بصمات خالدة

العط���اء ،بدرجاته املختلف���ة ،قيمة �إن�س���انية عظيمة..
وعندما ي�صل العطاء الى الت�ضحية بالروح ف�إنها جت�سد
القيم الإن�س���انية لأنها تعك�س �سمو النف�س ،وعلو الهمة،
ولأنه���ا جت�س���د الإميان املطل���ق ب�أن احلي���اة احلقيقية
هي احلي���اة الكرمية وهذه ت�س���تحق الت�ض���حية ب�أثمن
ما ميلكه الإن�س���ان وهو النف����س ...لقد جتلت جميع هذه
القيم الإن�سانية النبيلة يف ملحمة بطولية �أثناء تعر�ض
الكوي���ت للغزو ..لقد توق���ف الزمن عندها لي�ش���هد هذه
امللحمة الإن�س���انية النادرة ولي�شهد عليها �أي�ض ًا ليكون
بعدها توثيق ًا للحدث ي�س���تهدف �إعالء �ش�أن الوطن و�ش�أن
القيم و�إعالء ل�ش����أن الإن�س���ان والذي هو حمور كل ذلك،
وتعزيزاً وتدعيم ًا للقيم الإن�سانية النبيلة التي ج�سدتها
الت�ض���حيات العظيمة لأبناء هذا البلد الأمني فقد ارت�أى
املكتب �أن يوثق هذه القيم �ض���من �سل�س���لة من الق�ص�ص
التي تعك�س م�آثر وت�ضحيات �أبناء هذا البلد لتظل نافذة
للأجيال القادمة ي�شهدون من خاللها �أ�سمى معاين الإيثار
ولينهلوا منها معاين الوفاء والعمل واحلياة الكرمية..

● تكرمي ال�ش���هيد عن طريق تخلي���د بطوالته ورعاية
ذويه رعاية متميزة يف اجلوانب املادية واملعنوية.
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«�إهــــــــــداء»
�إىل �أر�ضـــــي ال�صغرية ...
�إىل حبي الكبري ...
�إىل من ي�ستحق الت�ضيحة والعطاء ...
«�إىل 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 فدا ًء لألرض
والع� � ��رض .فعندما حتقق النص� � ��ر ُ
وطرد الغزاة حگ� � ��ت اليراعات الگويتية
قصص بطوالت ،وو ّثقت 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 ،ووفا ًء ملن ضحوا بأرواحهم فدا ًء للگويت.

القلب اجل�سور

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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»مقدمة«
إن االستشهاد بحد ذاته ليس عم ً
ال بطولياً ..ولكن الهدف منه
هو الذي يستحق منا ومن التاريخ وقفة تبجيل واحترام.
فأبناؤنا الذين استشهدوا في أثناء الغزو الغاشم الذي بدأت
مأساته في الثاني من أغسطس عام 1990م كان هدفهم من املقاومة
واالستشهاد الدفاع عن أرض الكويت ،فضحوا بأرواحهم من أجل
ذل��ك .ه��ؤالء األبطال حققوا هدفاً نبي ً
ال وعظيماً أعطانا فرصة
لنبني من خالله شموخنا وكبرياءنا من جديد.
ه ��ؤالء األب �ط��ال اح�ت�ل��وا بأعمالهم مخيلتنا واس�ت�ط��اع��وا أن
يسيطروا على شعورنا فتكثفت ذكراهم على سطح األي��ام تنتظر
الوقت املناسب لتهطل كاملطر على صحراء الوجدان القاحلة لتعطر
األجواء بشذاها السحري ولتطرز صفحات التاريخ.
فاسمحوا لي أن أشكر مكتب الشهيد ألنه فتح لي املجال بأن
أكتب عن الشهداء وأغ��ذي أوراق��ي البيضاء بأحداث نتشرف بها
جميعاً.
فأرجوا من الله أن يوفقني في نقل األمانة إلى األجيال القادمة
وشكراً.

القلب اجل�سور

فوزية ال�سويلم
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وقف أمام النافذة يُرتب أفكاره ..يتنفس هوا ًء ملوثاً بأنفاسهم
القذرة ممزوجاً بهواء السدرة العطر.
اجته إلى مكتبه أمسك بالقلم وأخذ يسطر املنشورات..
الليل يخيم على منطقة السرة ومسجد الربيعان يغرق بالظالم
هو اآلخ��ر ..يخطو خطوات بطيئة ثقيلة ثقل يوم اخلميس الثاني
من أغسطس  ..1990يبدأ بتعليق لوحة كتب عليها يسقط صدام..
بالدم والروح نفديك يا كويت.
الوجوه تغرق بالظالم ،تسافر إلى ال��والء ..إلى احلب الطاهر
قال بتحد وإصرار:
لن نكتفي بذلك يا شباب بل سنقوم بتوزيع املنشورات على
املواطنني في منازلهم ..هيا بنا جميعا ..هيا ..هيا..
البيوت مشرعة ،مهجورة ..تئن من وجع االحتالل ..الغدر..
جاسم يعلم جيدا مدى حاجة هذه البيوت ،للجنب مع قطعة خبز،
كوب من احلساء الساخن وإناء مملوء بالباجالء والنخي ،األكالت
املفضلة ل��دي�ه��م .رف��ع حاجبيه وق ��ال بشهامة خليجية معروفة
لدى اجلميع :سنقوم اليوم بتوزيع امل��واد الغذائية على العائالت
واألسر..
جاء صوت جماعي ..حاضر ..حسنا ..سيتم إن شاء الله.

القلب اجل�سور

قال شاب في مقتبل العمر ..هل تعتقد بأن املؤونة تكفي لكل
هذه األعداد..
أج���اب ..بالتأكيد ف��ال�س��وق امل��رك��زي جلمعية ال �س��رة مملوءة
واحلمد لله.

-7-

12/23/12 9:15:49 AM

����� ������.indd 7

القلب اجل�سور

قال شاب آخر :سنقوم بتقسيم ما لدينا اآلن..
قاطعهم جاسم :ال ..انتظروا إلى أن نرسم خطة محكمة حتى ال
تخفق العملية..
ننقسم إلى مجموعتني ..مجموعة تقوم بتوزيع الطعام واملجموعة
األخرى تقوم باملراقبة.
الطرق ضيقة على الرغم من اتساع مساحتها.
صدى الرعب والفزع يدوي في الوجدان ،ويشتت األمان ولكن
إصرارهم على أنه أقوى من األزمة يدفعهم إلى حمل هذه األكياس
وتوزيعها على البيوت .يقوم جاسم بطرق الباب ..تأتيه عيون متعبة،
وأيد ترجتف متسك بالكيس ..تردد على مسامعهم كلمات الشكر
يتسارع األطفال نحو الباب دفعة واحدة يلتفون حول جاسم يتساءلون
ببراءة «ليش العراقيني يطقونا ،احنا شسوينا لهم» يجيب جاسم بكل
ثقة:
سننتصر عليهم بإذن الله ال تخافوا فإننا على حق يا أبنائي..
تخرج الكلمات منه كالنسيم العليل لترطب جفاف الشفاه التي
تشققت من كلمة العدوان العراقي فهي تعمل كالسكني.
ألقى بجسده املتعب على السرير ،صور االحتالل البشعة تقاوم
النعاس ،متتم يحدث نفسه ..الكثير منا ليس لديه خبرة في حمل
السالح بل تكاد تكون معدومة.
يضع رأس��ه حتت الوسادة ت��ارة ويضع الوسادة فوق رأس��ه تارة
أخرى ثم يقفز من على السرير ..يتجه نحو املكتب ..يصرخ ..علينا
أن نقاوم مهما كانت النتائج ..أن نلقنهم درسا ال ينسونه ..لن نكون
فريسة سهلة في أيديهم.
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الساعة الثانية عشرة ظهراً ..جمعية السرة مطلية كأي مكان
آخر في هذا البلد الصغير بقتامة الغزو  ..تخيم عليها غيوم الغدر
والظلم.
أخذ جاسم يتأمل هنا وهناك ..يحاول أن يرسم خطة عسكرية
 في هذه األثناء دخل عليه شاب صغير السن من موظفي اجلمعيةيحمل حاويات القمامة..
سأله جاسم :ما هذا؟ ..قال الشاب:
 رائحة القمامة في الطرقات تكاد تخنق امل��ارة فاضطررتلتنظيف األماكن بنفسي.
قال جاسم :سأشاركك هذه العملية ،سأحلق بك بعد ثوان..
ق��ال الشاب :ال فأنت مراقب من قبل جنود الطاغية ابتسم
جاسم ثم قال :ال بأس في ذلك فأنا لست خائفاً والبد من املقاومة
بأية طريقة كانت.
هاجس املقاومة بالسالح يعود ليسيطر من جديد.
يحدث نفسه:
علي أن أجتمع مع أصدقائي العسكريني اليوم ..بل في هذه
 ّاللحظة.
ميد يده إلى سماعة الهاتف .يتذكر بأن اخلطوط ملغاة..

