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» وقائع حتقيق هادئ جدًا«

عن ق�شة ال�شهيد

خالد عبداهلل ال�شمحان
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د.ن�شيمة الغيث

اأ�ستاذ م�ساعد الأدب العربي والنقد

كلية الآداب - جامعة الكويت
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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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»وقائع حتقيق هاديء جدًا«

رحمه  ال�شمحان            عبداهلل  عن ق�شة ال�شهيد /خالد 

اهلل

بقلم /  د. ن�شيمة الغيث

اإنه الآن يف حمب�سه الإنفرادي ، ي�ستطيع اأن يتذكر ، بل يجب عليه اأن 

يتذكر.

الوطن  يجتاز حمنة مل مير مبثلها من قبل . هذه مباراة غري قانونية      

�ستحّل عندنا �سيفًا   : اأبوراكان  قال يل   . الهوية  فيها جمهول  واحلكم 

ب�سعة اأيام ، حتى ن�ستويف التحقيق ، ثم تعود اإىل بيتك واأطفالك - اأنا 

�سخ�سيًا - هكذا قال اأبوراكان وهو ي�سري باإ�سبعه اإىل قلبه ، وابت�سامة 

اأنا متاأكد  هادئة يج�سدها �ساربه الأ�سفر الدقيق فوق �سفته الغليظة : 

اأنك يا خالد عبداهلل ال�سمحان رجل برىء !! هكذا نطق ا�سمي كاماًل 

عن  واأخبار  حكايات  كثريًا  �سمعت   . غريي  دون  يق�سدين  اأنــه  ليوؤكد 

تعذيب املعتقلني .. ولكن معي .. الأمر يختلف .. مل يعذبني اأحد .. كانوا 

يف غاية الأدب :

 - قف :

 - وقفت : 

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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- انزل من ال�سيارة .. اأطفىء املحرك اأوًل ، وانزل . 

 - اأطفات ونزلت .. 

 - هويتك

 هذا ما توقعته ول غرابه فيه ، مرات عديدة اأمر على ما ي�سمونها نقاط 

ل   .. يدي  يف  هويتي  اأجهز   ، ال�سيارات  طابور  يف  ا�سّطف   ، ال�سيطرة 

 .. البطاقة  غري  اأحمل  ل  واأنــا   ، ر�سا�سًا  يحمل  جندي  ل�ستفزاز  داعي 

ينقل َعْيَنّي �سقر بني ال�سورة ووجهي .. ثم يقراأ البيانات ، فيعرف اأنني 

جمرد موظف مدين .. غري مطلوب ، هنا يعيد اإيل هويتي  وي�سّن علّي 

بكلمة . تكفي اإ�سارة مبا�سورة الر�سا�ص املعلق فـي الكتف .. اأنطلق ببطء 

حتى ل يبدو علّي الفرح ، ول اأنظر يف املراآة ، ول حتى اآخذ نف�سًا عميقًا 

.. اأ�سري فقط يف خط م�ستقيم ..  

هذه املرة كانت اإ�سارة املا�سورة خمتلفة ، كانت الفوهة موجهة اإىل راأ�سي : 

تعال .. نريدك .. 

لي�ص ؟!

اترك �سيارتك واركب ال�سيارة هناك .. وانتظر ..

 مل يكن اأمامي غري اإطاعة الأمر . ولكن �سوؤًل اآخر قفز من فمي : 

 اأنا موظف مدين ... اأعمل يف اإطفائية الفيحاء .. ولكني ل�ست ع�سكريًا 
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.. بيتي قريب .. هناك .. يف كيفان وهذا طريقي اليومي .. مل اأجتول يف 

موقع حمظور ..  دفع يف ظهري ب�سالحه دفعه خفيفة اعتربها مداعبة ، 

وقلت يف نف�سي : يقولون اإنهم يدفعون النا�ص حتى ينكفئوا على الأر�ص ، 

ورمبا �سحلوهم .. هذه دفعة ل ت�سر ، اأغراين هذا باأن اأعيد النظر اإىل 

اجلندي واأ�ساله جمددًا :

لي�ص ؟!  واأنا موظف مدين .. 

