
بصمات خالدة
�لعط���اء، بدرجاته �ملختلف���ة، قيمة �إن�س���انية عظيمة.. 
وعندما ي�سل �لعطاء �لى �لت�سحية بالروح فاإنها جت�سد 
�لقيم �لإن�س���انية لأنها تعك�س �سمو �لنف�س، وعلو �لهمة، 
ولأنه���ا جت�س���د �لإميان �ملطل���ق باأن �حلي���اة �حلقيقية 
هي �حلي���اة �لكرمية وهذه ت�س���تحق �لت�س���حية باأثمن 
ما ميلكه �لإن�س���ان وهو �لنف����س... لقد جتلت جميع هذه 
�لقيم �لإن�سانية �لنبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�س 
�لكوي���ت للغزو.. لقد توق���ف �لزمن عندها لي�س���هد هذه 
�مللحمة �لإن�س���انية �لنادرة ولي�سهد عليها �أي�سًا ليكون 
بعدها توثيقًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ساأن �لوطن و�ساأن 
�لقيم و�إعالء ل�س���اأن �لإن�س���ان و�لذي هو حمور كل ذلك، 
وتعزيز�ً وتدعيمًا للقيم �لإن�سانية �لنبيلة �لتي ج�سدتها 
�لت�س���حيات �لعظيمة لأبناء هذ� �لبلد �لأمني فقد �رتاأى 
�ملكتب �أن يوثق هذه �لقيم �س���من �سل�س���لة من �لق�س�س 
�لتي تعك�س ماآثر وت�سحيات �أبناء هذ� �لبلد لتظل نافذة 
لالأجيال �لقادمة ي�سهدون من خاللها �أ�سمى معاين �لإيثار 

ولينهلو� منها معاين �لوفاء و�لعمل و�حلياة �لكرمية..

● تكرمي �ل�س���هيد عن طريق تخلي���د بطولته ورعاية 
ذويه رعاية متميزة يف �جلو�نب �ملادية و�ملعنوية.
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عن ق�شة اأبنا�ؤها ال�شهداء (*)

خن�ساء الكويت

 ال�سهيد م�ساعد حممود فرج مبارك

 ال�سهيد من�سـور حممود فرج مبارك

 ال�سهيد �ساكر حممود فرج مبارك

بقلم

فوزية ال�سويلم

تمت اال�شتعانة بحيثيات ال�شهدا: من كتاب د. بنيان تركي. 
  )�(
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»اإهــــــــــداء«

اإىل اأر�صـــــي ال�صغرية ...

اإىل حبي الكبري ...

اإىل من ي�صتحق الت�صيحة والعطاء ...

»اإىل الكويت«

مكتب ال�صهيد
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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 فداًء لألرض 
والع������رض. فعندما حتقق النص������ر وُطرد الغزاة حگ������ت اليراعات الگويتية 
قصص بطوالت، ووّثقت 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، ووفاًء ملن ضحوا بأرواحهم فداًء للگويت.

                                                                      الوگيل املساعد
         املدير العام ملگتب الشهيد

                                                                      فاطمه أحمد األمير
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الأحـــــداث الرئي�سيـــــة

1- �سوق احل�ساوي نهاية �سهر نوفمرب 1990

2- فندق انرتنا�سونال 1991/1/6

3- تغيري الهويات 1990/9/9            4- العتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

5- العتقال 1991/1/13                  6- العدام 1991/2/5
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ملف الذكريات البطولية

يدي  مدّدت  غرفتي  يف  �انز�يت  املذياع  �جهاز  جهازالتلفاز  اأطفاأت 

اأخذُت امللف.. بداأت اأقلب يف �شفحاته

االأجواء  اإىل  امللونه  �شفحاتُه  تتنقلني  الزكية..  رائحته  حوا�س  تغت�شل 

االأ�ر�بية �اإىل تاريخ 1990/12/2عندما كنت اأهتف مع جمموعة كبرية 

من ن�شاء الكويت �رجالها �اأطفالها ��شعوب اأخرى، كنا نطوف �شوارع 

لندن نردد.. اهلل اأكرب.. كويت، كويت، كنت اأعود اإىل ال�شقة اأجد داليا 

اأجل�س على الكر�شي.. ت�شاألني  جائعة يف ال�شوبر ماركت يف انتظاري، 

باللغة العربية املك�شرة اأ� باالأحرى املهجمة.. كيف هال اأ�الدك؟ اأجيب.. 