القلب اجل�سور

يتأفف ..ينزل إلى الشارع ..يستقل سيارته يصطدم بإحدى
نقاط السيطرة املوزعة على كل املناطق  ..يستوقفه جندي نحيف..
وجهه أصفر يبدو أنه يعاني من أنيميا حادة ..أنيميا القومية وحب
العروبة.
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يسأل بلهجة حادة:
إلى أين أنت ذاهب؟
ينظر ل��ه جاسم م��ن خ�لال مقلتني تقطران وال ًء وعشقاً لهذا
الوطن.
ذاهب إلى أهلي ..إلى بيتي.
رد اجلندي قائ ً
ال:
 أين يقع بيتك؟أجاب جاسم :في السرة.
تفحص السيارة بنظرات حاقدة ثم قال بصيغة األمر افتح مؤخرة
السيارة..
يتجرع جاسم املوقف بكل مرارة كما جترع املواقف السابقة لقد
اعتاد على هذه الوجوه .التي تسافر بك إلى عالم الوحوش ،عالم
الغابات.
تابع اجلندي أوام��ره ..حترك بسرعة وإال فرغت هذا املسدس
في رأسك.

القلب اجل�سور

األرصفة تعزف أحلاناً حزينة تتغلغل في أعماق جاسم توقظ
في داخله انتفاضة ترفض الطعن بجميع أشكاله يتجه بكل ما يحمل
في داخله من ثورة وغضب إلى منزل صديقه العقيد املتقاعد جاسم
الياسني الذي شارك في معركة املباركية يوم الثاني من أغسطس..
ثم انسحب إلى منطقة كيفان.
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جاسم الياسني رج��ل ُمحنك ذو رتبة عسكرية عالية رفيعة
املستوى لذلك اختير مسؤوالً عن منطقة السرة ،جاسم وصديقه
جاسم يجتمعان مع قادة عسكريني آخرين مثل اللواء فهد األمير،
املقدم ط�لال املسلم ،امل�لازم عبداللطيف الطاهر ،امل�لازم خالد
السمحان ،قال العقيد بصوت ارتوى من قهر الكارثة حتى الشبع،
حتى األلم قال :هذا أول اجتماع لنا نريد أن تعرضوا علينا أفكاركم
ومقترحاتكم.
قال صديقه جاسم :أقترح بأن يتم تشكيل فرقة حلماية بعض
املنازل غير املسكونة وأقترح أيضاً حماية منافذ منطقة السرة
وعددها أربعة منافذ.
قال أحدهم :نحتاج أيضا لتعاون أحد الضباط في وزارة الدفاع
معنا.
قال املطوع :سنقوم باالتصال باملالزم أول فهد الشامي.
قال املطوع :سنقوم بحث الشباب على االنضمام إلى فرقتنا.
ثم استطرد قائ ً
ال :ولكن العملية حتتاج إلى املال نهض العقيد
من كرسيه ثم ق��ال :سأقوم بجمع امل��ال من املقدم ط�لال املسلم
والعقيد محمد احلرمي.

القلب اجل�سور

قال جاسم :بنبرة حزن غير معهودة ..علينا أيضا أن نقوم بتوزيع
بعض النقود على األسر احملتاجة فظروف االحتالل صعبة جداً.
أجابه العقيد جاسم :جاسم معك حق ..سأقوم باالتصال برئيس
مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية ليقوم بهذه املهمة.
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قال املطوع :أنا متأكد بأنه سيوافق دون تردد ..فهو ال يقل عنا
وال ًء وحباً لهذا الوطن ،ولهذا الشعب الطيب.
الباب يطرق بقوة ..ال يطرق باليدين بل باألقدام.
يصرخ العقيد جاسم :تفرقوا ..تفرقوا بسرعة.

يدخل اجلنود وكأنهم س��رب من النسور اجلائعة يبحثون عن

فريسة ينقضون عليها.

ق��ام��ات ط��وي�ل��ة ،نحيلة ،هزيلة وبعضهم ذوو أج �س��ام ضخمة

وأصوات مرعبة.

قال أحدهم :نريد هوياتكم ..نريد أن نتعرف عليكم.

قال جاسم املطوع :بغضب شديد ..وبلهجة ال تخلو من التهديد

نحن ال نعترف بالهويات فنحن نعيش خلية واحدة كلنا يعرف بعضنا
بعضاً دون أن تكون هناك بطاقات رسمية أو هويات.
فنحن مالمحنا هي هويتنا ..أتفهمون يا ..أم ال؟
اخرجوا من هنا أفضل لكم..

اقترب منه اجلندي وأمسك بكتفه ثم قال :أجترؤ بأن تتحدث

معي بهذا األسلوب وأنت ال حتمل أي سالح.

شعر جاسم بأن الدم يغلي في عروقه فأبعد يد اجلندي بقوة

القلب اجل�سور

وبسرعة ثم ق��ال :نحن نحمل اإلخ��اء واحملبة ألننا نعيش في أرض
سالم ,ولكن عندما تكشرون عن أنيابكم املفترسة في وجه الوطن،
فإننا امل��وت وال��دم��ار .ضحك اجلندي ليكشف عن أسنان صفراء
متراكبة على بعضها فوق بعض ..قال :سنخرج ولكن شرط أن نأخذ

معنا بعض هذه األجهزة الكهربائية.

- 12 -

12/23/12 9:15:49 AM

����� ������.indd 12

فرح بقية رجال املقاومة بهذا احلل الوسط ..ألن لديهم خططاً

عسكرية يجب أن يقوموا بها الليلة فلذلك وافقوا على الطلب.
بقي جاسم غاضباً وأخذ يردد ..كالب كالب.

اطفئت األنوار ..بقيت غرفة جاسم مضاءة إضاءة خفيفة يجلس
ويلتف حوله رجال املقاومة وبعض الشبان.
قال :اآلن لدينا أسلحة قمنا بتجميعها من املخافر ومن وزارة
الدفاع ومتكنا من نقل بعض من األسلحة من منزل املقدم طالل

املسلم في منطقة بيان.