مل يرتكني اأكمل عبارتي : 

اإذهب هناك قبل اأن اأق�ّص ل�سانك قبل اإيدك .. 

ذهبت » هناك » ان�سم اإيّل اآخرون حتى امتالأت ال�سيارة ..  م�ست اإىل 

خمفر كيفان  ، كنا اأكرث من ع�سرين بني رجل و�سبي ، يف غرفة �سغرية 

مطمو�سة النوافذ ، تبادلت مع بع�سهم كلمات قليلة ، اأخذت حذري ، قد 

يكون بيننا د�سي�سة ومكروا ومكر اهلل ، واهلل خري املاكرين » �سدق اهلل 

العظيم . جاء من نادى باإ�سمي فخرجت ... �سممت الهواء وحمدت اهلل 

، ودعوت يف �سري اأن اأظل اأتنف�ص هذا الهواء .. 

ملحت اأ�سعة �سم�ص الغروب تنعك�ص على باب املخفر . �ساألت نف�سي : ماذا 

تفعل اأم يو�سف وعيايل الثالثة الآن ؟ وحمدت اهلل اأنني كنت حا�سمًا يف 

اإر�سالهم اإىل بيت والدها يف ال�سامية منذ اأول اأيام الغزو ، كاأنني كنت 

اأتوقع اأن تكون كيفان خزان املقاومة .. 

مل  ونيا�سني  رتب  �سدره  وعلى   ، كتفه  على   .. اأبوراكان  اأمــام  وجدتني 
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اإ�سمي كما ي�ساأل مدر�ص الف�سل تلميذُه .  اأعرف درجتها . �ساألني عن 

اأجبته بهدوء ، قال  : 

تعرف بالال�سلكي يا خالد ؟

�سغلتي ... اأنا موظف مدين .. ل اأحمل رتبة ع�سكرية ، اأعمل ل�سلكي فـي 

مركز مطافىء الفيحاء .. قال اأعرف هذا .. اأعرف 

 ، وطبيعته  مكان احلريق  واأحــدد   .. ال�ستغاثات  اأتلقى  �سغلتي   .. يعني 

فتنطلق ، ال�سيارةاملنا�سبة اإىل الهدف ..

قال :وهو ي�سعل �سيجارته ويراقب لهب الكربيت .

وماذا تعلمت من مهنتك ؟

ا�سرتحت قلياًل لتبادل الكالم مع اأبوراكان ، مل اأعرف ا�سمه ، كنت اأقول 

له مثل جماعته : �سيدي القائد ، لكنه قال يل : اأنا اأبوراكان ، مثل ما اأنت اأبو 

يو�سف .. ها . ماذا تعلمت ؟؟

قبل  اإيــاه من  �ساألني  نف�سه  ال�سوؤال  لأن هذا   ، كثريًا  الأمــر  اأفكر يف  مل 

اأ�ستاذي يف كلية الرتبية الأ�سا�سية ، حني قدمت اأوراقي للدرا�سة بها ، 

وعقدوا لنا امتحانا �سفويًا للقبول 

�ساألني الدكتور :

اأنت موظف فني ، وجتاوزت اخلام�سة والع�سرين ، ملاذا تعود اإىل مقاعد 
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الدرا�سة ؟

وكان جوابي حا�سرًا : اأطلبوا العلم من املهد اإىل اللحد ، اأطلبوا العلم 

ولو يف ال�سني ...

�ساألني : وملاذا تقدمت  للرتبية الأ�سا�سية دون غريها ؟

وكان جوابي حا�سرًا : علمني عملي يف الإطفائية اأن الطفل اأغلى �سيء 

يف احلياة واأنا والد ، وجربت هذا ..

