
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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قفزة فرو�سية 

 )*(
عن ق�شة ال�شهيد

�سليمان حممد �سليمان اللهيب

بقلم

الدكتورة �سعاد عبدالوهاب

(*) تمت اال�شتعانة بحيثيات ال�شهيد 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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ردت العجوز بفروسية مهجنة بلهجتها اإليطالية:
- مسيو بدر نائم، ماذا أقول له عندما يصحو؟

- سليمان اللهيب ينتظرك الساعة الثالثة على قهوة أبوناشي.
سن  فــي  العجيبة  الــزرقــة  ذات  بعينها  غمزت  خلفها،  نظرت 

الشيخوخة، همس لها بكالم، لم تفهمه. أخذ السماعة من يدها:
كانت  إذا  اجلــــواب(  ينتظر  )لـــم  داود..  أبـــو  بــاخلــيــر  ــه  ــلّ ال  -
التحويالت وصلت من التعليم العالي.. تراني صاحي، وإذا لم.. أنا 
نامي حتى إشعار آخر ابتسم سليمان لطريقة صديقه التي ال تتغّير، 
ورأى أن يبادله العبث، فقال: وصلت التحويالت ولكن الصرف بعد 

يومني...
قال بدر وهو يضع السماعة بحّدة: بعد يومني.. صحيني.

قهقهة سليمان في غرفته اخلالية، وبحث عن كتابه الذي اختفى 
بني ثنايا اجلرايد واملجالت. أمسك بالقلم وراح يضع خطوطاً حتت 
الكلمات لعله يستجلب التركيز، ولكن ذهنه املتوتر القلق وراح يضع 
خطوطاً حتت الكلمات لعله يستجلب التركيز، أمسك ذهنه املتوتر 
القلق لم يستجب له، وظلت أخبار الصحف الصباحية تغلي وتفور 

في رأسه تكاد تصدع جدرانه.
في الثالثة إاّل الربع عاود اإلتصال ببدر:

ربــع ساعة  تولد بعد..  لم  إنــك غير مــوجــود، وأنــك  - ال تقل 
وأشوفك على أبوناشي.
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وسبقه بأن وضع السماعة، وانطلق إلى مكان اللقاء.
في الثالثة متاماً كانا يجلسان وجهاً لوجه وبينهما طاولة رخامية 
قائاًل:  كفه  بــدر  بسط  احلــمــراء.  القطيفة  مــن  مفرش  يتوسطهما 

هات.

- ماذا؟
- التحويل. صرفنا ما في اجليب، فهات ما في الغيب!!

وضع سليمان أمامه رزمة الصحف وهو يقول: هذا ما في الغيب 
يا صديقي.. اقرأ.

إلى ناحية، راح يبحث بعينيه عن اجلرسون، قال  التوى بوجهه 
باقتضاب: قرأت.

- وفهمت؟

- وما فيها شيء يستحق الفهم.. إن كنت تقصد.. ما فيها شيء.. 
اسمع إذاعتنا وأنت تعرف كل شيء.

قال سليمان: إذا اكتفيت بسماع إذاعتنا وحتى قراءة صفحنا.. 
لن تعرف أي شيء.

قال بدر: ال أصدق أنك بصفة خاصة تقول هذا، لو قاله غيرك 
ال تهمته بضعف الوطنية والتجرد من اإلنتماء.. لكن ينسب هذا إلى 
سليمان محمد سليمان اللهيب.. هذا مثل طلوع الشمس من املغرب.. 

هات التحويل واتركها على اللّه..

- ونعم باللّه، نتركها على اللّه نعم، ولكن كيف؟ ومتى؟
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كيف،  هآ..  يقول:  وهو  املسترخية  بنفس طريقته  بدر  ضحك 
ومتى.. هذه علمها عند أهل احلل والعقد، وزير اخلارجية، سمو 
لــنــدرس.. ونعيش.. ولكل حادث  أنــا وأنــت هنا..  الـــوزراء..  رئيس 

حديث.
قال سليمان جاداً: أحسنت.. لكل حادث حديث.. وأقول لك من 
احلني.. إن شيئاً ما سيحدث في الكويت في مدى يومني أو ثالثة. 

اقرأ هذه الصحف.. أخبار صغيرة ولكنها ستدلك..
- أقول لك للمرة العاشرة أهمل هذه الصحف.. عندي مثل ما 
إلخ.  العام..  والرأي  والسياسة  والوطن  القبس  عندك كل صحفنا 

هل جتد فيها أي توقع ألحداث مهمة؟ كله كالم في كالم.
- صح.. كله كالم في كالم.. أنا أسالك يا بدر.. ما اسم هذا 

املقهى الذي اخترناه للقائنا؟!
- أبو ناشي!!.

