
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�س���انية لأنها تعك�س �سمو �لنف�س، وعلو �لهمة، 
ولأنه���ا جت�س���د �لإميان �ملطل���ق باأن �حلي���اة �حلقيقية 
هي �حلي���اة �لكرمية وهذه ت�س���تحق �لت�س���حية باأثمن 
ما ميلكه �لإن�س���ان 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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راعي احلر�شا

بقلم

د. فاطمة يو�شف العلي

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

بطوالتهم وت�شحياتهم ، الجزء الثالث، �ص 5 - 10 .

(*)
عن ق�شة ال�شهيد

ال�شيخ فهد الأحمد اجلابر ال�شباح
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813   العلي، فاطمة يوسف.
راعي الحرشا : الشهيد فهد األحمد الجابر الصباح / فاطمة يوسف العلي .-   

ط2. - الكويت: مكتب الشهيد، 2013
22 ص ؛ 21 سم.-  )بصمات في تاريخ الكويت(

ردمك : 7 - 37 - 84 - 99906 - 978
1 - القصة العربية - الكويت.

2 - الشهيد فهد األحمد الجابر الصباح.
  أ- العنوان.             ب- السلسلة

ردمك :  7 - 37 - 84 - 99906 - 978

رقم الإيداع : 062 / 2011

فهر�شة

مكتبة الكويت الوطنية اأثناء الن�شر
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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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قال اأب الريا�شة لرفاقه بنربة حا�شمة : 

- اعتق���د اأنه مبا تو�شلن���ا اإليه من نتائج ، ميكن البدء يف تنفيذ 

ه���ذا امل�ش���روع ال�شخم ، وحتقيق رم���ز ريا�شي كبري عل���ى امل�شتوى 

العربي والدويل.

عقب اأحدهم يف امتنان :

-م�شروع ال�شرح التذكاري با�شم املغفور له ال�شيخ اأحمد اجلابر 

، �شيكون ب�شمة معمارية عاملية ، وحتفة فنية تتحاكي بها االأجيال ، 

ونفخر بها جميعا على اأر�ص الكويت . 

وعلق الثاين : 

- و�شيك���ون عالمة م�شيئة لفرتة حكم املغفور له ، خالل الفرتة 

م���ن 1921 اإىل 1950 ، وتخلي���دا للذاكرة العطرة يف النفو�ص  وعلى 

اأر�ص الواقع .

 ح���ن ارت���اح ال�شي���خ فه���د االأحم���د اجلابرال�شب���اح  اإىل اأن 

االجتماع���ات املتوا�شل���ة م���ع زمالئ���ه ورفاق���ه ، من كب���ار القيادات  

الريا�شي���ة يف الكوي���ت ، ق���د اأثمرت عن نتائج  طيب���ة ، ودعهم وهو 

مطمئ���ن  ال�شري���رة اإىل اأن ما بذل من اأجله اجلهد  ، �شوف يكلل اإن 

�ش���اء اهلل بالنج���اح ، و�شيكون ما مت التخطيط ل���ه فاحتة خري على 

الكويت ، وعلى مكانتها الريا�شية بن الدول .
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 كانت ال�شاعة العا�شرة والن�شف ، ليلة اخلمي�ص االأ�شود ، الثاين 

من اغ�شط�ص 1990 ، حن �شافح ال�شيخ فهد احل�شور ، متوجها اإىل 

منطق���ة اجلابرية ، الإجناز بع�ص املهام ، ومل يدر بخلده اأن يخون االأخ 

اأخاه ، اأو اأن تغفو االأغنيات التي يوؤرقها الوجد على  خراب.

كان���ت ع�شاف���ري  الكوي���ت تعرف���ه، تغ���رد كل �شباح وه���و يهدي 

النه���ار اأم���ال وعمال وب�شم���ة وّد ، كان جريئا مقدام���اً ، هماماً حازماً 

متمتع������اً بالن�ش���اط واحليوية واملب���ادرة واحلما�ص ، ي�ش���ادق الزمان  

وامل���كان واالأر�ص وال�شم���اء ، ويتو�شاأ بقطرات الن���دى على االأغ�شان 

ف���ى ال�شحى ، ليزداد �شالبة على بذل اجلهد يف خدمة اأهله و وطنه 

، كان �شحك���ة  طف���ل برئ مل تلوثه االأح���داث ، ونبعا �شافيا ال حتواء 

احللم يف ال�شدور.

روح متهافت���ة للرحيل ، بدت يف �شواد اليل قمرا منريا ، ونربا�شا 

هادي���ا ، حتم���ل مالمح  وج���ه  املدائن احلزينة ، وال�ش���وارع وامليادين 

االأ�ش���رية ، واالأزقة والط���رق  املقيدة ، حتمل حقيبة ال�شفر البعيد ، و 

تفرد اأنامل الفوؤاد لتم�شح دمعة يف الطريق اإىل ال�شقوط . 

