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اإهــــــــداء

اإىل اأر�شي ال�شغرية ...

اإىل حبي الكبري ...

اإىل من ي�شتحق الت�شحية والعطاء...

» اإىل الكويت «

مكتب ال�شهيد     
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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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» طلقة فـي القلب«

الـفـودري       رحمها  الرحمن  عن ق�شة ال�شهيدة / �شناء عبد 

اهلل

بقلم :د. فاطمة يو�شف العلي

يف ال�شفحة الأويل بكرا�شة اللغة العربية ، كتبت �شناء : اأحب الكويت .

ويف ال�شفحة الأوىل بكرا�شة احل�شاب ، كتبت �شناء : اأحب الكويت .

ويف ال�شفحة الأوىل بكرا�شة العلوم ، كتبت : اأحب الكويت .

لحظ املدر�شون واملدر�شات من اأ�شاتذة �شناء يف املدر�شة ، اأنها ل تبداأ 

كرا�شاتها باأدعية تتمنى بها النجاح والتوفيق ، اأو بعبارات للتربك وتاأكيد 

المتنان بالبدء بذكر اهلل ، كما يفعل باقي التالميذ ، اإمنا هذه العبارة 

ال�شحابات  خلف   ، ظلها  ظله  لي�شبح   ، داخلها  الوطن  بها  تلملم  التي 

، ويغفو  ين�شدل غمامة  الذي  والنهار   ، القامة  والنخيل مرفوع   ، الأبية 

على ركبتيه حني تنام .

 مل تتغري العبارة نف�شها على مدى �شنوات الدرا�شة جميعها ، كان حب 

الكويت هو ال�شغل ال�شاغل للفتاة �شناء عبد الرحمن ح�شني الفودري ، 

بجناحيه  ومترق   ، القيلولة  وقت  الراحة  ت�شتهي  التي  العيون  به  ترواد 

الأفق ، كطائر يلف مملكته كل يوم مرات ومرات ليطمئن  حتى نهاية 

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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على الرعية ، وتخبىء فيه بكارة الوجه والروح واجل�شد .

وهم   ، فهد  ال�شغري  و�شقيقها  حياة  الكربى  �شقيقتها  �شناء  �شاألت 

يخت�شرون امل�شافات يف براءة الطفولة :

ما راأيك يا حياة لو �شنعت من خريطة الكويت ف�شتانًا لك ، ومن علم 

الكويت ف�شتانا يل ، ومما يتبقى اأ�شنع قمي�شا لفهد ؟ .

اأجابت حياة وهي ت�شحك مباء كيانها : ما راأيك اأنت لو اأح�شرت يل اأي 

طعام الآن  لأنني جوعانة ؟

قال �شقيقهما ال�شغري فهد :

ل حياة بال طعام ، ول طعام من يد غري يد �شناء .

اأحبت الكويت ، وع�شقت ترابها و�شماءها ومالحمها الربيئة بني الدول 

، وكانت ت�شفها دائمًا باأنها مثل رع�شة طفل تهدهده يدا اأمه احلانيتني 

مثل  باأنهم  الطيبني  نا�شها  وت�شف   ، ح�شنها  يف  عينيه  يغم�ص  وهو   ،

ال�شحاب املحمل باملاء البارد ، حتركه العوا�شف في�شقط ماءه لريطب 

حرارة الطق�ص ، وينع�ص الوجوه والأفئدة ، ويحمي الأج�شام من ل�شعة 

اللظى .

اأحبتها حياة واأحبها فهد ، وقبلهما والداها وزمالء الدرا�شة و�شاحباتها 

منذ اأن كانت �شغرية حتى منا عودها وكربت ، وظلت طوال رحلتها مع 

يتحقق  اأن  ي�شرها   ، واخلارجية  الداخلية  بلدها  �شوؤون  تتابع   ، احلياة 
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وتبكي   ، ما  انت�شار  اإذا ما حتقق  الفرح  ،  وتطري بجناحات  ما  اإجناز 

بحرقة القلب اإذا اأحزنت الكويت حمنة اأو اأزمة .

ح�شلت �شناء على الثانوية العامة ، والتحقت مبعهد التكنولوجيا ، ق�شم 

مب�شت�شفى  الو�شطى  �شقيقتها  وعملت   ، والتدريب  التطبيقي  التعليم 

وكاأنهما   ، والفداء  الت�شحية  ليوم  نف�شها  تعد  كلتاهما  وكانت   ، مبارك 

ت�شت�شرفان امل�شتقبل بعني من فيو�شات ربانية ل تنام .