- أبو ناشي في جنيف؟ أسألك اسمه احلقيقي؟
- واللّه نسيت.. تعودنا.. وبصراحة هذا االسم يناسبه.. رمبا 
نخلة،  حديقته  تتوسط  الــذي  املدينة  هــذه  في  الوحيد  املقهى  هو 

ويقدم األرجيلة والقهوة التركي بالهيل.
- اسم هذا املقهى فرايسمبالنس..

- نعم، تذكرت، ومعناها إنه أشياء تشبه الواقع.. أشياء طبيعية 
يعني..

- تقريباً - لكن ملاذا فضلنا أن نطلق عليه - تطوعاً - مقهى 
أبوناشي؟
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تيمنا بذكريات الوطن..

- وصعوبة االسم األصلي..

- نسينا األصل وصدقنا االسم الذي اخترعناه..

- صح لسانك..

كلها..  العربية  األقطار  صحف  الكويت،  صحف  إقــرأ  واآلن   -
جتد أنها تبني أخبارها وحتليالتها على الكالم، على التصريحات، 
وتصريحات املسؤولني كالم منمق ليس له طعم. هذه اجلرايد أمامك 
من أمريكا ومن جنيف نفسها ال تبني حتليالتها على التصريحات، 
هذه   الصناعية..  باألقمار  املرصودة  الفعلية  التحركات  على  وإمنــا 
صحيفة أمريكية وصلت اليوم.. إقرأ اخلبر عن حتركات ومواضيع 
جتمعات اجليش العراقي.. ستعرف على الفور ماذا ميكن أن يحدث 

قريباً.. بل قريباً جداً..

بدائرة من  الصحيفة  أحــاط اخلبر في صــدر  كــان سليمان قد 
القلم األحمر، فلم يبذل جهداً في اإلحاطة بالفحوى.

وهو  يــده  رجفة  في  القلق  وظهر  بــدر،  نظرة  من  الصفاء  غــاب 
يتناول قدح القهوة. وقال:

- حتى لو كان.. ماذا أستطيع أنا وأنت أن نفعل؟

قال سليمان بإصرار وكأنه قد فكر في األمر طول الليل: تضع 
كلمة »يجب« مكان كلمة »أستطيع«، وستعرف على الفور ماذا تفعل؟
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وأخرج سليمان من جيبه تذكرة طائرة، تغادر جنيف إلى الكويت 
مباشرة عند الغروب. وقال لبدر: حجزت لك باالسم فقط إذا كنت 

ترغب، وهذا يتوقف على إرادتك.
- أنت فاجأتني.. أحتاج وقت ألفكر..

ونحن  نفكر  الطائرة..  في  نفكر  للتفكير..  الوقت  يتسع  ال   -
هناك..

بطريقة  تفكر  هنا  أنــت  هناك؟  بالطائرة..  متعجباً:  بــدر  قــال 
أحسن..

قال سليمان: البد  أن أنصرف ألعد حقيبتي.. سأتوقع جلوسك 
في املقعد املجاور.. مع السالمة..

أصدر  تغيب.  أن   )1920( أكتوبر  من  العاشر  شمس  أوشكت 
الشيخ سالم أوامره باإلنسحاب وإعادة التجمع كي يعيد توزيع قواته 
حسب تطور املعركة. كان فالحو القرية أنفسهم ميثلون خط الدفاع 
فكانوا  طوالة  ابن  بقيادة  فرسان شمر  أما  اجلهراء،  جنوب  األول 
الشيخ دعيج على رأس فرسانه جناح  وكان  األميــن،  الدفاع  جناح 
يحتفظ  للقلب،  قائداً  اخلليفة  علي  الشيخ  وبقي  األيسر..  الدفاع 
الصباح  منذ  العدو  احتشد  اجلبهات.  إلى  التحرك  بحرية  لقواته 
اختار  لقد  الهجوم.  بدأ  شروقها  الشمس  تكمل  أن  وقبل  الباكر، 
قطاع الفالحني، ملا يعرف من ضعف تسليحهم، وعدم وجود فرسان 
بينهم، ولذلك اختار العدو أن يهاجمهم بفرسانه، وقد صمدوا بضع 
الطعام ومياه الشرب  النهار احلــار، برغم غياب  ساعات من ذلك 
وإسعاف اجلرحى. لم تكن هناك خطة لتحريك اجلبهات األخرى 
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ملساندة اجلبهة املنهارة.. كان اخلوف من كثرة العدو، بفرسانه ومشاته، 
أن يقيم فخاً ومصيدة، لتتجمع القوة الكويتية في موقع دفاعي واحد، 
فينهمر السيل من احملاور األخرى. لهذا أمر القائد العام - الشيخ 
سالم - بأن يلزم كل قطاع موقعه الدفاعي ويبني استحكاماته معتمداً 
على نفسه. التفوق العددي قام بدور حاسم: فالحو اجلهراء جعلوا 
من بيوتهم متاريس احتموا بها، أما باقي القوات فقد أخلت القتلى 
واجلرحى وانسحبت إلى القصر األحمر، بعد أن تلقت أوامر الشيخ 