لكن ال دمع على �شهيد ، كان يتمنى ال�شهادة على اأر�شه العربية ، 

من املحيط اىل اخلليج ، تلك التي كان يعطرها بجهد وبذل وبعطاء ، 

ومينحها �شرفة   يف القلب و الوجدان ، لرتتاح وقت التعب ، وبلة ريق  

طازج���ة ، م���ن املاء والثلج والربد ، لرتوي ظلم���اأ الطريق . وطلة عن 
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حانية ، من الع�شق وال�ّشب والوله ، واالآن يعطرها بالدم .

دار عق���رب ال�شاع���ات على مهل ، يخطو برف���ق وتوؤدة وهوادة ، 

م�شتج���ريا بالوجع ال���ذي �شينق�ص على االأر����ص املغت�شبة ، وي�شرق 

حياتها من جديد.

تهاوى عقرب الدقائق يف مفرتق الطرق ، تناثرت بن يديه غيوم 

كال�شظاي���ا غطت عيون ال�شم�ص الت���ي كانت يف طريقها للخروج من 

براثن الليل املهيب . 

وتوق���ف  عقرب الثواين عند ال�شاعة اخلام�شة �شباحا ، اإ�شارة 

للحي���اة باأ�شرها اأن  تتوق���ف عن احلركة ، عن النب�ص ، وكيف ميكن 

للحياة اأن تتوقف عن احلياة؟

طلقة الغدر  اخرتقت الهواء ، معلنة االجتياح  ال�شدامي الغادر 

، وا�شتق���رت يف مكانه���ا على كر�شي احلافلة ، عل���ى اأر�ص الكويت ، 

التي ظللت اأ�شقاءها بكل اخلري والعطاء ، وخ�شت العراق من بينهم 

، بتمر و حليب ، ومل تبخل عليها باأي غال. 

ه���ي عراق �ش���دام ، االآن يجربه���ا على الرحي���ل ، مودعة زمن 

اله���دوء واأوق���ات ال�شكين���ة ، لبل���د �شغ���ري م�شامل ، واأنا����ص  طيبن 

م�شاملن ، وهبوا احلياة اأمدا من �شياء وبركة من األق . 
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 تلق���ى ال�شي���خ فهد االأحم���د ات�ش���اال هاتفيا م���ن �شديق يخربه 

بالعدوان العراقي الغا�شم ، وما كنت يا �شدام �شوى الغاوي الذي غوى 

وال�شقيق الذي خان ، تذكر حن  �شاأله الدكتور بدر حمادة :

-هل يقدم �شدام ح�شن على احتالل الكويت ؟.

 اأجاب وقلبه يعانق الكرم ، ويفتح عينيه على النهر الفتي :

- ال اأعتقد يفعلها باإخوانه.

عقب الدكتور بدر وقلبه مفطور على وجع الرمال 

-ا�شك يف ذلك . 

دغ���دغ اخل���رب ال�شيخ فهد ، وع�شر نف�شه الطاه���رة باالأمل ، تلك 

النف����ص الت���ي مل يك���ن بها ذرة �ش���ك يف اأن يقدم ال�شقي���ق على خيانة 

�شقيق���ه ، اأو يدو�ص على اب���ن العم ، كانت النجوم ت�شئ منافيها مبلء 

الع���ن ، وكان ه���و املوؤمن بالعروبة وال�شاع���ي لن�شرة العراق والق�شية 

الفل�شطينية ، مرتجما اإميانه باملوقف والدور وامل�شاركة.

 ي�شهد له ع�ص النور�ص  يف �شيناء  �شد العدوان االإ�شرائيلي عام 

1967 ، ح���ن حم���اه م���ن اأن ينته���ك  ،وي�شهد له جن���وب لبنان ، حن 

حماه من اأن ي�شتهيه املوت ، فينام قرير العن و�شط الغياب كما �شاند 

العراق يف حربه �شد اإيران ، منقذا �شرفاتها البعيدة امل�شيئة ، من اأن 

يطويها الظالم . وكان  ثمة حلم يطاأ امل�شافة بن اليل والنهار. 
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 ك���م واج���ه امل�شاعب م���ن اأجل اأمت���ه ، متم�ش���كا بتوا�شع جم ، 

مت�شفا برجولة نادرة ، غامر بها يف املعرتك ، فا�شيب بعدة طلقات 

يف معرك���ة الكرامة، وح�ش���ل على  و�شام  من الرئي�ص الراحل جمال 

عبدالنا�شر ، وحن اأرادوا لل�شرق اأن يبكي ، والأر�شه العربية اأن تهان 

، كان اخليل خيله وال�شيف �شيفه يف امليدان.

