بصمات خالدة

العط���اء ،بدرجاته املختلف���ة ،قيمة �إن�س���انية عظيمة..
وعندما ي�صل العطاء الى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد
القيم الإن�س���انية لأنها تعك�س �سمو النف�س ،وعلو الهمة،
ولأنه���ا جت�س���د الإميان املطل���ق ب�أن احلي���اة احلقيقية
هي احلي���اة الكرمية وهذه ت�س���تحق الت�ض���حية ب�أثمن
ما ميلكه الإن�س���ان وهو النف����س ...لقد جتلت جميع هذه
القيم الإن�سانية النبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض
الكوي���ت للغزو ..لقد توق���ف الزمن عندها لي�ش���هد هذه
امللحمة الإن�س���انية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ض ًا ليكون
بعدها توثيق ًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن
القيم و�إعالء ل�ش����أن الإن�س���ان والذي هو حمور كل ذلك،
وتعزيزاً وتدعيم ًا للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها
الت�ض���حيات العظيمة لأبناء هذا البلد الأمني فقد ارت�أى
املكتب �أن يوثق هذه القيم �ض���من �سل�س���لة من الق�ص�ص
التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار
ولينهلوا منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

● تكرمي ال�ش���هيد عن طريق تخلي���د بطوالته ورعاية
ذويه رعاية متميزة يف اجلوانب املادية واملعنوية.
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بصمات في تاريخ الكويت
إن گانت املعاناة واآلالم مبا يصاحبها من آمال وگبرياء تتفتح أدباً وشعراً
وفن � � �اً ،فذلك ه� � ��و حال احلرگة األدبي� � ��ة والثقافية في دول� � ��ة الگويت التي
انتصرت وجدانياً وأدبياً للتطورات السياس� � ��ية واإلجتماعية واإلنس� � ��انية التي
عاش� � ��ها العالم العربي من� � ��ذ منتصف القرن املاضي ،مروراً بأش� � ��هر االحتالل
الصدامي لبلدنا احلبيب الگويت.
سجلت احلرگة األدبية والثقافية في بلدنا ظهور أعداد گبيرة من العمالقة
الرواد واملبدعني الگويتيني الذين ترگوا بصمات واضحة في مس� � ��يرة العلم
والثقافة والفگر والفن واألدب ،وأجادوا فن الگتابة والتعبير شعراً ونثراً.
ف� � ��ي مجموعتنا « بصمات ف ��ي تاري ��خ الگويت » أراد مگتب الش� � ��هيد
أن يس� � ��جل للتاريخ ف� � ��ورة غضب الگويتيني على احملت� � ��ل ،وإرادة النصر على
الغاص� � ��ب مهم� � ��ا گانت عدته وعدي� � ��ده ،والرغبة في الش� � ��هادة فدا ًء لألرض
والع� � ��رض .فعندما حتقق النص� � ��ر ُ
وطرد الغزاة حگ� � ��ت اليراعات الگويتية
قصص بطوالت ،وو ّثقت معارك ش� � ��رف ومالحم شرسة ،خاضها ضد احملتل،
شبان وشابات بصدور عامرة بعشق الگويت وبقلوب مؤمنة بنصر ا&.
« بصمات في تاريخ الگويت » تضم باقة من أدب النصر على االحتالل،
وصفحات من الگفاح لتحرير األرض .وهي هديتنا ألبنائنا وإخواننا من هذا
اجلي� � ��ل ومن األجيال القادمة في بلدنا الگوي� � ��ت ،وفي گل مگان من هذا
العالم ،نبراساً لتصدي احلق وانتصاره على الباطل ،وشاهداً على حب الوطن
وتقديسه ،ووفا ًء ملن ضحوا بأرواحهم فدا ًء للگويت.

