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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«�إهــــــــــداء»
�إىل �أر�ضـــــي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضيحة والعطاء ...
«�إىل الكويت»
مكتب ال�شهيد

�صمود الأبطال
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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.

�صمود الأبطال

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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�أخذ يرنو �إىل الف�ضاء الرحب الذي يُغطي احلديقة ،تعود به الذاكرة
بعيداً �إىل �أيام طفولته ..تذكر احليامة ..يومها قالت والدته ..ال تبتعد
كثرياً فاحليامة تتجول يف الفرجان� ..إنها تبحث عن طعام .رد عليها
بتحد� :أنا ال �أخاف من احليامة �أو غريها� ..س�أخرج .قالت :ولكن
منظرها ب�شع وخميف ..كل الأطفال يخافون منها� ..أجاب � :س�أخرج..
بيوت طينية ُمتال�صقة ،و�أزقة �ضيقة تف�صلهما �ساحات تُرابية� ..أبواباً
خ�شبية� ..صبية يتجمعون هنا وهناك ..امر�أة جتوب ال�شوارع طلباً
للرزق ..ب�شعة املنظر ،حتمل كي�ساً �أخ�ضر ..ت�صرخ بني احلني والآخر
)حيامة حيام( ..ال تخلو الأزقة من املجانني الذين يخيفون الأطفال.
فتيات يجل�سن على عتبة منازلهن وهن يرتدين الأزياء ال�شعبية ،ينظرن
�إىل الأطفال وهم يلعبون بالقرب من منازلهم.
يحدث نف�سه ب�صمت :كم �أمتنى �أن تعود تلك الأيام لرتى ما نحن عليه
الآن ..يبت�سم يعود مرة ثانية �إىل املا�ضي.
يعطر حوا�سه بذكريات الطفولة ..غرفة معلقة يف الطريق ت�صل مابني
بيتني*� ,صبية يلعبون حتت ظاللها ..ي�سمع الأ�صوات تنادي يو�سف..
**
يقرتب منه �أحد ال�صبية ي�ضع على عينيه «الغرتة»

�صمود الأبطال

يداعبونه ..يحاول �أن مي�سكهم ..يفرون منه ..قال ب�صمت:
ما �أجمل لعبة عما كور� ..أخذ يردد ..عما كور طاح بالتنور..
قالت والدته وهي تخ�ضب يديها باحلناء� ..أين كنت :قال كنت �ألعب
مع �أ�صدقائي .قالت :الغداء جاهز .قال وهو ير�شف املاء من الربمة،
ثم �س�أل والإرهاق وا�ضح على مقلتيه :ماذا طبختي لنا يا �أمي؟ قالت:
هري�س ومنهنهة .قال� :أريد «قر�ص عقيلي» ..قالت :يف املطبخ.
* مع األطفال في املاضي  ...للكاتب أيوب حسني ص .52
** لباس شعبي خاص بالرجال  ..يغطي الرأس ،ص .24
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�صوت الدبابات يهز املباين ..الق�صور� ..أزيز الطائرات يزعج �أذنيه.
املدينة تغرق بدم اال�ستقرار ..ميد يده يتناول حبة م�سكنة لل�صداع..
الع�شب الذيمييل �إىل الإ�صفرار يتمايل وك�أنه يرف�ض الواقع .الأ�شجار
تقف ب�شموخ رغم ا�صفرارها ..جذورها قوية�ُ ..سقيت مباء بحر اخلليج،
ب�أمطار الوالء الغزير ..الغيوم ُحبلى بهموم الغدر واخليانة..خطوات
اجلنود املنتظمة تخطف منه اال�ستمتاع باملا�ضي ..وترغمه على العودة
�إىل احلا�ضر ..ي�س�أله اجلندي :من �أنت؟ قال� :أنا الكويتي ..قال اجلندي
بغ�ضب :هل �أنت ت�سخر مني� ،أنا مل �أ�س�ألك عن جن�سيتك .و�إمنا عن
ا�سمك .قال :يو�سف.ما الذي حتمله بيدك ؟ �أجاب :قمامة قال اجلندي:
ُ
يو�سف:خذ الكي�س افتحه �أنت .تبعرثت
قمامة فقط ؟ افتح الكي�س :قال
القمامة ،تلوثت البيئة ترك اجلندي املكان امللوث ثم اجته �إىل طريق
�آخر.
قال ب�صوت خافت� :س�أنظف البلد من القاذورات �إذا �أمكن يل ذلك.
�إلتفت مييناً ر�أى جندياً �آخر� ،س�أله ماذا تفعل؟ �أجاب كما �أنت ترى.
قال :هل تريد �أن ترتاح من هذا التعب؟
�أجاب يو�سف وك�أنه فهم ماذا يق�صد :ال ..ال �أريد �أن �أرتاح .ثم تابع �إنى
�أعالج الو�ضع! جل�س اجلندي ثم قال :هل لديك �سيجارة؟ �أجاب يو�سف:
للأ�سف ال �أدخن!
قال اجلندي بلهجة حادة� :أرنى جيوبك� .أجاب يو�سف للأ�سف ال �أعرف
�أكذب! قال اجلندي :كم �أنتم �أغبياء.