بخري.. �احلمد هلل.. توا�شل هل هناك ات�شال ؟.. اأجيب بالنفي..

   تف�شلي ع�شري ..

�شكراً �شاأحا�ل اأن اأنام �لو ثواين..

بني  تاأتيني  ليلة  كل  يف  ��شادتي  ت�شاركني  التي  ال�شتة  العيون  تاأتيني 

ال�شباب تبت�شم، ت�شحك تدعوا االأمومة اأن تنحني اأن تتال�شي ليتجلى 

الوالء ليبق حب االإنتماء.. اأ�شحو من النوم اأجد بني اأ�شابعي ينبت �طن  

متتلىء حقائبي �شوارع �اأمكنه تفي�س جوار حي باملرقاب ��شرق �قبله 

خارج  اإىل  اأ�شرع   �الفحاحيل.  �الفنطا�س  �عقيله  املنقف  ��شواطيء 

املنزل الثلج املت�شاقط �املرتاكم على ال�شيارات يذكرين باملعطف الذي 

اأحت�شيه..  اأن  اأرتديه �فنجان القهوة الذي هو االآخر ن�شيت  اأن  ن�شيت 

يف  املوجودين   الكويتيني   من  �مئات  اأنا  احلمام  �شاحة  نحو  اجتهُت 

بريطانيا .. جندنا حوا�شنا اخلم�شة لفهم ما يقول يف هذه اخلطبة كانت 

بالغة االإجنليزية

كان يردد �.. الكويت، العراق، ..اإنتهت اخلطبة �شمت اجلميع ��قفوا 

حتية للكويت.. 

قالت �شيدة كويتية، من مل يجد ماأ�ى من ال�شعب الكويتي فاأنا اأرحب  به 
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يف منزيل ال�شغري �نحن كلنا اأ�شرة �احدة قالوا: �شكراً.. لقد �شرفت 

لنا احلكومة تكاليف االإقامة �ال�شكن .. 

�هو  احلمام  تابع 
ُ
اأ البعيد  االأفق  اإىل  اأرنوا  �اأخذت  يتحدثون  تركتهم 

يطري ب�شموٍخ �كربياء بجناحني فقط.. ال يقبل الذل �ال الهوان.. ا�شمع 

�شدى يف داخلي يقول:- �شتطريين بثالث اأجنحة، م�شاعد، من�شور، 

�شاكر، اأبناءك يا بهية .. �شتحلقني يف ف�شاء العزة �الكرامة.

اأجور   (Edguerd Rood) �شارع  يف  ��شرت  ال�شدى      جتاهلت 

در�د حتى ��شلت بيت هذه ال�شيدة فق�شينا هناك ليلة طويلة �نحن  

�نناق�س  االأخبار  �نتناقل  االأخرى  �القنوات   (C.N.N) قناة  نتابع  

جميع االإحتماالت �التوقعات.. بحثت عن الغربة �عن الوح�شة يف هذا  

االإجتماع اختفت يف اأ�رقة االألفة �املحبة.

عدت اإىل منزيل �شليت ركعتني ثم حا�لت  النوم..

توقفت عند ال�شفحات البي�شاء تاريخ 1990/9/9م يوم تغيري الهويات 

تقول ال�شطور:- كانت الرطوبة مرتفعة.. �ال�شوارع ت�شتكي من اأقدام 

قذرة. 

