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.

Tel: 1888101

راعي احلر�شا
عن ق�صة ال�شهيد
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«�إهــــــــــداء»
�إىل �أر�ضـــــي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضيحة والعطاء ...
«�إىل الكويت»
مكتب ال�شهيد

راعي احلر�شا
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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.

راعي احلر�شا

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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قال �أب الريا�ضة لرفاقه بنربة حا�سمة :
 اعتق���د �أنه مبا تو�صلن���ا �إليه من نتائج  ،ميكن البدء يف تنفيذه���ذا امل�ش���روع ال�ضخم  ،وحتقيق رم���ز ريا�ضي كبري عل���ى امل�ستوى
العربي والدويل.
عقب �أحدهم يف امتنان :
م�شروع ال�صرح التذكاري با�سم املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر� ،سيكون ب�صمة معمارية عاملية  ،وحتفة فنية تتحاكي بها الأجيال ،
ونفخر بها جميعا على �أر�ض الكويت .
وعلق الثاين :
 و�سيك���ون عالمة م�ضيئة لفرتة حكم املغفور له  ،خالل الفرتةم���ن � 1921إىل  ، 1950وتخلي���دا للذاكرة العطرة يف النفو�س وعلى
�أر�ض الواقع .

راعي احلر�شا

ح�ي�ن ارت���اح ال�شي���خ فه���د الأحم���د اجلابرال�صب���اح �إىل �أن
االجتماع���ات املتوا�صل���ة م���ع زمالئ���ه ورفاق���ه  ،من كب���ار القيادات
الريا�ضي���ة يف الكوي���ت  ،ق���د �أثمرت عن نتائج طيب���ة  ،ودعهم وهو
مطمئ���ن ال�سري���رة �إىل �أن ما بذل من �أجله اجلهد � ،سوف يكلل �إن
�ش���اء اهلل بالنج���اح  ،و�سيكون ما مت التخطيط ل���ه فاحتة خري على
الكويت  ،وعلى مكانتها الريا�ضية بني الدول .
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كانت ال�ساعة العا�شرة والن�صف  ،ليلة اخلمي�س الأ�سود  ،الثاين
من اغ�سط�س  ، 1990حني �صافح ال�شيخ فهد احل�ضور  ،متوجها �إىل
منطق���ة اجلابرية  ،لإجناز بع�ض املهام  ،ومل يدر بخلده �أن يخون الأخ
�أخاه � ،أو �أن تغفو الأغنيات التي ي�ؤرقها الوجد على خراب.
كان���ت ع�صاف�ي�ر الكوي���ت تعرف���ه ،تغ���رد كل �صباح وه���و يهدي
النه���ار �أم�ل�ا وعمال وب�سم���ة و ّد  ،كان جريئا مقدام���اً  ،هماماً حازماً
متمتعـــ���اً بالن�ش���اط واحليوية واملب���ادرة واحلما�س  ،ي�ص���ادق الزمان
وامل���كان والأر�ض وال�سم���اء  ،ويتو�ض�أ بقطرات الن���دى على الأغ�صان
ف���ى ال�ضحى  ،ليزداد �صالبة على بذل اجلهد يف خدمة �أهله و وطنه
 ،كان �ضحك���ة طف���ل برئ مل تلوثه الأح���داث  ،ونبعا �صافيا ال حتواء
احللم يف ال�صدور.
روح متهافت���ة للرحيل  ،بدت يف �سواد اليل قمرا منريا  ،ونربا�سا
هادي���ا  ،حتم���ل مالمح وج���ه املدائن احلزينة  ،وال�ش���وارع وامليادين
الأ�س�ي�رة  ،والأزقة والط���رق املقيدة  ،حتمل حقيبة ال�سفر البعيد  ،و
تفرد �أنامل الف�ؤاد لتم�سح دمعة يف الطريق �إىل ال�سقوط .