�ساألني : وماذا تعلمت من مهنتك غري امل�سارعة لإنقاذ الطفولة ؟

التي  الت�سغيل  اأوامــر  بفكري  مرت  وقد  فكرت  حا�سرًا  جوابي  يكن  مل 

تعقب تلقي اإ�سارةال�ستغاثة 

يف  طريقة  نار  لكل  ولكن   .. وتدمر  حترق  كلها   .. واحــدة  النار   : قلت 

الت�سّدي لها .. املهم هو م�سدر الإ�سعال : نار اخل�سب غري نار املحروقات 

غري نار الكهرباء .. كل نوع له طريقة يف الإطفاء . واملهم يف كل الأحوال 

الو�سول اإىل امل�سدر الأ�سلى .

قفزا،  الكلية  يف  �سنوات  ثــالث  وقطعت  اإجابتي  على  الدكتور  اأثنى   

من  الثاين  ولكن  التخرج  لت�سهيل  ال�سيفي  الكور�ص  اإىل  وان�سممت 

اأغ�سط�ص اعرت�ص طريقي مثل نار الربكان .

قلت نف�ص اجلواب . تقريبًا لأبوراكان ، دون الإ�سارة اإىل اأغ�سط�ص اللعني 

بالطبع .. وقد �سعرت باأنني اأخطات حني قلت اأن كل نار لها طريقة يف 
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الق�ساء عليها ، املهم الو�سول اإىل امل�سدر الأ�سلي ؟ عرفت غلطتي ملا 

ملحت يف عينيه بريقًا خميفًا وهو يردد كلماتي الأخرية ، ولكن م�سكلة 

الكالم اأن ما يخرج من الفم ل ميكن ا�ستعادته . ل اأعرف ماذا ظهر على 

وجهي .. هل كنت خائفًا .. اأم غا�سبًا على نف�سي ؟ املهم اأن اأبوراكان 

اأ�سرع اإىل طماأنتي وكاأنه مل ي�سمع ما قلت .. حتى قال وكاأنه ميازحني :

واهلل يا بويو�سف ما ق�سدت اإنك تعلمت من اإطفاء النريان .. اأنت كما 

تقول موظف مدين �سغلتك ل�سلكي  

�سحيح  �سحيح طال عمرك .. 

هذا ما ق�سدته .. 

اإي�ص تعلمت من الال�سلكي ؟

قلت على البديهة : اإنه ل�سلكي .. يخت�سر زمن الت�سال ، وما تعطله 

امل�سافات ... 

�سح .. وله موجات .. 

قلت �سح .. 

غريك  ممكن   .. غــدارة   .. البحر  موجة  مثل  الال�سلكي  وموجة   : قال 

يدخل فيها .. يلتقطها ، يعرف كل اأ�سرارك ....

قلت احلمد هلل .. ما عندي اأ�سرار .. عملي .. وب�ص .. 
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قال دون اأن يفقد �سوته هدوءه ورتابته : ل ، لي�ص بال�سبط .. يف تبليغ 

عن  زايــدة  عبارات  فيها  اإ�ساراتك  بع�ص  اأن  املراقبة  دّلــت  الإ�ــســارات 

املطلوب .. مالها معنى حمدود .. معناها عندك اأنت ، وعند الذي يتلقى 

الإ�سارة .. اأريد اأن ت�سرح يل هذا ؟  قلت مل يحدث .. هذا كالم عادي 

.. جمرد طق حنك مثل ما يقولون .. 

نظر يف وجهي بتمعن : 

هل اأ�سبت بجديري املاء يف الأ�سبوع امل�سي ؟ 

نعم اآثاره ل تزاال على �سدري متناثرة ... 

مددت يدي لأفك اأزرار الد�سدا�سة ، لكنه اأ�سار اإ�سارة ممانعة وهو يقول : 

ل داعي .. اأنت حمل ثقة ، واأنا اأ�سدقك .. ولكنك كنت تخاطب �سخ�ص 

اآخر بال�سلكي الإطفائية ، وقلت لذاك الآخر : �ساأمر على ال�سيدلية .. 

ع�سى الدوا مي�سح اجلديري م�سح ، ونطهر البلد من الوباء .. هكذا قلت 

.. حتب اأ�سمعك الكالم ب�سوتك ؟

حاول اأن ي�سبط انفعاله .. كيف قال هذا الكالم ؟ ولكن : هل قاله حقا 

اأم اأنه يختربه ليوقع به ؟ 

يبدو اأن اأبوراكان هذا لي�ص بريئا كما يظن . لي�ص اأمامه اإل اأن يرواغه 

.. بحذر .. 

