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(*) تحت اال�شتعانة بحيثيات ال�شهيد من كتاب د. نجاة عبدالقادر الجا�شم، �شهداء الكويت: 

بطوالتهم وت�شحياتهم، الجزء الثاني، �ص 11 - 36.

يوم غري عادي

بقلم

اأ. د. �سعاد العبدالوهاب

(*)
عن ق�شة ال�شهيد

حممد جا�سم الرمي�سني
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813   عبدالوهاب ، سعاد.
يوم غير عادي : الشهيد محمد جاسم الرميضين / سعاد عبدالوهاب.- ط2. - 

الكويت: مكتب الشهيد، 2013
28 ص ؛ 21 سم .-   )بصمات في تاريخ الكويت(

ردمك : 4 - 38 - 84 - 99906 - 978
1 - القصة العربية - الكويت.

2 - الشهيد محمد جاسم الرميضين.
  أ- العنوان.             ب- السلسلة

فهر�سة

مكتبة الكويت الوطنية اأثناء الن�سر

ردمك :  4 - 38 - 84 - 99906 - 978

رقم الإيداع : 063 / 2011

��� ������� 1   2 12/23/12   9:19:32 AM



ي
د
عا

ري 
غ

م 
و
ي

- 3 -

»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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يختار ش������هر مارس أرض الكوي������ت ليقيم عليها مهرجانه 
الس������نوي الذي ميتزج في������ه األخضر بجميع أل������وان البهجة، 
وتتس������لل فيه رائحة النعناع املنعشة عبر مزيج من روائح زهر 

الليمون والسدر وطلع النخيل..

كان املقدم ركن محمد جاس������م الرميضني يستعرض قوة 
تأمني القاع������دة البحرية بينما كانت ش������مس النهار الطالعة 
مبكراً بدأت مهمتها في تصعيد قطرات  الندى محملة مبزيج 
الروائح النادرة، ولعله رأى انعكاس هذا املشهد اجلمالي على 
وجوه ه������ذه الثلة من قوة احلراس������ة املختص������ة مببنى قيادة 
القاع������دة، ولعل������ه أراد، ورأى من واجب������ه، أن ينّبه إلى وجوب 
الصرام������ة على وجوه اجلنود، بل لعل������ه فكر أن يوبخهم على 
هذه احلالة م������ن الرضا والطمأنينة التي تكس������و مالمحهم، 
وتكتمل بثيابهم العسكرية البيضاء، وياقاتهم الكحلية املطرزة 
األنيق������ة، ولكنه تراجع حني تذكر آخ������ر آية قرآنية قرأها في 
مصحفه املستقر دائما على مكتبه، يستمد منه غذاءه العقلي 
والروحي كلما وجد فرصة سكون بني مراحل عمل ال يتوقف: 

»بلدة طيبة ورب غفور«.. همس لنفسه: احلمد لله..

قبل أن يستدير منصرفاً وجد سكرتير مكتبه يُقبل نحوه 
باخلطوة الس������ريعة، ليتوقف أمامه مباشرة، يؤدي التحية، ثم 

يقول، وكأنه يقرأ من ورقة..

- س������يدي املقدم.. رئيس األركان يري������د محادثتكم على 
الهاتف.
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لم يخل الطلب من غرابة، ملاذا لم يطلبه على الالس������لكي؟ 
ولكنه فكر بسرعة: ال شك أن في األمر ما يستدعي.

اجت������ه إلى مكتبه القريب بخطوات نش������طة، متزنة، فوجد 
اخلط انقطع. وهنا عاد يس������أل اجلندي: ه������ل من طلبني هو 

مكتب رئيس األركان؟

كان الس������كرتير يقف بعيداً قرب باب املكتب، فلما رأى أن 
قائده يوج������ه إليه احلديث تقدم خطوة، وأدى حتية مختصرة، 

وقال بحرص على الكلمات:

- ال يا سيدي املقدم.. املتحدث ليس مكتب رئيس األركان. 
إنه رئيس األركان نفسه!!

ق������ال في نفس������ه: خي������ر إن ش������اء الله. ث������م للس������كرتير: 
انصراف..

وهن������ا أخرج حافظة نقوده وتطلع إل������ى صورة زوجته التي 
يخفيها بني طياتها، وسحب من وراء الصورة ورقة صغيرة، قرأ 
فيها رقماً طلبه معكوس������اً )من اليمني إلى اليس������ار( فلم متض 
حلظة حتى دق جرس واحد، وكان رئيس األركان هو املتحدث، 

وكان من الواضح  ميله إلى اختصار الكالم:

- أنا يا محمد

- أمرك سيدي رئيس األركان.
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- عندنا ضيوف.. ليسوا معي اآلن..

- نعم.. الوفد العراقي؟!

