحث عنه ( حمٌد ) أدرك . المخبوءة فً سرادٌب الوعً اإلنسانً ، التً مّرغ أنفاسه فً براكٌنها 

لٌس منقوشاً فوق باب معبد ، أو محفوراً فً لوح مقّدس ، أو مسطوراً فً كتاب قدٌم ، أو مشنوقاً فً عالم صوري 



ٌسطع ، مثل كوكب دري ، فً عٌون المحرومٌن ، ٌتوهُج ، كنجمة وحٌدة ، فً لٌل الثوار  بل هو. أو عقلً 

قاده . والمتمردٌن ، ٌنبُض ، كنسمة عطر ، فً أعماق الؽرباء والمنبوذٌن ، ٌتدّثر بصبر ودموع العبٌد والمعذبٌن 

رتدون سحنته ، وجوعه ، وَوجعه من هذا الشعور ، الحقاً ، إلى اقتفاء أثر ذلك المعنى فً وجوه الناس ، الذٌن ٌ

والكادحٌن الفقراء ، فلفحته رائحة البؤس والؽضب ، التً تشتعل فً عٌونهم وصدورهم العارٌة ، وأسكرته  العمال

 . أؼانً الثائرٌن ، التً ترفرؾ فً سماء مدن منسٌة ، بلّلها الحرمان

إلى ( حمٌد الزٌدي ) الؽرٌب األطوار تلمٌذ ،على خبر صعود ال مدٌنة الكوفة شتائً مشمس ، استٌقظت فً صباح

وطن حرٌّ .... ماذا ٌرٌد ... َسـِل الـ ) سفٌنة الشٌوعٌٌن ، مفتوناً براٌتها الحمراء ، وصوت الرفاق ٌهدر على متنها 

وكل الثوار الشٌوعٌٌن ، منكباً  ، مبهوراً بشجاعة لٌنٌن وفهد وؼٌفارا وهوشً منه وسالم عادل ،( وشعٌب سعٌد 

بحماس على قراءة كتب كارل ماركس ولٌنٌن وؼرامشً وحسٌن مروة وبلٌخانوؾ وهادي العلوي ، مبتلعاً فً 

طرٌقه رواٌات ؼوركً وأندرٌه مالرو وحّنا مٌنا وجورج أمادو ، متعقباً بهوس رائحة قصائد ماٌاكوفسكً ولوركا 

كان  . ودرابٌن الكوفة والنجؾ وبؽدادفً مكتبات  وناظم حكمت وبول إٌلوار ونٌرودا وسعدي ٌوسؾ وأراؼون ،

والتعبد فً خرائب المساكٌن ،  ، والتمرد ، سعٌداً بأصدقائه الجدد ، الذٌن كان أؼلبهم ٌشاركه متعة القراءة( حمٌد)

كانوا مبهورٌن  بوهٌمٌته ، لكنهم مظهره الرث ، أو ربما لم ٌرق لبعضهم. مثلما فرحوا هم أٌضاً بوجوده بٌنهم 

مدٌنة الكوفة ، حتى بعد  وجرأته ، فضالً عن شخصٌته العذبة التً كان لها حضوراً وجاذبٌة بٌن الطلبة فً بثقافته ،

 . إعدادٌة الزراعة فً كربالء انتقل إلى أن

، التً كان الشٌطان وأتباعه ٌلّوحون  عندما أستنشق رائحة تلك األٌام المؽبرة ؼّصٌة مكتومة فً حلقً تلسعنً

اإلشتراكٌة ، وٌذرفون دموع التماسٌح على شهداء الحرٌة والثورات المؽدورة ، وٌحاربون بقنادٌل الٌسار و

بأؼانٌهم  بسٌوفهم الخشبٌة  فٌالق الرجعٌٌن من اإلنس والجن ، وٌلوثون العقول والنفوس والشوارع والهواء ،

 ( حمٌد الزٌدي) ٌمقتون  جوجة ،فً الكوفة ، فً تلك الفترة المم كان البعثٌون. المؽشوشة ، وشعاراتهم المخادعة 

دون أن تدؼدغ   ( !! آنذاك لم ٌتجاوزالثامنة عشرة من عمره بالرؼم من أّن حمٌداً  ) ! وٌعتبرونه شٌوعٌاً خطٌراً  ،

المترعة  أحاسٌسهم ، ولو لمرة واحدة ، عفوٌته الرقراقة ، أو ثقافته المفزعة ، أو مواهبه المتفجرة ، أو إنسانٌته

، والترّبص ، عندما  ، والحقد أتذكر جٌداً كٌؾ كانوا ٌحدجونه بعٌون ملؤها الحسد  . ، والبراءة حمةوالر بالحب ،

، أحٌاناً ، فً المهرجانات الفنٌة والمسرحٌة التً ٌقٌمها الطلبة فً مدارس الكوفة ، وكٌؾ كان  ٌأتً للمشاركة

ٌُربكهم ٌُبقً أعٌن ُولُوُجه إلى قاعة اإلحتفال  ٌُزعجهم ، و بة إلٌه ، و تجلده بقسوة ودناءة ، . هم المسعورة مصوَّ

وتراقب حركة شفتٌه وٌدٌه ، بٌنما ٌقابل حمٌد ذلك ببرود شدٌد ، وسخرٌة لذٌذة ، وسٌل من اللعنات ٌطلقها فً سّره 

،  ، والطنٌـن ٌتقنون ؼٌر التصفٌق ال الذٌن الذي أوقعه بٌن براثن حفنة من األؼبٌاء ، على الزمن البؽٌض ،