سالم التي تقضي بذلك.
وفي ديوانيته التي تواجه حديقة القصر كان الشيخ متكئاً يشارك 
في  األمــر  ويدير  العربية،  القهوة  احتساء  ورجاله  مستشاريه  كبار 
رأسه. وكان يعرف متاماً أن رباطة جأشه هي الضمان املؤكد لثبات 
رجاله، وبث الصمود بنفوسهم. هؤالء الرجال، بعد االلتحاق األول في 
ثالث جبهات، عرفوا حقيقة العدو، فهو ليس فوق الهزمية، وإذا كان 
انتصر في اجلولة األولى فإن هذا حدث بضغط أعداده الكبيرة، ومع 
ذلك فقد مات من هذه األعداد عشرات، بل مئات، بنيران الكويتيني 
وسيوفهم، وهذا معناه أن التنظيم وفطنة القيادة وحسن التدبير ميكن 

أن تغني عن الكثرة العددية، بل أن تهزم هذه الكثرة.
ابتسم الشيخ سالم في وجه رجاله مشجعاً، وقال: سنتحرك في 
مندوباً  أرسلوا  اإلخوان  الرشيد:  عبدالعزيز  الشيخ  قال  اجتاهني.. 

يطلب املفاوضة على أساس املصاحلة.
قال الشيخ سالم: الصلح خير، وال يرفض السالم إال خبيث، ولكن 
املهم هو أساس الصلح وشروطه. وعلى أي حال يا شيخ عبدالعزيز، 

أنا أقيم تفكيري على أن الصدام مستمر...
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قال الشيخ عبدالعزيز الرشيد: هذا هو األحوط
الشيخ سالم: نتحرك في اجتاهني: إرسال رسول إلى الكويت 
يبلغ مبا جرى، ويأتي مبساعدة من الرجال والسالح. وكذلك وضع 
بالسرعة  وفك احلصار من حوله  للحصار،  القصر  خطة لصمود 

املمكنة.
قال الشيخ عبدالعزيز: املفاوضة ميكن أن يكون لها دور فاعل 

في هذه الظروف. الشيخ سالم: أنا أفهم ما ترمي إليه يا شيخ.
الشيخ عبدالعزيز: وشروطنا؟

الشيخ سالم: أنت مستشار. واملستشار مؤمتن، واملهم االنسحاب 
وتسليم كل ما استولوا عليه من خالل أهل اجلهرة، أو أي شخص 

في الكويت ال تنازل عن هذين الشرطني.
صمت الشيخ سالم قلياًل، أخذ رشفة من فنجان القهوة وأومأ 
القهوة. لم  دلة  للتابع حامل  أن ينصرف، وكذلك  لفداويه اخلاص 

يعد في املجلس غير أعيان الكويت وأميرهم ابن الصباح.
قال: أريد حاالً مرشد الشمري، ومرزوق املتعب الرشيد..

أحدهما  يكفي  هل  فقال:  الطلب،  معنى  الرشيد  الشيخ  فهم 
ليسهل تسريبه من بني قوات احلصار؟

أحدهما  من  إذا متكنوا  معاً،  الفارسان  بل  سالم:  الشيخ  قال 
يفلت اآلخر، وقد يكون أحدهما عوناً لصاحبه..

األحمر،  القصر  سقف  مقاتل  مائة  اعتلى  الغروب  غبش  في 
وفي ثوان متتابعة انطلق البارود يدوي وكأن السماء متطر رصاصاً، 
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استولى الهلع على العدو الذي يحيط بالقصر من جميع اجلهات، إذ 
فيها  وانفجرت  احللقة  فاضطربت  بدأ،  قد  عاماً  أن هجوماً  تخيل 
ثغرة، نفذ منها الفارسان مرشد ومرزوق، كما ينفذ السهم في جدار 

خيمة بالية.
اختلط صوت سنابك الفرسني املنطلقني في اجتاه مدينة الكويت 
تستعد  وراحــت  حــاالً  الكويتية  األجـــواء  دخلت  التي  الطائرة  بأزيز 

للهبوط.
منذ عامني فقط اشتبك سليمان مع مدرس التاريخ في ثانوية 
الدعية، في جــدل حــاد حــول هــذه النقطة بــالــذات. هل كــان املوقع 
الصحيح ملرشد الشمري ومــرزوق الرشيد أن يبقيا مع احملاصرين 
في القصر األحمر ليشاركوا في الدفاع ويوجهوا نفس املصير مهما 
كان، أم أن يغامروا باإلفالت طلبا للنجدة؟! ماذا لو أنهما اعتذرا عن 