- كما تعرف. أنت نفس������ك س������اهمت في هذا.. أوصلنا 
إليهم معدات وأسلحة وأجهزة وذخائر فوق ما نستطيع..

- هل طلبوا شيئاً؟

- نع������م.. طلبوا ش������يئاً ال أرغب في تقدمي������ه لهم، وهذا 
م������ا جعلني أطلبك على هذا اخلط اخلاص حتي ال يس������معنا 

أحد..

- س������يدي.. ليس من حقي أن أعرف ماذا طلبوا، ولكن.. 
ما هو املطلوب مني؟

- مطل������وب منك أن يقضوا في ضيافتك وقتاً طيباً.. دون 
أي شيء آخر.. )بعد فترة صمت( مفهوم يا سيادة املقدم؟

فكر املقدم ركن محمد جاسم الرميضني فيما تعنيه كلمات 
رئيس������ه، وأدرك مغزاها على التقري������ب، ولعل عودة الصمت 
أش������عرت رئيس األركان ب������أن املطلوب غير واض������ح، أو غير 
محدد بالدرجة املطلوبة، وأن أي جتاوز في هذا املوضوع قد 

يتحول إلى أزمة.. هو ماال يريده، ولو كاحتمال من بعيد.

هن������ا ضحك رئيس األركان ضحك������ة خفيفة، قال مداعباً 
املق������دم: إذا كنت أن������ت مقدم ركن في البحري������ة، فأم عيالك 

مقدم ركن في فنون الطبخ..
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قال محمد متقباًل املداعبة: شكراً على الثقة سيدي رئيس 
األركان. ولكن بقي سؤال.

- اسأل..

- هل سنس������تقبل الوفد في القاعدة عندنا أم أحضر ملبنى 
رئاسة األركان وآخذهم؟

- بل يصلون إليك في القاعدة.. س������يكون هذا بعد نصف 
ساعة.. وعليك تدبير الباقي..

- مفهوم سيدي.

وم������ع ترجيح رئي������س األركان أن املقدم أصبح يدرك حدود 
املطلوب بدقة، أو مبا هو قريب من الدقة، أراد أن يطلعه على 

سبب خفّي، ليكون أكثر اقتناعاً مبا هو مقبل عليه..

- اجلماعة طلب������وا صراحة زيارة القاعدة الش������مالية في 
بوبيان، وأنا صراحة ال أرغب في هذا..

قال املقدم: بالطبع سيدي..

- تخلص������ت من الطل������ب بأن قلت إن القاع������دة جتري بها 
أعمال صيانة، وليست جاهزة الستقبال وفود..

- من املؤكد أن هذا ضايقهم..

- مؤك������د، ولك������ي ال يصل الضيق إلى اإلح������راج .. اقترحت        
عليهم زيارة القاعدة اجلنوبية في اجلليعة.. عندك.
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هنا انف������رج الهّم في صدر املقدم، وش������عر بأهمية الدور 
ال������ذي يغطي به على عمل من اخلطر أن يكون، فقال مطمئنا 

قائدة:
- لتكن مطمئن������اً أن جميع االعتبارات معمول حس������ابها 

بدقة.
قال القائد:

- أنا متأكد..
- 2-

بدا وج������ه رئيس الوفد الضيف غريباً، وغير مريح، ولكن 
العسكرية ليس فيها خواطر وال أمزجة شخصية، وال مشاعر 
وعواطف.. كان طوياًل أقرب إلى النحول، أس������مر أقرب إلى 
السواد، في وجهه آثار جدري غائرة زادتها النحافة وضوحاً، 
وكان شعره الذي كان حريصاً على إظهاره بوضع الكاب حتت 
إبطه - ناعماً مسترس������اًل بنّي اللّ������ون، كأنه من أصل هندي، 
بينما كانت عيناه زرقاوين متازجهما صفرة وكأنهما من مياه 
البحر عند شاطئ كدر ال يكف عن إثارة الرمال واألعشاب.. 

وكان بدرجة عقيد..
اس������تقبله عند ب������اب قي������ادة القاعدة ورفع ي������ده بالتحية 
العس������كرية، محتفظاً مبس������افة، ثم مد ي������ده مصاحفاً، ولكن 
اآلخ������ر رد برفع يده بالتحّية، ثم تق������دم معانقاً للمقدم، وقد 

ألغى األصول العسكرية في حلظة خاطفة، وهو يقول:
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- ي������أ أخي م������ا علينا .. نح������ن أهل وال تفرقن������ا مثل هذه 
الشكليات..