خن�ساء الكويت

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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ملف الذكريات البطولية

خن�ساء الكويت

�أطف�أت جهازالتلفاز وجهاز املذياع وانزويت يف غرفتي مد ّدت يدي
�أخذتُ امللف ..بد�أت �أقلب يف �صفحاته
تغت�سل حوا�س رائحته الزكية ..تتنقلني �صفحات ُه امللونه �إىل الأجواء
الأوروبية و�إىل تاريخ 1990/12/2عندما كنت �أهتف مع جمموعة كبرية
من ن�ساء الكويت ورجالها و�أطفالها و�شعوب �أخرى ،كنا نطوف �شوارع
لندن نردد ..اهلل �أكرب ..كويت ،كويت ،كنت �أعود �إىل ال�شقة �أجد داليا
جائعة يف ال�سوبر ماركت يف انتظاري� ،أجل�س على الكر�سي ..ت�س�ألني
باللغة العربية املك�سرة �أو بالأحرى املهجمة ..كيف هال �أوالدك؟ �أجيب..
بخري ..واحلمد هلل ..توا�صل هل هناك ات�صال ؟� ..أجيب بالنفي..
تف�ضلي ع�صري ..
�شكراً �س�أحاول �أن �أنام ولو ثواين..
ت�أتيني العيون ال�ستة التي ت�شاركني و�سادتي يف كل ليلة ت�أتيني بني
ال�ضباب تبت�سم ،ت�ضحك تدعوا الأمومة �أن تنحني �أن تتال�شي ليتجلى
الوالء ليبق حب الإنتماء� ..أ�صحو من النوم �أجد بني �أ�صابعي ينبت وطن
متتلىء حقائبي �شوارع و�أمكنه تفي�ض جوار حي باملرقاب و�شرق وقبله
و�شواطيء املنقف وعقيله والفنطا�س والفحاحيل� .أ�سرع �إىل خارج
املنزل الثلج املت�ساقط واملرتاكم على ال�سيارات يذكرين باملعطف الذي
ن�سيت �أن �أرتديه وفنجان القهوة الذي هو الآخر ن�سيت �أن �أحت�سيه..
اجتهت نحو �ساحة احلمام �أنا ومئات من الكويتيني املوجودين يف
ُ
بريطانيا  ..جندنا حوا�سنا اخلم�سة لفهم ما يقول يف هذه اخلطبة كانت
بالغة الإجنليزية
كان يردد و ..الكويت ،العراق�.. ،إنتهت اخلطبة �صمت اجلميع ووقفوا
حتية للكويت..
قالت �سيدة كويتية ،من مل يجد م�أوى من ال�شعب الكويتي ف�أنا �أرحب به
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يف منزيل ال�صغري ونحن كلنا �أ�سرة واحدة قالوا� :شكراً ..لقد �صرفت
لنا احلكومة تكاليف الإقامة وال�سكن ..
تركتهم يتحدثون و�أخذت �أرنوا �إىل الأفق البعيد �أُتابع احلمام وهو
ب�شموخ وكربياء بجناحني فقط ..ال يقبل الذل وال الهوان ..ا�سمع
يطري
ٍ
�صدى يف داخلي يقول� -:ستطريين بثالث �أجنحة ،م�ساعد ،من�صور،
�شاكر� ،أبناءك يا بهية � ..ستحلقني يف ف�ضاء العزة والكرامة.
جتاهلت ال�صدى و�سرت يف �شارع )� (Edguerd Roodأجور
درود حتى و�صلت بيت هذه ال�سيدة فق�ضينا هناك ليلة طويلة ونحن
نتابع قناة ) (C.N.Nوالقنوات الأخرى ونتناقل الأخبار ونناق�ش
جميع الإحتماالت والتوقعات ..بحثت عن الغربة وعن الوح�شة يف هذا
الإجتماع اختفت يف �أورقة الألفة واملحبة.
عدت �إىل منزيل �صليت ركعتني ثم حاولت النوم..
توقفت عند ال�صفحات البي�ضاء تاريخ 1990/9/9م يوم تغيري الهويات
تقول ال�سطور -:كانت الرطوبة مرتفعة ..وال�شوارع ت�شتكي من �أقدام
قذرة.
البد من املقاومة ومن ا�ستخدام الذكاء يف التعامل مع هذه الأ�صناف
من الب�شر .البد من تغيري الهويات والبطاقات ال�شخ�صية البد من
التعاون لنجاح هذه املهمة ..ت�ضليل العدو �ضرورة ملحة..