واأججت   ، الأوراق  اأعتاب  على  باأ�شرها  الدنيا  فيها  باتت  حلظة  ويف 

التذكارات احلزينة ب�شموع البكاء ، احتلت القوات  ال�شدامية الغا�شمة 

 ، فئاته  بكل  امل�شامل  الكويتي  ال�شعب  فاندفع   ، الطاهرة  الكويت  اأر�ص 

لن�شرة الوطن وللدفاع عن اأر�شه ، رغم اخلطر الذي زرع منفاه �شياجا 

يحيط باجلميع .

تغلب اأبناء الكويت على اأحزانهم وعلى ال�شدمة القا�شية التي اأ�شابتهم 

بجرح  الروح  واكتواء  القلب  وك�شرو عزوف   ، ال�شقيق  وخيانة  من غدر 

العمل  يقت�شر  ، ومل  بواجبه  يقوم  فرد  وراح كل   ، يتوقعه  اأحد  يكن  مل 

على الرجال دون الن�شاء ، ول على الع�شكريني دون املدنيني ، الكل هب 

لن�شرة الوطن ال�شليب من يد الغازي املغت�شب ، كما مل يقت�شر العمل 

على الع�شيان املدين واخلدمات  العامة ، بل تعداه اإىل الكفاح امل�شلح. 

 ، واملظلوم  الظامل  ي�شتوي  ول   ، الرباح  ال�شماء ومنبعها  الروح موطنها 

وما كانت �شناء روحا تهاب املوت ، اأو تخ�شى الأفول ، فاأعلنت غ�شبها 

بوطنية  و�شممت   ، العدو  ومواجهة  الوح�شي  الحتالل  لهذا  ورف�شها 
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وحما�ص على اأن تكون يف مقدمة الراف�شني الغا�شبني ، واأق�شمت باهلل 

العظيم اأن قوات العدو لن تبقى يف الكويت و�شوف ترحل .

 عند نقط التفتي�ص التي اأقامها ون�شرها العدو يف مناطق و�شوارع الكويت 

، مل تكن تخ�شى التعبري عن غ�شبها وحنقها وا�شتيائها من هوؤلء الذين 

يجثون باأقدامهم على �شدر الوطن ، لكنها يف الوقت نف�شه مل تكن ترتك 

اأحاجيها واأغنياتها للخال�ص .

 لحظت والدتها و�شقيقاتها اأنها ل تتحكم يف اأع�شابها وانفعالتها ، عند 

نقاط التفتي�ص اأو عند الحتكاك باأحد اأفراد القوات العراقية الغازية ، 

التي كانت تعامل اأهل الكويت بكل الق�شوة والإهانة والوح�شية ، فحاولوا 

اأن يخففوا من انفعالتها ، لكن الحتالل العراقي لأر�شها الطيبة وع�شقها 

الأول الذي ترعرت بني اأح�شانه ، اأدمى قلبها الغ�ص واأغنياتها احلاملة ، 

وزاد من انفعالتها وغ�شبها رغم اأي حماولة للتهدئة .

وتتمدد  ال�شماء  عنان  اإىل  ت�شتطيل  حزنها  اأ�شجار  جعل  ما  اأكرث  كان   

املوانىء  اأر�شفة  ، على  و�شغاف اجلوارح  الفوؤاد  بدموع  املبللة  اأغنياتها 

والطرقات ، ا�شت�شهاد ال�شيخ فهد الأحمد رحمه اهلل ، اإذا كانت حتب 

باأن  الإح�شا�ص  ونبت داخلها   ، واأحزنها فراقه حزنا عميقا   ، الريا�شة 

الكويت فقدت با�شت�شهاده غاليا ، لن تعو�شه الأيام .

 وما كان يخفف عنها احلزن الذي بات لديها حال ل ي�شافر اأو يغيب ، اأن 

مواجهة الحتالل واإخراج الغازي واملعتدي ، وتطهري الأر�ص من قتامته 

، اأهداف تفر�ص على كل فرد من اأهل الكويت اأن يقدم الت�شحيات ، بكل 
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غال وثمني ، لتعود ال�شم�ص اإىل طلعتها البهية كل اإ�شراق ، ويعود للوطن 

فرحته ، وللبحر زرقته ، وللحلم �شناه .

 كانت يف يوم التكبري الأول بني �شديقاتها ، و�شرخت باأعلى �شوتها : 

اهلل اكرب اهلل اأكرب .