اأنا عندي جديري فعاًل وكانت حرارتي طول الأ�سبوع املا�سي اأربعني .. 
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اأعرف هذا .. ودعوت لك بال�سفاء .. 

واأنا نزلت ال�سيدلية لأ�سرتي دواًء مطهرًا .. 

وا�سرتيت الدواء املطهر ، وا�سرتيت اأ�سياء اأخرى غري مطلوبة .. 

ل�سيدلية املنزل ؟ 

اأم ملعاجلة جرحى ل نعرفهم ؟ 

مل يحدث ..

ال�سداقة والثقة التي بيننا تفر�ص عليك اأن تقول احلقيقة .. 

اأنا اأقول احلقيقة .. 

.. هذا  الأ�سياء  بع�ص  اأقول   .. بع�ص  تخفي  ..اأنت  بويو�سف  يا  لالأ�سف 

البع�ص هو ما �ساأعرفه منك .. 

�سدقني �سيدي القائد .. 

رجعنا ل�سيدي القائد .. ؟  ل تعترب ما اأجريه معك حتقيقًا اأو ا�ستجوابًا 

.. هذا كالم .. نتكلم .. فقط لنغلق املح�سر .. اأريد اأن اأ�سالك .. هل 

اأنت غني ؟

الغني هو اهلل �سبحانه .. اأنا موظف ب�سيط .. 

اأق�سد عندك ثروة .. فلو�ص يف البنك .. �سيء من هذا القبيل ؟ 
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 ، ال�سمحان  عبداهلل  خالد  عــروق  يف  الدماء  جرت   ، طربا  قلبه  اهتز 

رق�ست خواطره .. هكذا ظهر على حقيقتك اأيها القرد القذر .. عينك 

على الر�سوة ؟ ما الغرابة يف هذا ؟ األي�ص من اأجل ثروة الكويت جئتم ؟ 

النا�ص على دين فرعونهم .. اك�سف عن وجهك الرخي�ص وخربين كم 

تريد ثمنًا يل ؟ 

اأبي .. واإخواتي .. وكل اأهلي .. لن يرتددوا يف دفع املعلوم لإخراجي من 

جهنم التي تقف على بابها اأيها ال�سيطان .. 

قليل جدًا لزوم الطوارىء يابوراكان .. ومنذ ..... 

اآه .. غلطة اأخرى قاتلة كانت �ستحدث .. هل فهم اأبو راكان مغزى العبارة التي 

توقفت يف احللق ؟ 

واأراد الرجل اأن يوؤكد له اأنه فهم كل �سيء : 

مفهوم يا خالد .. منذ اثنني اآب .. املدخرات القليلة طارت .. احلياة 

اأ�سبحت غالية .. الأ�سواق فا�سية .. واأي�سًا تتربعون لالأ�سر بدون عائل 

.. همومكم كثرية .. 

ل .. ما تربعت .. 

ول ّوزعت ؟ 

تردد حلظة ، لكنه بادر : 
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ول وّزعت . 

ول زوجتك وّزعت ؟ 

زوجتي عند والدها 

اأعرف .. وكانت عندي من �ساعة .. 

قالها اأبو راكان بلهجة نائمة �سديدة الرتاخي ، ولكنها اأ�سعلت النار يف 

قلب وج�سد ال�سمحان .. ما معنى » كانت عندي » هل يعقل ؟ هذا جنون 

.. هل  و�سلنا اإىل هذا الدرك الأ�سفل ؟ 

بلذة  و�سعر  خالد،  بها  فاجاأ  التي  ال�سدمة  بق�سوة  املحقق  اأح�ص  رمبا 

.. غ�سب  املكتوم تهز كيانه هزًا   الغ�سب  اإرجتافة  خبيثة وهو يالحظ 

القهر والعجز .. وبعد اأن ا�ستمتع بهذا الإذلل ، قال له : 

اإىل هنا ؟ يا لها من  اإنها حتبك جدًا .. تعرف ملاذا جاءت  يا رجل .. 