املهمة؟
قال املدرس: ال يحق لهما أن يعتذرا، فهذا أمر ممن ميلك إصدار 

األمر.
والقائد يرى أكثر من اجلندي، ألن كل املعلومات تتجمع عنده. 
وإذا رجعت إلى النتيجة، لقد جاء أهل الكويت بعدة سفن مشحونة 

بالسالح، وباملقاتلني.. وهذا أثر في ميزان املعركة.
قال سليمان: إننا نحلل الواقع التاريخي، واملعروف أن  املجموعة 
احملاصرة في القصر هي التي حققت اإلنتصار على العدو وأجبرته 
على االنسحاب.. أما الضغط الذي مارسته القوة القادمة من الكويت 

فكان يشبه ضغوط الدعاية وإطالق الشعارات في عصرنا هذا.
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قال املدرس نافد الصبر من مجادلة تلميذه، بينما يحرص هو 
على االنتهاء من الدرس حسب خطة توزيع املقرر:

- واخلالصة يا بني؟
- اخلالصة أن املكان احلقيقي للفارسني كان في داخل القصر، 
توصيل  أما  اجلماعة..  مع  املصير  في  واملشاركة  العدو،  ومنازلة 
رسالة إلى العاصمة فكان ميكن االحتيال عليه بأي طريقة أخرى، 

أو بأي شخص آخر ليس فارساً.
- يعني!!!

- يعني يا سيدي األستاذ.. ال شيء يعوض الفارس احلقيقي 
عن القتال الفعلي من أجل وطنه!! ماذا لو أن الفارسان لم يذهبا؟! 

املعركة كانت قد حدثت!!.
في  روح  فسرت  الــوطــن،  وأرض  الطائرة  عجالت  وتالمست 
الوصول،  صالة  في  كان  حتى  ولم متض حلظات  املرهق،  جسده 
الطرف  بالهاتف تصادف أن جدته كانت  ومنها حتدث مع أسرته 

اآلخر، بادرته:
- كلنا بخير، أمك وأخوك علي وجميع األهل.. خليك عندك 

ه.. عندنا حر وطوز، وبنفكر نسافر عندك.. خليك يا سليمان. ميَّ
- وين أخليني يا جدتي؟

- بسويسرا..
- أنا باملطار!!.

- مطار سويسرا؟!.
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- مطار الكويت يا جدتي.. قولي لعلي يحضر بسيارتي..

إليه  وإنــا  للّه  إنــا  مرجتفة:  الكلمات  أفلتت  صــمــت..  صــدمــة. 
راجــعــون.. لم تكن لــدى أحــد الفرصة ليسأله ملــاذا حضر في هذه 
الظروف، فقبل أن يصّف ثيابه في خزانته كانت أخبار الغزو تقتحم 
الشوارع والبيوت وتكتسح القلوب. حاصرته عيون أهله بالكلمة، التي 
لم يقلها أحد صراحة: ليتك ما حضرت.. أكثر الناس تفكر اآلن كيف 
تنجو بنفسها من مواجهة اإلعصار. جلس على السجادة واستند على 
أكــون هنا من  أن  الواجب  تأخرت،  وقــال:  الضخم بظهره،  الكرسي 

يومني على األقل.

قالت األم: نريد تخزين بعض الطعام.. ال نعرف ماذا سيحدث.

وقال علي - الذي يصغره بعام واحد: ماذا سنفعل؟ كنت أمارس 
النشاط الصيفي مع أصدقاء البيئة.. أعداء البيئة شغلوا املكان!!.

قال سليمان: البدوي أعطانا النموذج، حني يهاجمه الطوز يحمي 
عينيه وفمه وأنفه بشماغه، وال يواجه الهواء املترب بوجهه، إلى أن 
تهدأ األمور، ثم يبدأ في احلركة.. ومثل ما قال بدر هناك: لكل حادث 

حديث دمعت العيون.. ولم تدمع له عني.

شهقت الصدور.. واحتبس نفسه وانتظم كأنه نائم يحلم وارجتفت 
األيدي عصبية، واألصوات توترا.. ولم يتغير فيه شيء..