راعي احلر�شا

لكن ال دمع على �شهيد  ،كان يتمنى ال�شهادة على �أر�ضه العربية ،
من املحيط اىل اخلليج  ،تلك التي كان يعطرها بجهد وبذل وبعطاء ،
ومينحها �شرفة يف القلب و الوجدان  ،لرتتاح وقت التعب  ،وبلة ريق
طازج���ة  ،م���ن املاء والثلج والربد  ،لرتوي ظلم����أ الطريق  .وطلة عني
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وال�صب والوله  ،والآن يعطرها بالدم .
حانية  ،من الع�شق
ّ
دار عق���رب ال�ساع���ات على مهل  ،يخطو برف���ق وت�ؤدة وهوادة ،
م�ستج�ي�را بالوجع ال���ذي �سينق�ض على الأر����ض املغت�صبة  ،وي�سرق
حياتها من جديد.
تهاوى عقرب الدقائق يف مفرتق الطرق  ،تناثرت بني يديه غيوم
كال�شظاي���ا غطت عيون ال�شم�س الت���ي كانت يف طريقها للخروج من
براثن الليل املهيب .
وتوق���ف عقرب الثواين عند ال�ساعة اخلام�سة �صباحا � ،إ�شارة
للحي���اة ب�أ�سرها �أن تتوق���ف عن احلركة  ،عن النب�ض  ،وكيف ميكن
للحياة �أن تتوقف عن احلياة؟
طلقة الغدر اخرتقت الهواء  ،معلنة االجتياح ال�صدامي الغادر
 ،وا�ستق���رت يف مكانه���ا على كر�سي احلافلة  ،عل���ى �أر�ض الكويت ،
التي ظللت �أ�شقاءها بكل اخلري والعطاء  ،وخ�صت العراق من بينهم
 ،بتمر و حليب  ،ومل تبخل عليها ب�أي غال.

راعي احلر�شا

ه���ي عراق �ص���دام  ،الآن يجربه���ا على الرحي���ل  ،مودعة زمن
اله���دوء و�أوق���ات ال�سكين���ة  ،لبل���د �صغ�ي�ر م�سامل  ،و�أنا����س طيبني
م�ساملني  ،وهبوا احلياة �أمدا من �ضياء وبركة من �ألق .
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تلق���ى ال�شي���خ فهد الأحم���د ات�ص���اال هاتفيا م���ن �صديق يخربه
بالعدوان العراقي الغا�شم  ،وما كنت يا �صدام �سوى الغاوي الذي غوى
وال�شقيق الذي خان  ،تذكر حني �س�أله الدكتور بدر حمادة :
هل يقدم �صدام ح�سني على احتالل الكويت ؟.�أجاب وقلبه يعانق الكرم  ،ويفتح عينيه على النهر الفتي :
 ال �أعتقد يفعلها ب�إخوانه.عقب الدكتور بدر وقلبه مفطور على وجع الرمال
ا�شك يف ذلك .دغ���دغ اخل�ب�ر ال�شيخ فهد  ،وع�صر نف�سه الطاه���رة بالأمل  ،تلك
النف����س الت���ي مل يك���ن بها ذرة �ش���ك يف �أن يقدم ال�شقي���ق على خيانة
�شقيق���ه � ،أو يدو�س على اب���ن العم  ،كانت النجوم ت�ضئ منافيها مبلء
الع�ي�ن  ،وكان ه���و امل�ؤمن بالعروبة وال�ساع���ي لن�صرة العراق والق�ضية
الفل�سطينية  ،مرتجما �إميانه باملوقف والدور وامل�شاركة.

راعي احلر�شا

ي�شهد له ع�ش النور�س يف �سيناء �ضد العدوان الإ�سرائيلي عام
 ، 1967ح�ي�ن حم���اه م���ن �أن ينته���ك ،وي�شهد له جن���وب لبنان  ،حني
حماه من �أن ي�شتهيه املوت  ،فينام قرير العني و�سط الغياب كما �ساند
العراق يف حربه �ضد �إيران  ،منقذا �شرفاتها البعيدة امل�ضيئة  ،من �أن
يطويها الظالم  .وكان ثمة حلم يط�أ امل�سافة بني اليل والنهار.

-8-

12/23/12 9:17:33 AM

���� ������.indd 8

ك���م واج���ه امل�صاعب م���ن �أجل �أمت���ه  ،متم�س���كا بتوا�ضع جم ،
مت�صفا برجولة نادرة  ،غامر بها يف املعرتك  ،فا�صيب بعدة طلقات
يف معرك���ة الكرامة ،وح�ص���ل على و�سام من الرئي�س الراحل جمال
عبدالنا�صر  ،وحني �أرادوا لل�شرق �أن يبكي  ،ولأر�ضه العربية �أن تهان
 ،كان اخليل خيله وال�سيف �سيفه يف امليدان.
ح�ي�ن علم ال�شيخ فه���د باخلرب احلزين  ،تاقت نف�سه من جديد
�إىل ال�شهادة  ،وكم متنى �أن ميوت �شهيدا فداء للوطن احلبيب  ،فهو
الفدائي الذي ما كان له �إال �أن يتقدم ال�صفوف  ،وان�ضم �إىل جحافل
الفدائيني  ،فى الأعوام  1968و  1969و  ، 1970و�أ�صيب يف �أنحاء
متفرق���ة من ج�سده  ،وهو الف�ؤاد املفعم بال�شوق �إىل الوحدة العربية
 ،لريى عيونا حتتفي بالو�صايا الع�شر عند �أذان الفجر.
كان ق�ص���ر د�سم���ان هو اله���دف  ،و�إحكام ال�سيط���رة عليه �أوىل
امله���ام  ،ا�شتبك���ت ق���وات احلر����س الأمريي م���ع الق���وات العراقيه
املعتدية والغازية  ،فحالت دون و�صولها �إىل حدود الق�صر  ،ومل جتد
بع����ض املجموعات ال�صغرية من قوات العدو الغادرة  ،بديال �سوى
ال�سيط���رة على بع�ض املن�ش�آت ال�صغ�ي�رة املتفرقة  ،واملباين املجاورة
للق�ص���ر  ،وبد�أت الأحرف تفر م���ن �أ�سمائها والكلمات من معانيها ،
و�أ�صبحت اخليانة بدي ً
ال للأخوة وقاعدة للعمل .