ح���ن علم ال�شيخ فه���د  باخلرب احلزين ، تاقت نف�شه من جديد 

اإىل ال�شهادة ، وكم متنى اأن ميوت �شهيدا فداء للوطن احلبيب ، فهو 

الفدائي الذي ما كان له اإال اأن يتقدم ال�شفوف ، وان�شم اإىل جحافل 

الفدائين ، فى االأعوام 1968 و 1969 و 1970 ،  واأ�شيب يف اأنحاء 

متفرق���ة من ج�شده ، وهو الفوؤاد املفعم بال�شوق اإىل الوحدة العربية 

، لريى عيونا حتتفي بالو�شايا الع�شر عند اأذان الفجر.

كان ق�ش���ر د�شم���ان هو اله���دف ، واإحكام ال�شيط���رة عليه اأوىل 

امله���ام ، ا�شتبك���ت ق���وات احلر����ص االأمريي  م���ع الق���وات العراقيه 

املعتدية والغازية ، فحالت دون و�شولها اإىل حدود الق�شر ، ومل جتد 

بع����ص املجموعات  ال�شغرية  من قوات  العدو الغادرة ، بديال �شوى 

ال�شيط���رة على بع�ص املن�شاآت ال�شغ���رية املتفرقة ، واملباين املجاورة 

للق�ش���ر ، وبداأت االأحرف تفر م���ن اأ�شمائها والكلمات من معانيها ، 

واأ�شبحت اخليانة بدياًل لالأخوة وقاعدة للعمل . 

اللي���ل على اأبواب املدين���ة يجثم فوق ال�ش���دور النقية ، التي مل 

تع���رف كيف تخون ومل تتعلم كيف تغدر ، فغاب عند املفارق العنوان 

، ودارت عملي���ات  الق�ش���ف واأعمال القن�ص ، م�شتندة اإىل تعزيزات 

م�شتم���رة ودائمة ، من ع���دو اأراد ان يفر�ص ظله القامت  على اأنفا�ص 
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احلياة الهادئة ، مدعمة بقوات   بحرية من زوارق الطوربيد ، وزوارق 

ال�شواريخ ومتكنت من ح�شار املنطقة.

وم���رت اللحظات بطيئ���ة كاأنها ت�شري اإىل جحي���م االنتقام ، حتى 

و�شلت التعزيزات الع�شكرية الكويتية من مع�شكر لواء احلر�ص االأمريي 

، و�شرية من احلر�ص الوطني ، والقوات اخلا�شة من وزارة الداخلية ، 

لتحمي  الق�شر ومن فيه وتعيد الكربياء اجلريح والعنق الذبيح . 

 وبب�شال���ة فدائي���ة، اأع���ادت التعزيزات الكويتي���ة الع�شكرية ، اإىل 

النهار الطالع من بطن النريان ، يخاتل  االأحزان  ويبكي عند الغياب،  

اأول خيوط ل�شوء ي�شتمد قوته من �شرعة املخل�شن املنتمن اإىل وجه 

الكويت االأبي ، ال�شامخ والراف�ص اأن يذوب .

متكنت القوات الوطنية من فك احل�شار ، وقتل واأ�شر الكثري من 

ق���وات العدو ، لكن مل يكن هناك فوق ال�شرفة البي�شاء ع�شفور يغرد 

باالأغنيات ، ويغنى بعبري الكويت حن تهب ن�شائمها على اجلبن . 

 كان هن���اك اأ�ش���داء يف املحن���ة رحماء بينهم ، يلملم���ون الهم من 

الطرق���ات ، كان  هن���اك رجال متكنوا بهمة و�ش���رب وبعون العادل يف 

ال�شم���اء ج���ل جالله ، من اإخراج اأف���راد االأ�شرة احلاكمة من الق�شر ، 

ب�شرعة الربق ، واللحظات متيل حيث متيل ، واالأمنيات يوؤرقها غيمة 

يف االأفق .
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اأف�ش���ت الكويت دمعها وبكى الفوؤاد ، مطت �شطر كفها املطعون 

، تفت���ح للج���رح مت���كاأ يف الروح ، واالأمل رقادا م���ن زمن ع�شي ، ويف 

ال�شاع���ة ال�شاد�شة بداأت الق���وات املعتدية تتقدم اأك���ر نحو الق�شر 

م���ن جهة ال�شف���ارة الربيطانية، تطلق عا�شفة م���ن نحيب ، القتالع 

قل���ب  يبدي به���اءه وح�شن مائ���ه يف العيون ، لكن الق���وات الكويتية 

البا�شل���ة التى كانت تداف���ع عن اأر�شها وعر�شه���ا و�شرفها ، متكنت  

م���ن الت�شدي لها ، واحلفاظ عل���ى دمها الزكي، و اأن  تبادلها  باألف 

عا�شفة هزت ر�شيد بغداد، األف هزة من وجع .