خن�ساء الكويت

قال م�ساعد� -:سنقوم بالإت�صال بال�شخ�صيات الكويتية التي حتتاج
لتغيري هوياتها �سراً..
ال�شمعة تزداد �إ�ضاءة ..اقلب ال�صفحة  ..خميلتي تفت�ش يف املا�ضي
وجدت تلك الليلة التي كان �إبنى م�ساعد حماطاً ب�أدوات املقاومة
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وبالقرب منه �شقيقه �شاكر ..م�سد�سات ومتفجرات مغلفة بحما�س
ال�شباب ..قال �شاكر ب�شيء من العطف
هل �أنت خائف يا م�ساعد ..قال م�ساعد بلهجة حتدي ..ال وربي لن
�أخاف ثم ط�أط�أ ر�أ�سه وقال ب�شيء من احلزن والدتي..
قال م�ساعد -:ال خوف على �أم الأبطال.
قال من�صور -:بعد �أن ان�ضمينا �إىل جمموعة  25فرباير �أ�صبحنا �أكرث
قوة وقدرة على املقاومة
تابع من�صور -:ولكن من هو الرئي�س م�ساعد -:ال يوجد رئي�س و�إمنا
توجد خليات فالقيادة جماعية ولي�ست فردية..
النافذة تُطرق -:فتحها م�ساعد بحذر �شديد ..فتحها ربع فتحة ثم �أخذ
ينظر بن�صف عني قال -:من الطارق -:هم�س ..مفيد� ..أدخل من اجلهة
الأخرى ..من الباب اخللفي� ..أردف م�ساعد -:لقد ان�ضم �إلينا قريباً
مفيد وهذا �أمر جيد� ..أتثاءب النعا�س بد�أ ي�سطري علي ولكن �أوا�صل
�أقلب ال�صفحة� ..أقر�أ ..عملية احل�ساوي �أو بالأحرى �سوق احل�ساوي

خن�ساء الكويت

قال م�ساعد� -:سنقوم بتدريب اثنني من �أع�ضاء جمموعة «مفيد
مبارك» ..التي ان�ضمت �إىل جمموعتنا على اللهجة ال�سودانية وارتداء
لبا�س خا�ص للتمويه ليقوم بزرع حقيبة مفخخة باملتفجرات..
الليل يغلّف الكون بعباءة �سوداء ا�ستمد لونها من الغزو الغا�شم �صمت
ُمرعب ال ن�سمع �إال هم�س احل�شرات ارتدى م�ساعد املالب�س التنكرية
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وكذلك �شقيقه �شاكر..
يطرق الباب ب�سرعة يهرولون نحو الداخل يرددون لقد جنحت املهمة
ومت التفجري ..العرق يت�صبب منهما ..قال من�صور� -:إذن عملية
�سوق احل�ساوي جنحت ..ثم وا�صل احلمدهلل ..قال م�ساعد ..نعم
جنحت ولقد �سقط ثالثة ع�شر �شخ�صاً بني جريح وقتيل من القوات
العراقية..
�أتابع قراءة ال�سطور التي جتمعني مع ذكرى �أبنائي خرج من�صور ي�سري
بخطوات ثقيلة متجهاً نحو ب�سطة اخلالدية لي�شرتي بع�ض احلاجات
خطوات بطيئة ثقيلة حت�ضنها طرق �ضيقة ووا�سطة يف نف�س الوقت
تعرف �إبنها وتعرف �أنه مولود من رحم فرجانها القدمية ر�ضع من
�صدر �شواطئها معنى الت�ضحية والفداء وال�صرب وحتمل امل�صائب قادة
الطريق ليلتقي بهذه الأج�ساد النحيلة التي تفوح منها رائحة �شيطانية
ووجوه عاب�سة تبعث على الت�شا�ؤم� ..س�أله �أحدهم �إىل �أين �أنت ذاهب؟
قال ملاذا هذا ال�س�ؤال والطريق وا�سع وال�شوارع كثرية ..فاملكان يت�سع
للجميع� ..ألي�س كذالك؟
نظر له نظرة متل�ؤها الده�شة والتعجب ثم قال  -:كيف تتجر�أ وتتحدث
معي بهذه الطريقة
�أين هويتك ؟

خن�ساء الكويت

قال� -:أنا ال �أحمل هوية ،فنحن الكويتيني ال نعرتف بالهويات نتعرف
على بع�ضنا البع�ض باحلب و ب�أعمالنا اخلرية..
ت�ضايق من الإجابة التي يفهم مغزاها..
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بينما هو يفكر مبا �سمع من كالم وا�صل طريقه
دخل �إىل �سوق الب�سطات يف منطقة اخلالدية جتول وانتقل من ب�سطة
�إىل �أخرى...
�شعر ب�أن هناك عيون تالحقه وتراقبه
قال -:من امل�ؤكد ب�أنهم ينوون القب�ض علي� ...أ�سرع �إىل املنزل� ..أخفي
املن�شورات واملعدات احلربية.
كل �شيء من حويل هادىء ...خميف مرعب...
وجداين ملتهب كهذه النار التي �أغلى عليها القهوة و�صورة اجلنود وهم
يرتب�صون لأبنائي يف كل مكان متلأ خميلتي التي تنزف �أ�سئلة ...كم
نحتاج من العزمية والقوة لنخلق �أبطاالً �أ�سواراً للوطن.
كيف يُقبل الغدر عندما يُقدم على طبق من اجلحود؟