البد من املقا�مة �من ا�شتخدام الذكاء يف التعامل مع هذه االأ�شناف 

من  البد  ال�شخ�شية  �البطاقات  الهويات  تغيري  من  البد  الب�شر.  من 

التعا�ن لنجاح هذه املهمة.. ت�شليل العد� �شر�رة ملحة..

حتتاج  التي  الكويتية  بال�شخ�شيات  باالإت�شال  �شنقوم  م�شاعد:-  قال 

لتغيري هوياتها �شراً..

املا�شي  تفت�س يف  .. خميلتي  ال�شفحة  اقلب  اإ�شاءة..  تزداد  ال�شمعة 

املقا�مة  باأد�ات  حماطاً  م�شاعد  اإبنى  كان  التي  الليلة  تلك  �جدت 
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بحما�س  مغلفة  �متفجرات  م�شد�شات  �شاكر..  �شقيقه  منه  �بالقرب 

ال�شباب.. قال �شاكر ب�شيء من العطف 

لن  �ربي  بلهجة حتدي.. ال  م�شاعد  قال  م�شاعد..  يا  اأنت خائف  هل 

اأخاف ثم طاأطاأ راأ�شه �قال ب�شيء من احلزن �الدتي..

قال م�شاعد:- ال خوف  على اأم االأبطال.

قال من�شور:- بعد اأن ان�شمينا اإىل جمموعة 25 فرباير اأ�شبحنا اأكرث 

قوة �قدرة على املقا�مة 

تابع من�شور:-  �لكن  من هو الرئي�س م�شاعد:- ال يوجد رئي�س �اإمنا 

توجد خليات فالقيادة جماعية �لي�شت فردية..

النافذة تُطرق:- فتحها م�شاعد بحذر �شديد.. فتحها ربع فتحة ثم اأخذ 

ينظر بن�شف عني قال:- من الطارق:- هم�س.. مفيد.. اأدخل من اجلهة 

اإلينا قريباً  اأردف م�شاعد:- لقد ان�شم  الباب اخللفي..  االأخرى.. من 

اأ�ا�شل  بداأ ي�شطري علي �لكن  النعا�س  اأتثاءب  اأمر جيد..  مفيد �هذا 

اأقلب ال�شفحة.. اأقراأ.. عملية احل�شا�ي  اأ� باالأحرى �شوق احل�شا�ي

»مفيد  جمموعة  اأع�شاء  من  اثنني  بتدريب  �شنقوم  م�شاعد:-  قال 

مبارك«.. التي ان�شمت اإىل جمموعتنا على اللهجة ال�شودانية �ارتداء 

لبا�س خا�س للتمويه ليقوم بزرع  حقيبة مفخخة باملتفجرات..

الليل يغلّف الكون بعباءة �شوداء ا�شتمد لونها من الغز� الغا�شم �شمت 

التنكرية  اإال هم�س احل�شرات ارتدى م�شاعد املالب�س  ُمرعب ال ن�شمع 
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�كذلك �شقيقه �شاكر..

يطرق الباب ب�شرعة يهر�لون  نحو الداخل يردد�ن لقد جنحت املهمة 

عملية  اإذن  من�شور:-  قال  منهما..  يت�شبب  العرق  التفجري..  �مت 

نعم  م�شاعد..  قال  احلمدهلل..  �ا�شل  ثم  جنحت..  احل�شا�ي  �شوق 

جنحت �لقد �شقط ثالثة ع�شر �شخ�شاً بني جريح �قتيل من القوات 

العراقية..

