
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�سانية لأنه���ا تعك�س �سمو �لنف�س، وعلو �لهمة، 
ولأنه���ا جت�س���د �لإميان �ملطل���ق باأن �حلي���اة �حلقيقية 
هي �حلي���اة �لكرمية وه���ذه ت�ستحق �لت�سحي���ة باأثمن 
م���ا ميلكه �لإن�سان 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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(*) تمت اال�شتعانة بحيثيات ال�شهيد من كتاب د. نجاة الجا�شم  (�شهداء الكويت: بطوالتهم 

وت�شحياتهم - الجزء االأول - �ص 81 - 93 ).

الأ�شجار متوت واقفة

بقلم

فوزية ال�شويلم

(*)
عن ق�شة ال�شهيد

ه�شـــام العــــبيدان 
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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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مقدمة

إن االستشهاد بحد ذاته ليس عماًل بطولياً.. ولكن الهدف 
منه هو الذي يستحق منا ومن التاريخ وقفة تبجيل واحترام.

الذي  الغاشم  الغزو  أثناء  في  استشهدوا  الذين  فأبناؤنا 
بدأت مأساته في الثاني من أغسطس عام 1990م، كان هدفهم 
الكويت، فضحوا  أرض  عن  الدفاع  واالستشهاد  املقاومة  من 
نبياًل  األبطال حققوا هدفاً  هــؤالء  ذلــك.  أجل  بأرواحهم من 
وكبرياءنا  شموخنا  من خالله  لنبني  فرصة  أعطانا  وعظيماً 

من جديد.
أن  واستطاعوا  مخيلتنا  بأعمالهم  احتلوا  األبطال  هؤالء 
األيام  سطح  على  ذكــراهــم  فتكثفت  شعورنا  على  يسيطروا 
الوجدان  على صحراء  كاملطر  لتهطل  املناسب  الوقت  تنتظر 
ولتطرز صفحات  السحري  بشذاها  األجــواء  لتعطر  القاحلة 

التاريخ.
فاسمحوا لي أن أشكر مكتب الشهيد ألنه فتح لي املجال 
بأحداث  البيضاء  أوراقـــي  وأغـــذي  الــشــهــداء  عــن  أكتب  بــأن 

نتشرف بها جميعاً.
الله أن يوفقني في نقل األمانة إلى األجيال  فأرجوا من 

القادمة وشكراً.

فوزية  السويلم
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الرزنامة  إلى  ينظر  والنصف صباحاً..  الساعة اخلامسة 
1990/8/2م محدثاً نفسه... هذا التاريخ ارتبط بدايات مهمة 
بعيداً..  بها  يقذف  ميزقها..  الصفحة..  يتناول  حياتي،  في 
يالحقه..  الصدى  أذنــيــه..  في  عادلة  صــدى صــوت شقيقته 
اخلبر  أن  من  يتأكد  بوالدته  يتصل  التلفون  سماعة  ميسك 
حقيقي.. تغزو عيناه بدلته العسكرية فيرتديها مسرعاً، على 
عجلة يدير محرك سيارته، الشمس قد سطعت، وأصبح كل 
بصعوبة..  يتجرعها  بــاملــرارة..  تنغمس  عصارة صفراء  شيء 
تشتكي  أنها  فيحس  واألرصــفــة  الــشــوارع  على  بالسيارة  مير 
األمل..ألول  شــوارع  تعبر  أن  حتــاول  اليأس..  يلّفها  الُغربة.. 
مرة يحس أنه طالب دراسات عليا.. يتسلل فجر مقهور إلى 
وجدانه اخلصب.. لينمو الوالء وحب الوطن.. عشقه لرائحة 
البحر الزفرة لتراب شواطئ الفنطاس واخليران يزحف كاملد 
الطائش إلى عروقه.. يقود السيارة بسرعة جنونية.. يريد أن 
يصل إلى املستشفى العسكري يطوف بسماعته الطبية على 
املرضى املجندين يرى في عيونهم عالمات االستفهام.. يجيب 
بصمت.. إنه اجلحود.. يغتسل بأمطار الذكريات عندما كان 
في األفغان ضمن بعثة طبية أثناء االحتالل وقامتهم الطويلة 

النحيلة.. كانت عيونهم حتمل أسئلة أيضاً ليس لها جواب!
حافة  على  جلس  املستشفى..  ممــرات  فــي  يتجول  أخــذ 
السرير وضع مقياس احلرارة.. قال وهو يبتسم.. احلمد لله 

أنت في حتسن.
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أقوم  وأنا   .. ... أجاب هشام:  أنا عراقي  قال املريض: 
بعملي كطبيب ال فرق لدي بني الكويتي والعراقي وتابع: الظلم 
لن يدوم .. لن يدوم .. الوقت ميضي ثقياًل محماًل بالهموم.. 
حتى  العسكرية  هوياتهم  نبدل  أن  يجب  نفسه  يحدث  أخذ 