طلب ال�شيخ فهد االأحمد  من �شديقه الذي اأخربه بالنباأ احلزين 

، اأن ياأت���ى اإلي���ه ليذهب���ا معا اإىل ق�ش���ر د�شمان ، و�شرع���ان ما اأتى 

ال�شديق اإليه برفقة �شديق ثالث ، وتوجهوا اإىل الق�شر .،

 خ���الل الطريق حاول ال�شيخ فه���د  اأن يجري ات�شاال بالق�شر ، 

لكن حماوالته ف�شلت الن�شغال اخلطوط الهاتفية والأنه مل يكن جنما 

بن النجوم التى ان�شوت اإىل االن�شحاب �شيئا ف�شيئا ، اأو نبيا تخلى 

عن���ه اأهله فقد و�شع  ر�شا�شه حتت املعقد ، واأخفى �شديقه �شالحه 

يف املعق���د اخللفي ، وح���ن ا�شتقرت ال�شي���ارة يف خطواتها االأخرية 

نح���و اللهيب ، حت�ش�ص ال�شيخ فهد ر�شا�شه وحما�شه . واطمئن  اإىل 

اأن الر�شا�ص على اأهبة اال�شتعداد ، واإىل اأن احلما�ص ا�شتعل �شهيال 

وغ�شب���ا ، ونبتت حبات العرق فوق اجلب���ن ، تن�شد تراتيل امل�شتهي 

للت�شحية والفداء.
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كان ال�شي���خ فهد يتمن���ى ال�شهادة حقا و�شدق���ا ، يهفو اإىل �شماء 

اخلل���د، ح���ن يفدي وطن���ه بدمه الطاه���ر ، ويقذف الغ���در كل  ليلة 

بحج���ر، حمتفيا بالقمر وال�ش���وق واالمتنان ، وبج���وار �شرفة الوطن، 

يبن���ي ع�شا،  ويزرع �شج���رة ، ويقف راكبا خيله رافعا �شيفه للذود عن 

فوؤاد ير�شع االأر�ص هديال ، ويطلق الع�شافري يف ال�شماء نورا، وال ينام 

يف جتاعيد الزمن ، اأو يتخلى عن حلم احل�شور والنجاح.

 اإن���ه اب���ن الكويت ، االأخ�شر الباين، �شحاب���ة ال�شيف التي حتمل 

الن���دى، وردة الربيع، اإنه احلر النظيف الريا�شي الذي جند جل وقته 

لتدعيم احلركة الريا�شية يف  الكويت ، ومل ي�شغله اهتمامه بالريا�شة 

ع���ن القيام ب���دوره  الن�شايل القومي ، اإنه املفط���ور على حب النجاح 

وال�شع���ي اإلي���ه ، ومن اأجله ، تبواأ الكثري من املنا�شب احل�شا�شه ، على 

ال�شعي���د العربي والدويل ، وحن م�ص ال�شوق اأحالمه يف قلب الوطن 

املجروح ، كان يو�شو�ص الندى باالأ�شجان.

عندم���ا اقرتب���ت ال�شيارة م���ن املدخل الرئي�ش���ي  للق�شر، توقفت 

بالقل���ب  العني���د جهة الدوار ، لكن القلب العنيد ما كان له اأن  يتوقف 

فبادره اأحد  ال�شباط من االأ�شدقاء برتبة نقيب قائال:

- ملاذا جئت؟
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كان ال�ش���وؤال مهموم���ا  بال�شياج  املتعر يف كب���د الغياب ، �شوؤال 

موج���ه مل���ن لبى نداء   الواجب والفداء ، مل���ن بات مثل ال�شياء الذي 

ين�ش���ر اأ�شعت���ه ، ويحدق يف ليل املحن، فيطوي���ه كطي ال�شجل للكتب 

و اأجاب : 

-ماذا يحدث؟ .

م���ن يط���اأ امل�شافة  بن ال���روح وجناح  الريح،  ميل���ك اأن يخفي 

اأ�شواك الغدر، خلف املوانئ على حافة البحر ، ومن يهيم على وجهه، 

يرخ���ي �ش���راع احللم بال �شمري  ماذا  يح���دث؟، اأطلق �شهم ال�شوؤال 

يف �ش���در الزح���ام ، ماذا فع���ل �شدام ح�ش���ن  باإخوان���ه ، واأ�شقائه 

واأبن���اء عمومت���ه ؟ ، هل  بادر �شدام  بغزو الكوي���ت  و�شرقة اأر�شها 

وخريها، ت�شديقا ملا قاله ذات يوم، العناق يطول اإىل ربوة من �شفائن 

الو�شول؟ 

تذك���ر ال�شي���خ فهد جيدا، يف هذا  اليوم، ق���ال له �شدام ح�شن 

بعي���ون توؤرق اليمام  حن يط���ري  ، وقال ل�شديق كان  برفقته ، وهو 

ينر �شحكة عند فوهة البندقية:

- ق���ل الأي مواطن كويتي اإن اخلبز الذى ياأكله اجلندي العراقي 

ن�شف���ه حتما من خ���ري الكويت. �شقطت نف�شه يف غياهب الده�شة ، 

ترتدي املرارة ثوبا من �شقاء، والطماأنينة ذنب  ي�شتحق الثاأر والبالء 

، واخليل طريدة �شريدة ، مت�شائال كمن نام على �شوك وقلق :
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- اأي���ن االآن  م���ن جاء من بطن اجلوع والعط����ص ؟ ، اأين اجلندي 

العراق���ي ال���ذي اأكل خبزا من خري الكويت ؟ ، اإن���ه االآن يقف �شاهرا 

�شالحه يف وجه من مدوا اإليه اليد بالطعام وال�شراب ، وكحلوا عيونه 

باالأغنيات ، وو�شدوه �شبابة القلب ، وم�شوا بال مقابل ، اإنه االآن يرد 

اجلميل  باخلنجر امل�شموم ، والطعنة الغادرة يف الظهر . 

اقرتب املعتدون العراقيون من �شيارة ال�شيخ فهد االأحمد وطالبه 

اآمرهم بالنزول  ، فمد يده والتقط �شالحه ، فتح  باب ال�شيارة وقرر  

يف ا�شتب�ش���ال و�شجاعة اأن ينتقم لوجه الوطن ، لكن ر�شا�شات الغدر 

واخليان���ه انهال���ت عليه، وبادارته م���ن جهة ال���دوار ، و�شقت االأعرية 

النارية �شماحة الفوؤاد الغ�ص الناب�ص بحب  الكويت ن�شفن ، ليم�شي 

الن�ش���ف االأول وحي���دا يف ال�شفر والرتحال ، والث���اين يروي للمدائن 

ق�شة الذكرى، التي مل تنطو اإال على جرح من �شقيق . 

اخرتق���ت الطلقات  زج���اج ال�شيارة وتناثرت م���ن حوله واأ�شابت 

راأ�شه ، ف�شرخ من حلم  ي�شقط يف املغيب واأن�شودة اأوقفتها الرياح عند 

باب الوطن  قبل االكتمال.

اإنه الوطن الذي كان ينام قريرا يف العيون ، يهددونه االآن بال�شلب  

والنه���ب والوج���ع ، اإنه���ا االأر����ص التي ت�ش���م بن جناحيه���ا احلقائب 

والنوار�ص واالأر�شفة والعابرين ، ملاذا يريدون حتويلها اإىل خراب ؟

خرج���ت اآهة ال�شي���خ فهد ت�شتجري من غيم���ة مل تنتحب اإال على 
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اأ�ش���الء ، تبعرت كرمل ال�شح���اري  يف العا�شفة، و�شقط راأ�شه اإىل 

اخلل���ف ، وعيناه معلقتان بزحام على البعد من الكويتين والوافدين 

العرب قام املغت�شبون باأ�شرهم، وقبل اأن تغلق عيناه رمقاها االأخري، 

راآهم ينقلونهم باجتاه ال�شفارة الربيطانية.

يف تلك اللحظات  متكن  �شديق ال�شيخ من النزول من ال�شيارة، 

وجنا باالحتماء ، ونزل   ال�شديق الثاين وجل�ص  عند النقيب، وكانت  

د�شدا�شت���ه ملطخ���ة بالدماء الزكي���ة ، دماء ال�شهي���د ، دماء من زرع 

قلبه ، األف �شنبلة للوطن امل�شتباح ، يتقي بها غدر اخلائنن ، و�شارع 

النقيب باإعطاء  �شالحه لهذا  ال�شديق وقال له:

اأنت الغطاء واأنت ال�شاتر .

 

 توجه النقيب ب�شرعة نحو ال�شيارة   النقاذ ال�شيخ املمدد بجوارها 

على االأر�ص، يناجي رب العدل واالإن�شاف . حماوال  اإ�شعافه قبل اأن 

تنتقل روحه اإىل بارئها ، وحتريك ال�شيارة من  مو�شعها ، لكن القدر 

كان اأ�شب���ق ، وحا�شرت الق���وات الع�شكرية العراقية املعتدية املكان ، 

حت���ت  مظل���ة من كثافة الرمي ، والطلقات الغ���ادرة ، مما حال دون 

حتريك ال�شيارة قيد اأمنلة ، اأو اإ�شعاف ال�شيخ .