اأتابع قراءة ال�شطور التي جتمعني مع ذكرى اأبنائي خرج من�شور  ي�شري 

بخطوات ثقيلة متجهاً نحو ب�شطة اخلالدية لي�شرتي بع�س احلاجات 

خطوات بطيئة ثقيلة حت�شنها طرق �شيقة ��ا�شطة يف نف�س الوقت 

من  ر�شع  القدمية  فرجانها  رحم  من  مولود  اأنه  �تعرف  اإبنها  تعرف 

�شدر �شواطئها معنى الت�شحية �الفداء �ال�شرب �حتمل امل�شائب قادة 

الطريق ليلتقي بهذه االأج�شاد النحيلة التي تفوح منها رائحة �شيطانية 

��جوه عاب�شة تبعث على الت�شا�ؤم.. �شاأله اأحدهم اإىل اأين اأنت ذاهب؟

قال ملاذا هذا ال�شوؤال �الطريق �ا�شع �ال�شوارع كثرية.. فاملكان يت�شع 

للجميع.. األي�س كذالك؟

نظر له نظرة متلوؤها الده�شة �التعجب ثم قال :- كيف تتجراأ �تتحدث 

معي بهذه الطريقة 

اأين هويتك ؟

قال:- اأنا ال اأحمل هوية، فنحن الكويتيني ال نعرتف بالهويات نتعرف 

على بع�شنا البع�س باحلب � باأعمالنا اخلرية.. 

ت�شايق من االإجابة التي يفهم مغزاها..
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بينما هو يفكر مبا  �شمع من كالم �ا�شل طريقه

  دخل اإىل �شوق الب�شطات يف منطقة اخلالدية جتول �انتقل من ب�شطة 

اإىل اأخرى...

�شعر باأن هناك عيون تالحقه �تراقبه 

قال:- من املوؤكد باأنهم ينو�ن القب�س علي... اأ�شرع اإىل املنزل.. اأخفي 

املن�شورات �املعدات احلربية.

كل �شيء من حويل هادىء... خميف مرعب...

�جداين ملتهب كهذه النار التي اأغلى عليها القهوة ��شورة اجلنود �هم 

كم  اأ�شئلة...  تنزف  التي  مكان متالأ خميلتي  كل  الأبنائي يف  يرتب�شون 

نحتاج من العزمية �القوة لنخلق اأبطاالً اأ�شواراً للوطن.

كيف يُقبل الغدر عندما يُُقدم على طبق من اجلحود؟

كيف نخلق ج�شر لتعرب االأجيال  لبع�شها البع�س اإذا مل تكن هناك �حده 

�قوة؟!

�شنوات عدة.. منذ بداية احلرب العراقية االإيرانية �نحن نقدم الغايل 

�النفي�س من اأجل اأن يبقي االإن�شان العراقي رافعاً راأ�شه من اأجل العر�بة 

�االآن  املال..  لهم  مند  �نحن  �شنوات  تلو  �شنوات  االأخوة..  اأجل  من 

يقدمون لنا الذل مع االأك�شجني الذي نتنف�شُه.. غاب عن بالهم اأن األعاب 

اأطفالنا ال تخلو من الر�شا�شات �امل�شد�شات على الرغم من اأنهم اأطفاالً 

م�شاملني.. حمامة �شالم بي�شاء يحلقون يف ف�شاء الوفاء �االإخال�س... 

حدثُت نف�شي.. اأطبقُت �شفتاي بغ�شب.. �لكنهم �شكيناً يف قلب اخليانة 

متتم.. رماح يف �شميم الغدر..
ُ
تابعت.. اأ
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الوقت قد حان لزراعة االأمل على در�ب االأ�غاد..

املدافع  د�ى  عن  حتدثني  تنطق  االأحرف  نظراتي..  حت�شن  االأ�راق 

�الدبابات عن �شوت االآله الكاتبة �هي تت�شرف باأنامل ذهبية تطرق 

اأفراد املقا�مة  عليها املن�شورات .. كانت بديلة عن ال�شحف.. ليقوم 

بتوزيعها على املواطنني.. قراأت اإ�شم من�شور ابت�شمت ر�شمت بالقرب 

م�شاعد  اإ�شم  اأمام  �ر�شمت  التفاح  اأكل  يحب  فهو  تفاحة  ا�شمه  من 

برتقالة فهو يحب الربتقال �اأمام �شاكر فرا�له..