يتحدث وإمي��اءات وجهه تدل على الشجاعة التي تولدت من
فزع ،خوف ،من غصة في مجرى البلعوم ،غصة مباء يفترض أن
يكون عذباً ولكن األنانية وال��دن��اءة حولته إلى م��رارة وما أشدها
من م��رارة ..شقيق يغدر بشقيقه ،هذه هي الغصة التي ال تنهضم
يتحدث وهو يحتضن الوطن بني ضلوعه.

قال :سأقوم باحملافظة على هذه األسلحة وبإيداعها في منزل
أختي القريب من هنا وهو من املنازل غير املسكونة.
سأل أحدهم :ما نوع هذه األسلحة؟

القلب اجل�سور

قال :بنادق ذاتية ،رشاش استقالل.
الليل لم يعد سكوناً وهدوءاً ..إمنا قنابل ،دبابات ،أشباح تتوقع

أن تهجم عليك بأية حلظة ،وقع أقدام تنذر بالفناء ..فناء القومية،

الوحدة ،األمل ،األمنيات اجلميلة ،حلم الطفولة.
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يتوقف ج��اس��م ب��ره��ة عند منعطف ال�ط��ري��ق ،يسمع خطوات
اجلنود ..لقد حذره أصدقاؤه من خطورة الوضع في هذه الليلة..
فالتفتيش يسير على قدم وس��اق ,ولكنه أصر على توصيل النقود
لبعض األسر احملتاجة.
يطرق الباب طرقات متالحقة..
حجي عبدالله ..افتح بسرعة ..ميد يده ومعه بعض النقود يتسلم
احلاج عبدالله النقود ..شكراً يا ول��دي ..شكراً يسرع إلى السيارة
التي كانت تنتظره ..يلحق بهم جيب السيطرة العراقي.
يحاولون الهرب .ينجحون بذلك يصلون إلى املخبأ بأمان.
اليوم اخلامس من االحتالل الساعة الثالثة عصراً..
منطقة كيفان تقع حتت السيطرة العراقية.
ج��دران البيوت ،ج��دران امل��دارس تزخرف بعبارات الرفض..
رفض االحتالل ..ها هو يخط بالقلم العريض ..يعيش الوطن يسقط
صدام ..يعيش جابر ..الله أكبر ..الله أكبر ..يالحظ أن هناك جندياً
يخرج من إحدى الثكنات العسكرية املنتشرة في امل��دارس واملعاهد
وكليات اجلامعة.

القلب اجل�سور

يركب جاسم ال��دراج��ة النارية ..ويفر هارباً ثم يلحق به بقية
رجال املقاومة ..طلقات الرصاص حتاول أن تلحق بهم ..من املسدس
العراقي.
يصاب أحد الشبان إصابة بالغة ..يضعونه بالسيارة يسرعون به
إلى املستشفى يهمسون في أذن الطبيب من املقاومة :يهز الطبيب
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رأس��ه ..يفهم ماذا يقصدون ،ولكن اإلمكانات محدودة ،فاجليش
العراقي نهب وس��رق كل األدوات حتى حاضنات األطفال ،وعلى
الرغم من ذلك يسرع الطبيب ويُحضر املعدات الطبية املتوفرة لديه
فيحاول إنقاذ الشاب.
يلتف أصدقاؤه من رجال املقاومة ..سالمات ال بأس عليك..
ينصحهم الطبيب بأن يعودوا إلى منازلهم ،ويتعهد لهم بأنه سيقوم
بتوصيل الشاب املصاب إلى منزل ذويه حال حتسنه ..فهذا أفضل
له ولهم..
قال جاسم :الطبيب معه حق ..علينا اآلن أن نتفرق ونعود إلى
منازلنا حتى ال نعرض حياة الشاب للخطر.
يتأوه الشاب املصاب ..يردد ..أريد أن أموت في سبيل الوطن..
في سبيل الكويت ..حبيبتي الكويت ..يضع الطبيب يده على جبينه
ثم يقول :اهدأ يا بني ..ستقوم بالسالمة إن شاء الله فالوطن مازال
في حاجة ماسة لك وألمثالك األبطال.
أخذ يهذي ..يردد( ..وين الربع؟)( ..وين الربع؟) ..قال الطبيب
ستتحسن حالتك وستلحق بهم إن شاء الله.

القلب اجل�سور

يأتي املساء يبحث عن قهقهات الصبية الذين اعتادوا أن يلعبوا
هنا في الساحات املخصصة للعب في منطقة السرة وبالتحديد
في قطعة  6لم يجد إال ضوءاً خافتاً يأتي من نافذة منزله ،يخبرنا
مبوعد االجتماع ،كم كان الوطن ،األرض ،األطفال ،العجائز بحاجة
ماسة إلى هذا االجتماع الذي يعقد في كل مساء لرجال املقاومة
وعلى رأسهم ،هز بوجهه القمحي وشعره األسود الذي تطرزه بعض
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اخلصالت البيضاء ..جاسم املطوع ..عرف عنه أنه عنيد عند الرياح
القوية العاصفة التي ترفض اخلضوع واالستسالم.
ق��ال امل �ط��وع :ف��ي ه��ذا االج�ت�م��اع أود أن أخبركم بأني متكنت
من معرفة كيفية إعداد قنابل املولوتوف على يد نقيب في اجليش
الكويتي باإلضافة إلى خبرتي في استخدام السالح فلقد تدربت على
استخدامه في فترة التجنيد.
إنصات ،اهتمام ،متابعة ،صمت ،الكل يتابع ما يقول باهتمام
شديد.
تابع :وأريد أن أخبركم أيضاً بأننا انضممنا إلى مجموعة املقاومة
في الرميثية .ثم أردف قائال متسائ ً
ال:
 ما بكم قلقون هكذا؟ ..هل أنتم خائفون يا رجال؟قال أحدهم :نحن قلقون على صديقنا املصاب.
قال :ال بأس عليه إن شاء الله ..وإذا انتقل إلى جوار ربه فهنيئاً

له الشهادة.

اس �ت �ط��رد ق��ائ�ل ً
�ا :وع �ل��ى ك��ل ح ��ال س��أق��وم ب��زي��ارت��ه ب �ع��د هذا
االجتماع.

القلب اجل�سور

قاطعه أحدهم :ال ..أنت مراقب وهذا خطر عليك وعليه ،ملاذا ال
نرسل أحداً من أقربائنا البعيد عن الشهبات؟
قال جاسم :وهو كذلك .اقتراحك جيد.
واآلن سنقوم ب��إع��داد القنابل واملتفجرات .وبعد ذل��ك سنقوم
مبهاجمة السيارات التي حتمل العراقيني والقادمة من العراق.
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احلافلة تعبر الطريق تضم في أحشائها مئتي شخص تقريباً.
ج ��اءوا ك��احل�ش��رات ال �ض��ارة التي تنوي أن تبث سمومها في
شراييننا الطاهرة والنقية ،التي تنوي أن تقلع األش�ج��ار القوية
الواقفة من جذورها املطوع إحدى هذه األشجار التي تقف حاجزاً
قوياً ضد تصرفاتهم الرعناء ،احلمقى ،هو السور الواقي الذي
يخيب آمالهم ،صرخات مدوية ،انفجار ،حريق يتصاعد من احلافلة،
تصبح كالرماد ،الذعر ،اخلوف يدب في صفوف العدو ،صيحات
النسوة ،الله أكبر ،الله أكبر.
تعطر األجواء تطمئن القلوب املجروحة ،حريق ،رماد ،انتصار،
شعور بالفخر يبني صروحاً من املعنويات داخل أعماق الكويتيني،
إحساس بالقوة واألخذ بالثأر.
ولكن وضع جاسم ومجموعته أصبح أكثر خطورة من ذي قبل.
الشكوك تدور حوله ،العيون الفاجرة تراقبه.