�صمود الأبطال

تابع :جميع منازلكم كالق�صور ..قال يو�سف :كنا فقراء نغو�ص يف �أعماق
البحار لنبحث عن لقمة العي�ش ..ولكن كنا �أغنياء!
تابع وهو �شارد الذهن :جميع منازلنا وطن لنا.
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هم�س يف �أذن اجلندي :ما ر�أيك يف جهاز فيديو.
قال اجلندي و هو يبت�سم :جميل� ..إذن �أنت برىء.
ال�شوارع تعزف حلن الغربة .الأر�صفة تزدحم بالب�سطات يف جمعية
اخلالدية ..الوجوه تتزاحم ،تت�ساءل ما امل�صري؟ يفتح الراديو ،ي�ستمع
�إىل �إذاعة الريا�ض ..وهي تنقل حتيات الكويتيني يف اخلارج ..يفكر
بتاريخ 1990/10/18م .لقد غادر ابنه ال�ضابط الكويت ..ا�ستطاع �أن
يقنعه ..قال يحدث نف�سه� :أين �أنت يا ولدي الآن؟ ها �أنت �أمامي تعمل
من �أجل الوطن ..ميتزج احلزن بالأمل باخلوف ،بالرعب  ،بالرغبة..
دبابات ترب�ض يف كل حي ..الكون يرتدي ثوباً ف�ضياً منثوراً عليه بقعاً
�سوداء يخ�ص بها �أمة عربية.
ثوب من�سوج ب�أيد غادرة ..خائنة ..هم و�ضعوا بقعاً �سوداء..
الر�ضيع ي�صرخ لي�ضيف �إىل عويلنا عوي ً
ال �آخر ..رفع ر�أ�سه نظر �إىل
�أعلى ..قالوا له اجلنود بغ�ضب :ملاذا مل تغري لوحة ال�سيارة كما �أمرناك؟
�أجاب يو�سف بهدوء :لن �أغريها� ..صرخ اجلندي :ملاذا؟
لأين كويتي وال �أ�ستطيع �أن �أكون غري ذلكوا�صل اجلندي �أنت تتحدانا.
-ال ولكنه القدر.