راعي احلر�شا

اللي���ل على �أبواب املدين���ة يجثم فوق ال�ص���دور النقية  ،التي مل
تع���رف كيف تخون ومل تتعلم كيف تغدر  ،فغاب عند املفارق العنوان
 ،ودارت عملي���ات الق�ص���ف و�أعمال القن�ص  ،م�ستندة �إىل تعزيزات
م�ستم���رة ودائمة  ،من ع���دو �أراد ان يفر�ش ظله القامت على �أنفا�س
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احلياة الهادئة  ،مدعمة بقوات بحرية من زوارق الطوربيد  ،وزوارق
ال�صواريخ ومتكنت من ح�صار املنطقة.
وم���رت اللحظات بطيئ���ة ك�أنها ت�سري �إىل جحي���م االنتقام  ،حتى
و�صلت التعزيزات الع�سكرية الكويتية من مع�سكر لواء احلر�س الأمريي
 ،و�سرية من احلر�س الوطني  ،والقوات اخلا�صة من وزارة الداخلية ،
لتحمي الق�صر ومن فيه وتعيد الكربياء اجلريح والعنق الذبيح .
وبب�سال���ة فدائي���ة� ،أع���ادت التعزيزات الكويتي���ة الع�سكرية � ،إىل
النهار الطالع من بطن النريان  ،يخاتل الأحزان ويبكي عند الغياب،
�أول خيوط ل�ضوء ي�ستمد قوته من �شرعة املخل�صني املنتمني �إىل وجه
الكويت الأبي  ،ال�شامخ والراف�ض �أن يذوب .
متكنت القوات الوطنية من فك احل�صار  ،وقتل و�أ�سر الكثري من
ق���وات العدو  ،لكن مل يكن هناك فوق ال�شرفة البي�ضاء ع�صفور يغرد
بالأغنيات  ،ويغنى بعبري الكويت حني تهب ن�سائمها على اجلبني .

راعي احلر�شا

كان هن���اك �أ�ش���داء يف املحن���ة رحماء بينهم  ،يلملم���ون الهم من
الطرق���ات  ،كان هن���اك رجال متكنوا بهمة و�ص�ب�ر وبعون العادل يف
ال�سم���اء ج���ل جالله  ،من �إخراج �أف���راد الأ�سرة احلاكمة من الق�صر ،
ب�سرعة الربق  ،واللحظات متيل حيث متيل  ،والأمنيات ي�ؤرقها غيمة
يف الأفق .
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�أف�ض���ت الكويت دمعها وبكى الف�ؤاد  ،مطت �شطر كفها املطعون
 ،تفت���ح للج���رح مت���ك�أ يف الروح  ،والأمل رقادا م���ن زمن ع�صي  ،ويف
ال�ساع���ة ال�ساد�سة بد�أت الق���وات املعتدية تتقدم �أك�ث�ر نحو الق�صر
م���ن جهة ال�سف���ارة الربيطانية ،تطلق عا�صفة م���ن نحيب  ،القتالع
قل���ب يبدي به���اءه وح�سن مائ���ه يف العيون  ،لكن الق���وات الكويتية
البا�سل���ة التى كانت تداف���ع عن �أر�ضها وعر�ضه���ا و�شرفها  ،متكنت
م���ن الت�صدي لها  ،واحلفاظ عل���ى دمها الزكي ،و �أن تبادلها ب�ألف
عا�صفة هزت ر�شيد بغداد� ،ألف هزة من وجع .
طلب ال�شيخ فهد الأحمد من �صديقه الذي �أخربه بالنب�أ احلزين
� ،أن ي�أت���ى �إلي���ه ليذهب���ا معا �إىل ق�ص���ر د�سمان  ،و�سرع���ان ما �أتى
ال�صديق �إليه برفقة �صديق ثالث  ،وتوجهوا �إىل الق�صر ،.