نحميهم من شر العدو.
هــويــتــك اجلديدة،  تفضل  وقــــال:  أحــدهــم  مــن  اقــتــرب 
في  الطبية  املستودعات  في  أعمل  أنــا  قــال:  ثم  الهوية  قــرأ 

صبحان؟!! ثم تابع: منذ متى؟!
اليوم الثالث من أغسطس واجلو ُمشبع بالرطوبة.. جنود 
االحتالل تسرق حرية األطفال وابتسامتهم وتقوم باستبدال 
أمنهم باخلوف والرعب، الطقس يقسو عليهم أيضاً باحلرارة 
املرتفعة ولكنه أرحم من وجوههم املوحشة.. جموع املصلني 
خلطبة  يستمعون  العسكري  للمستشفى  التابع  املسجد  في 
اجلمعة.. قال هشام وإمياءاته ومالمحه تعبران عن شجاعة 
إن  أردف:  ثم  واإلميـــان..  والتالحم  بالصبر  علينا  وصمود: 
احتادنا قوة وتوكلنا على الله نصر لنا فيا أهل الكويت عليكم 

بالصمود أمام العدو وإن الله سينصرنا..
الكون يغشاه ظالم ومخفر كيفان يسبح بدماء اجلرحى 
يضمد  أخـــذ  األرض  وعــشــق  الــــوالء  بعبق  املــعــطــرة  بــيــديــه 
بنقل  علينا  عــرقــه..  يجفف  وهــو  لزمالئه  قــال  اجلــرحــى.. 
العيادة من املخفر إلى أحد البيوت في نفس املنطقة قريباً 
بيت  في  رأيكم  ما  قــال  ثم  قلياًل  فكر  املقاومة..  رجــال  من 

تيفوني.
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ظالم الليل يحجب الرؤيا.. خطوات اجلنود تنذر باخلطر.. 
من  يخشى  بعد..  عن  املقاومة  منزل  إلــى  ينظر  هشام  يقف 
همس الصراصير الذي يقتحم حواس السمع لديه.. يرجتف.. 
نحو  يخطو  وجــدانــه..  فــي  تتغلغل  الــرفــض  بانتفاضه  يشعر 
أن  يحاول  السور.  حديد  على  كفيه  يضع  الوجه  ُملثم  املنزل 
نحو  يُسرع  ُمظلم..  واسع  الفناء  نحو احلــوش..  يقفز  يتسلق 
يتصل  املقاومة..  رجــال  أحــد  له  يفتح  الــبــاب..  يطرق  الڤيال 
اجلرحى  ملعاجلة  املساعدة  منهم  يطلب  الكويتيني..  باألطباء 

من  املقاومة..
يستلقي على األريكة.. يأخذ شهيقاً وزفيراً .. ثم يضع كفيه 
حتت رأسه .. يُفكر .. يلتفت مييناً يحدث زوجته .. سأتفق مع  
الدكتور يوسف لتخصيص غرفة خاصة في مستشفى مبارك 

للوالدة.
يوسف على  د.  ولكن هل سيوافق  زوجته: ممتاز..  قالت 

ذلك؟
قال: ال أعتقد بأنه سيعارض.

الباب يُطرق بصوت خافت: د. يوسف.. أهاًل وسهاًل..
تابع هشام: سأطرح عليك فكرة .. ما رأيك بإنشاء جناح 
.. أجاب يوسف: فكرة جيدة..  للوالدة في مستشفى مبارك 

وسيتفق مع تخصصك العلمي والطبي..
قال هشام: سأباشر عملي هناك وسأقوم بتوليد النساء.
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جال نظر يوسف.. سأل .. ما هذه  املواد يا هشام؟
أهالي  على  بتوزيعها  مــواد متوينية سأقوم  هذه  أجــاب: 
بتعديل  يقوم  وهو  يوسف  قال  املستشفيات..  وعلى  املنطقة 
نظر  الله  شــاء  إن  حليفنا  النصر  إن  جـــداً..  جميل  غترته: 
هشام إلى الساعة ثم قال: حان موعد تدريب الشباب على  
أين  يوسف:  ســأل  مشرف،  منطقة  في  األولــيــة  اإلسعافات 

سيكون ذلك؟
اللجنة  مقر  إنــه  الــشــمــروخ..  أجــاب هشام: في مسجد 

التكافلية.
هشام  يقف  ُمرعب..  مخيف،  بهدوء  ينغمس  السرداب 
مع مجموعة من الشباب يتدربون على اإلسعافات األولية..
يقوم بشرح درس عن الوقاية من الغازات السامة.. وآخر في 
طريقة التوليد.. رفع رأسه ثم قال: تفضل يا شيخ مساعد، 
قال الشيخ: بارك الله فيك.. استرسل هشام قائاًل: ما رأيك 
يا شيخ لو أنشأنا بقالة في املسجد لبيع بعض املواد الغذائية 
ثم أردف قائاًل: ليتسنى لنا جمع مبلغ من املال من ثم نقوم 
ذقنه  على  الشيخ  حتسس  احملتاجة..  األســر  على  بتوزيعه 
وسيخدم  بتنفيذه..  سنقوم  جيد..  مشروع  هــذا  أجــاب:  ثم 