 . تلصص على أحالم البؤساءوال

بانتظام  نكترث بأنظار البٌوت المتراصة ال على جسد الطرٌق الممتد من محلة السراي إلى كورنٌش الكوفة ، كّنا

الفضاءات الملؽمة بالسحر  التً تتناؼم مع تلك على الجانبٌن ، وهً تحتفً بضحكاتنا الصافٌة ، وخطواتنا السكرانة

، على رؤوسنا الساخنة التً تفور فٌها براكٌن األسئلة ، وتشبُّ  ، كماء الورد (حمٌد)ا ، التً كان ٌنثره واأللوان

  . نٌران الرؼبة فً فك أسرار الوجود ، وتهدر مواكب األحالم



، كان ٌعرؾ ، حامالً جذوة برومٌثٌوس فً صدره ، وؼربة علً بن أبً طالب فً مقلتٌه ، وصلٌب الحالج  وحده

ٌّد فً الربذة  أبً ذر ، ٌبذر الخٌر والجمال فً طرقات أثٌنا ، وإلى  ببصره إلى سقراطظهره ، شاخصاً  على ، ٌش

ٌُجول بمبضعه السحري ، مثل أي جّراح حاذق ، فً سبر أؼوار كتابات  . ، ٌسقٌها بدموعه مدٌنة للفقراء كان 

،  ، ومارسٌل بروست ا، وكافك ، ومحمد خضٌر ، وألبٌر كامً ، وجٌمس جوٌس إبداعٌة مخٌفة لدوستوٌفسكً

ه ، وولٌم فوكنر ، ، بٌنما كنا نحملق فٌه بذهول ، مبهورٌن بقدرته الخارقة على  وجان بول سارتر وهٌرمان َهسَّ

كنا ننصت بشؽؾ إلى  . خلؾ سٌاج الحروؾ الؽوص  فً أعماق النصوص ، والقبض على المعانً المتوارٌة

ى الفكر ٌتؽلؽل فً دمائنا ، متشبثٌن  بجلودنا التً تكاد تسقط مّنا ٌنساب فً زواٌا الروح ، وشذ ، وهو خرٌر اللؽة

الجمٌل ٌسخر من فزعنا  ، وتلعثمنا ، وهو ٌسري بنا إلى عوالم أخرى جدٌدة ومثٌرة ،  (الزٌدي) ، بٌنما كان

،  سنٌن، وٌ ومحمد الماؼوط ، وسان جون بٌرس ، ، ورامبو مكتنزة بالعشق والجنون ، على صهوة قصائد بودلٌر

  ... ورسول حمزاتوؾ ورٌلكه ،
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نفترق فجأة عن الذٌن نحبهم   كٌؾ افترقنا ، ولماذا ذهب كل منا فً طرٌق ، ففً هذه الحٌاة العجٌبة ، أعرؾ ال

. ، ومخزٌة  ، أن تتحّول تلك الفرقة البلٌدة إلى قطٌعة دائمة ألسباب مبهمة ، قد تكون تافهة ، ولكن األلعن من ذلك

أتذكر  ال. فً صدري  تزال  صورته حتى هذه الساعة تعولُ  ، الذي ال (حمٌد)حدث لألسؾ الشدٌد مع  اوهذا م

بأننً كنت أرٌد أن أترك الكوفة ، تلك المدٌنة الرائعة التً أرضعتنً  صبٌاً ٌافعاً ، وتحملت مثل أي أم رؤوم نزقً 

ما كانت أقدامً تجوس كل شبر من جسدها المعفّر ، التً ؼرسُت رائحتها فً دمً ، عند المدٌنة البهٌة. ورعونتً 

، عندما قررت عائلتً  لم أتمكن من تودٌع أحد.  بعبق التارٌخ ، وأرٌج البساتٌن التً تفترش ضفتً الفرات 

الفتٌات اللواتً أحببنً ، وال تلك األماكن السرٌة التً كنت أحجُّ إلٌها  األصدقاء ، وال ال كربالء ، الرحٌل إلى مدٌنة

عام  من منتصؾ كنُت فً ذلك الوقت . المتوحشة وأمنٌاتً ودموعً ، باً كً أدفن فً أحشائها هواجسً ،ؼال

. ، وذهبُت بعد شهور قلٌلة إلى بؽداد لدراسة الفلسفة  بتفوق الثانوٌة فً إعدادٌة النجؾ قد أنهٌُت دراستً ، 9191

ٌّر مجرى النهر ، وأبحر مركبً فً مٌاه جدٌدة ، وتوؼل تنزل إلى  أنت ال) ُت فً عالم آخر مختلؾ وشهً هناك تؽ

قال هرقلٌطس ، وتسلّل نهر الكوفه ، ومعه وجوه  كما(  جدٌدة تجري من حولك أبداً  نفس النهر مرتٌن ، فإّن مٌاهاً 

على سرٌر من  ، ٌتقلَّبُ  الذي تركته ممّزقاً ( حمٌد الزٌدي ) أصدقائً إلى ركن دافًء فً أعماق وجدانً ، ٌتقّدمهم 

، التً تئنُّ  ، الذي ٌرفض أن ٌكتمل ، وقصائده المبعثرة جمر وعقارب ، ٌرنو بعٌنٌن دامعتٌن إلى مخطوط رواٌته

كان ٌؤمن بأّن لدٌه الكثٌر لٌقوله وٌشعل به  . ، الذي ٌنام على الرؾ من الؽبار واإلهمال فً ذلك الدفتر السمٌن

هٌم التقلٌدٌة السائدة عن األدب والفن والفلسفة ، لكنه ٌشعر الحرائق فً عالم الشعر والرواٌة ، وٌزلزل به المفا