�صمود الأبطال

عنفوان يُبحر مع الأعماق ..يبحث عن ال�سالم ..جرح غائر ي�أخذ
بالتقرح كل �شيء ينب�ض بحب الوطن ..يعود �إىل املا�ضي .جمموعة من
ال�صبية يغنّون ..يرددون« .باچر» العيد ونذبح بقرة وننادي :م�سعود
بيراخلنفرة* الأفراح تعم البيوت ..النا�س يرتدون مالب�س جديدة..
اليوم عيد الفطر ..انت�صبت الديارف اخل�شبية توزع البهجة على
الأطفال ..قال يحدث نف�سه :ملاذا مل ندخر قلي ً
ال من البهجة �إىل
اليوم� ..إىل هذا الواقع ..احلا�ضر امل�ؤمل..املحزن ..املفرح يف نف�س
* كتاب مع األطفال في املاضي ..للكاتب أيوب حسني.
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الوقت لأننا �سنح�ضن الوطن ..الأر�ض.
منطقة الرميثية ت�شهد م�سرحية كتب ف�صولها الزمن� .أبطالها يغردون
لغة الوالء ..لغة الوفاء بالعهد� ..صراع اخلري مع ال�شر ..اجلحود مع
االعرتاف باجلميل ..نوافذ مغلقة ..بيوت ملونة بالأزرق والوردي..
مك�سوة باحلجر يكرث يف فنائها �أوراق ال�سدر وال�صف�صاف املت�ساقط..
منارات امل�ساجد تنت�صب حتيي �صمود الأبطال� ..أ�صوات خفية تك�سر
ال�صمت الذي يُخيم على املدينة� ..أجهزة االت�صاالت تنقل حتركات
الطفل الر�ضيع ..غيمة �سوداء حتيط باملارة ،ثلة من الغزاة يقتحمون
منزل يو�سف:
دوي االنفجارات يثري رعب الأطفال النائمني� ..س�ألوا يو�سف� :أين ابنك
�صالح؟ قال يو�سف :لي�س هنا .قالوا بغ�ضب فا�ضح�:أين هو؟
�أجاب يو�سف :خارج البالد.
�صرخوا يف وجهه� :أنت تكذب :هيا فت�شوا املنزل غرفة غرفة ،حتى
دورات املياه ،قال يو�سف :ال حول وال قوة �إال باهلل ،لقد قلت لكم �إنه
خارج البالد.
قال اجلندي بلهجة حادة� :سنخرج الآن ولكن لن نرتكك� ..سنعود مرة
ثانية للتفتي�ش .لن ترتاح �إال �إذا �أخربتنا عن مكان ابنك� .أفهمت؟
�أجاب يو�سف �ساخراً� :س�أخربكم حال معرفتي بذلك.

�صمود الأبطال

يوم جديد يحمل مفاج�آت جديدة ،واجلنود املعتدين يوا�صلون انت�شارهم
يف كل ناحية ،وكل �شيء ينذر باخلطر� ..أزيز الطائرات� ..ضخامة
الدبابات� ..صوت امل�سد�سات ..نقط ال�سيطرة عند كل تقاطع وعلى كل
ج�سر� ..شباب ينهمكون يف �إزالة اليافطات املعدنية والإ�شارات الدالة
على �أ�سماء ال�شوارع و�أرقام القطع واملنازل ..وبع�ضهم يحرتق بلهيب
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التنور ليوفر اخلبز للجائعني� ..سيارات تتوقف عند كل بيت لتمدهم
باملواد الغذائية ..يو�سف يهتف ل�صديقه
هذا البيت مل ي�ستلم التموين� ..أجاب �صديقه �سنقوم الآن ب�إمداده بكل
مايلزمه من طعام و�شراب.
�س�أله �صديقه هل ات�صل بك ابنك �صالح :قال ب�شيء من احلزن:
ال ..قال :خري فعلت عندما �أقنعته بال�سفر ..فهم يفت�شون على
ال�ضباط ..قال يو�سف :علينا �أن ن�ساعد الأهايل يف تنظيف املنطقة.
�س�أله �صديقه بده�شة :هل �ستقوم �أنت بحمل القمامة.
قال يو�سف :ب�إ�صرار وتوا�ضع :نعم ..هيا بنا الآن :فاجلنود يف غفلة.
دوار جوازات حويل ير�صد متناق�ضات.
بطولة� ،إجرام ،حب ،كره ،جمال ،قبح� ..صورتان متعاك�ستان
متناق�ضتان ..ير�صد حماقات اجلنود ..و�آهات العجائز ..الالتي
يت�ساءلن ..ما امل�صري؟ م�أ�ساة �أمة تتج�سد يف التفكك .التبعرث .هدم
الإن�سان العربي ..عالقات تتعفن ..ت�سكن يف مهب الريح ..ت�سرق
براءة الطفولة من �ضحكاتهم ..ندخل انفاقاً جنهل خمارجها ..وجوه
مالحمها قدمية ولكنها جديدة علينا ..غريبة بالن�سبة لنا ..يتمدد
على ال�سرير يحاول �أن ينام ،يدخل عليه �آدم بقامته الطويلة و ب�شرته
ال�سوداء ..عمي تريد �شيئاً؟