قضايانا الوطنية.
قال هشام: سنقوم أيضاً بجمع التبرعات  كرافد إضافي 

ملساعدة األسر احملتاجة.
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حدق فيه الشيخ وقال: دائماً تُفكر بالسليم يا بني هشام... 
.. أخــذ يفكر وطلقات الرصاص  الــوســادة  وضــع رأســه على 
ــغــذي شعوره  ــات يــلــوث حــواســه .. يُ ــاب ــدب تـــــدوي.. صـــوت ال
تزحف  التي  الضارة  احلشرات  من  بالتخلص  باالنتفاضة.. 
القذرة..  الدنيئة  أهدافها  إلى  الوصول  وحتــاول  القمم  على 
وهو يُحدث نفسه بصمت: ولكن أسوارنا قوية شائكة.. ونارنا 

قوية .. ملتهبة.
أحد األبطال.. من أهل الديرة.. املشبعون بالوفاء وبعشق 
خلية  يشكلون  بــطــاًل  ثــالثــني  تخّير  املتعب  الــلــذيــذ..  األرض 
هذا  فيهم  سأستثمر  تامة،  مسؤولية  عنهم  مسؤول  مقاومة 

احلب العظيم لهذا الوطن..
عن  تبحث  كآبة  تعكس  واجلـــدران  بطيئاً  ميضي  الوقت 
األخضر  السجاد  األطــفــال...  عيون  مــن  املسروقة  الفرحة 
واألثاث املتراكم في الغرفة يحدد مالمح أجواء ُمفعمة بالغربة 
الضوء  مــن  حزمة  فــي  تُبحر  الــســوداوان  عيناه  والــوحــشــة.. 
متراكمة في سقف الغرفة قادمة من اخلارج تخترق النافذة 
يداه   .. تبقى في األعلى  ولكنها  تتربع في موقع استراتيجي 
واملنشورات  املـــذكـــرات..  تخطط  بالقلم  متسك  املــعــروقــتــان 
يستعني باحلزمة الضوئية.. الرؤيا واضحة أمامه ولكنه يبحث 
يُعينه  ساطعاً..  نهاراً  ليجد  أعماقه  في  فيبحر  الشمس  عن 
على مواصلة الطريق.. يتأكد بأن أعضاء اخللية قادمون له 
عن  بعيداً  التعليمات..  الدائري اخلامس.. حسب  عن طريق 
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نقاط السيطرة.. قال لهم عليكم بأجهزة الفيديو والسيجارة! 
إنهما املنقذان الوحيدان في األزمات!.. كل جندي صدامي 

يصبح مرناً إذا رأى فيديو أو علبة سجائر!
بهذه  األوغـــاد  من  الكثير  سنتصيد  قــائــاًل:  استرسل  ثم 
الطريقة! تابع: سأخبر زميلي يوسف الفالح بذلك فهو قائد 

منطقة الدعية.
ويا له من ذكي في اصطياد الثعابني املتشردة!

تتكاثر  واملــثــابــرة..  الصبر  أحلــان  تعزف  الطباعة  آالت 
خشنة..  ذهبية..  أنامل  تسطرها  حوله..  البيضاء  األوراق 
على جرمية  أوراق ستشهد  اخليانة..  الغدر..  وجع  تقاسي 
بأجنحتها  تــرفــرف  كانت  ســالم  حمامة  ضــد  تكتب  شنعاء 
لتحمي جيرانها من لفح الهجير.. خطفت الطعام من أفواه 
صغارها لتطعم كل جائع متسول يطرق باب املساعدة.. رموها 
بالرصاص حتى ال تطير وتزعجهم بتحليقها في سماء املجد 
وترفرف  لتعود  جديد..  من  نبتت  أجنحتها  ولكن  والــعــزه.. 
على العالم بأسره.. نهض من على األريكة ثم ضرب املنضدة 
يسرحون وميرحون  أتركهم  لن  وإصــرار:  بتحد  وقال  بكفيه 

على أرضي.. سأمزقهم إرباً .. إرباً..
الساعة الثامنة لياًل من يوم اجلمعة الثالث من أغسطس 
إدارة  مــن  بالقرب  ـــارة  وامل بالناس  تعج  الشويخ  منطقة   ..