القلب اجل�سور

اغتسل وجه جاسم بالعزة والكرامة وارتدى ثوب البطولة ولكن
ظل يبحث عن الفجر الذي سرق منه في أثناء الغفوة والصحوة،
اليزال هناك حق يجب أن يُسترد ،حان الوقت ليكون جاسم قاهر
عنفوان الشر ،قاهر الظلم ،سيبحث عن هذا الفجر إلى أن ينشر
ضياءه ويترك نهره يروي العطشى ،ولن يترك األيدي القذرة تدنس
روافده ،هكذا تدخل األسماء اخلالدة التاريخ ومن هذا الباب.
الشمس تتقيأ مرارة وتغرق بها التراب فيزداد اصفراراً ،يفور
الطني قهراً ،أنامله تفيض على خيوط الفجر الضائع املنغمسة في
أمل رحيل األزمة وعودة ابتسامة طفل رضيع يبحث عن صدر أمه
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القلب اجل�سور

لينقذه من اجلوع من املصير املعتم ..أزمة الضمير الغائب ،احلاضر
الذي استدعى كل هذه الظلمة في وسط نهار مشرق على كل العالم
ماعدا عالم الطاغية املطلي بالسواد واحلقد يجتر عقده ليغذي
بها عقله الباطن فيزداد جنوناً في خلق الكوارث واملآسي للشعوب
املساملة ..نهض جاسم من مكانه قال بصوت مرتفع :ال ..ثم ال..
لن نكون فريسة سهلة لهم ..سنقاوم ولن نتردد مهما بلغت درجة
التعذيب.
ثم تابع وهو يشرب املاء :الليلة سنقوم بتنفيذ عملية فيها شيء من
اخلطورة ولكنها إذا جنحت فإننا نكون انتقمنا منهم أشد انتقام.
استطرد قائال :اليوم العملية ستتم في منطقة اجلابرية حيث
أثبتت التحريات أن هناك جنوداً يقيمون في املدرسة اإليرانية.
أدار وجهه إلى اجلماعة التي جتلس على ميينه قال :أنتم عليكم
املراقبة ..ثم التفت شماالً ق��ال :وأنتم عليكم متهيد الطريق ..أي
تقومون بإشغال جنود السيطرة باحلديث عن حياتهم العامة وعن
السجائر التي يدخنونها ويفضلونها وهكذا ..وعندما تشعرون بأن
الطريق ممهد ترسلون لنا الشفرة اخلاصة بذلك.
وأنا سأقوم بعد ذلك بوضع املتفجرات املوقوتة انتصب واقفاً ثم
قال :مفهوم يا جماعة.
جاء الصوت اجلماعي ..مفهوم ..وكل شيء «أوكي»
يرتدي ثيابه اخلاصة بالعمليات ..ويراجع التعليمات التي أخذها
من املهندس باجليش ،يعطي اإلشارة للفرق أن يتوزعوا حسب اخلطة
املرسومة .الليل يتعاون معهم فيغرق املدينة بالظالم ويساعد على
تخبئتهم.
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تقف املجموعة (ب) ..تتحدث مع اجلنود املنتشرين هنا وهناك
جاسم يخطو خطوات ثقيلة مسكونة بثبات األقدام يدلف من الباب
اخللفي للمدرسة ..يضع القنابل في القمامة يفر ه��ارب�اً ..أخذ
يحدث نفسه:

القلب اجل�سور

حلظات ويتم االنفجار..
تابع حديثه مع نفسه :هذه الليلة يجب أن نتفرق وكل واحد
يذهب إلى بيته.
يجب أن أتصل بهم ألخبرهم بذلك.
يتلذذ جاسم بسماع خبر االنفجار ،فلقد جنح في خلق اخلوف
والفزع في صفوف اجليش العراقي وأيقنوا أنهم يتعاملون مع أبطال
شجعان قادرين على أن يردوا الكيل كيلني.
ه��دأ ج��اس��م وتنفس ال�ص�ع��داء ون�ظ��ر ح��ول��ه ف��وج��د أن��ه سطر
على جبني الوطن أعظم قصة كفاح في التاريخ الذي شوه سطوره
الطاغية بهذا الغزو الغاشم على أشقائه وجيرانه.
يستلقى جاسم على السرير يداعب القلق والقلق يداعبه فلقد
أصبحا أصدقاء منذ فجر الثاني من أغسطس ..قالت زوجته :ملاذا
ال تنام يا جاسم ؟ ..لقد تعبت كثيراً فعليك بالراحة ولو بضع دقائق،
حتى تستطيع أن تفكر جيداً بالعمليات األخرى.
ق��ال وه��و يتنهد :املهم أن األط�ف��ال ال يشعرون بشيء حاولي
العمل على تهدئتهم وإبعاد شبح اخلوف عنهم.
قالت :أطمئن يا جاسم سأعمل كل ما في وسعي لبث األمان
في قلوب الصغار.
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قال :ما رأيك لو أني ابتعدت عن البيت بضعة أيام حتى تهدأ
األجواء ثم أعود منعاً إليذائكم يا عزيزتي؟
ق��ال��ت :ال ..أرج� ��وك ..وج ��ودك مهم ف��ي البيت ون�ح��ن نفديك
بأعمارنا.
غلب عليه النعاس من شدة التعب واإلرهاق وعلى الرغم من ذلك
اليزال يفكر في مهمة جديدة وفي أحوال بعض األسر وخاصة أسرة
الشاب املصاب وتفاعلهم مع اخلبر.
جاء اخلريف ليجد أننا لم نعدكما كنا ،جاء يبحث عن رائحة
البحر الزفرة ،املنعشة التي تساهم في رسم لوحة املاضي وجتسيد
صورة األجداد.
السحب س ��وداء تُعبر ع��ن ح��زن�ه��ا ،تطل على ش ��وارع الكويت
وبالتحديد منطقة السرة التي تلوك القهر كبقية املناطق .تنبش،
تبحث عن األمن الذي ضاع بسبب شهوة الدماء والقتل التي يتصف
بها جنود االحتالل.

القلب اجل�سور

الساعة تدق تك تاك تك تاك .ميتزج رنينها مع أنات صديقه
الشاب التي مألت حواسه ،غذت شعوره القومي ،أسرع إلى عائلة
الشاب فسألهم عنه ..قالت والدته :احلمد لله..لقد شفي ..وهو اآلن
يُصلي ..إذا انتهى من الصالة فسيلحق بكم.
اطمأن جاسم وأكمل مشواره البطولي.
اليوم الثاني من سبتمبر وه��ذه امل��رة الثانية التي تنطلق فيها
أصوات النسوة من أسطح املنازل مدوية الله أكبر ..الله أكبر ..رجاء،
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توسل إلى الله ،القوة تكبر ،البطولة تنمو ،تترعرع في ظل اإلميان
تصبح شيئاً مفزعاً ،مخيفاً لهم ،لهؤالء األوغاد فيفتحون رشاشاتهم
على األب��ري��اء ،يعتقلون املصلني من املساجد ..البراءة متوت كما
ميوت الزنبق والياسمني.
وقف جاسم يرنو إلى األفق البعيد يستفزه قرار وقح تولد من
رحم احلقد واالضطهاد ..اليوم  9/25آخر موعد لتبديل البطاقة
املدنية  -ويوم  1990/9/19آخر موعد لتبديل اجلنسية الكويتية.
يا له من قرار يتوافق متاماً مع أرواحهم النجسة الشريرة ..قال
جاسم بكل إصرار ..سنعيش كويتيني وسنموت كويتيني ،أؤكد لكم
بأن مليون كلب ال يستطيع أن يصادر جنماً واحداً في السماء.
أشرق الصباح وأخذ يطلي الكون باللون الفضي الرائع حتى
هذه الصالة الكبيرة بدأ يتسلل إليها اللون الفضي من خالل النافذة
املفتوحة ..جرس الباب ي��رن ..وي��رن .ويفتح جاسم وإذا بشخص
غريب املالمح ..ولكنه أثبت أنه كويتي ..قال جاسم :أهال وسه ً
ال
تفضل ..دخل وهو يتفحص املكان ..حركاته تثير الشك.
فسأله جاسم :ما هو طلبك؟
قال بإمياءات مريبة ،مخيفة..