االإحتالل..  اليوم تعر�شت مل�شايقة جنود  ال�شاد�س..  ال�شطر  ُكتب يف 

اأكرث قدرة  الكاتبة.. االأبطال  االآلة  راأ�شه عن  اأن رفع  قال فرج.. بعد 

على مواجهة مثل هذه امل�شايقات من غريهم.. األي�س كذلك؟ فجاأة.. 

االأنوار.. قلنا ب�شوت جماعي اهلل اكرب  اأطفاأت  املنزل باجلنود  اإمتالأ 

البيت حتى  اأرجاء  املن�شورات فت�شوا جميع  اأين  اهلل اكرب.. زجر�نا.. 

الن�شاء.. حتى االأطفال هيا اأ�شرعوا.. اأ�شرعنا �اأخفينا قدر امل�شتطاع 

من املن�شورات �االأ�شلحة.. �شاأل اجلندي بعينني متعبتني �ب�شفاه ت�شكو 

خذ�ا  تف�شلوا  م�شاعد..  قال  املنزل..  يف  تلفزيون  جهاز  كم  اجلوع 

اأ�شنان  ليك�شف عن  ابت�شم  �اتركونا يف حالنا..  اأجهزة   �شاأمت من  ما 

�شفراء.. ثم قال:-

تعجبني.. اأنت ذكي.. اأ�شعل �شيجارة.. دخان يت�شاعد.. ميط �شفتيه 

جنود  يا  توقفوا  �تهبط..  ترفع  بنفحه  يقول:-  ثم  �ا�شحة  بن�شوه 

 .. اخلارج  اإىل  �توجهوا  ب�شرعة..  توقفوا  �شرخ..  ثم  التفتي�س..  عن 

املعلومات  تنفذ حاالً.. تابعت اأقراأ املذكرات..

اأردف ال�شابط.. �شنخرج ب�شرط اأن تكفوا عن امل�شاغبة.. �اإال..
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حا�ل م�شاعد اأن ي�شيطر على غ�شبه .. فهو يفكر يف عملية انتقامية 

اأكرب �اأهم من ذلك.. قال:- حا�شر.. �شنكف عن امل�شاغبة.. فلن ن�شاغب 

اإال الكالب.. ان�شرفوا �بقينا نتحا�ر.. فيما بيننا.. ثم جاءت بقية اأفراد 

املجموعة.. فرتكتهم �ذهبت بعيداً �قد جت�ّشمت يف اأر�قة املنزل رعب 

�شامت عميق �كراهية،نفور من العراقيني .. �شعور تولد عند الكويتيني 

يف تلك الفرتة ال مفر منه.. �اقع اأ�شبه باالأ�شاطري �اخلرافات...

�تخلي�س  امليكر�بات  قتل  الر�شمية..  مبهمتها  لتقوم  ال�شم�س  جاءت 

الكون من اجلراثيم.. �لكن هناك نوعاً اآخر من اجلراثيم... �قفت اأمام 

اجلمعية.. راأيت اجلنود ينزلون من احلافلة.. اأعدادهم هائلة  خميفة.. 

عدت ب�شرعة اإىل املنزل  فتحت د�الب �الدتي اأخذُت اأح�شن مالب�شها 

الأطهر حوا�شي من تر�شبات ر�ائح كريهة.. اأخذُت اأ�شتم رائحة البخور 

رن  الطبيعة..  حالتي  اإىل  عدت  الورد..  �دهن  �امل�شعل  العود  �دهن 

التلفون.. األو اإبنتي جناة..

اأهاًل ��شهاًل..

مي؟. 
ُ
قالت جناة:- ماذا تفعلني يااأ

قلت :- اأقراأ ملف الذكريات البطولية.

قالت:-اليوم االإحتفال بعيد التحرير.. اليوم 2000/2/26م.. 

تابعت.. ما راأيك لو ا�شطحبتيني ل�شاحة العلم.. 