اجلوازات.
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األرصفة تنزف فوضى وقذارة تزحف احلشرات .. أخذت 
تنمو وتكبر حتى أصبحت أضخم من اإلنسان حجماً وشراً.. 
قوتها الدماء البشرية النقية.. يسير ببطء يتحاشى االصطدام 

بهم ليتمكن من إمتام العملية .. بنجاح!
السيارة،  مؤخرة  في  ويضعه  املستودع  من  السالح  يحمل 
ينطلق بسيارته إلى منطقة كيفان.. يوقفها بالقرب من أحد 
وهناك  هنا  فينظر  وشماالً..  مييناً  ملتفتاً  ويترجل  املنازل.. 
يدخل   .. تــام  بهدوء  الباب  يفتح   .. احلمولة  بإنزال  يبدأ   ..
ومعه السالح .. يتمتم في  صمت: هذا املكان اآلمن حلفظ 
الباقي  سننقل  ذلك  وبعد  قال:  ثم  العسكرية،  للجنة  السالح 
وهناك  تابع:  املقاومة..  رجال  إلى  املستودع في صبحان  من 
منه  نأخذ  أن  نستطيع  املسلحة..  الــقــوات  مستشفى  أيــضــاً 
جيبه..  مــن  ابنه  صــورة  يخرج  األســابــيــع..  متضي  أسلحة.. 
يتأملها.. يتساءل بصمت.. يا ترى أما زلت جمياًل؟ كم أتوق 
لرؤية والدتك.. كم أتوق لكم..! النهار لونه ذهبي ينسجم مع 
لون بشرته التي تعبر عن فراق.. مالمحه التي حُتدد خارطة 
اجلهاد.. النضال.. قال لصديقه: هذه قائمة بكل األماكن التي 
بذلت  لقد  جميل..  زميله  قال  املعتدية..  القوات  بها  تتجمع 

جهداً كبيراً حتى حصلت على هذه املعلومات.
أجاب: ال .. مجرد اني فقدت عشرة كيلوات، ساله زميله: 
أراك شارد الذهن يا هشام.. هل لديك خطة جديدة؟.. أجاب: 

نعم .. ثم تابع .. سأشرحها لكم بدقة متناهية..
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الُغربة  تُشاطره  الصليبية  وأزقــة  بالظالم  تغرق  املدينة 
الداخلية املتوغلة في األعماق.. يتناول سالحه.. يترجل من 
السيارة.. يُعطي زمالءه اإلشارة بأن يبدأوا إطالق النار.. ثم 
يتفاجأ  أصابعه  بني  تنمو  تُصادقه..  الشجاعة  بعد؟..  ماذا 
بأنه يحتضن وطناً بسمائه وأرضه، بترابه وبحاره بعواصفه 
الوراء..  إلى  يتراجع  غــدراً..  تتقّزم  أمُم  يحتضن  ورياحه.. 
ينطلق  بنا..  هيا  بنا..  هيا  يصرخ..  السيارة..  نحو  يهرول 
املرآة..  في  ينظر  العاصمة..  نحو  يتجه  جنونية..  بسرعة 
ال أحــد وراءنـــا.. اجلـــدران تبتهل إلــى الــلــه.. قطع السجاد 
األحــمــر املـــوزع فــي أركـــان املــســجــد.. تشتكي مــن خطوات 
اجلنود.. من اقتحام احلشرات.. من زرع البذور املتعفنة في 
أرجاء املسجد.. الذي تتوسع في داخله مدينة.. يجلس في 
إلى  يتحدث  يلتف مييناً  الظهر..  الركعة األخيرة من صالة 
أحد اجلنود: لو تقاتلنا اآلن وُمتنا سويا فمن الشهيد فينا؟ 
اجلندي بغباء.. ال أدري.. قال هشام: حسب ما تعلمناه في 

الدين اإلسالمي.. والله أعلم سأكون أنا..
تساءل اجلندي بسذاجة: ملاذا؟!

قال هشام بشيء من احلزن .. ألني أدافع عن بلدي.. عن 
أرضي .. ثم أردف قائاًل: ألنكم غزاة .. أعرفت ملاذا؟!

تابع وهو يرنو إلى األفق البعيد: نحن الكويتيني طيبون 
ولكن لسنا جبناء .. أخذ يردد .. لسنا جبناء .. سأدافع عن 

