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عن ق�سة ال�سهيد (*)

�سهـيد امل�سجد

�سالح حممد خ�سر الرفاعي

بقلم

فوزية ال�سويلم

تمت اال�ستعانة بحيثيات ال�سهيد من كتاب د. نجاة عبدالقادر الجا�سم:
  )�(

    ( �سهداء الكويت، بطوالتهم وت�سحياتهم ، الجزء الثالث، �ص 47 - 55 ).
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شهيد المسجد: الشهيد صالح محمد خضر الرفاعي / فوزية السويلم.- ط2. - 

الكويت: مكتب الشهيد، 2013
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1 - القصة العربية - الكويت.

2 - الشهيد صالخ محمد خضر الرفاعي.
  أ- العنوان.             ب- السلسلة
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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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يحاول اأن ي�سطجع بني احلني واالآخر ، ينظر اإىل الزجاج 

الذي اأمامه، يعك�ص وجهه، يت�ساءل، يف �سمت، من هذا؟!!...

يرى األواناً خمتلفة، يحرك قدميه يف بطء �سديد.. ينظر اإىل 

الزنزانة 1990/10/3م.

 ق���ال يف �سمت:������� كن���ا نعي�ص اخلري���ف:. االآن اخلريف 

يعي�سن���ا.. تعود به الذاك���رة اإىل 8/3... كان الليل يخيم على 

املدين���ة، �سرخ باأعلى �سوته هيا ي���ا �سباب اإىل اجليوان. قال 

اأحده���م: ه���ل اأنتم متاأكدون م���ن جناح العملي���ة ؟؟... اأجاب 

�س���اح.. �سنحاول اأن نفلت من اأيدي الغزاة.. قال �سديقه:���� 

يج���ب اأن نق���وم  بجم���ع ال�س���اح باأ�س���رع وقت ممك���ن. قال 

�ساح:���� هيا يا �سباب اإىل اجليوان.. ثم اأردف قائا:���� علينا 

اأن نت���درب على ا�ستعماله.. باأ�سرع وقت..  وعاد بذاكرته اإىل 

ظه���رة ي���وم اجلمعة. �ساحة امل�سجد تكت���ظ بامل�سلني.. يقف 

يخطب ب�سوت جهوري.. يا اأهل الكويت قاوموا الظلم، قاوموا 

الغ���زاة. خيوط ال�سم�ص الذهبية ت�ست���اأذن من النافذة لتدخل 

اإىل الغرف���ة املتوا�سعة نوعا ما.. تذك���ره باأن االأمل ي�سرق كل 

يوم من جديد يف الوجدان املتيقظ.

 اليوم ال�سب���ت 1990/8/4م.. رائحة اخلبز تفوح من كل 

جانب تدعو النا����ص اإىل ال�سبع.. يطرق الباب تف�سلي حجية 

ه���ذان كي�سان من اخلبز.. اأجابت:������� م�سكور يا ولدي.. قال 

�ساح:������� اأرج���و اأن تكون كمية اخلب���ز كافية:���� اأجابت  وهي 

تلتفت ميينا وي�سارا... كافية مع ال�سامة يا ابني.
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فرح���ت املقاه���ى بزبائنه���ا.. اأي���ن االأطف���ال يف  ال�ساحات  

الرتابية ؟ اأين املرتددون على البقاالت لق�ساء حاجاتهم ولوازم 

العائلة.. االآن جنود يف كل مكان.. يوقظون العنف يف داخلنا.. 

ت�س���اءل يف �سم���ت .. هل اأنا اأحلم ؟.. هل اأنا يف كابو�ص؟! نظر 

�سديق���ه وقال:- �ساح اأين �سرحت ؟!.. قال �ساح ب�سيء من 

احل���زن:. نح���ن نعي�ص  واقع���اً  اأغرب من اخلي���ال يا �سديقي 

العزيز: اأجاب:- دائما املوؤمن معر�ص للمحن، ولكنني واثق باأن 

اهلل معن���ا. ق���ال اأحدهم:- هل انتهينا م���ن توزيع التموين على 

جمي���ع بيوت الفري���ج ! اأجاب �ساح:- نعم. ق���ال �سديقه هيا 

نرج���ع اإىل املنزل قب���ل اأن ت�ستد املراقبة:- ق���ال �ساح ب�سيء 

م���ن احل���زن اأين االأم���ان الذي كن���ا ن�سعد به قبل ق���دوم الغزو 

ال�سدامي.. تابع يف �سمت ياله من و�سع مزٍر.