وقب���ل اأن ي�ش���رق املغت�شبون خيط النهار االأخ���ري ، ازداد هجوم 

الق���وات الكويتي���ة البا�شل���ة ، �شد قوات البغي والع���دوان ، فا�شطر 

املعت���دون اإىل االن�شح���اب  والرتاجع ، مما مك���ن النقيب  من العودة 
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اإىل مكانه بالقرب من بوابة الق�شر ، وفكر بجدية وحما�ص ، يف تكرار 

املحاول���ة ، وعندم���ا اقرتب منه �شم���ع �شخري ال���روح الطاهرة ، لكن 

�شرعان ما انقطع ال�شوت ، وكانت يد ال�شارق الغادر املجنون اأ�شرع ، 

فاأ�شروه عند ال�شاعة التا�شعة . 

االآن تن�شد املالئكة تراتيل ال�شهد ، ت�شيعه اليمامات  الوليدة حتى 

مثواه باجلنة وحتيطه بنظرات احلنن، وتنر فوقه خيوطا من حرير، 

وتعط���ره مب���اء ال���ورد ، والوطن يف يوم طويل مط���ري، يقف على عتبة 

الغواي���ة ، و�شنابك اخليل م�شرعة كالفرا�شات لهبات الك�شري ، وجندة 

الطري واالأيائل والف�شول.

اجتهد ال�شبان الكويتيون الع�شكريون الذين كانوا بالق�شر، وحملوا 

جثم���ان ال�شهيد يف التا�شعة والن�ش���ف اإىل العيادة ، وجرت حماوالت 

اإ�شعاف���ه ، واإيقاف  النزيف ال���ذي كان ك�شيل ينطلق من الراأ�ص ، لكن 

دون جدوى ، وما كان فرط الغياب ي�شتجدي احل�شور اأو الرجوع . 

بع���د ما يقرب م���ن ال�شاعة ، كان اجلثمان خاللها داخل العيادة ، 

ملف���وف الراأ����ص، وكانت  الراأ�ص ترتف  بال�شت���ات ، حن �شرقوا منها  

النه���ار ، وت���رتف بالدم  حن اقتاتوا منه���ا ليلة امليالد ، وبالوداع حن 

تهافت���وا على حلمه���ا املرمري ، وما ب���ن ال�شاعة العا�ش���رة والن�شف 

واحلادي���ة ع�شرة ، متكن املخل�شون م���ن اأبناء الوطن اجلريح من نقل 

اجلثم���ان اإىل امل�شت�شف���ى االأمريي ، وو�شعوه يف ثالج���ة امل�شت�شفى ، 
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مغطى اجل�شد مك�شوف الراأ�ص ، وكان الدم ي�شيل منه يف اإباء معلنا 

اأنه لن ي�شت�شلم .  

 ا�شتم���رت  قوات احلر�ص االأمريي يف الدفاع عن ق�شر د�شمان 

حتى الع�شر ، وا�شتب�شل اأفراد القوات يف الدفاع عنه رغم تعزيزات 

الع���دو لقوات���ه بقوات مدرعة اآلية ، اأحكم���ت حما�شرة الق�شر بعدة 

عملي���ات اإن���زال بحري من ال�شاح���ل القريب وعملي���ات اإنزال جوي 

وظل  احل�شار حتى اليوم الثاين3 اأغ�شط�ص  ، لكن بب�شالة ال�شجعان 

متكنت جمموع���ة من الع�شكرين وغريهم مم���ن كانوا داخل الق�شر 

م���ن النجاة ، واخلروج �شاملن يحملون حلمهم ، الذي مزقته اأجرا�ص 

اخلطر.

كان الرج���اء واالأم���ل يف التحري���ر مي���الأ ال�شدور الت���ي ات�شعت  

بامل���دى، وحملت داخلها مدينة م���ن دعاء ، يحمي اأروقة الدروب من 

اخل���واء ، ويفت���ح يف ال�شماء نافذة ، لتخرج  �شم�ص النهار منها عفية 

تغني بالن�شر ، وظل اجلثمان بامل�شت�شفى حتى االأ�شبوع الثالث   من 

اأغط����ص ، وبالتحديد يوم 21، بتعليمات م���ن ال�شيخة اأمثال اجلابر، 

حت���ى  ميك���ن بع���د التحرير ت�شيي���ع ال�شهيد بجنازة تلي���ق مبن األقى 

مبفت���اح  ال�شي���اء ، بعد الرحيل يف عمق جب ، لكن احل�شار كان  ال 

يزال ح�شارا ، وال�شتاء كان يك�شف عن غدر جديد.
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يف ذلك اليوم ، ح�شر اإىل امل�شت�شفى اأحد �شباط جي�ص املعتدين  

الغادري���ن ، يحم���ل فوق كتفه �شارة برتبة عقي���د وقال لطارق ال�شطي 

الذي يعمل يف ق�شم العالقات  العامة بامل�شت�شفى االأمريي: 

