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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تمت اال�ستعانة بحيثيات ال�شهيد من كتاب الدكتور بنيان التركي.
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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

حني تتوهج الذاكرة
-3-

12/23/12 9:16:59 AM

��� ����� �������.indd 3

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&.
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« 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.

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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ميوج ص��دره بالفرح عندما يتمكن من استفزازها ..فهي في
ريعان العمر وحتمل حكمة جدتها سبيكة املعروفة في (الفريج)
القدمي بلقب أخت الرجال،حيث كانت بنتا وحيدة ج��اءت بعد سبعة
ذكور ،فأصرت على أن تكون باحلكمة والرزانة والتعقل (األخ الثامن)
ولكن هذا األخ الثامن الذي يقاوم الطبيعة في الفهم وامليول ،لم يستطع
أن يقاومها في الشعر الناعم الفاحم الطويل ،والقوام األنثوي اجلميل،
والصوت املدغدغ الساحر ،احلفيدة أخذت اجلانبني:
احلكمة واجلمال ..ورغم سعادته بجمالها املوعود له ،فإنه يشعر
بالهزمية أمام عقلها.
 قالت وهي تشد حزام احلقيبة وتثبت عليها «تكت»((( اخلطوطاجلوية الكويتية.
 هذا موضوع انتهينا منه ..وقلت لك من قبل احلب غير الشفقة. وأنا قلت لك إنه احلب ..هكذا بدأ ..هكذا يستمر. وقل لك ..لننتظر ،ونعطي أنفسنا فترة اختبار.(((

حني تتوهج الذاكرة

خالص:
 وكذلك قلت لك انتهى عصر االختبارات واالمتحانات ،أنت معلمة،وأنا ضابط ،وبلغنا ..أقصد ..أنا بلغت سن الرشد..
وعليك يا صغيرتي أن تكوني واثقة ب��ي ..مد ي��ده ليحمل عنها
احلقيبة ،ولكنها أزاحت يده برفق ،ونظرت إليه نظرة حاولت أن ال يظهر
فيها ضعف احلب ،وجرت احلقيبة حتى استقرت على عجالتها.
((( الفريج :احلي.
((( تكت :بطاقة.
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ثم قالت:
 إنني أثق بك ،على هذا األساس قبلت اخلطبة  ..تنهد ،تنهدتبحرارة :وما الضرر لو كان عقد القران قبل سفرك.
 نظرت إليه بعتاب ،قالت بهمس :فايز ...هل تعود إلى هذااملوضوع؟
 دع القدر يقول كلمته!!خفض بصره إلى األرض ،قال بألم :سواء تركنا القدر يقول كلمته
َ
أو لم نستمع إليه  ..فهو صاحب القول الفصل.
قالت بثقة :آمنت بالله..
قال :متنيت لو كانت ظروفي سمحت بأن أسافر معك ..هكذا
تسافرين وحيدة؟
 وهو الصاحب في السفر. -سبحانه وتعالى..