بعجزه اآلن ، وهو ٌنزوي وحٌداً فً ؼرفته المتصّدعة ، بعٌداً عن رفاقه الذٌن ابتلعت أكثرهم سجون البعث ، بٌنما 

كرٌة ، لٌلتحق بوحدته العس فّر المحظوظون منهم إلى مدن أخرى نائٌة ، ٌنتظر متبرماً قدوم ساعات الصباح ،

 . ودموعه تنحدر على خدٌه بصمت



َر الموت عن أنٌابه ، وؼطت رائحة القتل والرعب سماء الوطن ، بعد أن قفز الطاؼٌة  فتحت الحرب شدقٌها ، وكشَّ

، الذٌن قطع رؤوسهم بال رحمة ، وهو ٌتصنع البكاء ، بٌنما كانت دماؤهم تنهمر  إلى العرش ، متسلقاً جثث رفاقه

. بعد عام من بداٌة الكارثة ، أُعتقلُت فً مدٌرٌة األمن العامة  . فً مشهد مؤثر ٌبعث على الؽثٌان من عٌنٌه بؽزارة

فوجئُت هناك بفظاعة الجرائم التً ارتكبتها بحق الحزب والثورة ، أنا الطالب الجامعً الذي ؼادر لتوه السنة 

د اقترفتها فعالً فً أحالمً ، وتعّبدُت بالبعض لم أجرؤ على اإلنكار ، فبعض تلك اآلثام ق. من عمره  عشر ةالتاسع

بطل قومً ) اآلخر فً خٌالً  ، لكننً لم أُك أتوقع أن ٌواجهنً ضابط التحقٌق بتهم ظرٌفة من قبٌل التهّجم على 

، كما قال ،  ( روزا لوكسمبورج ) كـ! ( ساقطة ٌهودٌة ) ، أو الدفاع عن شرؾ  ( أدولؾ هتلر ) مثل ( ! عظٌم

كنت أتلقى سٌالً من  . ٌنطق اإلسم الثانً بإتقان ، حرٌصاً على رفع نبرة الؽضب فً صوته ول أنوهو ٌحا

الصفعات والشتائم على وجهً من شخص آخر كان ٌقؾ بالقرب منً ، قبل أن ٌنتظر جوابً على أسئلة سٌده الذي 

بعد . التً عّصبوا بها عٌنً  ٌجلس بمواجهتً ، والذي لم أستطع أن أتبٌن مالمحه بسبب قطعة القماش السمٌكة

عة فً ؼرفة مجاورة ، تصورُت أنها لن تنتهً ، وجدتنً معلقاً من ذراعً َّ على باب موصدة  حفلة تعذٌب مروِّ

، الذي ٌوشُك على  تنبعث من خلفها رائحة كرٌهة ، بٌنما كانت قدماي المتورمتان تنوءان بحمل جسدي المدمى

ها (شرق المتوسط) ل رواٌةبط( رجب ) تدحرجت صورة . السقوط  حمٌد  ) فً ذهنً  ، تلك الرواٌة التً دسَّ

 كم رجب: لََدَؼـت أوجاعً التً كنُت أحاول لملمتها بصعوبة ، فتمتمت ُ متأوهاً .  ذات مساء فً ٌدي  ( الزٌدي

 .تحت التعذٌب ؟ فاضت روحه رجب وكم  ... ٌقبع هاهنا

األصدقاء ، الذٌن ؼابت أخبارهم عنً تماماً ، خصوصاً بعد خروجً من  وبقٌة ( حمٌد ) كنُت تواقاً لمعرفة مصٌر

كنُت ٌائساً ومشتتاً ، . المعتقل الذي أثر على نفسٌتً كثٌراً ، وقلب حٌاتً التً كدُت أن أفقدها ، رأساً على عقب 

 ظريَّ ، واحداً تلوَ بعد أن انتهك السفلة حرٌتً وكرامتً ، وداسوا على إنسانٌتً ، وذبحوا جمٌع أحالمً أمام نا

اآلخر ، حتى أبسطها الذي هو مواصلة دراستً العلٌا ، رؼم أنً كنت األول على قسم الفلسفة ، ثمَّ قذفوا بً 

هناك ، فً دٌاجٌر العالم  . كؽصن ٌابس إلى محرقة الحرب القذرة التً كانت تبتلع بال رحمة أجمل شباب الوطن

نٌن ، كانوا مثلً ؼرباَء ، مدحورٌن ، ٌنتظرون فً طوابٌر الموت السفلً ، عانقت روحً شعراء وكتاب وفنا

، مدججٌن بالخٌبة ،  ... ووو (سامً هٌال)و (رعد بركات)و ( علً رستم)و ( وهاب شرٌؾ )و (حسن مطلك)،

تهم ، ٌعبث مكروبٌن ٌلوكون أحزانهم ، ترنو قلوبهم بحرقة إلى العالم اآلخر ، حٌث تركوا ذكرٌاتهم اللذٌذة ، وأمنٌا

  . مصٌرهم البلٌد تحت وابل القذائؾ ، وسٌاط العبودٌة متعكزٌن على كؾِّ القدر ، ٌرقبون . ، واألوؼاد بها التافهون

من الوطن عارٌاً ، كمنزٍل مهجور  من الموت مرتٌن ، وفً الثالثة ، بعد وأد إنتفاضة شعبان ، خرجتُ  نجوتُ  لقد

 . الرماد والنحٌب ، متأبطاً دموع أمً ، وصورة كربالء وهً تنزؾ وتتداعىٌُعوُل فٌه الخراب ، مخلّفاً ورائً 

أنفاسً آخر نافذة تطلُّ على العراق  ، رشقُت السماء بصرخة مكتومة ، فتكّسرت نشٌجاً مدوٌاً   تجتاز قبل أن