قلت:- اأ�شكرك يا اإبنتي العزيزة.. �لكن مل اأنتِه من قراءة امللف بعد 

تابعت.. اأرجوك اتركيني اأكمل قراءته قفلت ال�شماعة.. قلبت ال�شفحة.. 

�جدُت م�شاعد، من�شور، �شاكر يرتد�ن الغرتة �العقال مالحمهم تتحدث 

بلغة بطولية. كل كويتي يفهم لغتهم ال بل كل  عربي ثائر ال يقبل الذل.. 

اأم�شيت النظر يف اللوحة التي حتملها �شفحات امللف جميع اأفراد اخللية 

موجودين.. اكتملت األوانها يلتفون اأمام بع�شهم البع�س تتوحد كلمتهم.. 

بني  قراأته  �شوؤال  االإنحدار..  من  ال�شياع..  من  القيم  مفاهيم  ينقذ�ن 
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ال�شطور.. متى �شمحت لنا يا �طن اأن ننحني حتى ن�شمح لك االآن اأن 

تئن �تبكي؟

رن التلفون... األو... هل انتهيت من القراءة؟

قلت:- ال تف�شدي علي متعتي... �شاأكمل تفا�شيل اأحداث عبداهلل بن 

الزبري ، �اأ�شامة بن  زيد، عبداهلل بن ر�احه

اللون  القراءة..  اإىل  �عدُت  ال�شماعة  قفلت  االإ�شالم..  �شهداء  اإنهم 

اخلاكي يغطي املنزل الذي اأمام بيتنا.. اجلنود يقتحمون منزل اجلريان 

ي�شرقون �ينهبون االأثاث �االأجهزة 

�شرخ من�شور.. �شاأخرج الألقنهم در�شاً لن ين�شوه..

قال م�شاعد:- متهل يا اأخي فهناك عملية اأهم �اأجدر.

يف  موجودين  غري  �هم  اجلريان..  ي�شرقون  لكنهم  من�شور:-  قال 

منزلهم.. هم خارج الكويت الواجب يحتم علينا املحافظة على بيتهم.. 

اأن�شيت يا م�شاعد باأننا كويتيني �اأننا اأحفاد اأهل الغو�س..

لناخذ  باإعدادها  قمنا  لقد  املتفجرات  اإىل هذه  اأنظر  م�شاعد..  قال 

بثاأر كل كويتي �شواء خارج البلد اأم داخله .. لذلك اأطلب منك اأن تهداأ 

اأ� تتمهل.. نريد اأن ن�شتثمر ثورتك �حما�شك بعملية.. اأكرب �اأ�شمل.. 

قال من�شور بغ�شب �ثورة.. ال.. �شاأفجر بهم االآن.. دعوين.. اأرجوكم 

بهذا  اإنك  اخلر�ج  من  �شاأمنعك   .. م�شاعد:-قف  �شرخ  دعوين.. 

الت�شرف الطائ�س تعمل على ف�شل خططنا االإنتقامية.. اإنها اأهم من 

ذلك بكثري.. قال من�شور.. �هو ينظر من ال�شرفة..

اإنهم ي�شرقون حتى حليب االأطفال ياللهول.. ماذا اأرى؟..

تنا�لت نوعاً من الفاكهة ثم تابعت رحلتي مع االأحرف التي �شطرتها 

اأنامل ذهبية، الع�شافري تغرد تعلن عن قد�م نهار جديد.. ملوث باآهات 

الزمن .. اأ�شبحت املتفجرات قوتنا اليومي االإجابة ال�شافية لنداءات 
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ال�شمري..