�صمود الأبطال

يجيب يو�سف :بودي لو ن�ستكمل توزيع املواد الغذائية على بقية
البيوت.
قال �آدم :ولكن الوقت مت�أخر الآن.
يو�سف :ال ب�أ�س ف�أنا مل �أ�ستطع النوم ب�سبب هذا املو�ضوع .لنذهب الآن
ونطرق الأبواب .ثم ا�ستطرد قائ ً
ال :قد يكونون حمتاجني وقد يكونون
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جائعني ..هيا بنا يا �آدم ،الف�ضاء وا�سع ورحب ي�ستوعب حلم البائ�سني
واملتفائلني ..انتهاء الأزمة حلم كبري ..يقرتب من الواقع تارة ويبتعد تارة
�أخرى.
�أخذ يردد ..الأر�ض لي�ست يتيمة؟ من يجر�ؤ على اغت�صابها جمنون،
جمنون ..يطرق الباب برفق ..ي�أتي �صوت  ..يهم�س ..يجيب :خذوا
اخلبز والأرز ..هيا افتحوا الباب ب�سرعة ..ميد يده بحذر ثم يعطيهم
كي�ساً مملوء .يعود �إىل املا�ضي يوم كان يغني مع الأطفال ،قرقيعان
وقرقيعان عادة عليكم �صيام كل �سنه وكل عام.
فتيات �صغريات يرتدين البخنق والثوب ..يلفون الفرجان يحملن كي�ساً
ليجمعن به املك�سرات من الأ�سر التي تقوم بتوزيع القرقيعان مقابل �أن
يغنوا� ..أغنيتهم الفلكلورية..
قرقيعان وقرقيعان ..بيت ق�صري ورمي�ضان.
�سلم ولدهم ياهلل -خله مله يا اهلل.

�صمود الأبطال

يردد مع ال�صبية �أهازيج االحتفاء ب�شهر رم�ضان وبالتحديد يف منت�صف
ال�شهر ..يرتدي الد�شدا�شة والغرتة والعقال والدته م�سرورة بهذا اللب�س
الذي يوحي لها ب�أن ابنها �أ�صبح رج ً
ال كبرياً ..فتبت�سم ..وت�صفق ..وت�ضع
�إناء كبرياً وا�سعاً يحتوي على مك�سرات و�أنواع من احللوى ..تقبله والدته
وتقول :ما �شاء اهلل عليك مثل القمر ..ت�ضع يف جيوبه قلي ً
ال من امللح
حتى ال ت�صيبه عيون احل�ساد ..انتهى من اللعب والأغاين ..عرج �إىل
ال�سوق ...دكاكني �صغرية متال�صقة ..ا�شرتى زالبيا وغريبة ..اجته
م�سرعاً �إىل والدته.
خاطبها م�سروراً:ا�شرتيت لك حلويات ..انظري �إنها لذيذة تذوقيها..
يجل�س على احل�صري يفتح الكي�س اململوء باملك�سرات .تغلبه الغنوة ،فينام
بجانبه ال�سراج ،يعود �إىل احلا�ضر يخاطب نف�سه ب�صمت :هل كنا نعلم
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ب�أن القدر يخفي لنا �شيئاً ا�سمه غزو �أو احتالل؟ تابع :تاريخنا المع،
نظيف ،نتعامل ب�سالم وحب ..لو ادخرنا ولو القليل من الطم�أنينة
لهذا اليوم ..ارت�سمت على وجهه ابت�سامة حزن..اجتمعوا على مائدة
الغداء ..دخل �أحمد� ..أين �أنتم من الأحداث؟ لقد هجموا على منطقة
كيفان بالدبابات  ..قال يو�سف بده�شة ..كيف يقومون ب�إدخال الدبابات
�إىل املناطق ال�سكنية؟ وا�صل �أحمد ..ال �أدري �أي جنون هذا؟ �إن �سكان
كيفان يعي�شون يف رعب وال�شباب هناك يقاوم ب�شجاعة با�سلة.
قال يو�سف� :سيدخلون جميع املناطق .ثم تابع :ولكن �أبناء الكويت
�أبطال.
اخلريف قادم و�سيكون هذا العامل مميزاً ..خريف بطويل ثوري ،لن
نكتفي باملدف�أة و�إمنا البد من ال�سالح وامل�سد�س.
قال يو�سف:لن انخرط يف �سلك املقاومة ،و�إمنا �س�أكتفي بتوزيع املواد
الغذائية.
قال �أحمد:لقد طلبوا منك �أن تغري لوحات ال�سيارة هل فعلت ذلك؟
ابت�سم يو�سف وقال :وهل من املعقول �أن �أفعل ذلك؟
دخل �آدم وقال :حاولوا �أن ي�سرقوا املنزل املجاور ملنزلنا ولكن عندما
ر�أوين هربوا ..قال يو�سف :بارك اهلل فيك .لقد حاولوا �سرقة البيت
املقابل لنا الليلة املا�ضية ولكن عندما �شعروا ب�أين �أراقبهم توقفوا يف
احلال.