 . وداعاً ، ثّم عبرُت إلى المنفى: تمتمُت بصوٍت مشنوق . جدران القلب  صدع َ
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لقد اخترق فؤادي كالنصل ، وأعادنً من دٌاجٌر . على وجه الدقة ، متى صفع ذلك النبأ المفجع أسماعً ؟أتذكر  ال

من  لقد أُعدم حمٌد الزٌدي لفراره : ) كان مبتسراً وساخناً ، كضربة سوط. المنفى فً تابوت إلى حضن الكوفة 

فاصٌل دامٌة مّزقها الرصاص ، وطمسها كان لدّي إحساس مرٌر ، بأّن وراء هذا الخبر العاري ت( !. الجٌش 

الخوؾ ، رؼم معرفتً بمئات الجنود الذٌن لقوا هذا المصٌر المفزع فً زنازٌن الموت ، أو فً ساحات المعارك 

 . ، كانوا ٌتربصون بالعائدٌن من الجحٌم على أٌدي قتلة مسعورٌن

جة بالدماء . بر سرٌة تقاطرت بعد ذلك أخبار من قُتلوا ، وُنثرت جثثهم المثقوبة فً مقا  رأٌُت وجوه أصدقائً مضرَّ

لدموعً  أُرخً العنان ، فً بعض اللٌالً كنتُ  .! اللعنة علٌكم أٌها القتلة : صرخُت مرعوباً .. ، تدقُّ أبواب ؼربتً 

حمٌد ) ٌرقد أصدقاؤنا المنحورون ، ومنهم  إلى حٌث ، وهو ٌجرفنً معه ( عدنان الصائػ)الشاعر  ، متوسداً أنٌن

 فً روحه ؼائرة ندوباً  حفرت دماؤهم المسفوكة ، الذٌن( حسن مطلك  ) ، و( محمد حسن الطرٌحً ) و ( الزٌدي 

حمٌد الزٌدي ، علً الرماحً : أتذكرهم فً جنوب القطب  :) كانت كلماته المخنوقة تتوؼل فً شراٌٌنً . ، وشعره

ُة دمعٍة تركوها على شفاهنا الم... ، عبد الحً النفاخ  ٌّ ُة حٌاٍة مّرٍة نلوكها باشتهاء .. تسقُط أو تجفُّ  شققة الأ ٌّ أ

ًَّ ، .. أجوٍف ، بعد كلِّ حسوِة كأٍس أو قصٌدة  أُشعلُ شموعهم فً لٌِل منفاي سائراً ، والحنٌن ٌنبُض بٌن ذراع

 . إلى هناك معه فً دمً ، وأمضً حزٌناً  أؼرز رائحتها . (.. ٌستطٌلُ شوارَع تأخذنً إلى هناك

كتبه   ، عثرُت علٌها بعد سقوط الطاؼٌة بشهور قلٌلة ، فً مقال( الزٌدي  حمٌد) ظٌة من حقٌقة إؼتٌال أول ش

أتذكر أّن  . فً إعدادٌة زراعة كربالء( حمٌد )، الذي كان زمٌالً وصدٌقاً وفٌاً لـ ( حسن النواب ) الشاعر 

. نسٌان مناضلٌه األبطال ومنهم الشهٌد حمٌد طلب من الحزب الشٌوعً العراقً ، فً ذلك الوقت ، عدم ( النواب)

فً نهاٌة مقاله ، عن الدقائق األخٌرة من عمر ( حسن ) شعرُت بأّن قلبً قد توقؾ فجأة عن التنفس ، عندما تحّدث 

 :) كانت قصة مؤثرة جداً ، رواها له أحد أصدقائه الذٌن كانوا مع حمٌد فً السجن. وهو ٌساق إلى حتفه  الزٌدي ،

خرج  . !! ما زالت به فائدة: خلع سرواله ورمى به علٌنا وقال  . صباح نادوا على اسمه والوقت صٌففً ال

   . (1) (  .!! إّنه حمٌد الزٌدي.. كفى : وقلُت له .. وهنا أجهشُت بالبكاء ... عارٌاً كطفل ولٌد إلى منصة اإلعدام 

ٌّل ذلك الجسد النحٌل ، ٌمشً عارٌاً تماماً  ، وبخطًى ثابتة ، ورأٍس مرفوعة ، إلى باحة  كنُت أرتعش وأنا أتخ

 (2).   اإلعدام ، بٌنما تتدلّى ضحكة ساخرة من عٌنٌه الحزٌنتٌن
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هنا فً الؽربة ، قد نلتقً أحٌاناً بأصدقاء لم نكن نحلم ٌوماً أن تحتضنهم أعٌننا مرة أخرى ، بعد أن  شّردنا القهر 

مطر ، أو ٌأتٌنا بأسرارهم عفرٌت النت بطرفة عٌن ، لكنهم لألسؾ فً أصقاع األرض  ، ٌداهموننا مثل قطرات ال

ٌؽادرون إلى قالٍع مجهولة ، شٌدوها من الوهم ، أو السأم ، أو الخوؾ ، ٌؽلقون أبوابها الصلدة على  سرعان ما

ٌدركون  عن منفى بدٌل ، وكأنهم ال بعٌدة ، ٌبحثون  فٌها.. أنفسهم ، أو تراهم ٌفّرون بصمت إلى مدن أخرى بعٌدة 

  . بأّن المنفى الجدٌد لن ٌكون سوى منفى آخر ، وؼربة أخرى



  : قبل حوالً سبع سنٌن ، جاءنً صوته ضاحكاً عبر النت ، من السوٌد حٌث ٌقٌم ، فهتفت من األعماق ، فرحاً 