 وكمن يتاأمل النجوم ملعرفة الطالع ، ظلت توا�شل الت�شال ب�شديقاتها 

وال�شهداء  امل�شابني  اأخبار  تبثها  اأختها  وظلت   ، الأخبار  اآخــر  ملتابعة 

حما�شها  األهب  مما   ،، بامل�شت�شفى  عملها  خالل  من   ، ذويهم  واأخبار 

اأعتقها من اخلوف والعتمة .

  �شّعد العدو الباغي عملياته من ال�شرقة والنهب وال�شلب والقتل والنتقام 

من ال�شعب الكويتي ، وا�شتخدم كل الو�شائل والطرق لنتهاك احلرمات 

وجتاوز احلدود ، فاأعلن املواطن الكويتي غ�شبته الكربى يف وجه املعتدين 

وراح ينظم امل�شريات واملظاهرات املنددة بالعدوان والراف�شة لالحتالل 

. تعددت امل�شريات ال�شعبية يف معظم املناطق الكويتية ، وكانت العديلية 

مت  الذي  التجمع  وكان   ، وقرطبة  اجلابرية  جانبها  واإىل   ، املقدمة  يف 

يف م�شجد الكليب من اأكرب التجمعات ال�شعبية التي اأعلن فيها الطيبون 

رف�شهم الرقاد على اأناتهم كالدجاجة التي تبي�ص وجعا .

العنان  واأطلقت   ، اكــرب  اهلل  اكــرب  اهلل   ، التكبريات  امل�شريات  رفعت   

عهده  وويل  البالد  اأمــري  �شمو  بحياة  والهتافات   ، املتعددة  لل�شعارات 

امل�شاركة  عن  مواطن  اأي  يتخلى  يكن  ومل   ، اهلل  يحفظهما  باأن  الأمــني 

يف تلك امل�شريات اإميانا منه باأن رق�شة الع�شق يف املحن ت�شاوي رق�شة 
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املوت ، ومن ي�شتطيع اأن يحرك اأ�شابعه بوردة يف وقت ال�شلم ، عليه اأن 

يحركها بر�شا�شة يف وقت اغت�شاب الأر�ص واحتالل الديار .

 �شجع جناح امل�شريات يف البداية دون �شحايا ، على اأن يخرج اجلميع 

على قلب رجل واحد ، للتنديد بالحتالل والعدوان ، م�شتخدمني هذه 

الو�شيلة ال�شلمية يف التعبري عن الحتجاج والرف�ص ، لكن العدوان هو 

العدوان ، حني حتيا يف كفه وردة فهي يف احلقيقة حتيا لتموت ، دون اأن 

ت�شتعيد اأحالم عمرها ال�شغرية . 

اقرتبت واحدة من تلك امل�شريات ، يف اخلام�شة من ع�شر 8  اغ�شط�ص ، 

مبنطقة اجلابرية ، عند �شارع م�شت�شفى هادي ، من املدر�شة الإجنليزية 

، ثم اقرتبت اأكرث من املدر�شة الإيرانية ، حتى و�شلت اإىل بيت �شناء ، 

واخرتقت التكبريات ، اهلل اأكرب اهلل اأكرب ، والهتافات املنددة بالعدوان 

، جدران املنزل ، ثم اأطلقت �شهامها ك�شهيل اخليل يف وطي�ص املعركة 

، مما األهب حما�ص �شناء للخروج وامل�شاركة يف امل�شرية ، بعزم ل يلني ، 

وقوة اأبدية ل تهون ، و�شالبة من حديد .

 قال الأب حمذرا : اإياكم واخلروج من املنزل ، الو�شع خطري . �شاألت 

�شناء كنهر تاأكل النار �شواطئه وحوافيه : وهل جنل�ص مكتويف الأيدي ، 

واأهلنا باخلارج ي�شرخون  ؟ 

الرجال  يكفي   : التوت  عناقيد  من  ب�شياج  مقيد  وجــل  يف  الأم  قالت 

للم�شريات ، نحن نخاف عليك يا �شناء من غدر العدو ، ونخ�شى على 

�شقيقتك حياة وعلى �شقيقك ال�شغري فهد ، ل تتعجلي يف �شىء ، �شوف 
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تتحرر الكويت اإن �شاء اهلل . 