راعي احلر�شا

خ�ل�ال الطريق حاول ال�شيخ فه���د �أن يجري ات�صاال بالق�صر ،
لكن حماوالته ف�شلت الن�شغال اخلطوط الهاتفية ولأنه مل يكن جنما
بني النجوم التى ان�ضوت �إىل االن�سحاب �شيئا ف�شيئا � ،أو نبيا تخلى
عن���ه �أهله فقد و�ضع ر�شا�شه حتت املعقد  ،و�أخفى �صديقه �سالحه
يف املعق���د اخللفي  ،وح�ي�ن ا�ستقرت ال�سي���ارة يف خطواتها الأخرية
نح���و اللهيب  ،حت�س�س ال�شيخ فهد ر�شا�شه وحما�سه  .واطمئن �إىل
�أن الر�شا�ش على �أهبة اال�ستعداد  ،و�إىل �أن احلما�س ا�شتعل �صهيال
وغ�ضب���ا  ،ونبتت حبات العرق فوق اجلب�ي�ن  ،تن�شد تراتيل امل�شتهي
للت�ضحية والفداء.
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كان ال�شي���خ فهد يتمن���ى ال�شهادة حقا و�صدق���ا  ،يهفو �إىل �سماء
اخلل���د ،ح�ي�ن يفدي وطن���ه بدمه الطاه���ر  ،ويقذف الغ���در كل ليلة
بحج���ر ،حمتفيا بالقمر وال�ش���وق واالمتنان  ،وبج���وار �شرفة الوطن،
يبن���ي ع�شا ،ويزرع �شج���رة  ،ويقف راكبا خيله رافعا �سيفه للذود عن
ف�ؤاد ير�ضع الأر�ض هديال  ،ويطلق الع�صافري يف ال�سماء نورا ،وال ينام
يف جتاعيد الزمن � ،أو يتخلى عن حلم احل�ضور والنجاح.

�إن���ه اب���ن الكويت  ،الأخ�ضر الباين� ،سحاب���ة ال�صيف التي حتمل
الن���دى ،وردة الربيع� ،إنه احلر النظيف الريا�ضي الذي جند جل وقته
لتدعيم احلركة الريا�ضية يف الكويت  ،ومل ي�شغله اهتمامه بالريا�ضة
ع���ن القيام ب���دوره الن�ضايل القومي � ،إنه املفط���ور على حب النجاح
وال�سع���ي �إلي���ه  ،ومن �أجله  ،تبو�أ الكثري من املنا�صب احل�سا�سه  ،على
ال�صعي���د العربي والدويل  ،وحني م�س ال�شوق �أحالمه يف قلب الوطن
املجروح  ،كان يو�شو�ش الندى بالأ�شجان.

عندم���ا اقرتب���ت ال�سيارة م���ن املدخل الرئي�س���ي للق�صر ،توقفت

راعي احلر�شا

بالقل���ب العني���د جهة الدوار  ،لكن القلب العنيد ما كان له �أن يتوقف
فبادره �أحد ال�ضباط من الأ�صدقاء برتبة نقيب قائال:
 -ملاذا جئت؟
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كان ال�س����ؤال مهموم���ا بال�سياج املتعرث يف كب���د الغياب � ،س�ؤال
موج���ه مل���ن لبى نداء الواجب والفداء  ،مل���ن بات مثل ال�ضياء الذي
ين�ش���ر �أ�شعت���ه  ،ويحدق يف ليل املحن ،فيطوي���ه كطي ال�سجل للكتب
و �أجاب :
ماذا يحدث؟ .م���ن يط����أ امل�سافة بني ال���روح وجناح الريح ،ميل���ك �أن يخفي
�أ�شواك الغدر ،خلف املوانئ على حافة البحر  ،ومن يهيم على وجهه،
يرخ���ي �ش���راع احللم بال �ضمري ماذا يح���دث؟� ،أطلق �سهم ال�س�ؤال
يف �ص���در الزح���ام  ،ماذا فع���ل �صدام ح�س�ي�ن ب�إخوان���ه  ،و�أ�شقائه
و�أبن���اء عمومت���ه ؟  ،هل بادر �صدام بغزو الكوي���ت و�سرقة �أر�ضها
وخريها ،ت�صديقا ملا قاله ذات يوم ،العناق يطول �إىل ربوة من �سفائن
الو�صول؟

تذك���ر ال�شي���خ فهد جيدا ،يف هذا اليوم ،ق���ال له �صدام ح�سني
بعي���ون ت�ؤرق اليمام حني يط�ي�ر  ،وقال ل�صديق كان برفقته  ،وهو
ينرث �ضحكة عند فوهة البندقية:
 -ق���ل لأي مواطن كويتي �إن اخلبز الذى ي�أكله اجلندي العراقي