حني تتوهج الذاكرة

تالمست يداهما على يد احلقيبة ،تركتها له ،دفعتها أمامه قلي ً
ال
ثم حملها ،وبعد دقائق كانا في سيارتها ،وكانت هي التي تقود ،وكان
املطار وجهتها ..وقال لها في الطريق :سيكون لي اتصال كل ليلة،
وكل صباح ..الساعة العاشرة بتوقيت الكويت  ..ليناسب مواعيدك
هناك .أرادت أن تبث الطمأنينة في نفسه ،فأكدت:
 أنا بخير ،وسأتصل أنا بك مبجرد االنتهاء من التحاليل واستالمصور األشعة والتقرير  ..وحينئذ ..قاطعها:
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سأطير أن��ا إل �ي��ك ..أقسم أن أف�ع��ل ،وه��دي��ة فرحتي ب��ك من
(هارودز).
قالت ضاحكة :بل تفاحة مغروسة في السكر ثمنها عشر بنسات
تباع على مدخل لندن بردج .وضغط على يدها.
كانت أختها الوحيدة األصغر منها ،قد سبقتها إلى املطار مع
بعض زميالتها املدرسات ،وكان الوداع باسماً،يحاول أن يتغلب على
توقعات اخلوف ومشاعر القلق ذهبت األختان ،وعادت الزميالت،
وركب هو سيارتها عائداً بها إلى منزلها ،وهناك عاد إلى سيارته..
وكان هاتفه يرسل إشارته بإحلاح ..كان في حالة ال جتعله يرحب
بأحاديث التلفونات ..لم يعبأ به ..حتى توقف تلقائياً ..وشرد خياله
معها في رحلتها القلقة ..سلوى ابنة العم ،نشآ مثل قيس وليلى،
يلعبان ويتخيالن ،ثم فرقت بينهما املدارس ،وظهور براعم األنوثة
هنا ،وعالمات الذكورة هناك ،ولكن احللم ظل يسكن القلب ،ويلهو
على هواه ،ويلوب ..يلوب ..ليعود إلى نقطته األولى ،وحب الطفولة
اجلميل ..ولكن ماذا بقى من الطفولة؟ كل شيء تغير ..كل شيء
تغير إال هو  ..إال هوى القلب بابنة العم؟؟
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لم يعرف كيف وصل إلى ديوانية صديقه وليد الهمالن.
سيارته تعرف طريقها ..فقط عليه أن يضع قدمه فوق دواسة
البنزين ،وتقوم هي بالباقي ..فوجئ بوليد واقفاً أمام الديوانية،
قفز من فوق الدرجة األخيرة واحتضن مقدمة السيارة ،وهو يقول
مبرح مقصود:
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فايز كنعان بوعركي عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا..

حني تتوهج الذاكرة

«ما أدراه أنني كنت أفكر في قيس وليلى؟ هل للقلوب لغة خاصة
بها؟ فماذا تفعل سلوى اآلن؟ بعد ساعات تكون في (لندن كلينك)،
س��اع��ات أخ��رى أو أي��ام ونسمع كلمة أخ�ي��رة ف��ي م��وض��وع الصداع
وخفقان القلب .لو أن الفداء يقبل يا سلوى لوهبتك عمري ألنك
أغلى من العمر».
فتح الباب ..جذب املفاتيح من (التابلوه) ،أمسك بيده:
 انزل ،ال تقل إنك مشغول ،أعرف من أين جئت.. وال تعرف مباذا أشعر؟ وأعرف ،ولهذا يجب أن تنزل ،ولن تغادر الديوانية حتى تكونفي أحسن حال.
 ذاك زمان.. في كل وقت ..هذي مسألة إرادة.. إرادة..التقت تنهيدتان ،ك��ل م��ن الصديق يفكر ف��ي اجت��اه ،ك��ان وليد
الهمالن تلقى مكاملات من أصدقاء حتمل إليه شائعات عبور قوات
عسكرية احلدود الشمالية ..ولكن وسائل اإلعالم التي لم تذكر شيئاً
عن املوضوع جعلته يتحفظ في إخبار فايز مبجرد وصوله ،خصوصاً
أنه عائد من وداع خطيبته التي سافرت للعالج بعد أن أخذ فايز
مكانه املعهود على القنفة((( ،ولم يكن في الديوانية غير صديقه،
الذي أخذ يتشاغل بصب الشاي ،قال فايز:
((( األريكة:
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 رأسها صخر ..يابس ،لو سمعت كالمي ووافقت على إمتامالزواج قبل السفر ،لكانت حققت لي ،ولها أم ً
ال يرفع معنوياتنا في
هذه الظروف اخلطرة.
والتقط وليد الكلمة وقال قبل أن يفكر في معناها :خطرة!! هل
وصلك شيء عن احلشود ..واحلدود؟! إذن الكالم صحيح.
 الكالم؟ أي كالم؟عرف وليد غلطته بعد فوات األلوان ..وال مفر من البحث عن
احلقيقة ،وفايز ضابط وإذا لم يعرف اآلن ،فسيعرف بعد دقيقة..
أو بعد ساعة ..حتركت شفتاه بغير كالم ..ثم تصاعد رنني الهاتف
في الديوانية ،وكان الصوت على الطرف اآلخر مسموعاً بوضوح:
 ديوانية الهمالن؟ وليد الهمالن.. نعم املالزم أول فايز ترك رقمكم في القيادة ..هل هو موجود؟ موجودوانقض فايز على السماعة..