ش������عر املقدم بقلي������ل من احلرج، فقد تع������ود أن تكون للزي 
الرس������مي حقوقه كامل������ة، فليس لديه اعت������راض على معانقة 
ضيف������ه، ولكنه ضيف رس������مي، في القاع������دة، اصطف لتحيته 
فصيل كامل من اجلنود ضربت له »س������الم س������الح«، استطاع 
املقدم أن يتخلص بس������رعة من املش������اعر السلبية التي تولدت 
عنده بس������بب العناق الذي كان ميك������ن أن يتريث ولو قلياًل بعد 
التعارف وتبادل األحاديث، تق������دم ضيفه إلى الصالون امللحق 
مبكتبه، وبدأت مشروبات من كل نوع، وجاتوهات من كل لون.. 
فقد كان اليوم الربيعي مبهجاً في حتركه بني البرودة والدفء، 
وبني الصحو والغيم، وبني روائح البحر ونسائم حديقة املكتب 

املمتدة إلى مدخل مبنى قيادة القاعدة.

ركب املقدم الركن الكويتي والعقيد العراقي سيارة اجليب 
البيض������اء املكش������وفة، وانطلق������ت بهما جتتاز جه������ات القاعدة 
البحرية، تس������بقهما س������يارة تطلق صفارته������ا املتقطعة لتعلن 
عن املوكب، وتتبعهما س������يارة أخرى بقصد احلراس������ة، وكانت 
طرق������ات القاعدة ومرابض املدفعية غاي������ة في النظافة، حتى 
قطع الس������الح التي تختفي عادة خلف أكياس الرمل كانت في 
هذه القاعدة تختفي في أدغال من ش������جيرات الياسمني التي 
اس������تنبتت بني كتل من الصخر واجلندل. توقع املقدم الركن أن 
يكون للزائر الضيف تعليق على طريقة التمويه حول األسلحة، 
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ولك������ن يبدو أنه كان مش������غوالً بأمر آخر عكس������ته عيناه التي 
حتول������ت للحظة من األزرق الكدر إل������ى األحمر الرمادي مثل 

فوهة بركان خامد.
ق������ال املق������دم مداعب������اً ضيف������ه ليفتتح احلديث ويكس������ر 

الصمت: 

- كما ترى.. الس������الح بني الزهور.. واحلمد للّه يدنا على 
هذا وذاك..

قال العقيد بخشونة غير منتظرة:

- أخش������ى أن يؤثر أريج الياسمني على أنوف اجلنود فال 
يقدروا على شم روائح البارود. إذا لزم األمر..

- نحن ال نأخذ بهذه النظري������ة العتيقة.. بعض اجليوش 
تنشئ اجلندي على اإلهانة والتحقير وتعتبر هذا من اخلشونة 

الواجبة. نحن نعامل أبناءنا بطريقة مختلفة.

- فلسفة!!

صدمت������ه الكلمة، فأراد أن يتأكد م������ن املالمح املصاحبة 
إلقحام هذه الكلمة، إذ تطلع إلى اجلالس بجانبه فالحظ أن 
أصابع يده تهتز بقليل من احلركة املتشنجة وكأنه يعد عليها 

أشياء يخشى أن ينساها..

كانت طائ������رة حوامة تعبر على س������يف اخللي������ج مبوازاة 
القاعدة، فقال العقيد وكأمنا يلقي سؤاالً غير مقصود:
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- عندك������م حوام������ات جي������دة، وطبع������اً عندك������م مهب������ط 
للمقاتالت..

أجاب املقدم على الفور:

- الطيران له قيادته، وصالحياتي تقف عندما تش������اهده 
سيادتكم.

ح������اول أن يك������ون صوته مداعباً دون أن يتمكن من بس������ط 
مالمحه املتراكمة:

- أردت فقط أن نستفيد من خبرتكم..

قال مجاماًل:

- وهل تقاس خبرتنا احملدودة بخبرة جيشكم الذي حارب 
ثمانية أعوام دون توقف.

استمر اآلخر..

- أنت������م أيضاً قاتلتم معنا بوس������ائل أخرى، وهذا موقف ال 
ننساه..

- هذا واجب..

وانتهى الطواف بجهات القاعدة

وعندم������ا هبط املس������اء كان������ت فيال املقدم ف������ي حّي هدية 
قد أعدت حديقتها الصغيرة اجلميلة الس������تقبال الضيف في 

مالبسه املدنية بعد أن استقبلته القادة في زيه الرسمي.
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كان في رفقته السفير وس������كرتير أول السفارة والقنصل 
ومساعده .. وكان املقدم س������عيداً بحضور هذه الشخصيات 
املهمة إلى بيته، وبالفرصة التي يس������تطيع فيها أن يكون على 
س������جيته دون تخّوف أو قلق على أس������رار عمله العس������كري.. 
وهكذا اس������تقبل ضيوفه على الباب اخلارجي بحفاوة، وكان 
إلى جانبه ولده  الطفل يشارك في التحية، وكان بقية أطفاله 
مصطفني من تلقاء أنفسهم على سلم املدخل فلما رأوا إقبال 

الضيوف هرولوا في اجتاههم..