راعي احلر�شا

ن�صف���ه حتما من خ�ي�ر الكويت� .سقطت نف�سه يف غياهب الده�شة ،
ترتدي املرارة ثوبا من �شقاء ،والطم�أنينة ذنب ي�ستحق الث�أر والبالء
 ،واخليل طريدة �شريدة  ،مت�سائال كمن نام على �شوك وقلق :
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 �أي���ن الآن م���ن جاء من بطن اجلوع والعط����ش ؟ � ،أين اجلنديالعراق���ي ال���ذي �أكل خبزا من خري الكويت ؟ � ،إن���ه الآن يقف �شاهرا
�سالحه يف وجه من مدوا �إليه اليد بالطعام وال�شراب  ،وكحلوا عيونه
بالأغنيات  ،وو�سدوه �صبابة القلب  ،وم�ضوا بال مقابل � ،إنه الآن يرد
اجلميل باخلنجر امل�سموم  ،والطعنة الغادرة يف الظهر .
اقرتب املعتدون العراقيون من �سيارة ال�شيخ فهد الأحمد وطالبه
�آمرهم بالنزول  ،فمد يده والتقط �سالحه  ،فتح باب ال�سيارة وقرر
يف ا�ستب�س���ال و�شجاعة �أن ينتقم لوجه الوطن  ،لكن ر�صا�صات الغدر
واخليان���ه انهال���ت عليه ،وبادارته م���ن جهة ال���دوار  ،و�شقت الأعرية
النارية �سماحة الف�ؤاد الغ�ض الناب�ض بحب الكويت ن�صفني  ،ليم�ضي
الن�ص���ف الأول وحي���دا يف ال�سفر والرتحال  ،والث���اين يروي للمدائن
ق�صة الذكرى ،التي مل تنطو �إال على جرح من �شقيق .
اخرتق���ت الطلقات زج���اج ال�سيارة وتناثرت م���ن حوله و�أ�صابت
ر�أ�سه  ،ف�صرخ من حلم ي�سقط يف املغيب و�أن�شودة �أوقفتها الرياح عند
باب الوطن قبل االكتمال.

راعي احلر�شا

�إنه الوطن الذي كان ينام قريرا يف العيون  ،يهددونه الآن بال�سلب
والنه���ب والوج���ع � ،إنه���ا الأر����ض التي ت�ض���م بني جناحيه���ا احلقائب
والنوار�س والأر�صفة والعابرين  ،ملاذا يريدون حتويلها �إىل خراب ؟
خرج���ت �آهة ال�شي���خ فهد ت�ستجري من غيم���ة مل تنتحب �إال على
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�أ�ش�ل�اء  ،تبعرثت كرمل ال�صح���اري يف العا�صفة ،و�سقط ر�أ�سه �إىل
اخلل���ف  ،وعيناه معلقتان بزحام على البعد من الكويتيني والوافدين
العرب قام املغت�صبون ب�أ�سرهم ،وقبل �أن تغلق عيناه رمقاها الأخري،
ر�آهم ينقلونهم باجتاه ال�سفارة الربيطانية.
يف تلك اللحظات متكن �صديق ال�شيخ من النزول من ال�سيارة،
وجنا باالحتماء  ،ونزل ال�صديق الثاين وجل�س عند النقيب ،وكانت
د�شدا�شت���ه ملطخ���ة بالدماء الزكي���ة  ،دماء ال�شهي���د  ،دماء من زرع
قلبه � ،ألف �سنبلة للوطن امل�ستباح  ،يتقي بها غدر اخلائنني  ،و�سارع
النقيب ب�إعطاء �سالحه لهذا ال�صديق وقال له:
�أنت الغطاء و�أنت ال�ساتر .
توجه النقيب ب�سرعة نحو ال�سيارة النقاذ ال�شيخ املمدد بجوارها
على الأر�ض ،يناجي رب العدل والإن�صاف  .حماوال �إ�سعافه قبل �أن
تنتقل روحه �إىل بارئها  ،وحتريك ال�سيارة من مو�ضعها  ،لكن القدر
كان �أ�سب���ق  ،وحا�صرت الق���وات الع�سكرية العراقية املعتدية املكان ،
حت���ت مظل���ة من كثافة الرمي  ،والطلقات الغ���ادرة  ،مما حال دون
حتريك ال�سيارة قيد �أمنلة � ،أو �إ�سعاف ال�شيخ .