حني تتوهج الذاكرة

 أنا ..أية أوامر؟واتسعت عينا وليد ،أما فايز الذي كان يتخيل سلوى في الطائرة
يتصور أنها تكاد تهبط (هثرو) اآلن ،فقد توهجت الذاكرة باملتوقع..
ها هو خط املطالع يشتعل ناراً ..ها هو فايز يتقدم مبدرعته فيلقي
احلمم على املعتدين ..ها هي سلوى تقضى ليلة في املستشفى وهم
هناك يشفقون عليها فال يخبرها أحد مبا تعرض له وطنها من
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عدوان ..لكنها اآلن مطمئنة بخصوص املرض ..أما الوطن فله رب
يحميه ورجال يدافعون عنه.
فتح (دب� ��ة)((( ال�س�ي��ارة ورف��ع ال�غ�ط��اء ،وسحب حقيبة اخلدمة
العسكرية امليدانية ،وأعاد غلق السيارة .سلم املفاتيح لصديقه:
 لن أكون بحاجة إليها ،فقط وصلني بسيارتك إلى منزل املالزمأحمد الطراروة ..سيأخذني معه في «اجليب» إلى مقر اللواء.
حترك وليد في اجتاه سيارته دون أن يجد كلمة مناسبة لكنه كان
يفكر:
 إذا كان هذا واجب الضباط ..فما واجبي ،وأمثالي ،وليست لناجتربة سابقة في هذا االجتاه؟!
تطلع نحو السماء ،في الوقت الذي كان فايز يفتح أربطة احلقيبة
ليراجع احملتويات..
بدا أن كل شيء قد انتهى ..قبل أن يبدأ ..فقد ذهبا إلى مقر
ال �ل��واء ال �س��ادس ف��وج��داه ف��ي ي��د ال �ع��دو ،فتجنبا الطريق الرئيسي
واستمرا في االجتاه شماالً ،ليعانيا كثافة الزحف وقوة النيران ،بحيث

حني تتوهج الذاكرة

يكون التصدي لها انتحاراً ،ليس أكثر ..قال فايز لزميله :نريد شهادة
ميالد..
((( صندوق السيارة اخللفي.
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هز اآلخر رأسه غير فاهم ،فأكمل فايز :ليس في استطاعتي
أنا وأنت أن نعترض هذا السيل اجلائع املنحدر ،ولكن من واجبنا
ونحن نرتدي هذه الثياب أن نزعجه ..نعطله ،نشعره بأننا لسنا لقمة
سائغة.
 والسالح؟ معسكر ق��وات االحتياط في العمق ،لم ي��أخ��ذوه  ..ننضمإليه.
واجتها على أقدامهما بعد أن واريا «اجليب» خلف أحد الكثبان
الرملية ،ووصال املعسكر قبيل الفجر ،كان فايز يستطلع املوقع حتى
ال يحدث خطأ ،وكانت ذاكرته املتوهجة ترى سلوى وقد رقدت على
سرير في املستشفى وقد جاوز الليل منتصفه في لندن ،ولعلها حتلم
اآلن بأن تكون فحوص الصباح مبشرة بالسالمة!!
ولكن هذا لم يعطله عن االستلقاء على ظهره وقد ركز الرشاش
عيار خمسني على ترقوة كتفه ،وصوبه على الطائرات الهلوكبتر
املتهادية املغرورة.

حني تتوهج الذاكرة

لقد أدرك حني أطلق هذه الزخات من الرشاش والتي لم تصب
أي طائرة أن سالحه غير مناسب للمعركة ،وأن «التخويف» ال يكفي،
فالبد من رسالة الدم ،البد أن يعرف املعتدي أن ابتالع وطن فيه
رجال ليس بهذه السهولة التي يظن.
هكذا التقى من جديد بوليد الهمالن ،بعد ف��راق دام خمسة
أيام ،كان فايز قد أمت فيها تنكره ،فقد أطلق حليته ،وحمل بطاقة
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تؤكد أنه مدرس في مدرسة ابن رش��د!!! حاول وليد أن يجد ثغرة
لالبتسام ،حتى ال ميوت قهراً.