قالت �شناء يف اإ�شرار على اأن يرتجل قلبها خطاه نحو التحرير : اأرجوك يا 

اأمي هيا بنا لن�شارك يف امل�شرية ، اإنها اأمام البيت ، لن نتخلى عن ن�شرة 

الكويت ، لدينا العزم والقوة لإخراج الغزاة من اأر�شنا .

 قالت حياة يف جدية : علينا يا اأمي اأن نلبي نداء الوطن .

 عقب فهد : ونداء الوطن ل يعرف اخلوف . 

وافقت الأم بعد تردد وتوتر وقلق ، على اخلروج وامل�شاركة يف امل�شرية ، 

اأمام اإ�شرار �شناء ، واأ�شرعت �شناء اإىل اخلروج تتقدم اأمها و�شقيقتها 

واأخوها ال�شغري فهد و�شديقاتها ، حماية لهم من اخلطر ، وفداًء لهم 

من الغدر ، وهي ت�شرخ باأعلى �شوتها وتردد رافعة علم الكويت  : 

يا �شدام �شيل اإيدك ، ال�شعب ما يريدك . وحتث �شقيقتها و�شديقاتها 

باأن يرددن وراءها باأعلى �شوت : الكويت للكويتيني .

 وت�شيف : ول حكومة اإل جلابر . 

كانت املتظاهرات من الن�شاء والفتيات وال�شيدات يرفعن اأعالم الكويت 

، و�شور �شاحب ال�شمو و�شمو ويل العهد ، ويهتفن بالكثري من العبارات 

احلما�شية الوطنية التي توؤكد النتماء لأر�ص الوطن ورف�ص الحتالل ، 

وكانت حتيط بهن جمموعة من ال�شيارات التي يقودها ال�شباب حماية 

لهن ، وحتى ل تتعر�ص اإحداهن اإىل ما ي�شيئها وهي املظاهرة الوحيدة 
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التى مت اطالق الر�شا�ص فيها على املتظاهرات ومت فيها �شتم الطاغية 

�شدام بالأ�شم . 

اقرتبت امل�شرية قليال من املخفر ، عندما و�شلت اإىل منت�شف الطريق 

من  الن�شاء  ــذرًا  حم امل�شرية  يف  املتظاهرين  اأحــد  وقــال   ، ال�شارع  يف 

القرتاب اأكرث من القوات العراقية بداخل املخفر : ل تقرتبن اأكرث من 

املخفر ، لرمبا يطلقون عليكن النريان .

 ردت �شناء وكاأنها قمر يقفز فوق البيوت ليال : هوؤلء لي�شوا برجال ، 

وهم جبناء ولن يفعلوا �شيئا . 

رفع اجلميع اأ�شواتهم بال�شهادة ، واندفعوا ير�شفون بقلوبهم ما بني نهار 

ياأخذ طريقه نحو املغيب ، وبني غيوم املعتدي التي تعلن موعد الرحيل 

الــدروب  بجربوت  الأر�ــص  على  ال�شر  يدفع   ، رجيما  �شيطانا  لعنني   ،

من  امل�شرية  اقرتبت  اأن  وما   ، البعاد  حد  النائية  والنوافذ   ، املرهقة 

الهتافات  وتعددت  ت�شاعف احلما�ص  الغزاة حتى   يحتله  الذي  املخفر 

بوا�شطة امليكروفون ، متجاوزين ب�شموخ واإباء ، اخلوف من اخلطر على 

اأرواحهم التي تخطو بثبات وثقة . 

امل�شرية  اقرتبت  حني   ، والن�شف  اخلام�شة  من  اقرتبت  قد  ال�شاعة  كانت 

اأكرث اأمام املخفر ، وكانت �شناء تتقدم ال�شفوف وترفع علم الكويت و�شوره 

�شاحب ال�شمو ، وهي تهتف يف عز وت�شرخ بانفعال وحما�ص بعبارات �شد 

الحتالل ، وفجاأة اأطلقت القوات العراقية نريان بنادقها الآلية ور�شا�شات 

ر�شا�شاتها باجتاه املظاهرة من ناحية املخفر ، فتفرق اجلميع يف كل اجتاه ، 
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وحاول كل فرد الحتماء ب�شاتر . 

كان منهم من احتمى من طلقات الر�شا�ص ب�شور املدر�شة ، ومنهم من 

اختفى وراء �شيارة ، ومنهم من تعلق باأمل النجاة من اخلطر دون اأن 

�شناء  بينما كانت   ، اللهيب  بنجمة كانت متر عابرة فوق  �شوى  يحتمي 

على  حتثهم  �شوت  باأعلى  وت�شرخ   ، مكانها  تربح  مل  �شابرة  �شامدة 

املواجهة وتقول : يجب اأن ن�شتمر ، يجب األ نخاف ، يجب األ نعطيهم 

الفر�شة لإرهابنا .