راعي احلر�شا

وقب���ل �أن ي�س���رق املغت�صبون خيط النهار الأخ�ي�ر  ،ازداد هجوم
الق���وات الكويتي���ة البا�سل���ة � ،ضد قوات البغي والع���دوان  ،فا�ضطر
املعت���دون �إىل االن�سح���اب والرتاجع  ،مما مك���ن النقيب من العودة
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�إىل مكانه بالقرب من بوابة الق�صر  ،وفكر بجدية وحما�س  ،يف تكرار
املحاول���ة  ،وعندم���ا اقرتب منه �سم���ع �شخري ال���روح الطاهرة  ،لكن
�سرعان ما انقطع ال�صوت  ،وكانت يد ال�سارق الغادر املجنون �أ�سرع ،
ف�أ�سروه عند ال�ساعة التا�سعة .
الآن تن�شد املالئكة تراتيل ال�شهد  ،ت�شيعه اليمامات الوليدة حتى
مثواه باجلنة وحتيطه بنظرات احلنني ،وتنرث فوقه خيوطا من حرير،
وتعط���ره مب���اء ال���ورد  ،والوطن يف يوم طويل مط�ي�ر ،يقف على عتبة
الغواي���ة  ،و�سنابك اخليل م�شرعة كالفرا�شات لهبات الك�سري  ،وجندة
الطري والأيائل والف�صول.
اجتهد ال�شبان الكويتيون الع�سكريون الذين كانوا بالق�صر ،وحملوا
جثم���ان ال�شهيد يف التا�سعة والن�ص���ف �إىل العيادة  ،وجرت حماوالت
�إ�سعاف���ه  ،و�إيقاف النزيف ال���ذي كان ك�سيل ينطلق من الر�أ�س  ،لكن
دون جدوى  ،وما كان فرط الغياب ي�ستجدي احل�ضور �أو الرجوع .

راعي احلر�شا

بع���د ما يقرب م���ن ال�ساعة  ،كان اجلثمان خاللها داخل العيادة ،
ملف���وف الر�أ����س ،وكانت الر�أ�س ترتف بال�شت���ات  ،حني �سرقوا منها
النه���ار  ،وت�ت�رف بالدم حني اقتاتوا منه���ا ليلة امليالد  ،وبالوداع حني
تهافت���وا على حلمه���ا املرمري  ،وما ب�ي�ن ال�ساعة العا�ش���رة والن�صف
واحلادي���ة ع�شرة  ،متكن املخل�صون م���ن �أبناء الوطن اجلريح من نقل
اجلثم���ان �إىل امل�ست�شف���ى الأمريي  ،وو�ضعوه يف ثالج���ة امل�ست�شفى ،
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مغطى اجل�سد مك�شوف الر�أ�س  ،وكان الدم ي�سيل منه يف �إباء معلنا
�أنه لن ي�ست�سلم .

ا�ستم���رت قوات احلر�س الأمريي يف الدفاع عن ق�صر د�سمان
حتى الع�صر  ،وا�ستب�سل �أفراد القوات يف الدفاع عنه رغم تعزيزات
الع���دو لقوات���ه بقوات مدرعة �آلية � ،أحكم���ت حما�صرة الق�صر بعدة
عملي���ات �إن���زال بحري من ال�ساح���ل القريب وعملي���ات �إنزال جوي
وظل احل�صار حتى اليوم الثاين� 3أغ�سط�س  ،لكن بب�سالة ال�شجعان
متكنت جمموع���ة من الع�سكرين وغريهم مم���ن كانوا داخل الق�صر
م���ن النجاة  ،واخلروج �ساملني يحملون حلمهم  ،الذي مزقته �أجرا�س
اخلطر.

كان الرج���اء والأم���ل يف التحري���ر مي�ل��أ ال�صدور الت���ي ات�سعت
بامل���دى ،وحملت داخلها مدينة م���ن دعاء  ،يحمي �أروقة الدروب من
اخل���واء  ،ويفت���ح يف ال�سماء نافذة  ،لتخرج �شم�س النهار منها عفية
تغني بالن�صر  ،وظل اجلثمان بامل�ست�شفى حتى الأ�سبوع الثالث من
�أغط����س  ،وبالتحديد يوم  ،21بتعليمات م���ن ال�شيخة �أمثال اجلابر،

راعي احلر�شا

حت���ى ميك���ن بع���د التحرير ت�شيي���ع ال�شهيد بجنازة تلي���ق مبن �ألقى
مبفت���اح ال�ضي���اء  ،بعد الرحيل يف عمق جب  ،لكن احل�صار كان ال
يزال ح�صارا  ،وال�شتاء كان يك�شف عن غدر جديد.
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يف ذلك اليوم  ،ح�ضر �إىل امل�ست�شفى �أحد �ضباط جي�ش املعتدين
الغادري���ن  ،يحم���ل فوق كتفه �شارة برتبة عقي���د وقال لطارق ال�شطي
الذي يعمل يف ق�سم العالقات العامة بامل�ست�شفى الأمريي:
�إنني قادم للتو من اجتماع بوزارة ال�صحة ،وعلمت بوجود جثمان
لأح���د الكويتيني بامل�ست�شفى  ،ويدعى �أب الريا�ضة الكويتية� ،أين هو؟
يقول���ون �إن���ه كان ي�ضع ن�صب عينيه فرحة الطف���ل الوليد ،ويف ف�ؤاده
فرح���ة ال�شباب الياف���ع ،ويف �صدره فرحة ال�شي���خ العجوز ،ويف عقله
ووجدان���ه فرحة الوطن ،نريد جثمان ه���ذا الوطني ،لعلنا نوقظه من
�سباته العميق ؟
ملأ ال�ضابط �شدقيه ب�ضحكة �ساخرة  ،ما تربت لها يداه امللطخة
ب���دم الغ���در واخليانة  ،خملفا وراءه���ا رذاذا من �ضجي���ج ،وطينا من
حقد ،و�أثر قدم وط�أت �سحابة من توت  ،فانفرط عقدها املتما�سك.