حني تتوهج الذاكرة

 وملاذا ابن رشد بالذات يا ولد بوعركي؟ ألنها في الفيحاء..قريبة من بيتكم؟آ  ..نسيت  ..وقريبة من بيت اخلطيبة العزيزة ..
حتى في التزوير تريد أن تكون قريباً منها؟
 بصراحة لم يخطر هذا ببالي ..وأنا لن أقيم في فيلتنا ..لكنتريد أن تعرف؟
يا ليت..
 ابن رشد كان فيلسوفا ..وموقفنا احلالي يحتاج إلى فيلسوفلكي نفهم معنى ما يحدث اآلن..
 فعال يا فايز ..شيء ال يصدق.. شيء خ��ارج العقل ..ألنه ليس له أي مبرر حقيقي ..لكن إذاحتول األسد أمام عينك إلى كلب مسعور ..فهل تظل تعامله على أنه
ملك ،أم تبعده عنك بعصا أو حجر ..فإذا اقتحم عليك دارك ..فال
مفر من ضربه بالرصاص.
 كما يصطادون الثور في حلبة املصارعة ..سهم من هنا ..وسهممن هناك  ..وهو مجنون باللون األحمر ،حتى يغرس قرنيه بنفسه في
(طوفة)((( تفجر رأسه.
وردد وليد :سهم من هنا ..وسهم من هناك ..نعم ..هذا وقت
العمل.
وبعد تردد أمام قسوة الصمت وصعوبة الكالم.
((( جدار
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 -خطيبتك اتصلت بنا بعد أن اتصلت بكم وطبعا ..ل��م يرد

أحد..

 كلمتها؟ -قلت لها إنك بخير ،وكذبت وليسامحني الله ..قلت إنك اتصلت

من الصليبيخات.

 -سبحان الله .أنا كنت مختفيا في الصليبيخات ،وهناك غيرت

هيأتي واستخرجت بطاقة ابن رشد.

ابتسم ،كنجمة وحيدة في سماء ملبدة:
 سامحني الله .قالت إن الفحوص األولى جيدة ..وإنها تأخذدواء بسيطا جداً ،لكن الصداع تراجع ..بنسبة كبيرة ..و ..و...
 ملاذا تسكت.. -آه ..م��اذا أق��ول؟ بكت يا فايز ..بكت بدموع غزيرة ..تقول

لو أنني سليمة وخرجت من املستشفى ..أين أذهب ..وكيف سأرى
فايز؟!

كز على أسنانه ،نظر إلى أعلى ،حبس دمعة تغالبه.

حني تتوهج الذاكرة

وضع يده على كتف وليد:
 ستعود إلى هنا طبعا( ..وتوهجت ال��ذاك��رة) وستراني كماكانت تراني دائماً ..إن شاء الله..
 -هيا بنا..
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لم متض سوى أيام حتى كانت دالئل وجود مجموعات مختلفة
من املقاومني تؤكد قدرتها على العمل .املجموعة التي انضم إليها
فايز كنعان بوعركي كانت من الضباط الذين يحملون بطاقات تقول
إنهم ال شأن لهم بأعمال السالح ،انفرد فايز بأعمال االستطالع
والتجسس على قوات العدو ملهارته في التمويه ،والتخفي وقدرته

على التعرف على أنواع األسلحة ومقدرة كل نوع ،وقد أبدى جهداً
كبيراً في إحضار أسلحة من مخابئها لكي تستخدم في املداهمة
ألماكن جتمع العدو ،والتخلص منها فوراً حتى ال تكون إدانة إذا ما
وقعت في يد العدو ..ولكنه كان منزعجاً من تعدد خاليا املقاومة دون

أن يكون بينها تفاهم وتنسيق ،حتى ال يفسد بعضها مجهود بعض
دون أن يقصد ..وهكذا أخذ على عاتقه مهمة االتصال مبجموعة 25
فبراير ،وخلية الشهيدة وفاء العامر وغيرها ،وكذلك تفتق ذهنه عن
اختيار أماكن إلخفاء الذخيرة واالسلحة ال تخطر بخيال أحد .وفي
تلك الليلة كان يخطط مع خليته القتحام مخفر الفيحاء ومدرسة
ابن رشد! 1كم يعذبه هذا ..كم له هناك من ذكريات؟ نعم سنهاجم
املخفر ..واملدرسة ..املدرسة التي تلقى تعليمه املبكر فيها ،واملخفر