خن�ساء الكويت

كيف نخلق ج�سر لتعرب الأجيال لبع�ضها البع�ض �إذا مل تكن هناك وحده
وقوة؟!
�سنوات عدة ..منذ بداية احلرب العراقية الإيرانية ونحن نقدم الغايل
والنفي�س من �أجل �أن يبقي الإن�سان العراقي رافعاً ر�أ�سه من �أجل العروبة
من �أجل الأخوة� ..سنوات تلو �سنوات ونحن مند لهم املال ..والآن
يقدمون لنا الذل مع الأك�سجني الذي نتنف�سهُ ..غاب عن بالهم �أن �ألعاب
�أطفالنا ال تخلو من الر�شا�شات وامل�سد�سات على الرغم من �أنهم �أطفاالً
م�ساملني ..حمامة �سالم بي�ضاء يحلقون يف ف�ضاء الوفاء والإخال�ص...
أطبقت �شفتاي بغ�ضب ..ولكنهم �سكيناً يف قلب اخليانة
حدثت نف�سي� ..
ُ
ُ
ُ
تابعت� ..أمتتم ..رماح يف �صميم الغدر..
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الوقت قد حان لزراعة الأمل على دروب الأوغاد..
الأوراق حت�ضن نظراتي ..الأحرف تنطق حتدثني عن دوى املدافع
والدبابات عن �صوت الآله الكاتبة وهي تت�شرف ب�أنامل ذهبية تطرق
عليها املن�شورات  ..كانت بديلة عن ال�صحف ..ليقوم �أفراد املقاومة
بتوزيعها على املواطنني ..قر�أت �إ�سم من�صور ابت�سمت ر�سمت بالقرب
من ا�سمه تفاحة فهو يحب �أكل التفاح ور�سمت �أمام �إ�سم م�ساعد
برتقالة فهو يحب الربتقال و�أمام �شاكر فراوله..
ُكتب يف ال�سطر ال�ساد�س ..اليوم تعر�ضت مل�ضايقة جنود الإحتالل..
قال فرج ..بعد �أن رفع ر�أ�سه عن الآلة الكاتبة ..الأبطال �أكرث قدرة
على مواجهة مثل هذه امل�ضايقات من غريهم� ..ألي�س كذلك؟ فج�أة..
�إمتلأ املنزل باجلنود �أطف�أت الأنوار ..قلنا ب�صوت جماعي اهلل اكرب
اهلل اكرب ..زجرونا� ..أين املن�شورات فت�شوا جميع �أرجاء البيت حتى
الن�ساء ..حتى الأطفال هيا �أ�سرعوا� ..أ�سرعنا و�أخفينا قدر امل�ستطاع
من املن�شورات والأ�سلحة� ..س�أل اجلندي بعينني متعبتني وب�شفاه ت�شكو
اجلوع كم جهاز تلفزيون يف املنزل ..قال م�ساعد ..تف�ضلوا خذوا
ما �ش�أمت من �أجهزة واتركونا يف حالنا ..ابت�سم ليك�شف عن �أ�سنان
�صفراء ..ثم قال-:

خن�ساء الكويت

تعجبني� ..أنت ذكي� ..أ�شعل �سيجارة ..دخان يت�صاعد ..ميط �شفتيه
بن�شوه وا�ضحة ثم يقول -:بنفحه ترفع وتهبط ..توقفوا يا جنود
عن التفتي�ش ..ثم �صرخ ..توقفوا ب�سرعة ..وتوجهوا �إىل اخلارج ..
املعلومات تنفذ حاالً ..تابعت �أقر�أ املذكرات..
�أردف ال�ضابط� ..سنخرج ب�شرط �أن تكفوا عن امل�شاغبة ..و�إال..
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حاول م�ساعد �أن ي�سيطر على غ�ضبه  ..فهو يفكر يف عملية انتقامية
�أكرب و�أهم من ذلك ..قال -:حا�ضر� ..سنكف عن امل�شاغبة ..فلن ن�شاغب
�إال الكالب ..ان�صرفوا وبقينا نتحاور ..فيما بيننا ..ثم جاءت بقية �أفراد
جت�سمت يف �أروقة املنزل رعب
املجموعة ..فرتكتهم وذهبت بعيداً وقد
ّ
�صامت عميق وكراهية،نفور من العراقيني � ..شعور تولد عند الكويتيني
يف تلك الفرتة ال مفر منه ..واقع �أ�شبه بالأ�ساطري واخلرافات...