راعي احلر�شا

�أنك���ر ط���ارق ال�شطي وجود �شخ�ص بهذا اال�س���م  ،ووجود جثمان
به���ذه املوا�صف���ات  ،خوفا على ال�شهيد م���ن �أن ميثلوا به  ،بال رحمة،
فاخلونة املعتدون ال�سارقون �ضوء النهار من العيون ،هم دائما اخلونة
املباغت���ون ،واملعتدون الظاملون ،وال�سارقون الروح من الوطن  ،والفرح
من باب الربيع ،ف�أ�شاح ال�ضابط بيده حمذرا:
�إي���اك �أن يت���م العثور على هذا اجلثمان داخ���ل امل�ست�شفى هنا،�سيكون �آخر يوم يف حياتك ،وميكنك الآن �أن تنقذ نف�سك من العذاب
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واملوت ،بت�سليم هذا الفدائي الكبري.
مبجرد �أن رحل ال�ضابط ت�شاور طارق ال�شطي مع بع�ض املخل�صني
ل���ذرات الوط���ن من زمالئه بامل�ست�شفى يف �أم���ر نقل اجلثمان ،حتى
ي�ضمنوا حمايته من الوقوع يف يد الأعداء ،الذين ا�ستهدفوا قتله منذ
البداية ،وهاهم يبحثون عنه اليوم ،ليمثلو بجثمانه الطاهر،
�إن اليد التي تعودت على �أن متتد باخلري والعطاء �إىل الآخرين،
ال متل���ك �أن تتخل���ى �أو تغيب ،وال���روح التى تع���ودت على الإخال�ص
واالنتماء ال ميكن �أن تخون  ،فاتفقوا على �ضرورة نقل اجلثمان �إىل
املطب���خ املركزي حي���ث الثالجات الكبرية التي ت�سع جذع نخلة ولود،
�أرادوا لها �أن ت�صري عقيما.
نظم طارق ال�شطي العمل مع زمالئه يف �سرية تامة  ،وطلب من
العم���ال الذين كانوا يعملون يف املطبخ الذهاب �إىل املكتب للإجتماع
به���م ،و�أغلق الب���اب ،ومت تفريغ ثالجة الألبان متاما ،وحمل اجلثمان
مبعاون���ة زميله �صالح �أمان ،الذي كان ا�سم���ا على م�سمى كان �أمينا
يحفظ ال�سر ،ويروي ظم�أ الوطن بقطرات البقاء.

راعي احلر�شا

مل يك���ن للنج���م يف الأفق �أن يخف���ت �ضوءه ،ومل يك���ن للقمر �أن
ي�سق���ط بوجه���ه امل�شوب بالأ�سى ،لكن كان���ت البوابات جميعها حتت
�سيط���رة جنود العدو ،مما �شكل �صعوب���ة بالغة يف نقل اجلثمان �إىل
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املطبخ  ،وو�ضعه يف ثالجة الألبان.
وا�ضط���ر الزمي�ل�ان �إىل اخل���روج �أوال �إىل موق���ف ال�سي���ارات،
والع���ودة من���ه �إىل املطب���خ .وجنح���ت اخلطة ،وترج���ل البطالن على
خي���وط العنكبوت  ،يف ليل���ة �أ�شبه بقدا�سة الإ�سراء  ،و�صبابة ال�سنني،
وبالدرب الطويل ،وبال�سفر الليلي املرير ،وبالقلب الظامئ �إىل الرواء،
ونق�ل�ا اجلثمان ،وا�ستق���ر بهدوء يف ثالجة الألب���ان ،لينجو من براثن
عدو يجيد تنظيم جحافل احلزن والعتمة .
�أغل���ق الزميالن الباب و�أخذا مفت���اح الثالجة ،ثم �أخرجا العمال
من غرفة املكتب معلنني ت�أجيل االجتماع لظروف طارئة ،و�أ�سرع طارق
ال�شطي ب�إبالغ مدير امل�ست�شفى:
 ي���ا دكت���ور عه���دي � ،إنه جثم���ان ال�شيخ فهد الأحم���د ،جثمانالغ���ايل عل���ى الكويت و�أهله���ا  ،جثمان من نفدي���ه ب�أرواحنا  ،جثمان
م���ن علمنا الن�ش���اط واحلركة و�أوثق الروابط بينن���ا وبني االنت�صارات
الريا�ضية طوال عهده بنا .