 اإ�ستلقى على االأر�ص ذاكرة ممتلئة ب�سور تغذي عزة النف�ص 

لدي���ه، يرى فناء منزل والده، ي���رى يديه ت�سع البندقية الذاتية 

يف احلديق���ه به���دوء ث���م متتد ي���داه لتاأخذ �سنادي���ق البيب�سي 

ك���وال ترتاكم فوق البندقي���ة يجل�ص على الكر�س���ي اخل�سبي .. 

تعانق عيناه جنوم ال�سماء املتاألئة وهي م�سرة على املواجهة.. 

يتدف���ق اإميانه باهلل كنهر ، كينابيع ليجرف من وجدانه كل ذرة 

ياأ����ص اأو خ���وف.. الليل له طعم اآخ���ر... الطق�ص يزداد رطوبة، 

�س���وت الر�سا�سات والدبابات ياأت���ي من بعيد.. خيطان مل تعد 

خيط���ان.. ال�س���وارع ت�ستك���ي من اأق���دام اجلن���ود.. نه�ص من 

املقع���د، توجه اإىل الداخل ..بداأ يُع���د اأكيا�ص اخلبز وال�سكر.. 

ق���ال ل�سديقة  غ���دا �ساأقوم بتوزيعها على اجل���ران. اأرجو اأن 
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يك���ون الع���دد كافيا. اأج���اب �سديقه:- �سيكون الع���دد  كافيا 

ب���اإذن اهلل. ق���ال �ساح:- اللجان التطوعي���ة �ست�ساعدنا غدا 

يف توزيع التموين. قال �سديقة:- حان موعد �ساة الع�ساء.. 

هي���ا بن���ا نتو�س���اأ.. توقف.. ا�ست���دار ناحية الناف���ذة هم�ص:. 

اجلنود يحيطون باملن���زل. قال �سديقه:- نريد اأن نذهب اإىل 

امل�سجد.. اأجاب �ساح:- ال ن�ستطيع اأن نخرج االآن:- مل يبق 

عل���ى موعد اجتماع اجلويزي �سيء. ق���ال �ساح:-.. هيا بنا 

نخرج م���ن الباب اخللفي.. وخذ �ساحك.. االأر�سفة ت�ستحم 

باأنفا�ص الرعب.. االأ�سجار تتمايل ب�سيء من الرف�ص ، الغ�سب 

حتى الوج���ع.. تتعفن االأحام يف خميلة االأطفال النائمني يف 

اأح�سان اأمهاتهم.. ت�سقط معه العجائز على اأر�سفة الغربة.. 

ين���ام الطيور على اآهات وطن.. ي�ستيقظون على اأحلان احلب 

للكوي���ت.. امل�سجد يكتظ بامل�سلني كالع���ادة. بعد ال�ساة بداأ 

االجتماع. ق���ال اأحدهم:- اأخ�س���ى اأن يداهمنا اجلنود.. قال 

اآخ���ر:- �سننهي االجتماع ب�سرعة:- قال �ساح نحن ال نخاف 

منه���م ثم تاب���ع .. ولكن نخ�سى م���ن عدم مقدرتن���ا بعد ذلك  

عل���ى موا�سلة االأعمال التطوعية اخلرية:- اأجاب اأحدهم:- 

�سن���وزع العمل علينا فقط:- ق���ال �ساح:-  لن نخاف  مادام 

اهلل معنا ثم تابع:. نحن اأ�سحاب.

ح���ق معتقل اجله���راء يزداد �س���وادا وقتام���ة.. بينه وبني 

اجلن���ود م�ساح���ات القارات واملحيطات  م���ن الرعب والفزع. 