تعزف  تعد  مل  الطيور  االإ�شطهاد...  �حل  من  الإنقاذه  الوطن..  نداء 

اأحلانها ال�شجية العذبة..  هل هي تتاأمل.. اأم اإعتزلت التغريد اإحرتاماً 

للواقع؟.. ال اأدري

ناظري مظاهر  اإفتقدت  ال�شاد�س  ال�شطر  نف�شه يف  يحدث  �شاكر  قال 

الفرح.. اأعرا�س، مهرجانات

قال ب�شمت.. كم كنا �شعداء بهذه البقعة ال�شغرية... االآن كل جميل اإنتهى 

.. �لكن بقي احلب �الوفاء �الوالء االخال�س.. اأجمل مايف الدنيا..

اإننا ننفجر من الداخل لنتقرب اأكرث من بع�شنا البع�س االإحتاد له بريق 

اإىل  ال�شيقة  االأنا  م�شاحة  من  نخرج  اأن  جميل  الوقحة  العيون  يزعج 

م�شاحة االآخر الوا�شعة حتتوينا بيقظة تامة.. اأقود ال�شيارة اأجته نحو 

ال�شره.. اأجد اأمامي نقطة �شيطرة يحرك القبعة قلياًل..  يداه املعر�قتان.. 

ب�شرته البنية.. املحر�قة من اأ�شعة ال�شم�س.. بنيته ال�شعيفة.. الهزيلة.. 

حواجبه تتاأرجح بني االإرتفاع �الهبوط.. �شاألني بنظرات فاح�شة يعلوها 

ال�شك.. اإىل اأين اأنتما ذاهبان؟.

�شنقوم بزيارة اأقاربنا.. يف هذه ال�شاعة... اأخذ يتاأمل ال�شاعة التي يف 

يدي.. قال اإفتح موؤخرة ال�شيارة ب�شرعة 

هم�شت:- ما راأيك اأن اأهديك ال�شاعة..

قال:- هيا اإفعل ذلك �ان�شرف من هنا حاالً.. هيا.. ابت�شمت �اأنا اأقراأ 

هذه ال�شطور

 راأيت �جه اأبنائى تطل علي من خالل اأ�شواتهم الثالث تتداخل تت�شابك 
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مائدة  على  �شوياً  كنا جنل�س  تذكرت  رائحتهم..  عبق  اجلدران  تن�شر 

الطعام .. يردد م�شاعد.. ميه حلوه الهري�شة.. ت�شلم اإيدينج.. �شدى 

يف  �شاأنام  ال�شنطة  يف  مالب�س  �شعي  ميه..  يقول  �هو  �شاكر  �شوت 

ال�شاليه هذه الليلة.. تذكرت كان من�شور يحب الكنافة.. كنت اإحر�س 

على �شرائها يف نهاية االأ�شبوع.

الهري�شة �طبق  ت�شكرين على طبق  ات�شلت �شديقتي  االأثناء  يف هذه 

العادة  بهذه  �شعيده  اأنا  كم   .. يوم اخلمي�س  بها  بعثت  التي  الكنافة.. 

اجليدة.. حدثت نف�شي.. هل اأنتم �شعداء يا اأبنائي؟

بداأت اأقراأ بال�شفحات اخل�شراء.. 

التي  العراقية  القيادة  اأحدنا.. �شنقوم ب�شرب   نتحدث بهم�س.. قال 

تقطن الد�ر االأخري من فندق انرتنا�شينوال

قال االآخر:-  �شنقوم باإعداد اأربع علب من احللويات مفخخة مبتفجرات 

�شديدة االإنفجار

قال م�شاعد:- من اأين �شنح�شل على هذه العلب؟

قال �شاكر:- �شتز�دنا بها جمموعة االأندل�س 

قال من�شور:-من �شيقوم مب�شاعدتنا يف تفجريها داخل الفندق؟

�شيقومان  الفندق..  داخل  يعمالن  ع�شوان  هناك   م�شاعد:-  قال 

بزراعة هذه املتفجرات 

قال �شاكر:- ممتاز.. �شاأقوم اأنا مع بقية املجموعة بهذه العملية.