اإنني قادم  للتو من اجتماع  بوزارة ال�شحة، وعلمت بوجود جثمان 

الأح���د الكويتين بامل�شت�شفى ، ويدعى اأب الريا�شة الكويتية، اأين هو؟ 

يقول���ون  اإن���ه كان ي�شع ن�شب عينيه فرحة الطف���ل الوليد، ويف فوؤاده 

فرح���ة ال�شباب الياف���ع، ويف �شدره فرحة ال�شي���خ العجوز، ويف عقله 

ووجدان���ه فرحة الوطن، نريد جثمان ه���ذا الوطني، لعلنا  نوقظه من 

�شباته العميق ؟ 

مالأ ال�شابط �شدقيه ب�شحكة �شاخرة ، ما تربت لها يداه امللطخة 

ب���دم الغ���در واخليانة ، خملفا وراءه���ا رذاذا من �شجي���ج، وطينا من 

حقد، واأثر قدم وطاأت �شحابة من توت ، فانفرط عقدها املتما�شك.

اأنك���ر ط���ارق ال�شطي وجود �شخ�ص بهذا اال�ش���م ، ووجود جثمان 

به���ذه املوا�شف���ات ، خوفا على ال�شهيد م���ن اأن ميثلوا به ، بال رحمة، 

فاخلونة املعتدون ال�شارقون �شوء النهار من العيون، هم دائما اخلونة 

املباغت���ون، واملعتدون الظاملون، وال�شارقون الروح من الوطن ، والفرح 

من باب الربيع، فاأ�شاح ال�شابط بيده حمذرا:

-اإي���اك اأن يت���م  العثور على هذا اجلثمان داخ���ل امل�شت�شفى هنا، 

�شيكون اآخر يوم يف حياتك، وميكنك االآن اأن تنقذ نف�شك من العذاب 
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واملوت، بت�شليم هذا الفدائي الكبري.

مبجرد اأن رحل ال�شابط ت�شاور طارق ال�شطي مع بع�ص املخل�شن 

ل���ذرات الوط���ن من زمالئه  بامل�شت�شفى يف اأم���ر نقل اجلثمان، حتى 

ي�شمنوا حمايته من الوقوع يف يد االأعداء، الذين ا�شتهدفوا قتله منذ 

البداية، وهاهم يبحثون عنه اليوم، ليمثلو بجثمانه الطاهر، 

اإن اليد التي تعودت على اأن متتد باخلري والعطاء اإىل االآخرين، 

ال متل���ك اأن تتخل���ى اأو تغيب، وال���روح التى تع���ودت على االإخال�ص  

واالنتماء ال ميكن  اأن تخون ، فاتفقوا على �شرورة نقل اجلثمان اإىل 

املطب���خ املركزي حي���ث الثالجات الكبرية التي ت�شع جذع نخلة ولود، 

اأرادوا لها اأن ت�شري عقيما. 

 نظم طارق ال�شطي العمل مع زمالئه يف �شرية تامة ، وطلب من 

العم���ال الذين كانوا يعملون يف املطبخ الذهاب اإىل املكتب لالإجتماع 

به���م، واأغلق الب���اب، ومت تفريغ ثالجة االألبان متاما، وحمل اجلثمان 

مبعاون���ة زميله �شالح اأمان، الذي كان ا�شم���ا على م�شمى كان اأمينا 

يحفظ ال�شر، ويروي ظماأ الوطن بقطرات البقاء.

مل يك���ن للنج���م يف االأفق اأن يخف���ت �شوءه، ومل يك���ن للقمر اأن 

ي�شق���ط بوجه���ه امل�شوب باالأ�شى، لكن كان���ت البوابات جميعها حتت 

�شيط���رة جنود العدو، مما �شكل �شعوب���ة بالغة يف نقل اجلثمان اإىل 
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املطبخ ، وو�شعه يف ثالجة االألبان.

وا�شط���ر  الزمي���الن اإىل اخل���روج اأوال اإىل موق���ف ال�شي���ارات،  

والع���ودة من���ه اإىل املطب���خ. وجنح���ت  اخلطة، وترج���ل البطالن على 

خي���وط العنكبوت ، يف ليل���ة اأ�شبه بقدا�شة االإ�شراء ، و�شبابة ال�شنن، 

وبالدرب الطويل، وبال�شفر الليلي املرير، وبالقلب الظامئ اإىل الرواء، 

ونق���ال اجلثمان، وا�شتق���ر بهدوء يف ثالجة االألب���ان، لينجو من براثن 

عدو يجيد تنظيم جحافل احلزن والعتمة . 