ج�سده يتلون كل يوم باألف لون.. يبحث عن اأظافره بني جدران 

ال�سمت الرهيب.. تعود به الذاكرة اإىل امل�سجد البخاري حيث 
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يلقي بج�سده على ال�سجاد االأحمر القدمي .. يتكاأ على الو�سادة 

بنية اللون... يقول ب�سمت:- كم اأ�سعر براحة نف�سية بعد تاأدية 

ال�ساة... اأ�سعر اأين اأملك العامل باأ�سره. تابع  ب�سمت:- يا رب 

اأن�سرن���ا على االأعداء .. اأ�سوات  املدافع تلوث حوا�ص امل�سلني 

، الدباب���ات تتج���ول يف ال�س���وارع، تارة تتمرك���ز على الطرقات 

وت���ارة اأخ���رى نق���اط ال�سيط���رة تقرتب م���ن امل�ساج���د لتزعج 

املوؤمنني. يجته���د اأع�ساء اللجنة اخلرية يف امل�سجد اجلويزي 

ويت�س���اورون:- قال �ساح ب�سيء من التحدي يف منزيل. �سرخ 

�سديق���ه... ال... اأن���ت متزوج وهذا خطر عل���ى اأ�سرتك.. رفع 

�ساح وجهه اإىل اأعلى ثم قال بهدوء:. لنا رب يحمينا... اخلوف 

ال يحمي!! اأجاب �سديقه:- اأال يكفي االأ�سلحة ثم تابع اإنها قمة 

املخاطرة يا �ساح:- قال �ساح اأمل نردد كلنا للكويت. الزوجة 

واأن���ا و االأوالد واالأهل.نه����ص �ساح.  �ساأق���وم  الأوزع التموين. 

االأزقة متتلىء برعب جمنون..  فزع معتوه.

ي�س���ر بب���طء .. يداه تتح�س�س���ان  امل�سد�ص يف جيبه حتمل 

�سرايين���ه عنفوان احلب املزخرف بالوالء. قابله جندي مبامح 

يغلفه���ا الغمو����ص متط���ر ت�س���اوؤالت مل���اذا نح���ن هن���ا ؟! والأي 

ه���دف؟.. من ه���و الرئي�ص  م���اذا يريد ؟ مل���اذا يهددنا بالقتل، 

باالإع���دام اإذا مل تنف���ذ خطط���ه واأوامره؟ كل واح���د فينا يفكر 

باأهل���ه وكيف �سيموتون بر�سا�ص الرئي�ص. وقف بقامته الهزيلة 

و وج���ه االأ�سفر .. �ساأل �س���اح اإىل اأين اأنت ذاهب؟ اأجاب اأنا 

يف بلدي.. يف ار�سي.. اأنتم �سيوف ؟!! تابع ب�سيء من التحدي 

و ال�سخري���ة.. اأن���ا اأعرف املنطقة �س���ارع... �سارع وبيت و بيت 
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�سحك ثم قال :- هل تريد مني اأي معلومات عن املنطقة؟!!.. 

قال اجلندي بده�سة اأنت ماذا تقول ؟ هل اأنت اأحمق؟ : قلت 

ل���ك اأن���ا يف بل���دي ؟.. قال  اجلن���دي بغ�سب اأن���ت يف العراق 

يف حمافظ���ة التا�سع ع�سر اأفهم���ت؟ ثم تابع نحن االأ�سل اأنتم 

الغزاة:. قال �ساح بهدوء وطماأنينة كل العامل لهم وطن واحد 

فكيف اأنت يكون لك وطنان ؟!! ثم ا�ستطرد قائا:- هل تريد 

باكي���ت �سيجائ���ر اأم تريد �ساعة:- قال اجلن���دي بفرح وا�سح 

اأريد �ساعة اأ�ستطرد قائا ما هو نوع ال�ساعة.. ثمينة؟.. قال 

�ساح اإنظر كم هي رائعة هز راأ�سه طربا:- تف�سل !!