ملن حولها  بيديها  �شناء  فلوحت   ، املتظاهرين  لتفريق  ر�شا�ص  طلقات 

معهم  اهلل  باأن  اإميانها  معلنة   ، يرتاجعوا  واأل  يخافوا  األ  منهم  تطلب 

و�شوف ين�شرهم على من طغى وجترب وبغى ، وفجاأة �شرخت و�شقطت 

معلق  وقلبها   ، حولها  من  الكون  بات�شاع  اأنفا�شها  تتمدد   ، الأر�ص  على 

بظل النخيل ال�شامخ يف الأفق ، وكاأن جرحًا خفيًا اأ�شاب حلمها الأبدي 

، اأو ليال يرتق ثوب نهارها الذي اأ�شابته ر�شا�شة الغدر ف�شابه الذبول . 

والدتها  ، من  الزمن  الأخرية من عمر  اأنفا�شها  تعد  �شناء وهي  طلبت 

و�شقيقتها حياة و�شقيقها فهد الذهاب خلف املحول الكهربائي لتفادي 

ر�شا�ص العدو ، فطلبت منها والدتها و�شقيقتها النهو�ص ، لكنها مل تكن 

تقوى على الغناء ، بعد اأن ذبحوا اأو�شالها باحلياة ، بطلقة يف القلب ، 

اخرتقته بال نزيف ، بال بكاء على احلياة .

قالت �شناء وال�شم�ص تر�شق من اأجلها �شدر الغيوم ب�شهم م�شموم : اإنني 

انتهيت يا اأمي ، ولن ا�شتطيع النهو�ص .
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 اأمل تكن الكويت يف هذا القلب امل�شاب بطلقة الغدر هي الدفق والينابيع 

والأفق ال�شعيد ؟ ما همها موتها ، بقدر ما همها اأن تتحرر الكويت من 

قيد املعتدين ، ظنت الأم اأن ابنتها �شناء قد اأغمى عليها ، اإذ اأنها مل تكن 

تنزف يالهذا الكربياء والأنفة وال�شمم واملوت الأبي ؟ وهي الآن حم�ص 

خيال ، حم�ص ذكرى ، لكنها تاأبى الأفول والرحيل قبل اأن تطمئن على 

والدتها و�شقيقتها و�شقيقها . 

حيث   ، املدى  تغمر  التي  الر�شا�ص  طلقات  رغم  بجوارها  الأم  وظلت 

كان اأحد اأفراد قوات الحتالل يطلق النار من الر�شيف املقابل ، وكان 

�شديق فهد منذ ال�شغر ال�شاب الإيراين وحيد حممد �شفر م�شاركًا يف 

امل�شرية وكان بالقرب من موقع �شقوطها على الأر�ص ، وحاول اإ�شعافها 

، لكن نريان الغدر كانت اأ�شرع ، واأ�شيب بطلقه واحدة فا�شت�شهد على 

الفور ، وحاول اأحد من ال�شباب اأي�شًاً اإ�شعافها ، لكنه اأ�شيب هو الآخر 

بنريان �شالح العدو.

و�شل �شقيقها فهد والطلقات النارية تخرتق ج�شد �شناء الطاهر وهي 

تطلب منه ترك املوقع خوفًا عليه من غدر العدو ، حاول فهد حملها مل 

ي�شتطع ف�شرخ م�شتنجدًا ب�شديقه خليل البلو�شي الذي كان يف �شيارته 

العدو  �شالح  لنريان  نف�شه  معر�شًا  �شديقه  نــداء  لبى  والــذي  اجليب 

، وكانت �شناء ل تزال على قيد احلياة  ال�شيارة  اإىل  الكثيفة وحمالها 

فطلبت   ، الطاهرة  اأر�شها  يدن�ص  واملحتل  ال�شيفي  اخلمول  ترف�ص 

منهما خلجلها ، اإنزالها اإىل الأر�ص وعدم حملها ، وقد متزقت عباءتها 

من الطلقات التي اخرتقت قلبها ، الذي ظل لآخر نف�ص لها يف احلياة 
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ينب�ص بحب الكويت واأهلها الطيبني .