خن�ساء الكويت

جاءت ال�شم�س لتقوم مبهمتها الر�سمية ..قتل امليكروبات وتخلي�ص
الكون من اجلراثيم ..ولكن هناك نوعاً �آخر من اجلراثيم ...وقفت �أمام
اجلمعية ..ر�أيت اجلنود ينزلون من احلافلة� ..أعدادهم هائلة خميفة..
عدت ب�سرعة �إىل املنزل فتحت دوالب والدتي �أخذتُ �أح�ضن مالب�سها
لأطهر حوا�سي من تر�سبات روائح كريهة� ..أخذتُ �أ�شتم رائحة البخور
ودهن العود وامل�شعل ودهن الورد ..عدت �إىل حالتي الطبيعة ..رن
التلفون� ..ألو �إبنتي جناة..
ال و�سه ً
�أه ً
ال..
قالت جناة -:ماذا تفعلني يا�أُمي؟.
قلت � -:أقر�أ ملف الذكريات البطولية.
قالت-:اليوم الإحتفال بعيد التحرير ..اليوم 2000/2/26م..
تابعت ..ما ر�أيك لو ا�صطحبتيني ل�ساحة العلم..
قلت� -:أ�شكرك يا �إبنتي العزيزة ..ولكن مل �أنتهِ من قراءة امللف بعد
تابعت� ..أرجوك اتركيني �أكمل قراءته قفلت ال�سماعة ..قلبت ال�صفحة..
وجدتُ م�ساعد ،من�صور� ،شاكر يرتدون الغرتة والعقال مالحمهم تتحدث
بلغة بطولية .كل كويتي يفهم لغتهم ال بل كل عربي ثائر ال يقبل الذل..
�أم�ضيت النظر يف اللوحة التي حتملها �صفحات امللف جميع �أفراد اخللية
موجودين ..اكتملت �ألوانها يلتفون �أمام بع�ضهم البع�ض تتوحد كلمتهم..
ينقذون مفاهيم القيم من ال�ضياع ..من الإنحدار� ..س�ؤال قر�أته بني
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ال�سطور ..متى �سمحت لنا يا وطن �أن ننحني حتى ن�سمح لك الآن �أن
تئن وتبكي؟
رن التلفون� ...ألو ...هل انتهيت من القراءة؟
قلت -:ال تف�سدي علي متعتي� ...س�أكمل تفا�صيل �أحداث عبداهلل بن
الزبري  ،و�أ�سامة بن زيد ،عبداهلل بن رواحه
�إنهم �شهداء الإ�سالم ..قفلت ال�سماعة وعدتُ �إىل القراءة ..اللون
اخلاكي يغطي املنزل الذي �أمام بيتنا ..اجلنود يقتحمون منزل اجلريان
ي�سرقون وينهبون الأثاث والأجهزة