امراأة جريئة ؟ اأقوى من ع�سرة رجال .. 

مال نحوه وكاأنه يوؤثره  بذكر �سر عزيز : 

عر�ست علّى زوجتك .. �سيارة جديدة ، ومبلغ حمرتم من املال ، لكي 

تعود اإليها .. غلط .. اأنا مل اأفعل �سيئًا .. 

فعاًل .. هذا ما قلته لها .. زوجك مل يفعل �سيئا .. احتفظي ب�سيارتك 

.. ودنانريك .. وم�ساغك .. وكل اأجهزة بيتك الثمينة .. و�سيعود اإليك 
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زوجك .. جمانا .. بعد ثالثة اأيام على الأكرث .. 

هل تعني هذا يا بوراكان ؟ 

طبعًا .. اأنا قائد وم�سوؤول .. وكلمتي نافذة .. وعلى فكرة .. زوجتك اأدلت 

باإفادة مهمة ... 

اإفادة ؟؟ 

مل تكن تق�سد .. كنت اأحتدث معها كما اأحتدث معك الآن .. نت�سّلى .. 

هذا لي�ص حتقيقا .. التحقيق عادة �سني وجيم ، وكاتب ي�سجل املح�سر .. 

وتوقيع .. اإىل اآخره .. لكن .. نحن نت�سلى .. ماذا ن�سنع يف هذا احلّر ؟ 

�سهر م�سى على حترير املحافظة 19 ول تريد الأمور اأن ت�ستقر .. تعرف 

اأهل  لنا  اأي�سًا  نحن   .. الفور  نرحل عائدين على  الأحــوال  لو هداأت   ..

وعيال .. نريد نطمئن عليهم ..

مل ت�ساألني عن نوع الإفادة التي قدمتها زوجتك اأم يو�سف .. 

اأنا لي�ص يل عالقة مبا تقوله زوجتي .. 

دون اأن تعرف ماذا قالت ؟ 

اأنا ل اأعرف ظروفها .. ول اأعرف تفكريها .. فال اأعرف ماذا قالت .. 

لي�ص يل عالقة ... 

بل لك عالقة .. عالقة مبا�سرة .. 
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يل  كيف   .. كيف   : ف�ساأل   ، الإ�ستطالع  حب  على  ال�سيطرة  ي�ستطع  مل 

عالقة مبا�سرة ؟

قال املحقق وابت�سامة �سفراء تك�سو وجهه الدموي : 

اأراأيت .. كيف اأعاملك .. اأنت هنا يف جل�سة حتقيق .. ولكني يف الواقع ل 

اأحب التحقيقات ، اأحول جل�سات التحقيق اإىل كالم يف كالم ، اأنت الآن 

الذي ت�ساألني .. مع اأن الأ�سل اأنني اأ�ساألك .. 

قال خالد مرتاجعًا : 

مل اأق�سد .. فقط .. 

قاطعه املحقق : 

اأنا فاهم .. ل ت�سغل بالك بهذه التفاهات .. �سفحتك بي�ساء لول حكاية 

ال�سراء من ال�سيدلية ، لأدوية غري مطلوبة ملري�ص اجلديري .. هذي 

نقطة .. وو�سلنا اإىل اإفادة حرمكم امل�سون ؟

مل اأعرف الإفادة .. 

هذا اأنت ت�ساأل من جديد .. ل باأ�ص .. هذه عالقة  �سداقة بيني وبينك 

.. لن يطول انتظارك .. قالت اإن حريقًا �سب يف بيتك يف الأ�سبوع الثاين 

من حترير املحافظة 19 ، واأنها ات�سلت بك لالإنقاذ ، واخت�سا�سك ، 

ويف منطقتك  .. 
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�سح ؟ 

�سح .. 

ولكنك مل ت�سرع اإىل بيتك لتطفىء النار امل�ستعلة .. بل �سرخت فيها .. 

ا�سكتي .. اأنت ل تعرفني �سيئًا .. 

قال ب�سوت مك�سور : 

ل اأتذكر هذا .. 