خافت األم، وخافت اجلدة من حالة الصمت التي غرق فيها.. 
لكنه اختبأ داخل نفسه، اليوم من آب األسود. في اليوم التالي سكن 

الغبار بعض الشيء، وظهرت بعض مالمح الصورة.
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التي  مجموعته  تكوين  وبــدأ  الهاتف  بسماعة  أمسك  حينئذ.. 
تبدأ بأخيه علي، وصديقه وزميله القدمي بدر اخلضاري، وصديقه 
في  اجتماع  أول  إلــى  ودعاهم  وغيرهم.  الهاجري..  ناصر  اآلخــر 

سرداب بيت جدته.
الــغــزاة على  املــفــاوضــات، أو على األقــل تعثرت. وافــق  فشلت 
ولكن  كاملة،  اجلــهــراء  ومــن  األحــمــر،  القصر  االنسحاب من حــول 
مــنــدوبــهــم متــســك بحقهم فــي االحــتــفــاظ مبــا أخــــذوا مــن غنائم 
الفالحني وممتلكاتهم من اجلمال واخليل واخلراف والبقر بدعوى 
أن هذه غنائم حرب ليس ألحد احلق فيها باستثناء املقاتلني الذين 
استولوا عليها. ومتسك الشيخ سالم مببدأ أن الغزو باطل واعتداء، 
التصحيح،  مثله، وخطأ واجب  باطل  الباطل هو  ينتج عن  ما  وكل 
ولذلك البد من إعادة كل الغنائم املزعومة ألصحابها، ألنها ليست 
غنائم، بل هي اغتصاب واختالس ولوح املهاجمون بأنهم مع دخول 
الليل سيتقدمون الحتالل القصر األحمر واستباحة دم ألف إنسان 
معتصمني بداخله، سواء كانوا من املقاتلني أو من األطفال والنساء، 
وثبت الشيخ سالم في موقعه ولم يهادن، وقال: هذه بالدنا وسندافع 

عنها، وليس في الهزمية عار، الفرار أو التسليم هو العار..
وادخلوا  بالكفر،  أنفسكم  على  اعترفوا  الــغــزاة:  مندوب  قــال 

اإلسالم واعتنقوا مذهبنا حتى نرحل..
للّه وليس لكم، ونحن لم نخرج من  فقال الشيخ سالم: الدين 

اإلسالم حتى ندخل فيه، وحرية املذهب مكفولة للجميع..
كان  الكويت..  من  النجدة  تأتي  احملــاورة حتى  في  يطيل  كــان 
يحسب مدة وصول مرشد الشمري ومرزوق الرشيد، ومدة: إعداد 
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اجلهرة..  إلى  بالهجن  أو  بالسفن  والصعود  السالح  وجمع  الرجال 
أو  لألسر  تعرضا  الفارسني  أن  يائسة..  احتماالت  يفترض  كان  بل 

القتل.

وكان املهاجرون يطيلون في احملاورة على أمل أن ينتهي املخزون 
داخله  في  يتساقط احملاصرون  وأن  واملــاء،  الطعام  من  القصر  في 
واملخاطرة  ضحايا  تقدمي  دون  النصر  لهم  فيتم  واإلعــيــاء،  بالسهر 

بالهزمية..

حني يئس املهاجرون من املفاوضة، وأن الكالم لن يوصلهم إلى 
حتقيق أهدافهم، وأن احملاصرين داخل أسوار القصر لن يكونوا معهم 

شركاء في املذهب وأسلوب احلياة.. قرروا حتقيق مبتغاهم بالقوة.

بدأت الدائرة الواسعة تزحف من جميع اجلهات.. وتضيق.

الزاحفة من حلقات متتابعة.. تتسع.. وتتسع من  الدائرة  كانت 
حول القصر حتى تشمل اجلهراء من جميع اجلهات.

لم يعد بني الدائرة األولى املهاجمة وأسوار القصر ما يزيد على 
قذف حجر، أو وثبة فرس.

كانت قوة الدفاع في الداخل قد كتمت أنفاسها ملتصقة بالسور، 
الفرسان  امتطى  اخللفي  االصطبل  وفي  بالبارود،  بنادقها  وعّمرت 
الباب  خلف  واصطفوا  بنادقهم،  وحشوا  سيوفهم  وشحذوا  خيولهم 
رجالها  أنفاس  تتقدم،  الزاحفة  احللقة  اإلشـــارة.  ينتظرون  الكبير 
بالقوة  اجلميع  فيشعر  األجــســام  تلفح  سخونتها  ترسل  املتصاعدة 

والقدرة على االقتحام..
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فجأة..

العفاريت  إلى عيون  السور  ثقوب مجهولة في جدران  حتولت 
التي ترمي بشرر حارق، فلم متض ثوان حتى تعالى الصراخ وطلب 
احملترق،  الــبــارود  رائــحــة  وارتفعت  األول  الصف  سقط  الــنــجــاة.. 
وتراجع الصف الثاني فتولى دهس الصف الثالث.. وولت احللقات 

األدبار، تاركة ما زعمت أنه غنائمها، على قارعة الطريق..

القنفذ يحتمي بأشواكه فال  القوة،  تغلب  يا إخواني  - احليلة 
يقدر التمساح على افتراسه.

احليلة  وما  السيطرات؟  في  احليلة  وما  اخلضاري:  بدر  قال 
في السيارات التي تندس بني البيوت كما تندس ذرات الرمل في 

العيون؟

قال سليمان: نفعل ما ال يخطر لهم على خيال..