وطني حتى آخر قطرة من دمي.
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من  املُشيد  الهادئ..  البيت  نحو  تزحف  الشريرة  العيون 
املتعمد..  اجلحود  مبقاومة  املصبوغ  املتقرح..  اجلسد  آهات 
ردة  يكف عن ممارسة  .. ال  كان  أينما  تطارده  عيون شريرة 
بني  يــردد  وطني هكذا  واجــب  لها  االستجابة  القوية..  الفعل 
ثانية  االنتماء.. في كل  بــروح  ُحبلى  احلني واآلخــر.. حواسه 
ببكائه  يُزعجهم   .. اجلــنــود  بــه  يـــؤذي  جــديــداً  ــوداً  مــول يضع 
املستمر.. وبقهقته التي يُنثرها على بساطهم املزخرف بالكذب 
جانب  كل  من  اخلطر  به  يُحيط  حوله  الشك  يحوم  والنفاق، 
وهو مــازال صامداً مع بقية أفــراد اخللية.. يُعانق األمل في 
الذابلتان  شفتاه  لقتله..  السيوف  وتُصقل  تُلّمع  وطــن  انقاذ 
تعزفان أحلان احلنني والشوق املجنون إلى االحياء القدمية..
إلى الفرجان الضيقة التي يخرج أهلها الستقبال العائدين من 
الفوضى.. تتجسد أمامه صورة النسوة وهي حتمل على رأسها 
الثياب املتسخة تسرن بخطوات بطيئة نحو الشاطئ وبعضهن 
مخضبات بــاحلــنــاء.. يــقــتــرب أكــثــر مــن جــدتــه الــتــي تطحن 
لــقــدوم شهر رمــضــان.. كانت  الهريس واجلــريــش اســتــعــداداً 
حتكي له حكايات املاضي قبل أن ينام.. كان يُصر على سماع 
أحكي  مــاذا  اآلن  نفسه:  يحدث  قال هشام  احلكايات..  هذه 
ألحفادي؟!.. سأحكي لهم عن املقاومة، تابع: ستكون حكايات 
جافة ال حتمل في طياتها إال رائحة احلرب والغدر ولكن ال 
تخلو من عبق الفخر واالعتزاز.. سأخبرهم بأننا أبطال ُغصنا 
في أعماق اخلطر.. قمنا باملجازفة.. قمنا مبطاردة احلشرات 
التي تتكاثر من حولنا.. أجدادنا لم يعانوا من هذه احلشرات 

مثل ما عانينا..
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في غرفة تبديل املالبس.. يتساءل: يا تُرى من الذي أتى 
التطور  أم  احلــضــارة؟  هل هي  هنا؟..  إلــى  احلشرات  بهذه 
التكنولوجي.. أم احلقد والغيرة..؟ فنحن لدينا عشب أخضر 
ثــم قــال: ربنا لك  إلــى أعلى  وأشــجــار ثمارها ذهـــب.. نظر 
احلمد والشكر.. فكله من فضلك..اجته إلى القبلة ثم ركع 
ركعتني لله تعالى.. فجأة وجد احلشرات تنتشر في املنزل من 
السقف،  إلى  واألدراج.. وصلت  اخلزانات  دخلت  كل جانب 

تساءل: يا إلهي.. أية رحمة يستحقون..!
سأعلم أحفادي في املستقبل كيف يحاربونهم؟! .. وكيف 
يأخذون حذرهم؟.. قال لصديقه.. في بعض األحيان أشفق 
عليهم..! وأرى بأنهم أقل من أن نُقاتلهم..! أجاب صديقه: 
ولكنهم دخلوا بيوتنا.. بل دخلوا ُغرفنا.. وارتدوا مالبسنا.. 
إنهم  حقاً  يبتسم:  وهــو  أجــاب  اليومي..  قْوتَناّ  منا  وسلبوا 

ضعفاء في كل شيء..! ثم تابع: ولكن يحق لنا قتلهم..!
.. يندس  .. تصبح أخطبوطاً  تتراكم.. تتحد  احلشرات 
هشام في فراشه .. يحاول أن ينام.. تأتيه صرخات الرفض 
من كل بيت.. من كل رضيع، يتكرر على مسامعه نداء األمواج 
 .. تصمت  ال  وأفــواه  العجائز  عباءات  حتمل  التي  الهائجة 
تُردد.. الله أكبر.. من على سطوح املنازل.. يتولد في داخله 
يبقى  ولكن  يصادقه..  أن  يحاول  يعرفه..  ال  عنفوان جديد 
هو السيد اآلمر .. الناهي .. يدفعه بقوة إلى حمل السالح.. 
عنفوان حب احلب.. حب األرض.. حياته تلك اللحظة التي 
أرعن مير من خالل ثقب الزمن .. ينهض من  تركت واقعاً 
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الفراش ثم يقف، تسأله زوجته: ما بك يا هشام؟ سألها: هل 
أنت خائفة من صوت الدبابات؟ أجابت: ال، قال: أراك مرتبكة 
بعض الشيء، أجابت وهي تهز رأسها: نعم، قال: »لن يصيبنا 
إال ما كتب الله لنا« صدق الله العظيم، قالت: ولكن أين أنت 
ذاهب اآلن..؟ إن الوضع خطير جداً، أجاب: لدي اجتماع مهم 
وهو  أجــاب  يا هشام..  أنا خائفة  قالت:  مع عناصر اخللية، 
يبتسم: ولكن أنا لست خائفاً.. نظر لها ثم قال: إن الله موجود 
اآلخر..  يتضخم  تــتــالشــى..  حتى  خلجاته  فــي  اآلنـــا  تصغر 
مُيارس نشاطاته خارج دائرة الذات .. تنام الرغبة على أرصفة 
الشوارع.. رغبة االنتقام تنبت بالقرب من األشجار.. تُزاحم 
العشب والعرفج.. تُسقيها دموع األطفال.. وهو يشتعل كعود 
الوطن..  بآهات  يُبخر كل السحب احلبلى  أن  الثقاب يحاول 
عن  الــرؤيــا  التي حتجب  الــســوداء  الستائر  يرفع  أن  يــحــاول 
املتدلى في حوشنا  والبمبر  السدر  بألوان  امللون  الفجر  وجه 
بها اجلنود  ليتطهر  الندى  أن يجمع قطرات  الكبير.. يحاول 
من قذارة احلقد والضغينة.. من أفكارهم الشيطانية.. تهبط 
يخرج  ليلية..  بغارات  وخرائط مرسومة  على مخيلته خطط 
األوراق..  بعض  مُيزق  الثانية..  الغرفة  إلى  يتجه  الغرفة  من 
يشطب بعض السطور.. يتصل بعناصر اخللية.. سنقوم الليلة 
بعملية محكمة.. قال أحد أفراد اخللية: ما دوري أنا.. أنت 