هك������ذا كان لقاء املس������اء قادراً على مح������و اجلفاف الذي 
فرض نفس������ه على لقاء الظهيرة .. كما كانت مائدة العش������اء 

املعدة جيداً إضافة أخرى على بند احلفاوة..

وكان العقيد ال يداري دهش������ته أمام مظاهر ما بدا له أنه 
ترف وثراء متجاوز، حتى أن س������فيره لفت نظره إلى خطورة 
ما تعلنه عيناه من العجب.. وعندما صاحبه إلى مكان غسل 

األيدي همس إليه:

- خّفض عينيك قلياًل.. صفحتك مكشوفة.

ق������ال العقيد بفحيح: عندهم أطباق فضائية ليش������اهدوا 
العالم، وقاعة الطعام ليس لها شبيه وال في القصر الكبير .. 

واحلديقة.. حتى األطفال.. انظر طريقة حالقة شعرهم!!

أدار الس������فير املاء في فمه، ث������م مّجه في احلوض ووضع 
املنشفة على فمه وهو يهمس:

��� ������� 1   13 12/23/12   9:19:32 AM



- 14 -- 14 -

ي
د
عا

ري 
غ

م 
و
ي

أراك س������يدي العقي������د ق������د خرج������ت مبالحظ������ات دقيقة 
ومهمة..

ثم أضاف وهو يعيد املنشفة إلى مكانها:

- ومع ذلك أنت لم تر إاّل القليل:..

عندما انتهت مراسم العشاء أبدى الضيف رغبة في شكر 
سيدة الدار، وكانت هي تضع هذا في حسبانها، فكانت تخلصت 
من روائح الطبخ ومجهود اإلش������راف على اخلدم، وارتدت ثوباً 
وطنياً منقوشاً وتعطرت بالعود، وامسكت بيد كبرى بناتها لتعلن 
ش������عور األمومة في حركتها، فحني أطل زوجها سارت صامتة 
إلى جانبه، إلى أن اقتربت فس������بقت بإعالن الترحيب، وامتدح 

اآلكلون جميعاً جودة طعامها، وذوقها في إعداد بيتها..

تبادلوا عدداً من عبارات املجاملة، ترّدد فيها اس������م بغداد، 
وهنا قالت الطفلة: أنا أحب سندباد من بغداد.

قال العقيد: هل حتبني أن تأتي إليه؟
قالت الطفلة: ال، أحب أن أشاهده في التلفزيون..

قال العقيد: ولكن الس������ندباد يحب������ك، ويحب أن يراك في 
الكويت..

قال املقدم دون تفحص للمرامي:

- أهاًل.. وسهاًل..
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ق������ال املقدم والنوم يغالبه فلم يس������توعب الصوت املنزعج 

املفاجئ:
- من أنت بالضبط..

- أنا إبراهيم .. يا حضرة املقدم.
- أي إبراهيم؟

- إبراهيم عبدالنبي املشعل..
- خالص يا إبراهيم وافقت على اس������تقالتك من القاعدة 

حسب رغبتك.. أنت أدري مبصلحتك
- هذا أمر آخر

مس������ألة التحاقك بإدارة خفر الس������واحل، كما أفهمتك .. 
أنت حر فيها..

قال إبراهيم مبزيد من الفحيح حتى ال يسمعه أحد ممن 
حوله:

- لم أعد حراً س������يدي املقدم .. هناك قوات .. حشد بال 
نهاية .. يخترق احلدود .. دار رأسه كما تدور شاشة الرادار 

.. تصادمت االحتماالت، سأل:

- من الشمال..

- هم
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وس������كت الكالم. هل وضع الس������ماعة؟ وملاذا؟ هل سحبت 
اخلطوط؟ ومن س������حبها؟ ال مجال لألس������ئلة.. ولكن البد من 
حتديد مجال احلركة. ال يليق به أن يخرج إلى الش������ارع ليسأل 
فيأخذ معلومات من العابرين. ثم.. من س������يعبر الش������ارع اآلن 
وقد جتاوز الليل منتصف������ة؟ دق جرس الباب اخلارجي، تقدم 
)بالترينج س������وت( الذي يفضله في النوم اتقاء انكشاف جسده 

لتبريد جهاز التكييف. تردد حلظة، استجمع قبضته وفتح..

- خالد.. لم أتوقعك..

- وال أن������ا توقعت أن أط������رق بابك في مثل هذه الظروف.. 
طبعاً عندك تفاصيل..

- أب������داً، لم أذهب إل������ى القاعدة اليوم، ول������م يبلغني أحد 
بشيء..