كوفة ، إلى بٌتنا كنت فً ؼاٌة السعادة ، وأنا أستمع إلى حدٌثه المرح ، الذي أعاد بً الذاكرة إلى ال .  ! كرٌم راهً

إلى ذلك الفتى الوسٌم ،  ،  ( الحاج راهً العّبود ) ٌبعد سوى أمتار قلٌلة عن بٌت القدٌم فً محلة السراي ، الذي ال

طرٌق ) المرهؾ الحس ، الذي كان ٌكتب شعراً جمٌالً فً تلك الفترة ، ونشر بعض قصائده مبكراً فً جرٌدة

 . بل العمر، وهو لّما ٌزل شاباً فً مقت (الشعب

 تعقٌباً كتبته فً أحد المواقع العراقٌة أخبرنً كرٌم ، فً تلك اللٌلة ، بصوت موجوع خدش قلبً ، وكان قد قرأ

فً المعتقل منذ البداٌة ، ولم ٌفارقه إالّ ( حمٌد الزٌدي ) ، بأّنه كان مع  ( حسن مطلك) و( حمٌد ) حول الشهٌدٌن 

 . عواد البندر على حمٌد باإلعدام ، وعلٌه بالسجن ة الثورة ، عندما حكمبعد أفول ذلك الٌوم المفجع ، فً محكم

مرتجؾ ، هاهو أخٌراً الشاهد الوحٌد الباقً  شعرُت باإلرتباك ، وقلُت فً سّري ، بقلب . ، وشّل لسانً فاجأنً قوله

ن راؼباً ، فً ذلك المساء لم ٌك ( كرٌم ) على الجرٌمة ، سٌمٌط اللثام اآلن عن أسرار مقتل صدٌقنا الزٌدي  ، لكن

، وال فً أي مساء آخر ، فً الحدٌث عن تلك األٌام المرٌرة ، التً ٌبدو أنها قد خلّفت جروحاً عمٌقة فً روحه ، 

  . لم تندمل بعد

ٌّدها بٌنه وبٌن الماضً األلٌم ، منذ  استطاع كرٌم ، بعد ذلك بسنوات ، أن ٌفتح كّوًة فً تلك األسوار العالٌة التً ش

كثر من عشرٌن عاماً ، فكتب بلؽة أنٌقة ، حرص على أن ٌبللها بدموعه ، عن ذكرٌاته المرعبة ، التً كان حمٌد أ

فً  -وبعضاً ممن شكلوا أولى ذكرٌاتً المرٌرة  -وقفُت قبل خمسة وعشرٌن عاماً ) أحد أكثر فصولها دموٌة

بندر وهو ٌحكم باإلعدام شنقاً حتى الموت على قفص مواجه لمنصة الحكم فً محكمة الثورة ألستمَع لعواد حمد ال

أما الباقون الستة، وأنا بضمنهم ، فلقد حكم على كل مّنا بالسجن ست  إثنٌن من رفقتً، شاعر وقاص، شابٌن ،

، وزج بنا فً الٌوم ذاته خلف قضبان قسم األحكام الخاصة من سجن أبً غرٌب سًء  سنوات مع المصادرة

، فالتحقٌق فً  ، اإلعتقال فً ظهٌرة صٌف مازالت طرٌة فً الذاكرة اك بسرعةتم كل شًء قبل ذ . الصٌت

حمٌد  . ، فالمحاكمة ، ثم التوقٌف فً سجن معسكر الرشٌد المعروف بالسجن رقم واحد الشعبة الخامسة

در فقد ، ولم أرهما بعد ذلك إال فً كوابٌسً ، أما عواد البن وإبراهٌم أخرجا ذلك الٌوم من باب خلفً للمحكمة

ٌُقاضى فً القفص ذاته كان وجه حمٌد هو   . كان ذلك أشبه بالخرافة . رأٌته بعد عشرٌن سنٍة وهو ٌمثل متهماً و

فما كان ٌحمله من سحر لم  . األكثر حضوراً واألغنى بتفاصٌله ألننً لم أكن ألفترق عنه طٌلة سنوات تعرفً إلٌه

فٌما كانت  . ٌاً بأجنحة بٌضاء وهالة ضوء حول وجه آسٌوي المالمحٌمّكن أحداً من اإلبتعاد عنه، كان مالكاً حقٌق

 . ( ... ذات مقبض برونزي صدئ قلٌالً ( هكذا ٌتراءى فً الكوابٌس)السكٌن المغروزة فً أحشائه 

عنواناً لها ، على البوح بكل شًء ،   (3) (عن اللٌالً كلها) فً تلك السٌرة الذاتٌة التً اختار  لم ٌجرؤ كرٌم

جربة كانت قاسٌة ، لكننً أعتقد أّن عشرٌن عاماً كانت فرصة كافٌة لشاعر مبدع ، للقبض على تلك األشباح ، فالت

ئل التعذٌب ، والترهٌب فً جحٌم لقد تعّرض كرٌم وصدٌقه حمٌد وآخرون ألبشع وسا. وتفرٌؽها على الورق 

، ندوباً ، وقروحاً ، وقصصاً مؤلمة فً  ، تركت دون رٌب  (أبً ؼرٌب) ، وبعدها فً سجن( الشعبة الخامسة)

طمرها فً الالوعً ، لتستحٌل إلى فزاعات أو كوابٌس  ٌنبؽً عدم دفنها أو ذاكرة الناجٌن من الموت ، كان

 تطاردهم ، وتنؽص علٌهم عٌشهم ، بل البد أن ٌرووها بصدق ، كحرارة الدم المسفوح ،  لألجٌال التالٌة التً ال