خن�ساء الكويت

�صرخ من�صور� ..س�أخرج لألقنهم در�ساً لن ين�سوه..
قال م�ساعد -:متهل يا �أخي فهناك عملية �أهم و�أجدر.
قال من�صور -:لكنهم ي�سرقون اجلريان ..وهم غري موجودين يف
منزلهم ..هم خارج الكويت الواجب يحتم علينا املحافظة على بيتهم..
�أن�سيت يا م�ساعد ب�أننا كويتيني و�أننا �أحفاد �أهل الغو�ص..
قال م�ساعد� ..أنظر �إىل هذه املتفجرات لقد قمنا ب�إعدادها لناخذ
بث�أر كل كويتي �سواء خارج البلد �أم داخله  ..لذلك �أطلب منك �أن تهد�أ
�أو تتمهل ..نريد �أن ن�ستثمر ثورتك وحما�سك بعملية� ..أكرب و�أ�شمل..
قال من�صور بغ�ضب وثورة ..ال� ..س�أفجر بهم الآن ..دعوين� ..أرجوكم
دعوين� ..صرخ م�ساعد-:قف � ..س�أمنعك من اخلروج �إنك بهذا
الت�صرف الطائ�ش تعمل على ف�شل خططنا الإنتقامية� ..إنها �أهم من
ذلك بكثري ..قال من�صور ..وهو ينظر من ال�شرفة..
�إنهم ي�سرقون حتى حليب الأطفال ياللهول ..ماذا �أرى؟..
تناولت نوعاً من الفاكهة ثم تابعت رحلتي مع الأحرف التي �سطرتها
�أنامل ذهبية ،الع�صافري تغرد تعلن عن قدوم نهار جديد ..ملوث ب�آهات
الزمن � ..أ�صبحت املتفجرات قوتنا اليومي الإجابة ال�شافية لنداءات
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ال�ضمري..
نداء الوطن ..لإنقاذه من وحل الإ�ضطهاد ...الطيور مل تعد تعزف
�أحلانها ال�شجية العذبة ..هل هي تت�أمل� ..أم �إعتزلت التغريد �إحرتاماً
للواقع؟ ..ال �أدري
قال �شاكر يحدث نف�سه يف ال�سطر ال�ساد�س �إفتقدت ناظري مظاهر
الفرح� ..أعرا�س ،مهرجانات
قال ب�صمت ..كم كنا �سعداء بهذه البقعة ال�صغرية ...الآن كل جميل �إنتهى
 ..ولكن بقي احلب والوفاء والوالء االخال�ص� ..أجمل مايف الدنيا..
�إننا ننفجر من الداخل لنتقرب �أكرث من بع�ضنا البع�ض الإحتاد له بريق
يزعج العيون الوقحة جميل �أن نخرج من م�ساحة الأنا ال�ضيقة �إىل
م�ساحة الآخر الوا�سعة حتتوينا بيقظة تامة� ..أقود ال�سيارة �أجته نحو
ال�سره� ..أجد �أمامي نقطة �سيطرة يحرك القبعة قلي ً
ال ..يداه املعروقتان..
ب�شرته البنية ..املحروقة من �أ�شعة ال�شم�س ..بنيته ال�ضعيفة ..الهزيلة..
حواجبه تت�أرجح بني الإرتفاع والهبوط� ..س�ألني بنظرات فاح�صة يعلوها
ال�شك� ..إىل �أين �أنتما ذاهبان؟.
�سنقوم بزيارة �أقاربنا ..يف هذه ال�ساعة� ...أخذ يت�أمل ال�ساعة التي يف
يدي ..قال �إفتح م�ؤخرة ال�سيارة ب�سرعة

خن�ساء الكويت

هم�ست -:ما ر�أيك �أن �أهديك ال�ساعة..
ً
قال -:هيا �إفعل ذلك وان�صرف من هنا حاال ..هيا ..ابت�سمت و�أنا �أقر�أ
هذه ال�سطور
ر�أيت وجه �أبنائى تطل علي من خالل �أ�صواتهم الثالث تتداخل تت�شابك
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تن�شر اجلدران عبق رائحتهم ..تذكرت كنا جنل�س �سوياً على مائدة
الطعام  ..يردد م�ساعد ..ميه حلوه الهري�سة ..ت�سلم �إيدينج� ..صدى
�صوت �شاكر وهو يقول ميه� ..ضعي مالب�س يف ال�شنطة �س�أنام يف
ال�شاليه هذه الليلة ..تذكرت كان من�صور يحب الكنافة ..كنت �إحر�ص
على �شرائها يف نهاية الأ�سبوع.
يف هذه الأثناء ات�صلت �صديقتي ت�شكرين على طبق الهري�سة وطبق
الكنافة ..التي بعثت بها يوم اخلمي�س  ..كم �أنا �سعيده بهذه العادة
اجليدة ..حدثت نف�سي ..هل �أنتم �سعداء يا �أبنائي؟
بد�أت �أقر�أ بال�صفحات اخل�ضراء..
نتحدث بهم�س ..قال �أحدنا� ..سنقوم ب�ضرب القيادة العراقية التي
تقطن الدور الأخري من فندق انرتنا�شينوال