كانت ال�شاعة الثالثة �ثالثة �ع�شر�ن دقيقة يف ال�شاد�س من �شهر يناير 

1991م

 عندما �ُشمَع �شوت مد�ى �مر�ع

ال  اأبطال.  اأبناء  اأبطال  باأننا  العراقية  للقيادة  �ا�شحة  ر�شالة  كانت   
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نخاف املوت

 ال�شيارة البيج مر�شومة على حافة الورق �شورة ال�شخ�س امللثم الذي 

يقودها مو�شوع بالقرب من امللف.. يلوح بيديه جهة املنزل �شرخ اأحد 

ي�شرخ  مفيد  يعتقلونك..   اأن  قبل  اأخرج...   م�شاعد  املقا�مة..  رجال 

ينت�شر�ن  بقوة..  تقرع  االأبواب  اخللفي..  الباب  من  اخرج  اأي�شاً.. 

يوم  التاريخ  ينحت  ال�شباب..  من  ثالث  يكبلون  الربق  ب�شرعة  اجلنود 

1991/1/13م 

لوحة رائعة الت�شميم..  األوانها دم، عرق اإطارها الكفاح �اجلهاد.. ياأتي 

امللف..��شعته  �شفحات  طويت  االإ�شت�شهاد...  يوم  1991/2/5م  يوم 

على  اأ�شتلقي  اتاأ�ه..  ذكرياتي..1968..  ملف  اأخرجت  الد�الب..  يف 

املتجول  االأقم�شة  بائع  اأ�شمع  الظهرية..  �قت  يف  الليوان  يف  احل�شري 

يقول، يكرر، قما�س.. حرير.. قما�س حرير.. ياأمل اأن نفتح له االأبواب 

ياأتي  اأنزف.. بكاء طفل جميل يخفف االأمل ثواين  لري�ج ب�شاعته �اأنا 

من�شور.. ثم م�شاعد.. اأ�شمع حلن جميل.. تقرتب مني �الدتي.. تاأخذ 

الطفل تقوم بتنظيفه متد يدها لتعطيني طبق احل�شو .. �التمرية.. رن 

جر�س الباب.. دخلت جناة

ال�شالم عليكم..

�عليكم ال�شالم �رحمة اللة � بركاته 

مي..
ُ
كيف حالك يا اأ

بخري �احلمد هلل..

هل اأنت م�شتعدة للخر�ج..

نعم ها اأنا �شاأخرج .. مئات ال�شيارات �احلافالت م�شطفة على امتداد 

�شارع اخلليج جميعهم يرفعون العلم الكويتي.. جميعهم يهتفون.. الوطن 

.. الوطن... االأ�شري.. اأطفال يحملون االأمل �االإبت�شامة يرتد�ن املالب�س 

التنكرية.. �شبية ي�شفقون �يطلقون االألعاب النارية..

بالونات  كرمي..  االآي�س  عربات  النجدة  �شيارات   االإ�شعاف..  �شيارات 
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تطري يف ال�شماء قالت جناة:-

اإبت�شمت.. فقط  اإحياء هذا االإحتفال ال�شنوي..  اأبنا�ؤك �شاهموا يف   

الكويتيني   �جوه  اإىل  اأمي  يا  اأنظري  جناة..  اإبنتي  تابعت  اإبت�شمت.. 

اإقرئي ما ُكِتَب على جبينهم ..قراأت من�شور، �شاكر.. م�شاعد.. هتفُت.. 

كويت كويت..

جمعت ابت�شامات االأطفال.. اأطفال الكويت مالأُت بهم �جداين اأ�شفت 

الفرح يفوق  فاأ�شبح لدي خمزن من  باالإنت�شارات  االأر�س  لهم فرحة 

احلرمان.

قالت جناة.. هيا جنل�ُس على ال�شاطئ قلياًل..

غا�شت نظراتي بزرقة البحر بالر�شومات الهند�شية اجلميلة.. قالت 

اأمواجه الثائرة.. ال عزاء الأم االأبطال..
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