، الذٌن اؼتالت خناجر الفاشٌٌن السفلة ،  المظلومٌن رٌخ  أو إشراقات أولئك األبطالٌعرؾ بعضها شٌئاً عن تا



مبكراً ، أرواحهم البرٌئة ، لكنها لم تستطع ، بالتأكٌد ، أن تمحوا أسماءهم المتألقة ، وصورهم المشرقة ، وكفاحهم ، 

 . وتضحٌاتهم العظٌمة المحفورة فً قلب العراق ، ووجدان األحرار والشرفاء

تساؤالت كثٌرة كانت تدور فً رأسً عن أسباب إعتقال حمٌد الزٌدي ، وأٌن ، وماذا كان ٌفعل قبل إعتقاله ، 

وؼٌرها من األسئلة التً لم أعثر على جواب لها .. ولماذا حكم علٌه المقبور عواد البندر باإلعدام شنقاً حتى الموت 

خرجت من السجن معافى إال  ) المترعة بالفجٌعة( اهً كرٌم ر) ، وأنا أرتشؾ كلمات صدٌقً الشاعر المهندس 

، سٌكلفوننً مشاق تذكرهم واحداً واحداً  ، هم رفقة القراد والقمل ، وفً حصٌلتً حشد آخر من بعض القروح

خرجُت مثقالً بذاكرة ملٌئة باألنٌن المكتوم الذي كنت أرهف السمع إلٌه من شقوق الجدران وصرخات  . بعدئذ

 . ( انت تأتً من الزنزانات السرٌةاأللم التً ك

، وحتى اللٌلة التً خلت ، ألطرد زمر األشباح التً احتشدت مع  كان علً أن أستٌقظ فزعاً طٌلة تلكم السنوات)

وجوههم خلسة وهم فً  ، أخرون رأٌت أرتال صغٌرة من محكومٌن بالموت مرّوا فً زنزانات مؤقتة : الزمن

  . ( ... ، ومنهم شقٌقً لى ومفقودو حرب الثمانً سنوات، ثم قت طرٌقهم إلى التنفٌذ

، لكننً  ، ولم أُؤبن أحداً حتى لم أسر فً جنازة أحدٍ  ، ، لم أدفن أحداً من أولئك قطُّ  كلهم ماتوا فً غٌبتً)

، معالم وجوههم ال تتبٌن بٌسر، لكنها قطعاً لٌست عسٌرة المنال رغم ذاكرة أجهدها المكان  أتذكرهم جمٌعاً 

أأقرأ  .ٌاإلهً، أحقاً إننً على هذا القدر من اإلحتمال ألحٌا حتى هذه اللحظة دون أن تبٌض عٌناي؟ . والزمان

 .(. وأكتُب وأعمل وأنجز كل ما أنجزته برفقة هذا الحشد الهائل من الغائبٌن
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ح ، قرباناً لوطن ، لم ٌمنحهم كان للصدفة وحدها أن تقودنً إلى المسلخ ، حٌث ٌنتظر أبناء الوطن  دورهم  فً الذب

ٌُجلدون بقسوة . ؼٌر الفقر ، والحزن ، والذل ، والموت  سٌاسٌون وأدباء وطلبة وفنانون وعمال وموظفون ، كانوا 

رحُت أجول ببصري بٌن الوجوه المعّذبة ، باحثاً عن عٌون أصدقائً .  واحتقار ، وٌذوون كالشموع خلؾ القضبان 

عبد ) تسكبه ذاكرة  كانت عٌناي ترتشؾ بحرقة ، ما( .  أبً ؼرٌب ) ا فً سجن بٌن ذلك الحشد من الضحاٌ

لقد . الرهٌبة ، عن تلك الفترة المرّوعة من حٌاته ، عندما كان محكوماً بالسجن المؤبد ، هناك  (4) (الرزاق حرج 

عتهم  ، التً استطاع أفزعنً  ذلك الكم الهائل من أسماء الشهداء والسجناء ، والقصص التً تروي صبرهم وشجا

  . أن ٌحتفظ بها فً ذاكرته ، قبل أن ٌنجو هو من القتل أو الجنون

 شعرًت بأنً أقؾ أمام لوحة سرٌالٌة فظٌعة. صورة مرٌعة لزنازٌن اإلعدام من داخل السجن  ( عبد الرزاق ) رسم

تتسع لشخص واحد هو المحكوم كانت الزنزانة الواحدة عبارة عن علبة حدٌدٌة ، صؽٌرة جداً ، كعلبة ثقاب ،  .

باإلعدام ، حٌث ٌقّضً فٌها أٌاماً معدودة فقط حتى ٌحٌن موعد التنفٌذ ، ولكن بعد حمالت اإلعتقال المسعورة فً 

سنوات الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ، صارت هذه  الزنازٌن تكتظ بالمعتقلٌن من كافة المحافظات العراقٌة ، الذٌن 



ٌُحشر فً تلك العلب الحدٌدٌة أكثر من ستة عشر وربما عشرٌن فرداً . اق شباب العر كانوا من خٌرة كان . كان 

تتحمل وجود  شٌئاً فوق التصور ، وؼٌر قابل للتصدٌق ، فكٌؾ ٌنام وٌأكل وٌستحم كل هؤالء فً علبة حدٌدٌة ال

الحشرات ، التً الؽرٌبة من األمراض و أكثر من شخص واحد ؟ ، وكٌؾ تقاوم أجسادهم الضامرة تلك األنواع

كانت تتناوب مع الحرس على الفتك بها ؟ ، وكٌؾ تتحّمل أرواحهم الممّزقة بشاعة وحش الموت ، الذي كان ٌؽزو 