حني تتوهج الذاكرة

ال��ذي ك��ان يجلس فيه منذ شهر واح��د ،أو شهرين يحتسي القهوة
العربية مع صديقه الذي يعمل محققاً فيه ..هل جاء زمن متتد فيه
يده باألذى ،فيلقي القنابل ،ويطلق الرصاص على أماكن ذكرياته..
ِح ّر ماله لينعم بها الناس ويشعرون
على مبان وساحات بناها الوطن ب ُ
معها باألمان والثقة في املستقبل؟
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وهل يستطيع أن مير أم��ام املدرسة ،أن يتسلل إلى املخفر..
ويركز انتباهه على الهدف دون أن تنحرف نظراته إلى بيت سلوى
املقابل للمدرسة ،وبيت أسرته خلف املخفر ..هل يستطيع؟
توهجت الذكريات لكنه أخمدها بقوة ،أوقف سيل املشاعر ،وهو
يتحسس الرشاش حتت مقعده في السيارة ،لعله يذكره بأنه اللغة
الوحيدة املعتمدة اآلن ،ولعله يتذكر أنه ال شيء أغلى من الوطن ،ما
أهمية مدرسة أو مخفر ..ما أهمية وجودي أنا بالذات؟ املهم أن
نكون  ..أن يكون في املدارس أطفال ،وفي الشوارع سيارات ،وفي
املصانع واملؤسسات ..بشر ..رجال  ..ونساء ..يقولون كما تقول
اإلذاعة كل يوم ..هنا الكويت ..أما فايز كنعان بوعركي ..فإنه مجرد
شخص ..واحد ،حياته في أداء دوره ،والبد أن يؤديه.
توهجت ال��ذك��ري��ات ..لم يستطع أن يخمدها ..إنها ه�ن��اك ..ال
سبيل إلى االتصال ،يرمي بنفسه على اخلطر ..وهي تعيش خطرها
اخلاص ..ترى ماذا قالوا لها؟
وهي حني حتصل على البراءة من املرض تستطيع أن تقول :إنني
سعيدة اآلن؟ أم أن هذه العبارة محرمة علينا حتى يرحل العدو عن
الديار.

حني تتوهج الذاكرة

إنها تندثر حتى في غيابها ،تضعه حتت عينيها وهي نائمة في
سرير مرضها ،لقد تسلل إلى مدخل بيتها ،من زاوية كراج سيارتها
أخذ يراقب حركة اجلنود الذين يحتلون املدرسة ..عدد احلراسات،
ومواقعها ،تسليحها ،درجة االستعداد ،أوقات استبدال اجلنود ..سجل
هذا كله في ذاكرته املتوهجة ..وهو يستعيد اللحظات الفاصلة في
عمليات سابقة ..حني اعترضوا رت ً�لا من الشاحنات على الدائري
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حني تتوهج الذاكرة