بل تتذكر جيدًا .. 

رمبا كنت مرتبكًا ب�سبب مو�سوع اآخر .. 

اقرتبنا من احلقيقة يا بويو�سف .. ما هذا  املو�سوع الآخر الذي يجعلك 

ل تعطي اأهمية تذكر لبيتك امل�ستعل .. واأنت رجل اإطفاء ؟ 

تعلق يف الق�ّسة ، وحاول الهروب من املواجهة : 

اأنا ل�ست رجل اإطفاء ..اأنا موظف مدين .. اأعمل على جهاز ل�سلكي يف 

اإطفائية .. مركز اإطفاء ..

هذا معروف .. خال�ص .. اأنا غلطان ، ولكن .. قل يل .. ملاذا مل تعترب 

مكاملة زوجتك بالغ ا�ستغاثة وتر�سل اإىل عنوانك �سيارة اإطفاء ، وتذهب 

على الأقل لالإطمئنان على اأ�سرتك ؟ 
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اأ�سرتي مل تكن يف البيت .. هم عند عمي اأبو  زوجتي يف ال�سامية .. 

قال بلهجة اعتذار : 

لك حق .. اأنا غلطان مرة اأخرى .. ن�سيت اأنك بعد الثاين من اآب اأر�سلت 

زوجتك واأولدك الثالثة اإىل منزل �سهرك .. لكن الأمر يتعلق ببيتك .. 

�سقاء عمرك .. رمبا كان عندي مانع .. 

اأح�سنت ..كان عندك مانع .. هذه خطوة اأخرى يف اجتاه احلقيقة .. ما 

املانع ؟

املهم  لي�ص  العدد  ؟  الثالثة  اأو  الثانية  الغلطة  .. هل هذه  بغلطته  اأح�ص 

وهذا الرجل هل �سي�ستمر طوياًل ي�ساأله بهذه الطريقة البطيئة امليتة ؟ 

اأ�ساف : 

رمبا كان الطريق بني مركز اإطفاء الفيحاء وكيفان مغلقًا ل�سبب ما .. 

بالرجوع اإىل دفاتر احلركة كان الطريق �سالكًا ، واحلركة هادئة جدًا ، 

�ساعة طلوع ال�سم�ص .. 

ل اأعرف م�سى اأكرث من اأ�سبوعني ، وهذه اأمور ل اأتذكرها .. خ�سو�سًا 

يف الظروف احلالية ؟

�سد  دعاية  هذه  األي�ست  ؟  احلالية  الظروف   : ال�سمحان  خالد  يا  قلت 

الدولة ؟ ماذا تق�سد بالظروف احلالية ؟

 مل اأق�سد الإ�ساءة اإىل الدولة ، ما ق�سدته هو اأن النا�ص يف الكويت مل 
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تتعود اأن  تعي�ص هكذا .. 

ماذا تق�سد بهكذا ؟ 

ح�سب الظروف احلالية .. 

قال بهدوء �سديد : اأنت ترواغني ، وهذا لي�ص يف �ساحلك .. واأنا اأريد اأن 

اأظل قادرًا على م�ساعدتك .. 

قال خالد : واأنا اأقول ما اأعرفه .. 

قال املحقق : هل ما تعرفه اأن الظروف احلالية معناها هكذا ، واأن هكذا 

معناها الظروف احلالية ؟ �ساأن�سى ذلك ، كما تراين اأنا ل اأحقق معك 

.. لي�ص عندنا �سني وجيم وكاتب جل�سة وتوقيعات .. اأظن اأنني قلت هذا 

من قبل .. 

نعم .. 

�سرنجع للنقطة الأوىل .. عندما ات�سلت بك زوجتك من اأجل احلريق 

يف بيتكم اأنت تلقيت املكاملة على اجلهاز الال�سلكي يف يدك .. مل تكن يف 

املكتب .. اأق�سد يف مركز الإطفاء .. 

ل اأتذكر .. 