�صمود الأبطال

�س�أل �آدم� :ألي�ست لك نية املغادرة؟
�أجاب يو�سف� :إذا كنت �أ�ستطيع �أن �أحمل الكويت معي ف�أنا �س�أقوم
بذلك.
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ينظر �إىل �ساعته :التاريخ ي�شري �إىل 1990/11/4م� ،سيارة كبرية تقف
مبحاذاة الر�صيف .حتمل حقائب ذات �ألوان متعددة.
ن�ساء و�أطفال يت�سابقون للركوب ،تنطلق املركبة باجتاه اجلنوب.
يتنهد ثم يقول :الآن �أنا مرتاح نف�سياً .ف�أهلي خارج البالد.
الع�صافري تعزف حلناً جمي ً
ال ..ومزعجاً يف نف�س الوقت ..يهطل املطر
ي�س�أل الب�شر هل غياب ال�ضمري من حتميات القدر؟ هل الغدر واخليانة
من �صفات العرب؟ �أم �أنها طي�ش جمانني وال ت�شكل �أي خطر؟
و�ضع يده على ر�أ�سه� ..أخذ يفكر ..لقد مت تغيري �أ�سماء املناطق
ف�ضاحية عبداهلل ال�سامل �أطلقوا عليها «الب�صرة» ،وميناء ال�شويخ «ميناء
الر�شيد» ..م�سجد الدولة «م�سجد �صدام» ،م�ست�شفى العدان «م�ست�شفي
الن�صر» ،ولقد �سميت م�صفاة الأحمدي «م�صفاة النداء» حمطة تعبئة
�شرق الأحمدي «ب�شرق النداء» ،علت وجهه ابت�سامة� ،أخذ يتمتم �أوغاد،
�أوغاد ،جاحدين للجميل� ..أعداء اهلل ور�سوله.
�إنها �أفكار �شيطانية ،تتغلغل يف ر�ؤو�سهم ..تو�سو�س يف �صدورهم ،حتثهم
على الإجرام ،على اال�ستهانة بحقوق الآخرين ،ي�صرخ ..ال ..لن ينالوا
منا� ..سنهزمهم حتماً.

�صمود الأبطال

يقف يف ال�شرفة ينظر من بعيد..فناء مدر�سي وا�سع ..طلبة من غري
الكويتيني ي�صطفون ..ي�سمعون �إىل �شهاب اجلا�سم مدير عام املديرية
العامة لرتبية حمافظة الكويت ..الذي هن�أ املدر�سني والطلبة بعودة
الفرع �إىل الأ�صل ،بقيادة الزعيم الأعظمي ..حدث نف�سه ب�صمت..كم
�أنا حزين.
دخل �آدم� :س�أله ماذا ت�شاهد؟
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�أجاب يو�سف� :أ�شاهد اجلحود ونكران اجلميل يا �آدم.
قال �آدم وهو ي�ستعد للجلو�س :لقد منعوا بيع اخلبز يا عمي.
ملاذا؟ لأننا مل ن�ستبدل البطاقة� ،صرخ يو�سف ..لن �أ�ستبدل البطاقة.
ال �أريد خبزاً ..قال �آدم :اهد�أ يا عمي� ..ستفرج �إن �شاء اهلل ..قال
يو�سف :ونعم باهلل ..وعليه توكلت.
قال �آدم :لقد مت طرد ال�شباب الكويتي من املخابز وجاءوا بجن�سيات
�أخرى :حتى ال ي�أخذون بع�ض �أرغفة اخلبز معهم.
قال يو�سف  :لدي بع�ض �أرغفة اخلبز هيا بنا نقوم بتوزيعها على �أهل
الفريج.