خن�ساء الكويت

قال الآخر� -:سنقوم ب�إعداد �أربع علب من احللويات مفخخة مبتفجرات
�شديدة الإنفجار
قال م�ساعد -:من �أين �سنح�صل على هذه العلب؟
قال �شاكر� -:ستزودنا بها جمموعة الأندل�س
قال من�صور-:من �سيقوم مب�ساعدتنا يف تفجريها داخل الفندق؟
قال م�ساعد -:هناك ع�ضوان يعمالن داخل الفندق� ..سيقومان
بزراعة هذه املتفجرات
قال �شاكر -:ممتاز� ..س�أقوم �أنا مع بقية املجموعة بهذه العملية.
كانت ال�ساعة الثالثة وثالثة وع�شرون دقيقة يف ال�ساد�س من �شهر يناير
1991م
عندما ُ�سم َع �صوت مدوى ومروع
كانت ر�سالة وا�ضحة للقيادة العراقية ب�أننا �أبطال �أبناء �أبطال .ال
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خن�ساء الكويت

نخاف املوت
ال�سيارة البيج مر�سومة على حافة الورق �صورة ال�شخ�ص امللثم الذي
يقودها مو�ضوع بالقرب من امللف ..يلوح بيديه جهة املنزل �صرخ �أحد
رجال املقاومة ..م�ساعد �أخرج ...قبل �أن يعتقلونك ..مفيد ي�صرخ
�أي�ضاً ..اخرج من الباب اخللفي ..الأبواب تقرع بقوة ..ينت�شرون
اجلنود ب�سرعة الربق يكبلون ثالث من ال�شباب ..ينحت التاريخ يوم
1991/1/13م
لوحة رائعة الت�صميم� ..ألوانها دم ،عرق �إطارها الكفاح واجلهاد ..ي�أتي
يوم 1991/2/5م يوم الإ�ست�شهاد ...طويت �صفحات امللف..و�ضعته
يف الدوالب� ..أخرجت ملف ذكرياتي ..1968..ات�أوه� ..أ�ستلقي على
احل�صري يف الليوان يف وقت الظهرية� ..أ�سمع بائع الأقم�شة املتجول
يقول ،يكرر ،قما�ش ..حرير ..قما�ش حرير ..ي�أمل �أن نفتح له الأبواب
لريوج ب�ضاعته و�أنا �أنزف ..بكاء طفل جميل يخفف الأمل ثواين ي�أتي
من�صور ..ثم م�ساعد� ..أ�سمع حلن جميل ..تقرتب مني والدتي ..ت�أخذ
الطفل تقوم بتنظيفه متد يدها لتعطيني طبق احل�سو  ..والتمرية ..رن
جر�س الباب ..دخلت جناة
ال�سالم عليكم..
وعليكم ال�سالم ورحمة اللة و بركاته
كيف حالك يا �أُمي..
بخري واحلمد هلل..
هل �أنت م�ستعدة للخروج..
نعم ها �أنا �س�أخرج  ..مئات ال�سيارات واحلافالت م�صطفة على امتداد
�شارع اخلليج جميعهم يرفعون العلم الكويتي ..جميعهم يهتفون ..الوطن
 ..الوطن ...الأ�سري� ..أطفال يحملون الأمل والإبت�سامة يرتدون املالب�س
التنكرية� ..صبية ي�صفقون ويطلقون الألعاب النارية..
�سيارات الإ�سعاف� ..سيارات النجدة عربات الآي�س كرمي ..بالونات
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تطري يف ال�سماء قالت جناة-:
�أبنا�ؤك �ساهموا يف �إحياء هذا الإحتفال ال�سنوي� ..إبت�سمت ..فقط
�إبت�سمت ..تابعت �إبنتي جناة� ..أنظري يا �أمي �إىل وجوه الكويتيني
هتفت..
ِب على جبينهم ..قر�أت من�صور� ،شاكر ..م�ساعد..
ُ
�إقرئي ما ُكت َ
كويت كويت..
جمعت ابت�سامات الأطفال� ..أطفال الكويت ملأتُ بهم وجداين �أ�ضفت
لهم فرحة الأر�ض بالإنت�صارات ف�أ�صبح لدي خمزن من الفرح يفوق
احلرمان.
جنل�س على ال�شاطئ قلي ً
ال..
قالت جناة ..هيا
ُ
غا�صت نظراتي بزرقة البحر بالر�سومات الهند�سية اجلميلة ..قالت
�أمواجه الثائرة ..ال عزاء لأم الأبطال..

خن�ساء الكويت
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