راعي احلر�شا

�س�أل الدكتور عهدي الغامن :
 -وهل جنحتم يف نقله ب�أمان ؟
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قال طارق ال�شطي بثقة الواثق من جناح عمله :
احلمد هلل جنحنا يف نقل اجلثمان وحمايته  ،ومل يكن �أمامنا�س���وى ه���ذه الطريقة  ،لإخفائه من �أيدي الطغاة  ،واجلثمان الآن يف
ثالجة الألبان  ،وال يعرف �أحد هذا ال�سر  ،حتى العاملني يف الثالجة
ذاتها .
عقب الدكتور الغامن :
 من ال�ضروري �أن �أخرب ال�شيخة �أمثال اجلابر.ثم �أ�ضاف يف وجل :
ه���والء البغ���اة لي�س لهم �أم���ان  ،يجب �أن يتم �إخ���راج اجلثمانم���ن امل�س�شف���ى اليوم ،خوف���ا عليه ،خا�ص���ة و�أن ال�ضاب���ط العراقي
عندما حتدث �إليك� ،أكد معرفته ويقينه ب�أن اجلثمان ال يزال داخل
امل�ست�شفى .

راعي احلر�شا

للوط���ن من ميدون �ضلوعهم حلظة اخلوف ج�سورا عرب النهار ،
وللوط���ن من يجعلون من �سواعدهم وق���ت اخلطر معربا نحو البقاء
وي�ضم���دون جراحه بحلي���ب الدموع وهم يتوجعون م���ن الأمل ه�ؤالء
الأبط���ال الذي���ن ي�أتيهم الطعام  ،في�ؤثرون الوط���ن على �أنف�سهم ولو
كان به���م خ�صا�ص���ة  ،وال�شم����س تفت���ح يف عيون امل�ش���ارق �أر�صفة
جديدة للعابرين �إىل ال�صباحان والطرقات والنايات والأنات والنغم
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ا�ستق���ر ال���ر�أي على نق���ل اجلثمان يف اليوم نف�س���ه  ،و من عا�ش
تبارك���ه قبل���ة الوطن على اجلبني  ،وت�صاحب���ه العيون الناع�سات من
امل���دن  ،ل���ن يكون وحي���دا  ،لن يك���ون م�سافرا �أو راح�ل�ا ولن حترقه
الأمنيات  ،ولن مي�ضي كما مت�ضي �أ�سراب احلمام .
وكم���ا اختار ال�شيخ ال�شهي���د يف حياته الأ�صدقاء اختار اجلثمان
�صاحب���ه ،وكان ه���و جثم���ان ال�شهيد عبد اللطيف احلم���دان  ،الذي
كان ق���د نق���ل �إىل امل�ست�شفى يف الوقت نف�سه  ،ومل يتم التعرف عليه
لعدم وجود ما يدل على هويته  ،لكن بعد التب�صيم والت�صوير  ،ك�شف
الغائ���ب ع���ن ح�ض���وره  ،وطاوع ال�ض���وء املمدد يف حدق���ات العيون ،
و�أ�سلم مالمح الوداع الأخري  ،يف عيون الوطن  ،م�شرعا تالقيا بلون
بنف�سجة ذوت  ،ودم ي�أبي �أن يراق.
ق���ام �أفراد امل�ست�شفى بنقل اجلثمانني مع���ا �إىل �سيارة الإ�سعاف
الت���ي نقلتهم���ا �إىل مقربة الرق���ة  ،حيث مت الدف���ن يف اليوم نف�سه ،
ون���ادي الأنني وترا مل ين�سدل� ،إال على جناحني من هواء  ،ومل يعانق
�إال مفارقا كالن�سيم يف �ضحى الأكوان.

راعي احلر�شا

اهلل ي���ا من ترك���ب �إليك الأ�شواق نف�سها ذليل���ة  ،وقلبا ك�سريا ،
وجبهة حمنية  ،ندعوك يا اهلل ،ما من دموع للفراق وللعراق  ،والوطن
يحمل يف �صدره غ�صة  ،ويف �أنفا�سه الغبار  ،ناقو�سه بالطعنة الغادرة
ال ي���زال ي���دوي  ،و�صدى ريح���ه يهز �شجريات جرحن���ا امل�صلوب فوق
العا�صفة .
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