تراقب الطريق.
تُخبر  باخلير..  تُبشر  الكويت..  سماء  في  تتألأل  النجوم 
لن  عمالقة  بأنهم  الكويتيني،  أرواح  تــؤام  النصر  بــأن  العالم 
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يتفرجوا.. ولكن احلشرات تتزايد.. أصبحت تنقلها حافالت 
وتــقــذف بها فــي كــل الــطــرقــات.. غــزت جــيــوبــه.. خصالت 

شعره.. يبتسم.. يقول: اقتربت نهايتهم..!
سأله صديقه كيف ذلك يا هشام؟

أجاب: جيوبي ملغمة..! إنها حتمية القدر.
ثم تابع: كلكم هشام...! وكلكم جيوبكم ملغمة.

قالوا بصوت واحد.. نعم إنه الرفض.. إنه املوت.. يأتيه 
ومن  اجلنوب  من  القادمة  النورس  طيور  زقزقات  بعيد  من 
احمليطات الغربية البعيدة والقريبة حتمل بني طياتها عروساً 
جميلة، عطرها الفواح يقضي على جميع احلشرات.. تقترب 
منه طيور النورس البيضاء وهو يجلس على الشاطئ يخطط.. 
يُعني كل عنصر من  مواقع اجلنود..  الرفيعة  بأنامله  يرسم 
لغة  لغته..  تفهم  النورس  طيور  ووظيفته..  اخللية  عناصر 
أن  الصعب  لغة من  الكفاح..  املقاومة..  النضال..  اجلهاد.. 
يتفهما أهل الغدر.. تداعبه طيور النورس.. تهمس في أذنه 
النصر قادم.. الظلم لن يدوم.. ستعود السمراء إلى أحضان 
أهلها.. وستكون بني يديك عروس جميلة ترتدي ثوباً بألوان 
الدم واألثل والليل الوقور بألوان السالم.. وسترقص شقيقاتها 
العذارى طرباً ومرحاً.. وأنت ستقف حُتييها وتُقبل جبينها.. 
الكويت  أهــل  كل  سينسجها  فذكراك  غائباً..  كنت  لو  حتى 
ضفائراً طويلة وسيمنحونك درعاً ووساماً.. يشعر بقشعريرة 
تسري في جسده.. يرى الدبابات الغازية تزحف نحو منطقة 
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كيفان.. يبتسم ثم يقول بهدوء تام: خذوا هذا الطعام.. كلوا 
ما كتب  إاّل  تعالى: }لن يصيبنا  الله   يردد قول  ثم  واشربوا 
الله لنا{ صدق الله العظيم.. قال: سأقوم أصلي ركعتني لله 
تعالى.. يفتح صنبور املاء يغسل وجهه، ينظر في املرآه.. يحاول 
أن يتعرف على صاحب الصورة..! يسأل من هذا الشخص..؟ 
عيناه غائرتان.. لونه شاحب .. ُمعبأ كل جزء فيه يحتوي على 
انتفاضة ُمبطنه بالقهر.. كل حواسه ُمجنَّدة إلخماد شعلتهم.. 
انحنى ليغسل وجهه.. فتح الصنبور مرة ثانية.. خرجت منه 
طيور النورس.. قالت: ال تنحني.. انظر إلى أعلى.. احلشرات 
تتساقط من السقف .. ال تعطهم فرصة .. ال تنحني .. صرخ 
.. ال .. ال .. لن أنحني سأرفع رأسي فوق هياكلهم، ارفعوا 
رؤوسكم فوق.. قفوا كاألشجار.. قاوموا الرياح والعواصف.. 
به أوراق مطبوعة أخذ  أبنائه.. يضع أمامه ملفاً  يجلس بني 
يتفحصها.. يقرأ أسطرها، سطراً سطراً سينفذ كل العمليات 
مع عناصر اخللية.. ولكن متى وفي أي ساعة؟ هذا هو املهم.. 
يُغادر احلزن إلى فضاء التفاؤل واإلميان بأن احلق سينتصر 
قريباً..يُصادق االبتسامة يُهديها للعيون الباكية.. التي يأسرها 
رعب اجليوش ونقاط السيطرة، قال يُحدث أبناءه ويطمئنهم.. 
الله.. عاد  املياه ملجاريها إن شاء  أو يومان وستعود  يوم  كلها 
إلى املنزل والليل يكسو الوجوه بردائه األسود.. يخطو خطوات 
فيها جرأة وحماس.. يشعر بارتياح فقد نفذ العملية بنجاح.. 
رصد أكبر عدد من اجلثث.. زرع الرعب في قلوبهم السوداء 
كهذا الليل القادم.. يدخل املنزل.. يُقبل أبناءه يطمئنهم كعادته 
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بأن الغيوم ستزول.. يتجه إلى احلّمام يفتح الصنبور.. يخرج 
إنه  السقف..  إلى  انظر  انتبه..!  تقول  النورس..  طيور  منه 
بالعروس  وستأتي  ستموت..  ستسقط،  باحلشرات..  مليء 
السمراء اجلميلة ستتزوجها.. وستتحرر  من األسر.. مهرها 
هزمية األعداء والنصر.. إنها تعشق أن حُتلي عنقها بالنصر 
والعزة.. قال: كم أحبها.. وهي أيضاً حتبني.. متى يُعقد قرآني 
عليها واغتسل بترابها.. ثم تابع.. سأنحت الصخر ألحقق لها 
النصر.. كل عناصر اخللية مستعدون لعقد قرآنهم عليها..! 
الشارع يبحث  إلى  ينظر  النورس.. تظلله..  به طيور  حتيط 
األفراح  صاالت  أسابيع..  منذ  افتقدها  جميلة..  صور  عن 
برائحة  ملوث  غبار  جنود..  وثكنات  معسكرات  إلى  حتولت 
املقاومة..  عناصر  عــدا  ما  الــرؤيــا  يحجب  األخضر  العفن 
جانب..  كل  من  بهما  يُحيط  الليل  وصــدى  صديقه  يُحدثه 
ويتتبع  فــوراً.. ألن هناك من يطاردك  املكان  عليك مبغادرة 
خطواتك.. ثم أردف قائاًل: لقد وصلت أخبارنا إلى اجلنود.. 
فعليك باملغادرة.. ومن األفضل لو غادرت البالد.. ألنك في 
خطر.. أجاب: مستحيل ذلك: قال صديقه اآلخر: وما قاله 
صديقنا عني العقل.. لقد رأيت  أكثر من سيارة تُراقبنا، قال 
هشام: لن  أتزحزح من مكاني، قال يحدث نفسه: سأبقى هنا 
ألتزوج عروس اخلليج، عروس البحر.. سيحيون احلفل طيور 
النورس.. يداه تضغط بقوة على مطارة الشاي لينسكب في 
األكواب.. هيا احتسوا الشاي قبل أن يبرد.. المست شفتاه 
الكوب حاول أن يتلذذ بطعم الشاي مثل كل مرة.. ولكن هذه 
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املرة ال يستطيع.. فهو يتجرع مرارة االحتالل.. يحتضن وطناً 
يتآمرون على قتله.