القلب اجل�سور

أريد سالحاً ..ألحمي نفسي وأحمي عائلتي.
لم يتردد جاسم ..فنهض من مكانه واجته إلى الداخل حلق به
زميله ..خالد سالمة..
قال خالد :أنا لست مطمئناً لهذا الرجل على اإلطالق.
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قال جاسم :أنا كذلك ..لذلك لن أسمح له بأن يطلع على مكان
األسلحة.
ثم استطرد قائ ً
ال:

علي املساعدة ،لذلك سأقوم مضطراً
ولكن واجبي كمواطن يحتم ّ

بإمداده بالسالح.

قال خالد :أرجوك ..كن حذراً معه إلى أبعد حد.

قال جاسم :ال تخف ..كن مطمئناً يا خالد.
مد يده وسلمه بندقية ذاتية مع مخزونها.
سأله الرجل بخبث:
هل أنتم مقاومة؟

تلعثم جاسم :ثم أج��اب ..نعم ..نحن رجال مقاومة عض خالد
على شفتيه ندماً على هذه الصراحة ثم أعطى جلاسم إشارة بتوقف
إجابة ألي سؤال آخر.
خرج الرجل من املنزل ..فترك رجال املقاومة يتساءلون عن حسن
نيته ومباذا يفكر وهل هو أهل للثقة أو ال؟
متر األيام واخلوف والهلع بدأ يدب في صفوف الطاغية.

القلب اجل�سور

ضجيج الدبابات وعوي الكالب يقتحم جدران ديوانية الروضان
في منطقة السرة ..التي تضم رجال املقاومة ومن ضمنهم جاسم
البطل الشجاع الذي أثبت أن الكويتيني عند الشدائد سيوف وخناجر
في رقاب كل من تسول له نفسه االعتداء على شبر واحد من هذا
الوطن.
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وأن الشعب الكويتي ليس شعباً مترفاً غير قادر على حماية
نفسه.
قال أحد رجال املقاومة:
ه��ل اس�ت�ط�ع��ت أن ت�ت�ع��رف ع�ل��ى ال�ش�خ��ص ال���ذي أخ ��ذ منك
السالح.
ق��ال ج��اس��م :ن�ع��م ..إن��ه عسكري سابق ق��ال أح��ده��م ويدعى
عبداللطيف الطاهر:
هل أنت واثق منه.
قال جاسم وهو يتكئ على األريكة..
بصراحة ..لست متأكداً من صدق نواياه.
قال عبداللطيف :إذن ملاذا ال تقطع صلتك به.
قال جاسم :فكرت بذلك.
قال عبداللطيف :أنصحك بترك هذا املكان لفترة معينة...
قال جاسم :هل أنت متأكد بأنه مواطن غير مخلص إلى هذه
الدرجة؟
هز رأسه عبداللطيف بألم وحسرة ثم قال:

القلب اجل�سور

لألسف ...نعم
قال جاسم :وما الدليل على ذلك؟
قال عبداللطيف :لقد رأيته يتردد على اجلنود العراقيني في
املخفر.
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ثم قال مقاوم آخر :بل هناك أكثر من ذلك ،فلقد شاهدناه يشتري
لهم بعض احلاجات من اجلمعية ..فننصحك بسحب السالح منه،
اشتد غضب جاسم ،فنهض وذهب مسرعاً إلى منزل هذا الرجل،
وطلب منه أن يرد السالح وعندما رفض هذا الطلب ،سحبه منه
بالقوة وع��اد إل��ى م�ق��ره ...تتصارع في رأس��ه األف�ك��ار ،أخ��ذ يحدث
نفسه قائ ً
ال:
أيعقل أن يكون هناك إنسان في هذا الكون يسمح له ضميره أن
يخون أهله ووطنه ،يا إلهي ...أي عقاب يستحقه هذا الوغد الفاسد،
الشرير.
ليس هناك شيء أثمن وأغلى من الوطن.
الشعوب تُفنى ويبقى الوطن ..بدمائنا وأرواحنا نرفع علم الوطن
عالياً.
وه��و مستلق على السرير ،سمع الباب اخلارجي يضرب بقوة
وبسرعة ..يفتح جاسم الباب ..يدخل بسرعة أحد رجال املقاومة..
يقول ..بكلمات متقطعة ..يلهث هيا يا جاسم تصرف بالسالح بأية
طريقة ثم اترك املكان بسرعة فلقد أثبتت التحريات بأن الشخص
العسكري ..قام بتبليغ اجلنود العراقيني عن أسمائنا وأماكننا ..فعلينا
أن نهرب وباألخص أنت يا جاسم هيا أسرع ..أسرع..

القلب اجل�سور

قال جاسم بشجاعته املعهودة:
س��أق��وم ب��إت�لاف القائمة التي تضم أس�م��اء وعناوين الضباط
وغيرهم من أعضاء املجموعة ولكن لن أخ��رج من منطقة السرة،
أتفهمون؟ لن أخرج من منطقة السرة؟..
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قال أحدهم:
ولكنك بهذا اإلصرار ستعرض حياتك للخطر.
قال جاسم :ال يهم ..املهم أن أرفع رأسي عالياً دون خوف أو
تخاذل ..سألقنهم درساً لن ينسوه ..لن أسمح بزرع أفكار الفزع في
نفوسنا..
قال أحد رجال املقاومة:
 55أل��ف جندي مدعمون بحوالي  423دب��اب��ة و  216قطعة
مدفعية ميدان و  144طائرة ،نحن ماذا منلك؟
قال جاسم:
نحن شعب مسالم ،نعيش كلنا أسرة واحدة ،ال فرق بني حاكم
ومحكوم نردد ونؤمن أننا كلنا للكويت والكويت لنا لذلك لسنا بحاجة
أن نتعلم أو نتزود بالسالح الثقيل ولكن أقول وأكرر على مسامعكم
يا إخواني بأننا بعون الله وبهمتكم وإخالصكم سنؤكد للجميع بأننا
أصحاب حق ولن يتردد أحد مبساعدتنا والوقوف معنا وسنكون
قادرين على مواجهة أية قوة كانت.
املهم أن تكون لدينا ثقة بالله تعالى وبأنفسنا.