- األخبار تسري بني الناس. واإلذاعة على إرسالها املعهود 
تغني للمجد العربي، والتلفزي������ون يعرض فليم انت اللي قتلت 

بابايا.

قال وقد تنبه إلى أن صديقه ال يزال يقف أمام الباب:

- تفضل، على األق������ل نفكر ولو بضع دقائق ماذا يجب أن 
نفعل..

- قصدتك ألس������ألك نفس الس������ؤال.. وفيما يخصني ماذا 
علّي أن أفعل؟
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قال املقدم:

- اس������مع ياباش مهندس.. ماذا علين������ا أن نفعل، يتحدد 
بالضبط حني نعرف ماذا حدث، بالضبط أيضاً.

- ومن الذي يعرفنا؟

- بالنس������بة لي كضابط.. قيادتي ه������ي التي حتدد لي.. 
وقائدي هو الذي يصدر لي األوامر.. وفي حالتك..

- حالتي..

- اتصل بوزيرك..

- من يعرف أين يكون وزير املواصالت قرب الفجر؟!

قال  املقدم بحسم:

- الب������د أن نتحرك فوراً، إبراهيم املش������عل اتصل بي منذ 
دقائق، وأنت هنا، وفي استطاعتنا أن نتبادل املعلومات ونتصل 
بقيادتنا، ونس������تمع إلى اإلذاعة، نظر إلى خالد، وأجلسه على 
القنفة على يسار الباب، واستأذنه في أن يغيب بضع دقائق.

صع������د املقدم ركن محمد جاس������م الرميضني إلى الطابق 
العل������وي في الفيال الصغيرة، حيث تنام زوجته املثقلة بحملها 
في الش������هر التاس������ع، وحيث يس������تقل ولده العود حمد بغرفة 
ليتمكن من املذاكرة واللعب بهواياته اإللكترونية، وتستقل ابنته 

��� ������� 1   17 12/23/12   9:19:32 AM



- 18 -- 18 -

ي
د
عا

ري 
غ

م 
و
ي

الكبيرة لطيفة بغرفة أخرى ومن حولها كتبها امللونة، وعرائس 
»باربي« بغرفة نومها، ومطبخها، وحمامها، وصديقاتها.. تسلل 
إلى غ������رف أوالده األطفال، وقف متردداً ف������ي التقدم ليقبلهم 
بقبل������ة قد تكون األخيرة في حياته، وخش������ية أن يثير فزعهم. 
أش������ار إليهم وهو عل������ى الباب وهو يدعو اللّ������ه أال يكون اللقاء 
األخير، عندما هم بدخ������ول غرفة نومه فوجئ بزوجته حتاول 
النهوض مس������تندة إلى ذراعيها، وبطنه������ا املتكور يفرض عليها 

طريقة في احلركة. قال برقة شديدة:

- ماذا تريدين؟

- اشرب.. ماء نصف بارد

- ملاذا لم تناديني؟

- لم أرد إزعاجك.. ثالثة أيام متصلة في القاعدة لم ترجع 
لبيتك .. قلت اتركك تتس������لى بالتلفزيون أو قراءة الصحف في 

هدوء الليل.

ردد وراءها:

- نعم .. هدوء الليل..
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تنبهت ملا ف������ي صوته من جرعة حنان زائ������دة، إنها لم تر 
من������ه غير احل������ب واحلنان والش������فقة وكل ما تطل������ب الزوجة 
املخلصة من رعاية زوجها احملبوب .. احلنان ليس مس������تغرباً 
من محمد.. أو أبو حمد كما حتب أن تدعوه، ولكن وراء نغمة 

الصوت شيء ما زائد أو ناقص أو غريب..
- خير يا بوحمد ..

- خير إنشاء اللّه
كان قد أحضر املاء الب������ارد، ومزجه باملاء العادي وقدمه 

إليها..
- اشربي أم حمد ..

- أن������ت س������معت خب������راً غير طي������ب، وجهك م������ا يعرف 
الكذب..

- لآلن .. سمعت كالم.. يجب أن أتوجه للقيادة..
- هل تلقيت أمرا؟

- ال، ولكن.. إذا كان ماال نتوقعه، ال يجوز انتظار أوامر.. 
لك������ن ال تنزعجي، وال تنبهي عيال������ي، دعيهم في أحالمهم .. 

)بعد صمت قصير( تعرفني املهندس خالد دشتي؟
قالت مستغربة السؤال:

- ول������و.. زوج أع������ز صديقاتي، ومن أس������بوع واحد جاءنا 
بنسخة فاخرة من دليل الهاتف اجلديد.
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- حتت،

قبل أن تظهر الدهشة على وجهها كان يكمل:

- يتح������دث عن حش������ود عراقية ال يعرف أح������د بالضبط 
موقعها.. هل هي خارج احلدود أم تخطتها..