�صمود الأبطال

تودع ال�شم�س الكون بثوب قرمزي ذات �ألوان متعددة متداخلة ي�سمى
الغروب ..النا�س ي�صعدون فوق الأ�سطح ..يرددون اهلل �أكرب ..اهلل
�أكرب..ين�ضم يو�سف �إىل هذه اجلموع لي�شاركهم الدعاء ،يتنف�سون
ال جمي ً
ال�صعداء بعد �أن تكد�سوا يف ال�سراديب ..هتافات تن�سج �أم ً
ال
جديداً ،لوحة ت�صور الوحدة والتكاتف ..التاريخ ي�سجل تالحم اجلبهة
الداخلية بلغة جديدة ..لغة ال�شرفاء الأبطال ,قر�أ يف عيون الواقفني
على الأ�سطح ر�سالة مفتوحة ..يا �سمو الأمري ياجابر اخلري ..يا من
تربعت على قمة الأخالق قبل �أن ترتبع على �أي قمة �أخرى ..يا من
فر�شت لنا الطريق بالورد واليا�سمني ..يا من �أخذت تردد كلنا للكويت
والكويت لنا ..جندد لك العهد .لن ن�ست�سلم ولن نر�ضى بحكومة غري
حكومتك الر�شيدة� ..ستعود ب�إذن اهلل الذي حقق الن�صر ل�سيدنا
حممد عليه ال�صالة وال�سالم على القوم الكافرين� ،سريحمنا برحمته
الوا�سعة ،وميدنا بالقوة وال�صرب حتى ي�أتينا الفرج والفتح املبني ،الكويت
لنا و�ستبقى لنا ب�إذن اهلل تعاىل.
نظرات الأطفال ترتجم حالة من الذعر تنزف �أ�سئلة حمرية ملاذا؟
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كيف؟ خايل يطلق علينا الر�صا�ص؟
لعبنا تخلو من امل�سد�سات املح�شوة بالر�صا�ص ..م�سد�ساتنا مملوءة مباء
عذب� ..ساعة احلائط تدق تعلن بداية يوم جديد  ..ي�شبه �أم�س� ..سريث
�ضوء الفجر و�سيقوم بتوزيعه علينا بالت�ساوي ..ولكن نحن يف ظالم
منذ تاريخ 1990/8/2م ..قال يو�سف � :ست�شرق ال�شم�س يف داخلنا..
لأن داخلنا نظيف خال من ال�شوائب ..قال �صديقه مت�أثراً :لقد �ألقوا
الأطفال اخلدج خارج احل�ضانات� ..سيموتون يا يو�سف ه�ؤالء الر�ضع
امل�ساكني ..نه�ض يو�سف من مكانه�..صرخ �إنهم حقاً �أوغاد ..جمرمون..
ال ..بل هم وحو�ش �ضارية مل يجدوا �أحداً يرو�ضهم� .إنهم قادمون من
غابات ولي�س من مدن ..قال �صديق :وللأ�سف ال�شديد فهم جريان لنا.
الأ�سر تت�سارع لو�ضع ال�شريط الال�صق على النوافذ خوفاً من ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية ،فلقد �صرح رئي�س النظام الغازي ب�أنه �سيلج�أ �إىل
هذه الطريقة يف �أي وقت ي�شاء.