تلهف اجلميع وحبسوا أنفاسهم.. - نصادقهم!!

أفــرادهــم عالقة كــالم وســالم، نعرفهم عن قرب،  - نقيم مع 
وهذا يكشف لنا نقط ضعفهم..

أوالً لن يصدقوك، وسيكونون مستفيدين  اعترض أخوة علي: 
أكثر منك، وثانياً هذه الصداقة لن تفهمها جماعات املقاومة األخرى، 

ولن يوافق عليها من لم يعرف سببها احلقيقي من الناس..

اخليانة  لتهمة  عــرضــة  سنكون  يعني  الــهــاجــري:  نــاصــر  قــال 
والتعاون مع العدو..
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أقول..  بــأس.. جنــرب..  ال  وقــال:  حبيساً  نفساً  سليمان  أطلق 
دعوني أجرب وحدي.. سأكتفي منكم باملساندة من بعيد.

مع نقطة السيطرة املتمركزة على مدخل القطعة أقام عالقة، بدأ 
اآلخر بها فكانت الظروف مناسبة وبعيدة عن الشك. في الليل دق 
ثالثة جنود الباب، فتح لهم، وأمدهم مبا طلبوه من املاء البارد، ووقف 
عندهم  بأن  أخبروه  وحني  السجائر،  بتقدمي  تطوع  معهم..  يتحدث 
الكثير منها ألنهم اقتحموا اجلمعية التعاونية، مازحهم وقال: إذن أنا 

الذي أستحق إكرامكم.. ولن أشترط املاركة..

الثلج،  وقوالب  العصير  علب  بعض  وأخــذوا  البارد،  املاء  شربوا 
وأوراقاً ليكتبوا عليها رسائل ألهلهم في العراق. أظهر أمامهم غرامه 
الشديد بكرة الطاولة، واستأذن في أن ينصب طاولة أمام بيته - على 
الرصيف - يلعب هو وأخوة!! لم يكن هناك سبب للرفض، بل رمبا 
لقي شيئاً من الترحيب، ألن اللعب )العلني( يجعل الشباب حتت عني 
أمام منزلهم  قلده )عيال( اجليران ونصبوا  الوقت.  املراقبة ويسلي 

طاولة أخرى..

نقطة  موقع  عن  بعيداً  تذهب  كانت  الكرات  بعض  اللعب،  أثناء 
يلتقط  قد  وهنا  بحذائه،  أو  اجلندي  برأس  قد تصطدم  السيطرة، 
الكرة ويعيدها مبتسماً، أو يكشر ويدهسها بقدمه، ورمبا أهداها له 

سليمان الذي يراه مندهشاً بحجمها وخفتها..
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كان سليمان وحده يعرف سّر هذه الكرات املتجاورة، وال يسمح 
لزميله في اللعب بلمسها، فقد غمسها في سم بطيء املفعول! أما 
الكرات التي تسقط بعيداً في فناء البيت املجاور، أو على أسطح 
اجليران، فكانت عليها حروف باهتة، مشفرة حتمل رسائل لشباب 
كانت  اجلــدة  بيت  ســرداب  في  أخــرى.  مواقع  في  الصامدين  من 
اجتماعات جماعة »مرشد الشمري«. اختار ملجموعته هذا اإلسم 
في  شكك  لقد  اعتباره.  اجلــهــراء  معركة  يــوم  للفارس  يعيد  حتى 
للعدو  التصدي  في  جــداً  املهم  من  أنه  يعرف  اآلن  ولكنه  بطولته، 
واالتصال  املعلومات  بتناقل  إاّل  هذا  يكون  ولن  جماعة،  نقابله  أن 
والتنسيق، وهذا بعض ما تؤديه كرات الطاولة الطائرة بني األسطح 

وساحات البيوت.

اعترضت اجلدة على ما يفعله احلفيد، الذي لم يتجاوز التاسعة 
عشرة من عمره، مثله لم يجند في اجليش، فكيف يطالب بالقتال 
به.  اإليقاع  يعرضه خلطر  تدريب، وصغر سنّة  أي  يدخل  لم  وهو 
لم يعترف سليمان مببدأ اخلوف، وال مبدأ السالمة، وقال جلدته: 
احلذر يكفي. قالت: احلذر ال مينع القدر، قال: هذه حكمة غالية 
وأن أخذ بها، فالقدر هو الكلمة النهائية في حياة اإلنسان. ضاقت 
هذا  قائلة:  فنهرته  على سليمان،  وتصاعد خوفها  باحلوار  اجلّدة 
قال:  بيتك.  في  ربعك  مع  اجتمع  للخراب،  تعرضه  أريــد  وال  بيتي 
ولكن يا جدتي بيتنا قريب من موقع السيطرة، وهناك نلعب الكرة، 
في  لعبكم، ال جتتمع  من  علّي  ما  قالت:  كيف جنتمع؟  وعيونهم.. 