هنا ظهر فزع حقيقي..

جل������س إلى جوارها على حافة الس������رير، وضع ذراعه على 
كتفها، أخذ كوب املاء الفارغ من يدها، ربت عليها بحنان:

- آمنا باللّه يا أم حمد، ما تدري نفس ماذا تكس������ب غداً، 
وما تدري نفس بأي أرض متوت..

س������الت دمعها في صمت حني س������معت كلمة املوت، وكأنها 
تط������رق أذنها ألول مرة، أمس������كت بكفه، وراح������ت تقبلها وهي 
حتبس نش������يجا يثور في صدرها حتى حتقق رغبة زوجها في 

أن يظل األطفال مستغرقني في نومهم.

خلّ������ص يده، نهض، اجته نحو اخلزانة، ارتدى زيه البحري 
... عاد يواجهها وقد امتت محاولة الوقوف، حتاول أن تساعده 
في استكمال هيئته فال ينسى شيئاً.. أضافت  املناديل، ومفكرة 
التليفونات، وحافظة النقود، وحافظة صور األوالد، بينما كان 
هو مشغوالً بتأمني مسدسه وتعليقه مبكانه في احلزام، ودس 

خزانات رصاص إضافية في جيوبه..
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راقب������ت خطواته وهو ينزل الس������لم في خط������وات بطيئة، 
حت������ى إذا اختفى ف������ي املمر اجتهت إلى الناف������ذة املطلة على 
احلديقة الصغيرة، كان ميش������ي إلى ج������وار صديقه املهندس 
خالد دش������تي .. نظرت إلى الس������ماء تهتف في صمت بدعاء 
الس������المة، للوطن، ولهما، في حلظة خاطف������ة، وزوجها يغلق 
الباب احلديدي املطل على الش������ارع اس������تعاد خيالها احلركة 
ذاته������ا عندما كان في وداع ضيف������ه الضابط الكبير وأعضاء 
الس������فارة.. هل هذه عاقبة ترحيب القلوب وفتح البيوت؟ هل 
يعود سنمار ليلقي جزاء ما أحسن من صنع؟ استعادت عبارة 
قاله������ا الضابط الضيف عن عودة س������ندباد إلى الكويت. هل 
كان يقصد، يومئ وال يصّرح؟! ولكن الذي جاء ليس سندباد، 

إنه لص بغداد، بل سفاح بغداد!!

اس������تعاذت باللّه من الش������يطان الرجيم، استعادت ذهنها 
الش������ارد، حاولت أن تنفذ بعينيها عبر أعواد السور احلديدي 
لعله������ا تلمح حبيب القل������ب، أبو العيال، قب������ل أن ينطلق، فلم 
تلمح غير األضواء احلمراء اخللفية للس������يارة وهي تغيب في 

املنعطف.

هتف قلبها بحنان شديد:

- مع السالمة يا حبيب العمر.
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في غبش الغروب كان املشهد أمام ديوانية أحمد دشتي والد 
املهندس خالد ال يخلو من غرابة. كان صاحب الديوانية نفسه 
يأخذ هيئة زّراع يش������تغل في حديقة اجلزيرة التي تش������ق شارع 
مشرف الرئيسي، وكان ميسك مبقص كبير يشذب به األشجار 
ويحرك يده ويص������در أصوات املقص بينما كانت عيناه جتوالن 
في امتدادات الشارع وتفريعاته تراقب احلركة. كان رجل بدوي 
مديد القامة يس������وق أمامه قطعياً صغيراً من املاعز ويتجه إلى 
الفن������اء اخللفي للديوانية. تأمله الزراع املتخفي، يعرف اس������مه 
ول������م يكن رآه من قبل، راعي املاعز هو العقيد خالد الش������طي، 
بطل عملية نس������ف حاملة اجلنود عل������ى الدائري الرابع أمس. 
تطلع إليه بإكبار، وأرس������ل حتية بحركة خفية من املقص،وكانت 
احلرك������ة اخلفي������ة غريبة في نوعها، كانت تعن������ي »اقطع« وفهم 
راع������ي املاعز ما تعنيه احلركة فأفلتت منه ابتس������امة. قال في 
نفس������ه: مس������كني جيل اآلباء.. لم ميض علي������ه زمن طويل على 
توديع عصر الشقاء في الغوص والسفر والغربة وشظف احلياة 
حتي ابتلى بغزو بالده!! ش������ردت عنزة ففك������ر العقيد خالد أن 
يتركها لشأنها ألن موعد الديوانية اقترب جداً، ولكنه خشي أن 
تكون عني تراقب������ه من بعيد فتدرك أن املاعز  غطاء حلركته.. 
هكذا راح يعدو خلف الش������اردة، وكان������ت حركة جرية تدل على 
عس������كريته، فقد كانت تقدما باخلطوة السريعة. أدرك هذا هو 
أيضاً فتوقف ثم اس������تأنف العدو. ف������ي الديوانية كان املهندس 
خالد دشتي جالساً يتحدث مع إبراهيم املشعل همساً ثم يرتفع 
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الصوت وكان الهمس ع������ن موضوعات بعيدة جداً عن األمور 
التي ميكن أن يسمعها عابر الشارع نفسه.