�صمود الأبطال

ال�ساعة الثامنة م�ساء ..يو�سف ملت�صق باملذياع يرتقب ويتابع الأخبار..
م�سجد مقام�س يف الرميثية يغرق يف ال�سكون احلزين� ..صوت الطائرات
يخرتق ال�صمت .يلج�أ النا�س مرة ثانية �إىل ال�سراديب� ..أكرث من عائلة
يف �سرداب واحد ..بطانيات ملقاة على الأر�ض ..الأطفال ي�ستلقون
عليها ..كل �شيء يدعو �إىل اخلوف والرهبة ..حافالت كبرية تقف
بالقرب من اجلمعيات مزدحمة مبا ي�سمى اجلي�ش ال�شعبي ..ينت�شرون
يف �أحياء الكويت كاجلراد الذي جاء ليدمر الأخ�ضر والياب�س ..يحاربون
اخلري ..قوتهم دماء الب�شر ..اقرتب موعد احلرب اجلوية .تغريت مالح
احلزن� ،أ�صبحت ت�شبه مالمح الفرح� ..أكوام ال�شاي وال�سكر مو�ضوعة
بالقرب من املدخل ..قال يو�سف وهو يرتدي غرتته متلثماً :هيا بنا نقوم
بتوزيع املواد الغذائية على اجلريان ..قال الرجل ال�سوداين :انتظر قلي ً
ال
فاجلنود يتجولون يف ال�شارع ..يطرق الباب ..يفتحه فتحة �صغرية ..ميد
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يده ،ي�أخذ ال�شاي يتمتم :جزاك اهلل خرياً .ي�سمع �إطالق نار ..دوي
متفجرات ..يت�سابقون �إىل البيت ..يقول يو�سف بهدوء :احلمدهلل لقد
مت التوزيع ب�سالم.
قال �آدم:دائماً نحن نحب ال�سالم �ألي�س كذلك يا عمي� ..أجابه :هل
هناك �أجمل من ال�سالم ولكن لعب الأطفال ال تخلو من البنادق! �ضحك
يو�سف ثم قال :ومن النباطة� .أي�ضاً :ثم �أردف يو�سف لقد كنا ن�صيد
بها طيوراً كثرية وخا�صة يف وقت الظهرية� ..إنها لعبة ممتعة ..ولكنها
مزعجة للكبار .قال يو�سف :ولكنها لعبة ناجحة.
يجل�س مع �أ�صدقائه ..قال �أحدهم� :أنا غري مطمئن ..قال يو�سف:
احلرب اجلوية �ستبد�أ و�إن �شاء اهلل نحن منت�صرون ..ثم تابع:
علينا �أن نقوي �إمياننا باهلل وب�أننا �أ�صحاب حق والبد �أن يكون الن�صر
حليفنا ..التفت مييناً تناول طبق حلوى.

�صمود الأبطال

قال ملن حوله :تف�ضلوا ..كلوا ..ثم تابع :وتفاءلوا ..فالظروف ت�شري �إىل
الأف�ضل� ..إنها ت�سري ل�صاحلنا ..لقد ك�سبنا الر�أي العام العاملي ..وهذا
مهم جداً لتدعيم الق�ضية ..ثم نحن �سباقون للخري فهذا كله يدفع
البالء� ..إن م�ساعدتنا للدول الفقرية كثرية ..ثم �أردف وهو يتكئ على
الأريكة :لقد بنينا م�ساجد من تربعات �أهل اخلري من �أبناء الديرة،
وكذلك �شيدنا مدار�س وحفرنا �آباراً فهذه الأعمال اخلرية ت�ؤتي ثمارها
يف الوقت املنا�سب ،متى �شاء اهلل ذلك .كنا دائماً نزرع بذور اخلري يف
�أر�ض اخلري.

االعتقال

�شريط مرئي مير يف خميلته وهو قابع يف غرفة مظلمة ..التاريخ
 1991/1/18م ..يطرق الباب بقوة :ثلة من اجلنود يقتحمون املنزل

- 15 -

12/23/12 9:18:12 AM

���� ��������.indd 15

ب�شكل جنوين .يقتحمون الغرف ،قال يو�سف  :ماذا تريدون؟ قال �أحدهم
بغ�ضب :لقد �صدر من منزلكم اطالق نار .وتابع� :أين ابنك �صالح؟ قال
يو�سف� :صالح خارج البالد .ثم �أردف :اطالق النار �صدر من البيت
املجاور ولي�س من منزلنا ،ركله اجلندي ثم قال :خذوه �إىل ال�سيارة التي
انطلقت به باجتاه ق�صر نايف �شعر يو�سف بالي�أ�س من لقاء �أهله ..قال
يحدث نف�سه بحزن �شديد :لي�س املهم �أن التقي ب�أهلي ،فاملهم �أن تعود
الكويت لأهلها �أخذ ينظر �إىل مالب�سه ..بيجامة بي�ضاء ذات خطوط
حمراء.