ال��راب��ع ،ودم��روا حموالتها املنهوبة من بيوت الكويت ،وقتلوا اجلنود
اللصوص الذي يحرسون املسروقات ،وتذكر ليلة ذهب إلى بيت أخته
في مشرف ،وأراد سحب كمية من القنابل اخلفيفة املخبأة عندها،
فوجدها قد حزمتها في كرانيش احلجر األردن��ي ال��ذي يطوق أعلى
الفيال من اخلارج ،وكان وجود هذه القنابل في مرأى العني على الشارع،
سبباً في عدم االنتباه إليها ،ولكنه لم يستطع احلصول عليها إال بعد
نزول الظالم ،إنه يتذكر بتوهج الذاكرة كيف أخذ يتأمل تلك القنابل،
ويخاطبها كأنها فلذات كبده ،ويناجيها كمعشوقته ..أن تذهب إلى
أهدافها ،أن تقوم بواجبها ..وقد أرسلها إلى مقر مخابرات العدو في
قصر نايف ،وإلى استعالمات فندق انترناشيونال ،وإلى مدخل نادي
كاظمة ..وستكون الضربة الكبيرة ملدرسة ابن رشد ومخفر الفيحاء..
االحتفال الكبير مبناسبة مرور خمسني يوماً على االحتالل ..نعم البد
أن يذوقوا بعض ما أذاق��وه لشعبه الطيب املسالم ،وال ثمن للدم غير
الدم.
عاد إلى مجموعته في موقع تالقيهم ومكانه ،بدأوا بتبادل األخبار
حيث ال يسمح لهم باملكاملات الهاتفية خوفاً من التجسس عليهم ،وبدأ
استعراض ج��دول األع�م��ال :أسماء الشباب الراغبني في االنضمام
إلى املجموعة ،والسماع لرأي كل عضو في الشخص ،وتقومي نشاط
املجموعة طوال األسبوع املاضي ،وآخر أخبار التنسيق بني مجموعات
العمل الفدائي ،وجهد العضوات في إمداد البيوت احملتاجة ببعض ما
ينقصها من مال أو طعام ،ومحاوالت االتصال بالذين حملتهم ظروفهم
على البقاء في اخلارج لتنظيم التعاون ،وإعداد حمالت دعاية لتنوير
الرأي العام وفضح ممارسات العدو ووحشيته..
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لقد انتهى كل هذا سريعاً ،وك��أن أعضاء اخللية السبعة في
سباق يلهثون ليصلوا إل��ى نقطة محددة لالستراحة وه��ي عملية
املدرسة واملخفر ..وهنا قال وليد الهمالن:
 طبعا األخ فايز قام باستطالع املطلوب ..ولكن ليسمح لي..نريد استطالعاً آخر.
وقبل أن تظهر الدهشة على وجوه اجلميع ،وأولهم فايز نفسه،
شرح وليد قصده.
بصراحة (يا الربع)((( ..أنا ما أشك وال واحد باملائة في قدرة
فايز بوعركي على االستطالع ودقة معرفته بكل شيء ..كل شيء.
حني كرر عبارة «كل شيء» تزايدت الدهشة وأصبح الهدف أكثر
غموضاً ،ولذلك سارع:

حني تتوهج الذاكرة

 ال��ذي أقصده أن ه��ذه املنطقة وامل��درس��ة واملخفر ،معروفةلفايز بالشبر ،وه��ذه م�ي��زة ومشكلة ،م�ي��زة أن��ه ي�ع��رف ك��ل نقاط
االتصال والعبور بني القطع واملنازل واملخازن ..إلى آخره ..وممكن
أن يفيدنا جداً في هذا اجلانب ،لكنه ..وهذه املشكلة سيتصرف في
رسم اخلطة وكأن كل واحد منا يعرف نفس الشيء ،وله اطالع على
كل اجلوانب ..وهذا ليس صحيحاً ..اختصر فايز املوضوع وقال
مؤمنا ..فهمت ..موافق  ..تريد أن تذهب ..الشرط اليوم أو الغد
قبل أن تأتي ليالي القمر ..ظالم الليل هو حليفنا املتعاطف البد من
التنفيذ في مدة يومني على األكثر.

((( أيها األصدقاء واألصحاب.
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قال وليد :أنا ال أصلح لالستطالع ،لكن إذا كان هذا أمراً ..فأنا
موافق ..تدخل زميل ثالث ،وقال :ليس في العمل التطوعي أوامر..
نحن نركب في زورق واحد ،وحياة أي واحد فينا تهمنا جميعاً بنفس
الدرجة ،وقال:
سأقوم أنا بعملية االستطالع الثاني ما دمتم موافقني من حيث
املبدأ.
كان وجود وليد في االجتماع داعياً لتذكر مواقف قدمية ،يوم
سافرت سلوى ،يوم حتدثت إلى وليد حني لم يرد هو عليها ،ولكن
م��اذا جرى لها وكيف تعيش هناك؟ وم��اذا قال لها األطباء؟ وماذا
تعرف عنه ..وهل تعتقد أنه نسيها؟ وأخذه وليد من يده وخرجا معاً،
وجلسا متجاورين في السيارة ،وقال فايز بهدوء كأنه يتجول أو يقصد
مكاناً قريباً لكنه كان في طريقه إلى منطقة صبحان الستقبال كمية
من األسلحة أمكن تهريبها من مخازن خفية مملوكة للجيش الكويتي
وأخفاها هناك حتى تتاح فرصة إدخالها إلى املدينة.