سأل بصوت هامس: أخبار الهويات - ثم أضاف بصوت 
مرتفع: يقولون عن التمور خلصت.. الناس خزنتها.

رّد املشعل: موس������م التمر اجلديد مطمئن، والبد أسعاره 
تتراجع - أضاف بهمس: معي هويات جاهزة على التوزيع. هل 

وصلك إحصاء أسلحة احلرس اجلمهوري في األحمدي؟
- التمر عمره ما انقطع عن السوق، واملضادات انسحبت 
في اجتاه جليب الشيوخ.. هنا يدخل املقدم ركن محمد جاسم 
الرميضني، فتلتقط أذنه الكلمة، األخيرة، ويجدها مناس������بة 

للدخول إلى موضوع مهم:
- اجلليب جاهز الستقبال املطر.

فهم إبراهيم املش������عل وخالد دش������تي مرمى الكالم، وقال 
األخي������ر: هذا عش������منا يابو حمد، وما دام������ت املضادات في 
طريقه������ا إلى الش������مال.. هذا ل������ه معنى.. ق������ال الرميضني: 

أصبحت في مسؤولية أبو شروق..
قال عبارته مبتسماً في مكر، وهو يضيف: عليه رحمة اللّه.
علق إبراهيم املشعل: الرحمة جتوز على احلي وامليت..

أضاف خالد دشتي: كلنا أموات أوالد أموات..

وجدها فرصة ليس������ري عن أصحاب������ه حتى يحضر بقية 
أفراد اخللية العنقودية التي حملت اسم الرميثية، فقال:
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بصراح������ة.. كان مش������هداً طريفاً.. اجلماع������ة إياهم يجن 
جنونهم إذا س������معوا اس������م العقيد أبو ش������روق. لقد حتول إلى 
ش������بح يطاردهم في كل مكان، ويظهر لهم من وراء كل حائط، 
وف������وق البنايات، بلغ من رعبهم أن أحرق������وا بيته حرقاً كاماًل، 
فواجهت أس������رته هذا العمل بأن أعلنت وفاته، وفقدان جثته، 
وأقامت له ليلة عزاء تقبلت فيه املواساة.. ولعل هذا أول عزاء 

يقام إلنسان حّي!!

كان راع������ي العنزات يطوف حول مربع منازل آل دش������تي، 
ويرس������ل نظرات صق������ر حترس وتراقب. رأى أن يوس������ع دائرة 
املراقب������ة قبل أن يهبط اللي������ل فتنعدم الرؤي������ة، فاجته صوب 
اجلمعية، وعند مخ������زن األنابيب تخلى عن القطيع، أس������لحة 

لهشام العبيدان، ويوسف الفالح، وهو يهمس لهما:

- املقدم طالل املس������لم في انتظاركما إلمتام عملية صباح 
الس������الم.. خليل البلوش������ي يعرف املطلوب.. انطلقا في حماية 

الرحمن.

ب������دأ االجتماع في تعمد إلخفاء ش������كل االجتماع. الطبيبة 
الشابة بنت صاحب الديوانية حتمل صينية كبيرة عليها أقداح 
الش������اي، وتنادي أخاه������ا ليحملها عنها، وعل������ى جانب املدخل 
يقب������ع وليد الهدلق في زي خادم عماني يبذل جهدا في إعداد 
اجلم������رات للقدو، كان ينفخ لتحقيق اإلش������عال، ويقول دون أن 

يلتفت إلى من يحدثهم.
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- تلقيت تليفون اليوم من وس������يط عرفت إن آل رميضني 
زادوا في العدد طفلة جميلة، انتفض إبراهيم املشعل وقال:

- تأخر علينا أبو حمد..

ولك������ن أب������و حمد كان ق������د مأل ب������اب الديواني������ة بقامته 
املديدة..

ملن يس������تطع احلضور إخفاء احلفاوة به والفرح لقدومه. 
وأسرع إبراهيم فقال:

- جاءت لك اليوم عروس جميلة.. ماذا تسميها؟.

دارت رأس الرميضني عدة ثوان، فضحك اجللوس، وقال 
بعضهم: كأنك ال تصدق أن الناس في احلروب وفي املقاومة 

تنجب أطفاالً..