القلب اجل�سور

عقارب الساعة تدور بحركة دائرية ،ينظر لها جاسم يتساءل..
يا ترى ماذا حتمل الساعات القادمة من مفاجآت وأحداث ..الساعة
تشير إلى الثالثة والنصف عصراً يلتفت مييناً ،ينظر إلى الرزنامة..
بجد ،ويقرأ التاريخ  /30أغسطس  ..1990ثمانية وعشرون يوماً
مضت على االحتالل..
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وعمليات التفجير مازالت مستمرة ،يدير رأسه نحو النافذة فيرى
السيارات العسكرية تطوق املنزل بشراسة الوحوش الضارية صرخوا
بأعلى صوتهم املرعب ..أين جاسم ..قابلهم ..جاسم بثقة واطمئنان..
قال :أنا جاسم املطوع:
التفوا حوله وربطوا يديه بغترته ثم بدأوا بعملية التفتيش صرخ
الشهيد بأعلى صوته لينبه زوج�ت��ه التي كانت مشغولة بتنظيف
املنزل.
هدى ..ارتدي حجابك حاالً..
أسرعت هدى وارت��دت حجابها مندهشة من هذه املعاملة غير
اإلنسانية..
احتضنت أطفالها وأدخلتهم إلى إحدى الغرف خوفاً عليهم.
خرجت من الغرفة ووقفت أمام الضابط بكل شجاعة فسألته..
ما سبب اعتقال زوجها.
استمر اجلنود بالتفتيش عن األسلحة..
لم يجدوا شيئاً وعلى الرغم من ذلك مت االعتقال بقيت هدى
تسأل وتسأل عن سبب االعتقال قالت:
ما هي تهمة زوجي التي بسببها اعتقلتموه؟

القلب اجل�سور

قال الضابط املترهل بصوت غليظ متحشرج:
زوجك متهم بحيازة األسلحة ..أفهمت..
قالت :ولكنكم قمتم بتفتيش املنزل ولم تعثروا على أسلحة إذن
هو بريء من هذه التهمة.
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تابعت القول وعيناها تواصالن التحديق في املسدس الذي
يحمله بيده ويصوبه نحو جاسم ،خائفة وهذا اخلوف ولد لديها
شعوراً باالحتقار لهذا اجلندي القذر..
تتطلع إلى وجه زوجها جاسم بإعجاب شديد إلخالصه وحبه
لوطنه وهي تعيش هذا التضاد وه��ذا التناقض بني الشخصيتني
اللتني أمامها سجدت إلى الله تعالى ،حمداً وشكراً على هذا الرجل
الشجاع الذي وهبها إياه وجعله أباً ألطفالها ..وطلبت من الله أن
يُلهمه مزيداً من الصبر واجللد والقوة والثبات.
مت االعتقال بتهمة دفاعه عن شرفه ووطنه ،بتهمة والئه وانتمائه
ألرضه ،بتهمة اإلخالص املفرط والوفاء الزائد عن احلد.

القلب اجل�سور

الغرفة معتمة ورائحتها اخلانقة تشبعت برائحة اجلنود الزفرة
التي تنبعث من أجسادهم ،متتزج بدخان السجائر الذي مت سلبه
ونهبه من احملالت التجارية واجلمعيات التعاونية ،مما يساعد على
استفزاز احلواس ،فيصرخ جاسم ..أطلقوا سراحي يا كالب أطلقوا
سراحي ..يهمس الضابط في آذان اجلنود ..ويبدؤون بالتشاور
كاجلرذان في سلة الزبالة ..ينظر لهم جاسم مبقلتني ذابلتني ولكن
يشع منهما اإلصرار والتحدي واالستمرار على املواجهة واحملافظة
على الشموخ والكبرياء.
يقترب منه اجلندي يركله برجله ..ثم يقول:
عليك أن تعترف وتذكر بقية أسماء زمالئك في املقاومة.
رفع جاسم رأسه قلي ً
ال ثم قال بصوت خافت متعب:
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ابتعد عني يا غبي ..يا غبي..
قال اجلندي مندهشاً :كيف جترأ وتقول يا غبي أنت لست خائفاً

من مضاعفة التعذيب لك.

قال جاسم :ألم أقل لك إنك غبي ..غبي..
واصل جاسم :أنا كويتي واخليانة ليست من طبعي ..فحتى لو
كان هناك أسماء فلن أدلي بها وها أنا أمامكم عذبوني كيفما شئتم
فتعذيبكم أهون لي من غضب الله والضمير..
قال الضابط وهو يرفع حاجبيه إلى أعلى بغضب شديد ،استعملوا
معه السلك الكهربائي رمبا ينصاع إلى أوامرنا ويعترف.
قام جاسم بحركات هستيرية لرفض هذا التعذيب.
ه��دأت األوض��اع وب��دأ اجلنود يغيرون معاملته تدريجياً وبدأوا
يخففون عنه التعذيب شيئاً فشيئاً إلى أن توقفوا نهائياً.
دخل الضابط :قال:
لقد أثبتت التحريات بأنك حقاً ب��ريء لذلك سنقوم باإلفراج
عنك.

القلب اجل�سور

لقد بدا األمر غريباً جداً بالنسبة جلاسم ولم يخطر في باله
بأن الرائد استلم غسالة كهربائية من زمالئه مقابل اإلفراج عنه ،لم
يخطر في باله بأنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من اخلسة والنذالة.
ال يهم كل ذلك املهم عند جاسم أن يكون ح��راً طليقاً ليواصل
عمليات املقاومة وينتقم للشعب من هذا الظلم.
اجلو ال يزال رمادياً ال يوحي بالتفاؤل.
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ولكن ه��دى زوج��ة جاسم حت��اول أن تلملم خيوط األم��ل من
ابتسامات األطفال النائمني.
املنتظرين ن�ه��اراً آخ��ر أجمل وأح�ل��ى حتمله شجاعة والدهم
وزمالئه إليهم وعن قريب.
يعود جاسم إلى منزله متعباً مرهقاً يرقد في فرشه ليرتاح
قلي ً
ال.
ولكن هيهات أن يرتاح فيبدأ يفكر بهذا الصديق اخلائن الذي
ساعده وأمده بسالح وحاول إقناعه باالنضمام إلى رجال املقاومة
وبعد ذلك يطعنه من اخللف ويخبر اجلنود عن عنوانه وعن حتركاته
يا له من حقير يستحق الشنق.
شرايينه متشبعة باإلجرام ..كيف عاش على هذا التراب وفوق
هذه األرض الطاهرة ،يدنسها بقذارته.
لقد حذروني منه كثيراً وكنت أش��ك بإخالصه ولكن لم أكن
أتصور بأنه إلى هذه الدرجة من النذالة .الوغد ..بودي لو أسحقه
كاحلشرة حتت أقدامي ..إنه حقاً حشرة سامة قاتلة.
وضعت زوجته يدها على جبينه ثم قالت:

القلب اجل�سور

احلمد لله على السالمة :أنت اآلن أفضل من الساعات األولى
للصباح.
ساعدته على التخلي عن مالبسه الثقيلة لكي يرتاح وأخذت
تطهر آثار التعذيب املنتشرة على جسده مبا توفر لديها من معدات
للطوارئ املوجودة في صيدلية املنزل.
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يتأوه من شدة األلم.
قالت بتهكم :يا إلهي ..ما هذا اإلجرام؟
قال جاسم:
أتعرفني مباذا أفكر؟..
قالت :مباذا يا عزيزي؟..
قال :بهذا الشخص الذي خان األمانة وخان وطنه قبل أن يخون

العشرة..

قالت :إن الله له باملرصاد ..الله ميهل وال يهمل فحتماً سيأخذ
جزاءه من الله أوالً ومن القضاء ثانياً ثم أخذت تتأمل وقالت :كم أنا
سعيدة بك وفخورة برجولتك ،إن هذه اجلراح مبثابة وسام نفتخر به

ويشرف ماضينا وحاضرنا ويطرز مستقبل أطفالك.

قال :الوطن محتاج لنا يا هدى ..حان الوقت لنفديه بأرواحنا
لنرد له بعضاً من عطائه الفياض واملستمر لنا وألجدادنا وألحفادنا

وألبنائنا.

قالت :هنيئاً للوطن بك وبأمثالك من أبنائه البررة.