حني تتوهج الذاكرة

الحظ وليد أن لدى فايز ورقة معينة في درج السيارة .فكر أن
ينبهه إلى خطورة اإلبقاء على أية ورق��ة ..أخذهما احلديث بعيداً
حيث كانت آالم الغزو قد أخذت شكل ال��داء املستعصي ،كان يظن
أنه لن يستمر أكثر من أسبوع ،وها هي خمسون يوماً متر ،وصخرة
البالء جاثمة على الصدور ،والبد من عمل كبير ،ألن هذه الضربات
احملدودة لن تقوض الغرور املتجذر ،وكان يفكر :هل يؤدي التوسع في
تسريب األسلحة من مخازن اجليش إلى إمكانية القيام بعمل كبير؟
 -قف ..أوراقك..
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وأطلت فوهة الرشاش ليس بينها وبني رأس فايز أكثر من شبر
و (السونكي)((( من الناحية األخرى موجهاً إلى صدر وليد.
أخرج فايز هويته ،وأوراق السيارة ورخصة القيادة.
قال آمر قاطع السيطرة كل ما معك من أوراق.
أعطاه حافظة نقوده بكل ما فيها من أوراق مقرونة بابتسامة
تغريه بنهب ما فيها ،وهو يقول :هذا كل ما معي ..ضرب حافة
باب السيارة بالسونكي وهو يقول :كل ما معك ..وليس كل ما في
جيبك ..أقول ..انزال ،وسنقوم بالتفتيش.
كانت تلك الورقة في ال��درج حتمل نتائج استطالعه للمخفر
وامل��درس��ة ..حني رآه��ا آمر قاطع السيطرة ..ابتسم وجهه وقال:
(هال بالضيوف العزاز) ..تفضلوا معنا..على الفور قال فايز ..خير
إن شاء الله..
 خير.. السبب؟ ال تعرف؟ فقط سؤال بسيط عن ورقة صغيرة. -برباطة جأش.

حني تتوهج الذاكرة

 زين؟ وهذا ما ذنبه؟ أنتما شريكان..((( احلرية التي تركب فوق البندقية.
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 كيف يكون شريكي وأنا ال أعرفه؟ إنه عابر سبيل طلب مني أنأوصله إلى الدوار ..فأشفقت عليه.

 -ال مانع ..يقول هذا في التحقيق.

إنه اآلن يعرف ملاذا وضع الورقة في الدرج ونسيها ..حني توهجت
الذاكرة بالوطن..غابت التفاصيل ،حني توهجت الذاكرة باأللم الكلي
للناس ..اختفت أوجاعه ..حني توهجت الذاكرة بضرورة عمل مزلزل

كبير ،هانت في نظره كل العمليات التي قام بها ..حني رأى بعني
اخليال كيف سيحيل املدرسة واملخفر إلى مقبرة للمعتدين ..ملعت في
األفق صورة سلوى عائدة إلى بيتها ..وتراءت له سيارتها التي أوصلها
بها إلى املطار وقد عادت تقف من جديد في موقعها املألوف ..لقد

نسى في هذه اللحظة أن السيارة نفسها اختفت قبل أن يعود هو من
اختفاء الصليبخات.

تتوهج الذاكرة اآلن باملجاهدين القدامي في زمن بعيد ..قريب..

بالل في رمضاء مكة ،عمار بن ياسر يجلد بالسياط ..إنه يتعزى
بهذا عن خلع أظافره ..عن تعليقه من ساقيه ،عن حرمانه من الطعام

حني تتوهج الذاكرة

والشراب ..عن صب املاء على رأسه طول الليل حتى ال ينام  ..لكنه
أبداً ال يبوح باسم زميل ،ولن يتعرف على رفيقه في السيارة ..إنه
مجرد عابر سبيل ..ولن يفضي بسر (الكروكي)((( الذي يحمله ..إنه
مجرد (شخابيط)((( للعبة الكلمات املتقاطعة.
((( املخطط.
((( كتابات وخطوط عابثة ال معنى لها.
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صمد ..صمد ..حتى فقد القدرة على الكالم ..فاطمأن إلى
أنه أبداً لم يبح..
أمام بيته اخلالي من أهله ..هتكت الرصاصات مؤخر الرأس..
أرسلت الذاكرة آخر توهجها ..وأغلقت الصندوق على أسرارها.

حني تتوهج الذاكرة
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