وقال له صديقه خالد دش������تي: هذه البّنية محسوبة على 
ما قبل الغزو، وابتس������م اجلميع في أس������ى، ف������أراد خالد أن 

يلطف من جو التوتر، فقال:

- س������تكون هذه الفت������اة  فخورة جداً بوالده������ا. إخوانها 
وأخواتها يفخرون بأنهم أبناء املقدم البحري محمد جاس������م 
الرميض������ني. أما هذه الصغي������رة فإنها ابنة البط������ل.. وغداً 
ستعرف أن أباها، بعدد محدود جداًمن الرجال أفرغ قاعدة 
اجلليعة البحرية من األس������لحة والذخائ������ر، ورتب لها مواقع 
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س������رية في امل������دارس، وفي اآلبار حتت حدائ������ق البيوت، وفي 
غرف تفتيش الهاتف.. ماذا أقول أيضاً؟

قاطعه إبراهيم املشعل:

- تستطيع أن تقول الكثير.. فهو املخطط واملدبر والقائد 
لعملية الطريق الس������ريع، عند مستشفى العدان، وتولى بنفسه 
اصطياد س������تة أوغاد من العدو عند إش������ارة املرور في منطقة 

الفيحاء .. وغيرها..

قال الرميضني: خالص.. كأنكم تكتبون النعي!!

سكت اجلمع واجمني..

عاد يقول: أنا أفكر في مستقبل هذه املسكينة التي ولدت 
في غياب والدها، بل في غياب وطنها..

قاطعه إبراهيم مرة أخرى:

- ال تق������ل هذا يا أبوحمد.. س������تعود إل������ى أهلك، وقاعدة 
اجلليعة ستعود أيضاً لتقوم بواجبها في حراسة الوطن.

وأراد خالد دشتي أن يغير من اجتاه الكالم، فقال:

- هذه العروس الوليدة، مب تسميها؟

- املهم أنها ول������دت قبل موعدها.. البد أن أم حمد عانت 
ف������ي الوالدة ول������م يكن معها من يس������اعدها.. الوالدة قبل متام 
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م������دة احلمل خطر على األم وعلى  الطفل، وال حتدث إاّل في 
ظروف صعبة.. الفزع والرعب مثاًل..

أصّر خالد دشتي على املقاطعة وإعادة الكالم إلى االجتاه 
اآلخر:

- ماذا ستسمى البنية.. اقترح تسميتها انتصار..

- سأسميها فاطمة.. هذا االسم عزيز علّي جداً..

قال اجلميع: مبارك اسم فطومة إن شاء اللّه.

وكان������ت هذه العبارة كأنها عالمة البدء في جدول أعماق 
خلية الرميثية، فقال الرميضني:

- نريد أن نس������تأذن آل دشتي في فتح البركة واستخراج 
أجهزة التفجير ألن مجموعة أبو ش������روق تعاني نقصا فيها.. 
خالد الش������طي سيقوم بالتوصيل، وأنت - وأشار إلى إبراهيم 
املش������عل - أريد هوي������ة جديدة .. إن اللعني الذي اس������تضفته 
ف������ي القاعدة، وأطعمت������ه في بيتي يطاردن������ي .. طبعاً يعرف 
مالمحي، ولكن بطاقة مصنوعة بطريقة جيدة ميكن أن توفر 
ل������ي عدة أيام إضافية من احلماية.. قال املش������عل: جزى اللّه 
الش������دائد كل خير، عرفت بها عدوي م������ن صديقي.. الهوية 
جاهزة، وها هي.. هل تناس������بك شغلة ممرض في مستشفى 

مكي اجلمعة؟!
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قال الرميضني: إذن ننصرف. املهمات واضحة، نلتقي بعد 
72 ساعة..

***

التقوا، ولم يفترقوا

جتمعت كتل من النمل األس������ود حول قطعة السكر، فألقت 
القب������ض على اجلميع، كانوا عاهدوا اللّه على الصمت وحتمل 
العذاب ولو كان متزيق اجلس������د هو الثم������ن.. فأي ثمن، مهما 

ارتفع.. هو رخيص في عشق الوطن.

***

بعد عدة سنوات، كان حمد يحمل رتبته العسكرية، ضابطاً 
ف������ي قاعدة اجلليعة البحرية، والزه������ور تتفتح من جديد أمام 
مكتب������ه، وكأنها حتمل إليه ش������ذى من أنفاس أبي������ه، وتناجيه 
بهمس������اته عندم������ا انطلقت رصاصات الغ������در من خلف متزق 
رأسه مع صاحبيه في حديقة فيال آل دشتي نفسها حني لفظ 
أنفاس������ه كان يرى حمد يأخذ مكانه وراية الوطن ترفرف فوق 
ب������رج القاعدة، كما كان يرى فطوم������ة وقد كبرت وحملت كتبها 

ووقفت تؤدي حتية العلم في طابور الصباح.
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