�صمود الأبطال

م�ضت ع�شرة �أيام ..عيناه الغائرتان تراقب حركة ال�سلك الكهربائي
بخوف ..يقرتب منه بالإكراه :ي�ضحك اجلندي :ما بك؟ هل �أنت خائف...
�ستكون هذه املرة �أ�شد ق�سوة من املرة ال�سابقة.
ي�شعر بق�شعريرة قوية تهز ج�سده املرتهل.
يتح�س�س �أذنه اليمنى ،ثم الي�سرى.
جدران خمفر الفيحاء حتت�ضنه بحنان ،حتاول �أن تخفف عنه ،يقرتب
منه �أحد اجلنود معه �سكني قاطع ،قال �ساخراً� :أين �أنت الآن؟ قال
يو�سف وهو مرهق ومتعب ال �أدري� ..أجاب اجلندي� :أنت يف خمفر
الفيحاء ..خذ هذه الد�شدا�شة �إنها لأحد الأ�سرى ال�سابقني ..قال يو�سف
وهو ينظر �إىل ال�سكني التي يف يده ،ثم وا�صل يتمتم ،متى �س�أخرج؟ قال
اجلندي �ساخراً :خارج املخفر الطق�س بارد جداً،لذلك ر�أينا �أن تبقى
معنا �أف�ضل .م�ضى ثالثون يوماً ،ب�شاير الن�صر تعم البالد ،قليل من
احلب ي�شفي اجلروح ،ال�سيارة ت�سري باجتاه منطقة النزهة ،قال �أحد
اجلنود انظر له تفح�صه هل مات؟ قال الآخر :نعم� .إنه جثة .لقد �أطلقنا
عليه خم�س طلقات� ،أعتقد �أنها كافية لإزهاق روحه� ،سنلقي به هنا.
قال �أحدهم :ما ر�أيك لو ننقلها �إىل م�ست�شفى ال�صباح� .أجاب اجلندي
الآخر :فكرة جميلة هيا بنا.
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�شذى الن�صر يذوب يف الهواء اجلوي يلطف الأجواء امللوثة بالدخان
املت�صاعد من �آبار البرتول ،يتغلغل يف احلوا�س فتنع�ش املزاج ..ولكن
اجلرح يبقى ينزف ..وال جذور مازالت معوجة وحتتاج �إىل تقومي ..
ن�سري يف طريق احلياة باجتاهات جربية ،البيوت تتنف�س ال�صعداء،
النوافذ تخل�صت من ال�شريط الال�صق� ..صفحة جديدة ت�سطر بها
الأيام ..بطوالت ال�شهداء والأ�سرى ..تخاطب العامل وتقول �أن �أهل
الكويت �صمدوا ب�شجاعة وب�سالة ..ب�أنهم على م�ستوى احلدث ..وب�أن
�أمرينا جابر تربع على قمة الأخالق قبل �أن يرتبع على �أية قمة �أخرى،
فاحت�ضن �شعبه و�أ�صبح لهم وطن ..وقف بجانبهم ..منحهم م�ساحة
وا�سعة من احلب واحلنان ..الإبن يعود �إىل �أر�ض الوطن بعد التحرير..
يتبارى ،الفرح مع احلزن ..يحمل معه �أحالم و �آمال ت�صطدم بحجر
مزخرف مر�صع.
�أين والدي ..يجيب ال �أعلم ،ي�سرع ي�سجل ا�سمه مع الأ�سرى ،يعود مرة
ثانية ،يفتح الثالجات ،يبحث عن جثة والده ،جل�س على الكر�سي قال
وهو مطمئن :والدي مازال حياً .الباب يطرق :فتح الباب :اهال ًو�سه ً
ال،
تف�ضل ..قال �صالح:
ما �أخبار الديرة الآن؟ قال اجلار :ت�سري �إىل الأح�سن .قال �صالح وهو
يبت�سم :ن�سينا �أن نقول مبارك عليك ال�شهر.

�صمود الأبطال

قال اجلار مازحاً :ال ب�أ�س ،فهذا من ت�أثري ال�صيام .ثم �أردف ع�ساكم
من عواده.
�س�أله �صالح � :ألي�س لديك �أية معلومات عن والدي؟
قال اجلار :ال ..ولكن هناك �سائق �إ�سعاف يف م�ست�شفى مبارك من
املمكن �أن يفيدك فهو لديه جمموعة كبرية من ال�صور.
غ�سق الليل  ،مي�سك �آلة التكبري ،ثم مد يده ف�أخذ عد�سة و�ضع ال�صورة
حتتها ،،وعندها ،،تعرف على وح�شية الإن�سان املجرم ،مالمح جت�سد
ق�سوة الأوغاد.
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