بيتي..
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إلى  الدخول  وكــان  استمرت،  االجتماعات  ولكن  الطاعة  أظهر 
السرداب من ثغرة في جدار كراج السيارة املفتوح على السرداب يتم 
دون شعور السيدة العجوز، سواء كانت حاضرة أو غائبة، وفي هذا 
السرداب خبأ املواد التي يستخدمها وكميات الذخيرة التي جلبها من 
أخرى حتتاجها.  إلى خاليا  ليوصلها  الصمود  بعض خاليا  فوائض 
لقد اكتشف أن غضب جدته من عقد اجتماعاته عندها، واعتقادها 
بأنه انقطع عن هذه االجتماعات في مصلحته، ألنها أصبحت أكثر 
اطمئناناً، وبذلك أصبح سلوكها طبيعياً، وأخذت تغادر بيتها إلى بيت 

ابنتها )أمه( في أي وقت دون خوف.

كانت إرادته تشتعل بالرغبة في أداء عمل كبير، عمل مؤثر على 
والتنسيق  األخبار  نقل  في  والرشيد  الشمري  دور  يثمن  إنه  العدو، 
بني املدافعني، ولكنه يريد أن يكون خلف القصر األحمر أيضاً، يفتح 
نافذة جهنمية على الصف األول، ويرى بعينه غرور املهاجم وغطرسة 
املعتدي وهــي تتحول في حلظة إلــى دمــاء وعويل وهــرب. البــد من 
عملية كبيرة تدوي في سمع الوطن لترفع الروح املعنوية، وتدوي في 
سمع العالم ليعرف أن الكويت لم ترضخ، وأن البلد الصغير يستطيع 

باحلق والفداء أن يهزم اعتداء األقوياء!!.

الثانوية،  املرحلة  إلى طالب في  الذي يرشحه  الصغير  إن سنه 
على  عنيف ساعده  عمل  أداء  إلــى  يؤهله  ال  الــذي  النحيل  وقــوامــه 
مهمة لعب كرة الطاولة على األرصفة، مع علي أخيه حينا، ومع من 
يتفق وجوده من أصدقاء خارج مجموعته حيناً، بل مع نفسه حني ال 
يجد أحداً، وكان يترك للكرات أن تنطلق مع تيار الهواء في الشارع 

���� ������.indd   20 12/23/12   9:18:42 AM



ة
ي
س
�
و
ر
ف
ة 

ز
ف

ق

- 21 -

األماكن،  منافذ  مخيلته  في  يرسم  وهــو  جمعها،  ويعيد  ليتابعها، 
مداخل  في  املختفية  سياراتهم  ومكامن  اجلنود،  جتمعات  ومواقع 

املباني احلكومية..

استقر االختيار على مخفر النزهة، لو حدث، لو مت بنجاح، كم 
من الضباط السفاكني لدماء شعبه سيذوقون اجلحيم على يديه؟

اآلن حتدد الهدف. سيأخذ عليه موافقة »اجلماعة«، ملناقشة 
الوسائل والتوقيت وتأمني العملية. املتفجرات موجودة - تقريباً - 
عنده في السرداب ما يكفي، ســرداب بيت اجلــدة. لكن هل تكون 
الطريق إدخال قنبلة موقوتة مموهة، أم بهجوم مباغت قبيل الفجر، 

أم بتفخيخ سيارة يقودها بنفسه ويقتحم بها مدخل املخفر؟!

»البد أنها كانت قفزة فروسية رائعة، تلك التي قفزها الرشيد 
أهل  إلى  بفرسيهما  لينطلقا  األحمر،  القصر  داخل  من  والشمري 
الكويت بقصد إبالغ الرسالة وحتفيز املقاومة« كان في بيته متحلقاً 
مع العائلة حول الغداء. كان الطعام فقيراً جداً، فبعد سبعة وثالثني 
لكنه  البيوت شــيء.  يبق في  لم  من االحتالل ونهب األســواق  يوماً 
تعتقد  كانت  التي  بأن اجلميع في سالم، حتى جدته،  راضياً  كان 
قرب  عنه.  راضية  بدت  الوحيد،  الطاولة هو شاغله  كرة  لعب  أن 
انتهاء الطعام نظر إلى ساعته.. وحده أخوه علي عرف ما يقصد. 
إنهم على موعد لبحث خطة مخفر النزهة، إلى السرداب في بيت 
اجلدة يتسللون.. شخص واحد كل نصف ساعة.. حتى يتم التجمع، 
وقد حان وقت ذهاب علي.. سيكون سليمان األخير، وسيكون هذا 