توقف القلب، توقف الغناء ، توقف النبع ، توقفت العيون التي كانت ترف 

�شنابل خ�شراء عند اللقاء ، ونقلوا �شناء باأجنحة من وجل ، واأفئدة من 

نزيف ، وظلت �شامدة تقاوم عراء ال�شمت وجراح البكاء ، حتى فارقت 

احلياة قبل اإ�شعافها بامل�شت�شفى .

للكويت الآن �شمت وحزن وبكاء ، لل�شماء الآن جرح ونزيف وليلة �شبحت 

و�شقيقتها  �شناء  ولوالدة   ، واخليانة  الغدر  معنى  تعى  ل  فرا�شات  فيها 

وللحياة   ، العيون  اأهــداب  عتبة  على  ينام  ندى  و�شديقاتها  و�شقيقها 

باأ�شرها �شتاء ي�شطو على كل الأغنيات .

زهرة  عن  الوالد  و�شاألهم   ، املنزل  اإىل  الكربى  وال�شقيقة  الأم  و�شلت 

القلب وقرة العني وفرحة الفوؤاد ، فقالت الأم واحلزن يقطر من فمها 

�شحبا كثرية : �شناء اأغمى عليها ونقلت اإىل امل�شت�شفى . 

ياأبى  وجعا  الــروح  يف  معلنا   ، �شناء  لريى  امل�شت�شفى  اإىل  الوالد  اأ�شرع 

الطريق   ت�شتل �شكينا لتطعن  ابنتها وهي  لروؤية  الأم  اأن يزول ، هرعت 

ثالجة  داخل  بروؤيتها  لها  ف�شمحوا   ، اإبطاء  دون  ي�شلها  مقتل حتى  يف 

امل�شت�شفى .

 اأ�شلمت �شناء القوايف على باب عكاظ ، راحت ت�شق النهر نهرين ، واحلنني 

اإىل الوطن ح�شنا من جدائل ، تبت�شم لوالدتها ويدها فوق �شدرها ، وكاأنها 

ل تزال على قيد احلياة ، ما بني عيونها التي اأغم�شهما الزمن على ع�شق 

فتي ، وانتماء قوي ، �شر مل تبح به لأحد ، وما كان لأحد اأن يعرفه اأو يك�شفه 

1���� �� ����� -4.indd   15 12/23/12   9:20 AM



ب
قل

ال
يف 

ة 
ق

طل

16

تبت�شم يف  وهي  القمري  فمها  اأ�شوار  على   ، بدمها  �شال ممزوجا  اأنه  لول 

املوت ، كما كانت تبت�شم يف احلياة .

ب�شبب  تبديله  اإىل  وا�شطروا   ، الكفن  وجتهيز  بغ�شلها  �شقيقتها  قامت 

النزيف الداخلي ، من اإ�شابتها يف الراأ�ص والقلب والبطن ، نزيف من دم 

احلياة ، ين�شج الليايل التي مل تنم يف عيون الغروب ، ومل تطاوع �شوى 

النجوم التي تخون يف عز النهار ، بني الديار ، نزيف من دم ل يقاي�ص 

على حمرابه وبغداد تراود فتاها عن نف�شه ، وفتاها ل ي�شتع�شم. 

نقل جثمان ال�شهيدة اإىل مقربة ال�شليبخات ، على اأجنحة من حقيقة ، 

لن ترتدي عباءة الغياب واملغيب من جديد ، اإنها احلياة الأبدية اخلالدة 

اأن يتمنى املرء ال�شهادة يف �شبيل الدفاع عن  التي متنتها ، وما اأعظم 

اأر�شه ووطنه ، قال فهد بعد اأن دفن اجلثمان الطاهر :

 متنت �شقيقتي ال�شهادة وقد حقق اهلل لها ما متنت ، يرحمها اهلل روت 

يل اأنها حلمت قبل ا�شت�شهادها ، باأنها راأت الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

يف املنام ، وكانت جال�شة بني جمموعة من ال�شيدات التقيات ، وقال لها 

النبي حممد عليه اف�شل ال�شالة وامت ال�شالم : نريدك اأنت ،  وعرفت 

اأن تف�شري احللم يعني الفراق ، لكنني مل اأ�شرح لها هذا التف�شري .

نحو  �شياءها  النوافذ  وتدفع   ، اخلائنني  براثن  من  العتمة  تفلت  الآن 

العذارى ، ولي�ص هناك عائدون من ت�شييع موتانا ، فداء للوطن . 
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