القلب اجل�سور

قال :هذا واجبنا يا زوجتي العزيزة ..الله يقدرنا على أدائه على

أكمل وجه.

قالت :ملاذا ال حترك يدك اليسرى.
قال :ال أستطيع  ..ال أستطيع
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اكتشفت هدى أن يده مشلولة ..حاولت أن تعرضه على الطبيب

فباءت محاوالتها األول��ى بالفشل ولكن عندما استعانت بأهلها
وبزمالئه ،نقلوه إلى املستشفى .لقد سرق ونهب جنود االحتالل كل

األجهزة واألدوية املتاحة ولم يبق إال القليل وغير الصالح لالستعمال

الطبي ،لذلك لم يتمكنوا من عالجه العالج اجليد.
بقيت يده مشلولة.

وجد أطفاله عزتهم وكرامتهم تتجسد في هذه اليد املشلولة.
وجدوا أنها لوحة رائعة من اجلمال حتكي لألجيال قصة كفاح

مشرفة ،تعبر عن قوة إرادة وحتد وداللة واضحة على أن الكويتيني
ول��دوا أح��راراً وسيموتون أح��رراً ول��م يأتوا من رح��م االنكسار أو

التخاذل.

هذه احلياة األبية ..أخ ٌذ وعطا ٌء ..وجهاد من أجل رفعة الوطن

وبناء سور قوي من التآخي والتضحيات حلمايته من األطماع.

أقبل أصدقاؤه وزم�لاؤه  ..استأذنوا زوجته في الدخول إلى

غرفته.

القلب اجل�سور

أح��اط��وه باحلب واحل �ن��ان وااله�ت�م��ام وال��رع��اي��ة  ..شعر بقوة
الترابط التي جتمعهم مما جعله أكثر اطمئناناً.
قال أحدهم:
لقد دبرنا في غيابك عمليتني تفجيريتني في مكانني يضمان
عدداً كبيراً من اجلنود
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قال جاسم :فيكم البركة يا عيون الوطن وأنا متأكد من إخالصكم
وتفانيكم في خدمة هذه األرض.
قال آخر:
نحن نرى أنه من األفضل أن تغادر منطقة السرة والسيما أن
هناك مكاناً آخر مناسباً أكثر لك وبعيداً عن أنظار اجلنود ،ففيه
أمان أكثر ونستطيع أن نتشاور ونعقد االجتماعات ونحن مطمئنون
إلى حد ما ..ما رأيك بهذا االقتراح ،قال جاسم بصوت متقطع:
ال ..أنا لست معك بهذا الرأي ،فالبقاء هنا أفضل ،ال أريد أن
أشعر في حلظة من اللحظات بأني جبان وغير قادر على املواجهة..
ال ..أرجوكم ..سأبقى هنا وسنعمل كخلية نحل بتعاون وتفاهم والله
معنا.
ق��ال آخ��ر :ولكن ال��وض��ع هنا فيه خ�ط��ورة عليك ونحن بأمس
احلاجة لتعليماتك وحثك املتواصل لنا.
قال جاسم :سننقسم إلى مجموعات كالعادة.

القلب اجل�سور

هناك مجموعة تراقب الطريق ..ومجموعة تحُ ضر السالح..
ومجموعة تقوم بإعداد القنابل وهكذا لقد اعتدنا على هذا املكان.
قالوا جميعاً :اآلن سنتركك ترتاح ونعود لك غداً إن شاء الله..
دخلت زوجته وهي حتمل كأس العصير ..قالت :ال تفكر كثيراً يا

جاسم ..أنت اآلن متعب ..عليك بالراحة اجلسدية والفكرية ..حتى
تستعيد نشاطك وصحتك.
قال جاسم :لقد نصحوني مبغادرة املكان حتسباً ألي اعتقال
آخر ..أو هجوم مسلح على املنزل.
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علي يا هدى ..وأرى أنه يخالف مبادئي.
وهذا صعب ّ
قالت هدى مترددة بعض الشيء:
أنا شخصياً أوافقهم الرأي ،فمن األفضل تغيير املكان ولو أنك
ستكون بعيداً عنا ولكن سنتحمل فراقك املؤقت أفضل من فراقك
إلى األبد أو بقائك مع هؤالء املجرمني أال يكفي ما سببوا لك من
أذى وتعذيب يا جاسم.
قال :ال ..لن أغادر مكاني مهما كانت األسباب.
قالت :اهدأ اآلن ومن ..وغداً سنجد احلل بإذن الله تعالى.
قال بكل إصرار :ال يا هدى ..لن أغادر مكاني ..أفهمت؟
الحظت أنه تضايق كثيراً من هذا االقتراح.
فحاولت إكساب املوقف شيئاً من املرونة .والتخفيف عنه
قالت :نحن نطلب منك ذلك من منطلق حرصنا الزائد عليك
وأنا بصراحة غير مطمئنة لوجودك هنا ..ولكن إذا كنت ترى غير
ذلك ..فال تغضب يا عزيزي ..املهم أن ترتاح اآلن وتنام.
قال :أنا آسف يا عزيزتي ..كم يغضبني مثل هذا الطلب.

القلب اجل�سور

سخونة األوضاع تزيد من درجة احلرارة التي تبدأ تخف عاد ًة
في مثل هذا الشهر من كل عام ..اليوم التاسع من شهر سبتمبر..
واحلافالت التي تعج باجلنود واملدنيني العراقيني تلقي بثقلها على
األرصفة ،فيزداد اجلو اختناقاً.
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جاسم يترقب مداهمتهم في أية حلظة ..فجاءت هذه اللحظة
ثقيلة تُضفي بلونها األسود مزيداً من احلزن على هذه األسرة الطيبة..
يُنادي الضابط بصوت غليظ جاسم ..جاسم ..تعال إلى هنا ..يزجره..
ملاذا أنت تقف هناك؟ تعالى إلى هنا بسرعة ..بسرعة ..هيا اربطوا
يديه بسالسل وأدخلوه السيارة يصرخ والده ..اتركوا ابني ..اتركوا
ابني الله ال يجزيكم خيراً ..أيها الوحوش املفترسة.
اقترب والده من املالزم بخطوات بطيئة ثم قال:
ماذا تريدون مقابل أن تطلقوا سراحه؟
دفعه بقوة وألقى به على األرض..؟
نظر لهم جاسم نظرة احتقار ألنهم لم يحترموا شيخوخة والده
املسن..
متتم قائ ً
ال :كالب ..كالب ..أوغاد ..أوغاد..
يسير وهو منهوك القوى حتت شمس اليوم التاسع من سبتمبر
إلى هذا املصير املجهول املعلوم في نفس الوقت.
إميانه القوي بقضيته الوطنية وبأن الله تعالى يبارك له خطواته
يخفف عنه قلي ً
ال من شدة الوطأة.

القلب اجل�سور

شعوره بأنه يُعتقل ألنه بطل ،يرفض االنصياع ويرفض االحتالل
ميده بالراحة والطمأنينة.
أربعة رج��ال من السيطرة يزجون به في ه��ذه الغرفة املظلمة
املشبعة بالرطوبة ..ورائحة اجلرذان واألكل الفاسد ..بصق جاسم
على األرض وشعر برغبة بالتقيؤ ..شعر بدوار في رأسـه ثــم وقــع
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على األرض تسارعوا إلنقاذه ،ليس بدافع االنسانية وإمنا ألن بقاءه
حياً مهم بالنسبة لهم ..فهم يريدون أن يعرفوا منه بقية أسماء
رجال املقاومة.