الــســبــت املوافق  الـــيـــوم  الــــواحــــدة صـــبـــاحـــاً..  الــســاعــة 
1990/9/22م الهدوء يُخيم على املنزل.. يتخلله رعب ُمخيف.. 
يحاول أن يسدل الستار عن مسرح اجلرمية بابتسامة عريضة 
يرسمها على شفتيه.. املتقرحة.. يسيطر على أعصابه ليبدو 
أكثر رزانة.. ماذا يحدث لو أخذنا السيطرة على عقولنا بسبب 
تسجل  زاويــة  كل  وفــي  وهناك  هنا  املنتشرة  السيطرة  نقاط 
حركاتنا.. حتى طريقة تنفسنا يعتبرونها شفرة.. تابع يحدث 
بأنها  والدنا  لنا  لقد حكى  الغوص..  أيــام  تعود  لو  آه  نفسه: 
جميلة جمال عروس اخلليج.. لو عادت لكنا أخبرناها بقهر 
األيام.. يُحدث اجلندي بنظراته الغامضة. يستجوبه: ملاذا أنتم 

أغبياء؟ إلى متى وأنتم تكتبون التاريخ بشموع تشتعل؟
النهر  مــاء  على  العربية  األمــة  ترسمون خارطة  متى  إلــى 
وهج  مــن  التي حتميكم  األشــجــار  تقطعون  ملــاذا  اجلــــاري..؟ 
بكل  اعترف أصدقاؤك  أغبياء.. فقد  لكم من  يا  الشمس..؟ 

شيء.
قال وهو ال يزال يبتسم: ماذا تريدون مني طاملا أصدقائي 
لــدي شــيء اعترف  أنــا ليس  تــابــع:  ثــم  اعترفوا بكل شـــيء.. 
كما  أحــارب حشرات  أردف.. ألني  ثم  أسلحة..  وال حتى  به 
ترون.. فاملنزل مليء بهم .. هل احلشرات حتتاج إلى أسلحة 
هيا  كذاب  لك من  ويا  لئيم..  من  لك  يا  قالوا:  حملاربتها؟!.. 
دلنا على مكان األسلحة.. واصل ابتسامته وقال بهدوء ليس 