فً تلك اللحظات العصٌبة ، كانوا . أقفاصهم المؽلقة ، بٌن آونة وأخرى ، لٌخطؾ بعضاً منهم ، على حٌن ؼّرة ؟

الصالة ، ثّم ترتفع حناجرهم بالهتاؾ ، والتكبٌر ، بٌنما تودع أعٌنهم  جمٌعاً ، بخشوع ، وكأنهم ٌرٌدون ٌتراصفون

وهم ٌهتفون بسقوط الفاشٌة ، ) المؽرورقة بالدموع  رفاقهم ، الذٌن ٌقتادهم الجالدون بسرعة إلى منصة اإلعدام

ٌل منها وٌنشدون للحرٌة والوطن ، بٌنما كانت هراوات الحرس تهوي على رؤوسهم وأجسادهم العارٌة التً تس

 . ( ... الدماء

، وكأنها تعلن للقتلة !األؼرب من كل ذلك ، أن تشهد زنازٌن الموت تلك ، نشاطات أدبٌة وفنٌة ودٌنٌة ورٌاضٌة 

كان السجانون ٌصابون . تزال تنبض بالحٌاة والمرح والحب والحرٌة ، وأّنها أقوى من الطؽٌان والموت   بأنّها ما

لئك الشباب المحكومٌن باإلعدام ، ٌحتفلون وٌؽنون ، وٌنؽمسون فً حوارات فكرٌة بالهلع والذهول ، وهم ٌرون أو

حٌث ٌصنعون البٌادق من لب  ) وأدبٌة وسٌاسٌة ، وٌمارسون الطقوس والشعائر الدٌنٌة ، وٌلعبون الشطرنج

ن خٌوط ٌُطرّزون لوحاتهم المذهله م ) ، وٌكتبون الشعر ، وٌرسمون ، و ( الصمون بعد تحوٌله إلى عجٌن

 ...(البطانٌات

إلى الجحٌم أٌها الوطن ، الذي ٌموت أبناؤه فً : ولسان حالً ٌردد  بكٌُت بحرقة ، .! أّي رجاٍل فقدنا ! إلهً ٌا 

 . الحروب ، والسجون ، والمقابر السرٌة ، والمنافً

أبطال حقٌقٌون ( . ج عبد الرزاق حر) كان الرجال ٌخرجون واحداً تلو اآلخر  ، مضمخٌن بدمائهم ، من ذاكرة  
كنُت أرٌد أن أطٌر ألضّمه إلى . ، بجسده النحٌل ، ٌحثُّ الخطى نحوي  ( حمٌد ) فجأًة أطّل َ . بوجوه مشرقة 

حمٌد مجٌد  :) صدري ، لكننً تسمرُت فً مكانً ، محملقاً ، بإنفعال ، فً العنوان المصلوب أمامً على الشاشة
  . ( وكربالء شهداء الكوفة - إبراهٌم خلٌل - حمٌد

كانت صورة حمٌد وهو ٌتدلى عارٌاً من حبل المشنقة ، تحفر فً قلبً . عبرت أنفاسً السطور األولى ، بصعوبة 
 :على كل من  1893عام  -عواد البندر  -حكمت محكمة الثوره التً كان ٌترأسها ) .. 

 
.. األدبٌه فً منتصف السبعٌنات له كتابات قصصٌه منشوره فً إحدى المجالت  -قاص  -إبراهٌم خلٌل . أوال 

 .باإلعدام شنقاً حتى الموت .. من اهالً كربالء 

مدوناته النثرٌه لتجدٌد وتطوٌر الشعر .. من المبكرٌن فً كتابة النثر  -شاعر  -حمٌد مجٌد حمٌد الزٌدي . ثانٌا 
من أهالً الكوفه .. ٌنات كتب فً الصحف والمجالت االدبٌه العراقٌه فً فترة منتصف السبع.. تزال مخطوطة  ال

 .باألعدام شنقا حتى الموت .. 

له كتابات شعرٌه فً المجالت األدبٌه والثقافٌه العراقٌه فً فترة منتصف  -شاعر  -عبدالكرٌم راهً .ثالثا  

بالسجن ستة .. من أهالً الكوفه ..مهندس .. لدٌه دٌوان شعري سٌصدر قرٌباً ، أكمله فً المنفى .. السبعٌنات 

 ( . ....وات سن



توثقت عالقة حمٌد الزٌدي أثناء دراسته فً المعهد الزراعً فً كربالء بالقاص إبراهٌم خلٌل ، وكذلك بالشاعر 
بعد تخرّجه ، وجد حمٌد نفسه ( . الوشق البري ) حسن النواب ، الذي سٌسرد ذكرٌاته فٌما بعد مع حمٌد فً رواٌته 

كان ٌرتجؾ من . ٌره من الجنود المساكٌن ، الذي ٌقود إلى المحرقة مرؼماً على سلوك ذلك الطرٌق البلٌد ، كؽ
عند عودته من  . الؽٌظ ، وهو ٌرى الدكتاتور ٌسٌر بالوطن إلى الهاوٌة ، بعد أن حّوله إلى سجون ومقابر وخنادق

 نفسٌهما وجدا سرعان ما. معنى لها  ٌرٌد أن ٌموت فً حرٍب ال فً إجازة ، أخبر صدٌقه إبراهٌم بأّنه ال الجحٌم
،  لم ٌنجحا ، فقررا أن ٌلتحقا بالثوار فً أهوار الجنوب ، ولكنهما (من هذه المحنة شعبهما إنقاذ بكٌفٌة ٌفكران)