اأغل���ق  الزميالن الباب واأخذا مفت���اح الثالجة، ثم اأخرجا العمال 

من غرفة املكتب معلنن تاأجيل االجتماع لظروف طارئة، واأ�شرع طارق 

ال�شطي باإبالغ مدير امل�شت�شفى:

- ي���ا دكت���ور عه���دي ، اإنه جثم���ان  ال�شيخ فهد االأحم���د، جثمان 

الغ���ايل عل���ى الكويت  واأهله���ا ، جثمان من نفدي���ه باأرواحنا ، جثمان 

م���ن علمنا الن�ش���اط واحلركة واأوثق الروابط بينن���ا وبن االنت�شارات 

الريا�شية طوال عهده بنا .

�شاأل الدكتور عهدي الغامن :

- وهل جنحتم يف نقله باأمان ؟
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قال طارق ال�شطي بثقة الواثق من جناح عمله :

-احلمد هلل جنحنا  يف نقل اجلثمان وحمايته ، ومل يكن اأمامنا 

�ش���وى ه���ذه الطريقة ، الإخفائه من اأيدي الطغاة ، واجلثمان االآن يف 

ثالجة االألبان ، وال يعرف اأحد هذا ال�شر ، حتى العاملن يف الثالجة 

ذاتها .

 عقب الدكتور الغامن :

- من ال�شروري اأن اأخرب ال�شيخة اأمثال اجلابر.

ثم اأ�شاف يف وجل :

-ه���والء البغ���اة لي�ص لهم اأم���ان ، يجب اأن يتم اإخ���راج اجلثمان 

م���ن امل�ش�شف���ى اليوم، خوف���ا عليه، خا�ش���ة واأن ال�شاب���ط العراقي 

عندما حتدث اإليك، اأكد  معرفته ويقينه باأن اجلثمان ال يزال داخل 

امل�شت�شفى .

للوط���ن من ميدون �شلوعهم حلظة اخلوف ج�شورا عرب النهار ، 

وللوط���ن من يجعلون من �شواعدهم وق���ت اخلطر معربا نحو البقاء 

وي�شم���دون جراحه بحلي���ب الدموع وهم يتوجعون م���ن االأمل هوؤالء 

االأبط���ال  الذي���ن ياأتيهم الطعام ، فيوؤثرون الوط���ن على اأنف�شهم ولو 

كان به���م  خ�شا�ش���ة ، وال�شم����ص تفت���ح  يف عيون امل�ش���ارق  اأر�شفة 

جديدة للعابرين اإىل ال�شباحان والطرقات والنايات واالأنات والنغم 
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ا�شتق���ر ال���راأي على نق���ل اجلثمان  يف اليوم نف�ش���ه ، و من عا�ص 

تبارك���ه قبل���ة  الوطن على اجلبن ، وت�شاحب���ه العيون الناع�شات  من 

امل���دن ، ل���ن يكون وحي���دا ، لن يك���ون م�شافرا اأو راح���ال ولن حترقه 

االأمنيات ، ولن مي�شي كما مت�شي اأ�شراب احلمام . 

 وكم���ا اختار ال�شيخ ال�شهي���د يف حياته االأ�شدقاء اختار اجلثمان 

�شاحب���ه، وكان  ه���و جثم���ان ال�شهيد عبد اللطيف احلم���دان ، الذي 

كان ق���د نق���ل اإىل امل�شت�شفى يف الوقت نف�شه ، ومل  يتم  التعرف عليه 

لعدم وجود ما يدل على هويته ، لكن بعد التب�شيم  والت�شوير ، ك�شف 

الغائ���ب ع���ن ح�ش���وره ، وطاوع ال�ش���وء  املمدد يف حدق���ات العيون ، 

واأ�شلم  مالمح الوداع  االأخري  ، يف عيون الوطن ، م�شرعا تالقيا بلون 

بنف�شجة ذوت ، ودم  ياأبي اأن يراق. 

ق���ام اأفراد امل�شت�شفى  بنقل اجلثمانن مع���ا اإىل �شيارة االإ�شعاف  

الت���ي نقلتهم���ا اإىل مقربة الرق���ة ، حيث مت  الدف���ن يف اليوم نف�شه ، 

ون���ادي االأنن وترا مل ين�شدل، اإال على جناحن  من هواء ، ومل يعانق 

اإال مفارقا كالن�شيم يف �شحى االأكوان.

اهلل ي���ا من ترك���ب اإليك  االأ�شواق نف�شها  ذليل���ة ، وقلبا ك�شريا ، 

وجبهة حمنية ، ندعوك يا اهلل، ما من دموع  للفراق وللعراق ، والوطن  

يحمل يف �شدره غ�شة ، ويف اأنفا�شه الغبار ، ناقو�شه بالطعنة الغادرة 

ال ي���زال ي���دوي ، و�شدى ريح���ه يهز �شجريات جرحن���ا امل�شلوب فوق 

العا�شفة .
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