�������� ���� �����   20 12/23/12   9:15:10 AM



ة
فــ

ــــ
قـ

وا
ت 

و
متــ

ر 
ـا
جــ

شـ
�
ال

ا

- 21 -

لدي أسلحة.. قال اجلندي.. سنجردك من كل شيء حتى من 
مالبسك.. سنقوم بسرقة منزلك.. لن نترك ألهلك شيئاً حتى 
املالبس املنشورة على حبل الغسيل.. هيا يا جنود انتشروا في 
املنزل.. استولوا على كل محتوياته.. الساعة الثالثة صباحاً 
ال يرى غير السواد أمامه.. تتجه السيارة البيضاء الصغيرة 
باجتاه املعتقل وهو ال يدري إلى أين ذاهب.. يتذكر توسالت 
زوجته للجنود.. أرجوكم اتركوه.. اتركوا زوجي.. تصرخ .. ال 
أرجوكم.. يتذكر أطفاله وهم يبكون وهو يقول لهم سأعود إن 
شاء الله.. يتوسد صخرة صغيرة، يتمدد على األرض بجانبه 
ماء عكر..  يحتوي على  تلتف حوله احلشرات..  إنــاء قدمي 
مليء بالشوائب ينظر إليه ويعض شفتيه يتوق إلى قطرة من 
إذا مد  بالرعب  أن تصابه  ولكن يخاف من احلشرات  املــاء 
ليتناوله.. قال بصمت: رمبا تكون احلشرات  يده الشجاعة 
أصدقائي ويتعاطفون معي..! إنهم أفضل من اجلنود..! ثم 
التي  الــوجــوه  من  أنظف  إنــه  نظيف!..  إنــاء  من  له  يا  تابع: 
أراها أمامي.. طيور النورس هل سيعرفون مكاني اجلديد؟.. 
فتح راحة يديه وجد بها جروحاً عميقة تنزف دماً.. حتسس 
رأسه. لم يجد خصلة واحدة من شعره الكثيف.. حاول أن 
في  يجدها  لم  أظافره..  تفقد  يستطيع  لم  قدميه..  يحرك 
طيور  تأتي  رمبــا  قــال:  حــولــه..  منثوره  وجدها  مواضعها.. 
يأتيه  ؟  عليَّ تتعرف  أن  تستطيع  هل  ولكن  هنا  إلى  النورس 
بصيص من الضوء من خالل فتحة صغيرة جداً في جدار.. 
حادة  نحاسية  بقطعة  نهايتها  مــزودة  صلبة  مطاطية  عصا 
تهز أمامه.. فتدق ساعة اخلطر.. ساعة الوقوف على حافة 
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يقترب  األزمــات  تتشابك  يتقارب..  يتباعد،  العالم  احلبل.. 
األشجار  تتمايل  حزيناً..  الطيور حلناً  تعزف  االختناق..  من 
على  عبير متر  نسمة  كل  مع  أه  يصرخ..  اخلضوع..  رافضة 
أعياد ميالهم.. جسده  وأزالمــه.. على موائد  قصور صــدام 
املهتريء املتشقق.. املُطعم باأللم يربض على أنفاسهم أسداً.. 
أن  يكاد  ال  والتحدي..  اإلصـــرار  بهذا  يُضايقهم  يزعجهم.. 
حباً  روحــه  في  تبث  اجلهراوية  األمكنة  اسمه، حتتويه  يلفظ 
وُحلماً وردياً بلون اجلوري والقرنفل.. يهدونه ربيع الشهادة.. 
البطولة.. يزخرفون اسمه بحروف من نور على جبينهم فيصبح 
الكرة  من  أكبر  العالم..  من  أكبر  وطناً  ليصبح  ضياءاً،  أكثر 
التعذيب  تخشوا  ال  األسرى  أصدقائي  يا  يُتمتم..  األرضية.. 
فهو تخفيف من الذنوب.. وإذا كانت النهاية الشهادة.. فاحلمد 

لله على ذلك.

ثم أردف قائاًل: لست خائفاً من املوت ولكن لم أكمل تنفيذ 
بقية العمليات.. إنها اخليانة، القدر أحد أدعياء الصداقة كان 
وقال  الطويلة  بقامته  الطغاة.. دخل جندي  لصالح  جاسوساً 
األعمار   بهدوء..  أجاب  حياً؟!..  زلت  أما  حاجبيه  يرفع  وهو 

بيد الله واحلمد لله على كل حال.
الساعة احلادية عشر.. تقف السيارة بالقرب من املنزل.

يترجل جنديان وهو بينهما ال يستطيع الوقوف.. يطلقون 
بشهادة  لتحتفل  الــنــورس  طيور  لــدعــوة  والثالثة  رصاصتني 
البطل.. ليقرأوا الفاحتة وليعقدوا قرآنه على حبيبته الكويت 

الذي كان مهرها حياته.
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