ٌّرا وجهتهما نحو الشمال ، واستطاعا ، فً النهاٌة ، وبمساعدة صدٌق لهما ، أن جبال كردستان ، حٌث  ٌتسلّقا فؽ
حمٌد ، فً البداٌة ، خطاطا  عمل . ، وبعض فصائل المعارضة العراقٌة الثوار األكراد  كان ٌربض ، كاألسود ،

الذي كان ٌقود أحد التنظٌمات ( معن النهر ) للمرة األولى بقصة   هناك سمع . تابعة للجادرجً فً جرٌدة معارضة
 فً لبعثا وهو ٌتصدى لجالوزة فً شوارع الكاظمٌة 1890عام ) الٌسارٌة المسلّحُة فً بؽداد ، ثم أُستشهد

، ثم انتقلت روحه الثورٌة ، وشجاعته  آنذاك دفاعا عن مبادئه وحسه الثوري ... مسلحه بٌن الطرفٌن مواجهة
 المالحقة من والفاشٌة ، بالرغم ضد الدكتاتورٌة إلى بقٌة أفراد عائلة النهر ، ورفاقه ، الذٌن واصلوا كفاحهم

كان حمٌد ٌتدفأ بأشعار عبد هللا كوران ، وشٌركو بٌكه س ،  اء مافً لٌلٍة قارسة البرودة ، وأثن . (... والمطاردة
 فتلّقؾ حمٌد هذه،  ( جٌش التحرٌر – التً كانت تسّمى  (معن النهر)ببقاٌا تنظٌم  ) إقترح علٌه صدٌقه أن ٌتصل

 معاً  م ؼامراالفكرة بحماس ، وبدأ ٌعمل مع صدٌقه إبراهٌم على  تشكٌل تنظٌم جدٌد بالتعاون مع جٌش التحرٌر ، ث
لتألٌؾ خالٌا شٌوعٌة من الشباب الثوري الذي ٌؤمن  بالنزول من الجبل ، والذهاب إلى بؽداد وكربالء والنجؾ ، 

قوي ، ٌستطٌع  كانا ٌتحركان بنشاط ، وحرص شدٌد ، لتحقٌق حلمهما ، بتأسٌس تنظٌم شبابً. بالفكر الماركسً 
د ، التً كانت تبطش بدون رحمة بالمناضلٌن والمعارضٌن ، تثوٌر الشارع العراقً ، وضرب أوكار اإلستبدا

لم ٌمِض وقت طوٌل ، حتى تمكنت المخابرات من  . وتنشر الرعب والموت والخراب  فً كل أرجاء العراق
أّنهم أحد الفصائل الشٌوعٌة التابعة للحزب الشٌوعً  ) اعتقالهم جمٌعاً على أساس إختراق تنظٌمهم الولٌد ، وتم

حكمت علٌهم محكمة الثورة بعد إعتقالهم والتحقٌق معهم باإلعدام شنقاً حتى الموت على حمٌد ! . العراقً 
 (.وإبراهٌم ، وعلى بقٌة رفاقهم بالسجن لمدة ست سنوات فً األحكام الخاصة

الل فً زنازٌن اإلعدام ، فً سجن أبً ؼرٌب ، كان السجناء ٌنظرون إلى حمٌد ورفٌقه إبراهٌم ، بإعجاب ، وإج 
كان ٌشار إلٌهم ونحن واقفون .. حمٌد مجٌد الزٌدي وأبراهٌم خلٌل .. كان من ضمن هذا الطابور المٌت الحً ) 

هؤالء هم األبطال أمام الجالد الذي أراد ان ٌثنً أجسادهم كً تتوسل أرواحهم عنده  لكنه .. فً الزنازٌن المقفلة 
كان ٌلبس ثٌاب المتشردٌن وٌنتعل . وهو فً هندام رث ( د حمٌ) كنت أنظر إلى الشاعر المتشرد . خسر اللعبه 

كان ثورة نثرٌة شعرٌة . ٌالها من قامة قصٌره أتعبها التشرد والجالد .. أحذٌة المٌتٌن من أقبٌة المدفونٌن 
 ... !( .سبقت عصرها ، لكن لم ٌحالفه الحظ 

فٌها أو أن ٌرحل خارج العراق نهائٌاً ، كما  لقد كان باستطاعة حمٌد الزٌدي ، بعد وصوله إلى كردستان ، أن ٌظلّ 
كان بإمكانه أن ٌحقق حلمه بأن ٌكون شاعراً وروائٌاً عظٌماً ، بما كان ٌمتلك من موهبة فرٌدة ، . فعل الكثٌرون 

وثقافة مذهلة ،  لكّن ثورٌته الصادقة ، وشجاعته اإلستثنائٌة ، أصّرت علٌه بالعودة ، لٌموت مكّبالً بالسالسل ، 
ُنفِّذ حكم اإلعدام فً حمٌد مجٌد الزٌدي ورفٌقه إبراهٌم خلٌل فً  ) .اسماً تلك اإلبتسامة الندٌة على شفتٌه ر

لم ٌشعرا بالخوف ، عندما نادى .. لقد كانا بطلٌن فعالً : قال لً الشهٌد جمال سلهو .  1894منتصف عام 
السجناء فً القاطع ، كان حمٌد ورفٌقه ٌرمقان الحراس على إسمٌهما ، ووضعوا األصفاد فً أٌدٌهما أمام جمٌع 

 .( ... الحراس بنظرة متحدٌة ، وٌرسمان على شفتٌهما إبتسامة ساخرة ، وخزت جلودهم  وأرواحهم 

ٌُقادون إلى الجّنة بالسالسـل     !!.إّنه من الذٌن 
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