بل تتذكر .. كنت ت�سارك يف اإطفاء حريق بال�سوق ، مع اأنك دائمًا تقول اأنا 

موظف مدين .. فني ل�سلكي .. ل عالقة يل بالعمل الإطفائي .. �سدقناك .. 
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رجعت اإىل بيتك وكانت به اآثار احلريق ، وكانت اآثار حريق ال�سوق على يديك 

، ويف ثيابك ، وطالت �سعرك اأي�سًا .. ما نوع ال�سوق الذي كنت تطفئه ؟ 

ال�سوق هو ال�سوق �سيدي القائد .. 

هذا كالم غ�سيم .. واأنت حمرتف وذكي يا بويو�سف .. حريق يف �سوق 

اخل�سرة ، غري حريق يف �سوق الذهب .. مثال ..مثال .. فهل كنت يف 

�سوق ال�سمك ؟ 

تذكرت ..

هذا اأح�سن للجميع .. 

كان احلريق يف �سوق الذهب .. 

وماذا يهم ؟ ماذا يهمك اأنت �سخ�سيًا ؟ اأ�سال .. الذهب ل يحرتق ، بل 

ي�سفو بالنار .. األ تعرف هذا ؟ 

هل تطلب مني اأن اأقف متفرجا والذهب ين�سهر وي�سفو اأمامي ؟ هل 

تت�سور اأن هذا ممكن ؟ 

اأقول  هذا خوفا على حياتك ، لأنك اندفعت للم�ساركة بنف�سك يف  اأنا 

اإطفاء النار وتاأمني املحالت املحرتقة .. 

اأنت قلتها يا �سيدي املحقق .. مل يكن حمال واحدا .. كانت حمالت منف�سلة 

.. وماذا يعني هذا ؟ 
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يعني .. اأنه حريق عمد .. خم�سة حمالت .. بينها م�سافات .. ت�ستعل يف 

نف�ص الوقت ..

هل تتهم اأحدًا باإ�سعالها ؟ 

ل اأتهم اأحدا ، اأنا موظف مدين اأعمل .. 

بعمليات  لك  �ساأن  ول  ل�سلكي  جهاز  على  تعمل   .. فهمنا   .. خال�ص 

الإطفاء ، ولكنك هذه املرة .. �ساركت يف الإطفاء ،  وزجرت زوجتك ، 

ومل ت�سرع لإنقاذ بيتك .. 

حمالت الذهب . 

اأكمل كالمك يا خالد ال�سمحان .. حمالت الذهب كانت اأهم من بيتك 

.. يف هذه اللحظة .. هل الذهب ، عندك اأغلى من حياتك ؟ 

قال بعفوية واإ�سرار : مل يكن يف هذه املحالت امل�ستعلة .. ذهب .. كان 

قد �سرق عن اأخره .. وكان احلريق للتغطية على ال�سرقة .. كان لبد من 

اإنقاذ املحالت لتقدمي الدليل على ال�سرقة . 

اأخريًا .. تنف�ص املحقق ال�سعداء ، ومل يغادر لهجته الهادئة : 

هل تعرف �سارق الذهب ؟ 

كيف اأعرفه ؟ .. اأنت املحقق يا بوراكان ولي�ص اأنا .. 

مفهوم .. مفهوم .. فهل ت�ساعدنا يف الو�سول اإليه ؟ 
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ليتني اأ�ستطيع .. اأنتم لكم و�سائلكم التي ل تخيب .. 

هل تعتقد ذلك .. 

اأوؤمن بهذا .. واأومن باأن قدر اهلل ل مرد له . 

خال�ص . �سكرًا ، ميكنك اأن تن�سرف .. �ستبقى يف �سيافتنا ثالثة اأيام 

كما قلت لك من قبل .. نحن عند كلمتنا .. 

يف اليوم الثالث كان خالد عبداهلل ال�سمحان ملقى يف �سارع بغداد ، جثة 

�ساكنة ، بر�سا�سة اأطلقت من م�سافة �سرب واحد بني عينه الي�سرى واأذنه.

كانت اآثار اإطفاء احلريق ل تزال على يديه .

» رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته هو وجميع ال�شهداء«

                                                                             » �سدق اهلل العظيم«
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