االجتماع األخير متهيداً لعملية النزهة.
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قبل أن يرفع الطعام كانت ثالث سيارات جيب حتاصر البيت. 
في  اجلميع  باحتجاز  الشامل،  الــفــوري  بالتفتيش  االقتحام  اتصل 
الديوانية قرب املدخل، أشار على اجلميع بعدم إظهار أي مضايقة 
كان  األثـــاث..  او حتطيم  البيت  تدمير  في  سبباً  يتخذونها  ال  حتى 
مطمئنا إلى أن البيت ليس به أي سالح. لكنه كان مخطئاً في هذا، 
فقد كان »علي« حصل على رشاش، ولم تكن عنده فرصة إلخباره، أو 
لنقل الرشاش إلى بيت اجلدة. وهكذا عثرت قوة التفتيش على هذا 
الرشاش مفكوكاً إلى قطعتني وموضوعاً في داخل جهاز تكييف قدمي، 

صدئ، مهمل في غرفة السائق السيالني، الذي عاد إلى بالده!!

كان ظهور الرشاش مفاجأة لسليمان، ولم يكن كذلك لعلي، ومع 
هذا فإن سليمان هو الذي أسرع باجلواب:

- هذا بيت أبي، وهذا الرشاش أنا املسؤول عنه، واملسؤول عن 
أي شيء آخر في هذا البيت.

كان قد »حسب« املوقف كله في أقل من حلظة.. البد من حماية 
علي، وعدم تعريضه للتعذيب، والبد من إشغال املجموعة، بأن يقتادوه 
ويحققوا معه حول الرشاش حتى يعرف باقي اجلماعة في سرداب 
بيت اجلدة مبا جرى ويتمكنوا من الهرب ونقل الذخيرة واملنشورات، 
والبد من االعتراف السريع مبلكية الرشاش حتى ال يلحق األذى بأمه 

وجدته.

يا للسخرية املريرة.. لقد جرى التحقيق معه في مخفر النزهة، 
ولكن  فيه  وهو  املخفر  بنسف  تقوم مجموعته  أن  اآلن  إنه ال ميانع 
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خطوط التنفيذ واحتياطاته مكتوبة في ذاكرته وليس في أوراق، فهل 

يستطيعون؟ كان حلمه بنسف املخفر يساعده على حتمل التعذيب، 

بعد أن مت نقله إلى معتقل نادي كاظمة الرياضي. هناك كان »اللعب« 

دون قواعد  أو قوانني أو حكم، كان النادي قد حتول إلى مجزر آلي، 

يتم فيه سلخ اجللود اآلدمية وحتويل اجلسد الذي كرمه الله وأمر 

الشجاعة  الفرق بني  أن  اآلن  يعرف  إنه  إلى أشالء عارية.  بستره 

واجلنب صرخة واحدة، بل دقيقة صمود واحدة يأتي بعدها املوت 

اآلن سعيد  إنه  والراحة.  الشماتة  العدو فرصة  يعطي  وال  املريح، 

لقد  البطئ قد عــرف،  بالسم  امللوثة  الطاولة  كــرات  جــداً ألن سر 

تكررت إغماءات اجلنود في تلك النقطة للسيطرة، ومات أحدهم، 

السالح،  مقبض  على  بالسم  التلوث  فوجد  بالشلل،  آخر  وأصيب 

الطاولة  كــرات  وهو  احلقيقي..  املصدر  كشف  إلى  هذا  أدى  وقد 

املهملة حول املوقع. لقد دفعوا إلى جوفه عدداً من الكرات نفسها، 

وثقبوا فخذه مبثقاب كهربائي.. ثم نقلوه من زحم الغرف املغلقة إلى 

عزلة كاملة حتى ينهار نفسياً، لكن ذكرياته وإرادته احلديدية كانت 

تسعفه، إنه يتذكر اآلن مجلسه مع بدر آخر يوم على قهوة أبو ناشي 

املــدرس حول  مع  وحــواره  الطائرة،  رحلته في  ويتذكر  في جنيف، 

معركة اجلهراء، واحللم الذي يعيش من أجله، نسف مخفر النزهة.. 

لكن كيف سيفعل هذا وهو اآلن.. ال يستطيع املشي على قدميه؟!.
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أخيراً.. أركبوه سيارة بعد سبعة وثالثني يوماً أخرى من التعذيب.. 
الكرة، وتصويبات  الذي شهد نصب طاولة  املكان  أمام منزله.. في 
املضرب الذكية املسمومة في اجتاه اجلنود.. قيدوا يديه خلفه، ألقوه 
على بطنه.. التقطت أذنه جتهيز السالح لإلطالق.. تشهد. استحضر 
رائعة، أوصلت  لها من قفزة فروسية  يا  الرشيد والشمري..  صورة 

الرسالة.. وبلغت األمانة!!.
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