جاسم يدرك ذلك متاماً ..ويدرك أيضاً بأنهم لن يتركوه يستشهد

دون أن يتلذذوا بتعذيبه وبانتهاك كل حقوقه كإنسان.

انتعش قلي ً
ال ،فرفع رأسه وإذا به يرى أمامه أدوات التعذيب..

والعصا والسلك الكهربائي واآللة اخلشبية للضرب ،عصا مطاطية..

هراوة كهربائية.

يبدأ بقراءة بعض السور القرآنية القصيرة سراً.
يحاول أن يهرب من هذا املنظر املؤذي للعني والنفس.
ميسكه اجلندي بقوة من كتفه ثم يهزه بعنف ويقول له بلهجة

التهديد املرعبة:

عليك ،أن تعترف هذه املرة بكل التفاصيل وتذكر لنا كل األسماء
التي تعمل معك في املقاومة واال فسنلقنك درساً لن تنساه.
استطرد قائ ً
ال وهو ميسك إحدى أدوات التعذيب أعتقد بأنك

جربت هذا السلك الكهربائي في املرة السابقة ولديك علم بقسوته

القلب اجل�سور

وكم هو مؤلم؟ ..هل ترغب في إعادة هذه التجربة مرة ثانية.

يتحدث وجاسم صامت تسقط عليه الكلمات كاحلمم البركانية

ولكن حبه للكويت يعمل كاملضاد احليوي ضد االستسالم ،ضد
الرضوخ ألوامر الطغاة.
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القلب اجل�سور

السلك الكهربائي يحرق جسده الطاهر النقي الذي تفوح منه
رائحة املسك والعنبر.
رائحة العزة والكرامة.
يتألم ،ي �ت��أوه ..أخ��ذ يصرخ بصوت خ��اف��ت ،ضعيف ،وبكلمات
متقطعة ك�ف��ى ..ك�ف��ى ..إج��رام �اً ي��ا مجرمون ي��ا أع��داء الله واألمة
العربية ،ألم تعرفوا جاسماً بعد؟ ..لن أعترف ،وليس لدي أسماء
حتى أذكرها ..كل الشعب الكويتي سيقاومكم حتى تندحروا مهزومني
بعون الله تعالى ثم أخذ ي��ردد ..الله أكبر ..الله أكبر يأتيه صوت
اجلنود ..صوت الباطل يقول له:
ال تفتح فمك بكلمة واحدة ..ملاذا هذه التكبيرات هل نحن جنلس
في املسجد ..؟ قال جاسم :ملاذا يزعجكم ذكر الله؟ ..أتعرفون ملاذا؟..
ألنكم ظاملون ..متجبرون وسينزل عليكم عقاب الله قريباً ..قريباً
وعاد يردد الله أكبر ..الله أكبر على كل جبار معتد.
توالت اللطمات على خديه األمين ثم األيسر ،حتى تورم وجهه
واحمر على الرغم من كل هذا العذاب والقهر إال أنه أبى أن يدلي
حتى بحرف واحد من أسماء زمالئه واملشاركني في عمليات املقاومة
ليسجل بذلك أروع صور البطوالت والتفاني وامل��روءة واإلخ��اء وهو
بذلك أسس أهم مدرسة لتعليم معنى الوطنية ولترسم مواصفات
املواطن املثالي.
ق��ام وال��ده بجهود مضنية وق��دم الكثير من ال��رش��اوي من أجل
اإلفراج عنه ،فتم إطالق سراحه بعد أن سلبوا منه صحته وعافيته
ولكنهم لم يستطيعوا بكل ما أوتو من قوة أن يسلبوا إرادته وعزميته
وشرفه ووالءه ،فعاد إلى أهله بجوهره الثمني وبعقله الرزين.
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لقد جنحوا في تعذيب جسده ولكنهم أخفقوا إخفاقاً ذريعاً في
تدنيس ضميره ،فلم يصلوا إلى حتقيق هدفهم ورغبتهم الدنيئة..
بقي جاسم البطل املغوار.
ج��اء الصباح ليمنح أم� ً
لا جديداً لهذه األس��رة الطيبة كباقي
األسر الكويتية التي ال تخلو من رجال املقاومة.
ج��اء الصباح ليجد جاسماً ملقى على السرير متعباً فمسح
على جبينه ليضفي على هذا اليوم نسيجاً فضفاضاً من األمنيات
اجلميلة املشحونة باحلب واحلنان.
اقتربت منه زوجته وقالت:
احلمد لله على سالمتك يا جاسم.
لقد ع��دت إلينا معافى وإن ش��اء الله ت��زول ه��ذه اجل��راح مع
الوقت وتتحسن صحتك شيئاً فشيئاً.
ساعات معدودة وإذ بالباب يطرق بسرعة وسيارات االحتالل
تطوق املنزل  ..يدخلون إلى منزل جاسم دون استئذان ودون ذوق وال
رحمة وال احترام ألهل البيت وحرمته ،فيعتقلون جاسم للمرة الثالثة

القلب اجل�سور

أيقنوا بأنه هذه املرة ال يستطيع املقاومة فهو ليس على خير ما يرام
وصحته سيئة جداً كل مرة يدخل املعتقل يكون حام ً
ال وسام الشرف
معه ..جسده مثخن باجلراح ووجهه متورم من شدة التعذيب.
شعرت هدى زوجته برغبة ال تقاوم بالبكاء ،فكأنها شعرت أن
زوجها لن يعود هذه املرة.
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حتاول أن تسيطر على أحاسيسها حتى ال تضايق األطفال.
نظرت إلى صورته وقالت:
كم أنا فخورة بك يا جاسم ،كم أنا سعيدة بهذه البطوالت التي
حتققها..نعم بطوالت رغم أنك معتقل ولكن صمودك وقوة إرادتك
وحتملك لهذا العذاب وقدرتك على املواجهة تعتبر أروع البطوالت،
فهنيئاً للوطن بك أيها االبن البار وهنيئاً للتاريخ الحتوائه إسمك..
متضي األي��ام واألخ�ب��ار مقطوعة عن جاسم ،أهله يسألون..
زمالؤه يسألون  ..ال أحد يعلم عنه شيئاً.
والده يبذل قصارى جهده ملعرفة مكانه ولكن دون جدوى.

القلب اجل�سور

الساعة السادسة والنصف صباحاً ..األطفال نائمون وزوجته
تدعو الله أن تسمع ول��و خبراً عن زوجها البطل ..ها هي أمام
النافذة تستنشق عبيراً ملوثاً بأنفاس ق��ذرة تطفلت على أجواء
مدينتها الساحرة اجلميلة .رأت ثالث سيارات عسكرية عراقية
أمام منزلها من نوع فان ..رأت اجلنود يأمرون زوجها جاسم بأن
يترجل من السيارة ويسير نحو ب��اب املنزل اخلارجي وف��ي نفس
اللحظة أطلقوا النار على رجليه فسقط على األرض ..صرخت ال
شعورياً ..وأخذت تهرول كاملجنونة إلى الطابق السفلي ،ثم أسرعت
إلى الباب ففتحته بارتباك شديد وبفزع ال يوصف.
كانت الصدمة قوية عليها ..فتهافت اجليران ليشاهدوا جاسم
جثة دون حياة ..قالوا جميعاً ..إنا لله وإنا إليه راجعون ..البقاء لله
وحده ..كلنا سنموت ولكن أي موت هذا إنه االستشهاد في سبيل
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الوطن أفضل نهاية لإلنسان ..لقد كرمه الله بهذا امل��وت ..قالت
هدى :جاسم لم ميت جاسم حي يرزق ..جاسم سيبقى في قلوب
الناس.

القلب اجل�سور
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