وا�سل ال�سر ب���ني االأ�سجار وخلف البيوت جميع االأبواب 

مغلق���ة �سامت���ة يف و�سط اأن���ات الوجع.. تتعف���ن االآمال وهي 

تنتظ���ر فجراً جدي���د احللم اأطول من اللي���ل. ميد يده يطرق 

الب���اب يف ح���ذر �سدي���د خ���ذ ه���ذا �سك���ر واأرز... �سكرا اهلل 

يجازي���ك خرا.. املكان يكاد يح���رتق من �سدة احلرارة التنور 

يلته���م االأماين  من عيون���ه يقرتب يلتقط اخلب���زة... ي�سعها 

عل���ى الرخام ق���ال �سديقه وهو يجفف عرق���ه الطحني اليوم 

اأك���ر من اأم�ص.. �سنوزع اخلبز عل���ى اأكرب عدد من االأ�سر اإن 

�س���اء اهلل. ق���ال �ساح:-  اجلو حار جدا ث���م تابع:- واجلنود 

يقرتب���ون من هنا علينا اأن نقوم مبهم���ة التوزيع االآن:-.. قال 

�سديقه هيا بنا قال �ساح و هو يرتدي ماب�سه علينا اأن نقراأ 

بع�ص ال�سور القراآنية واالأدعية.

النا����ص ي���زدادون الت�ساقا باملذياع.. يتابع���ون االأخبار من 
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االإذاع���ات العربي���ة واالأجنبية.. جل�ص يف زاوي���ة امل�سجد تنهد 

ثم ق���ال:- علينا اأن نق���وم االآن بتوزيع املن�س���ورات.. انطلق يف 

ال�سي���ارة ي�س���ارع الطري���ق يف عجاته���ا يح���اول اأن يهرب من 

نق���اط  ال�سيطرة ق���ال �سديقة العربي  اأمازال���ت االأ�سلحة يف 

نف����ص امل���كان. قال �ساح:-  نعم. ق���ال �سديقه العربي جميل 

!! ق���ال �ساح بده�سة ملاذا؟! ق���ال ال �سيء.. ولكن اأي�سا �سيء 

جمي���ل ترجلوا من ال�سي���ارة! �ساح خذ ه���ذه املجموعة لهذه 

البي���وت واالأخرى للمارة. ق���ال اأحدهم:- �ساأق���وم بتوزيع هذه 

املجموع���ة عل���ى البق���االت والب�سطات. قال �س���اح:- انتبهوا 

وخذوا حذركم. تقرتب منه احل�سرات توقظه من ذكرياته يبقى 

وحي���دا يواجه الثعابني املحقونة �سما.. يقول ب�سمت:- بعد اأن 

اأطعمناه���ا ع�سا تعطينا �سم���ا !!: الثعبان االأكرب يرق�ص طربا 

المتاك���ه �سما جاهزا للبث. رائح���ة املعتقل �سيجارة ممزوجة 

بالع���رق الزف���ر الدبق.. رطوب���ة خانقة يح���اول اأن يقف للمرة 

العا�س���رة يتم�سك باجلدار. الثعابني تلتف حوله.. يعي�ص حلظة 

االع���رتاف احلمق���اء اجلبانة.. ي�سر على ال�سم���ت ال�سجاع.. 

زورق ال���والء ينطلق اإىل �سواطئ ال�سم���ود.. نظر اإىل الطعام. 

ق���ال ب�سم���ت:- وق���ت ال�سب���ع م�س���ى !!.. ا�ستدار بب���طء اإىل 

اخللف. قال وهو يكاد يفتح فمه : لن اأقول لكم �سيئاً. ثم اأردف 

قائ���ا:- زوجتي لي�ص لها عاق���ه باملن�سورات. �سحكوا جميعا 

ب�سوت �سيطاين ثم قالوا :- هل حلمت باملوت بعد املوت ؟!!.. 

ا�ست���د غ�سبه. ق���ال ب�سوت متقطع : زوجت���ي لي�ص لها عاقة 

بالعملي���ات والهجم���ات. حرك ر�سا�سه ثم قال نحن  ال نرحم!! 
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ثم اأردف قائا... هل ا�ستوعبت؟

متر ال�ساعات .. تقرتب منه الثعابني اأكر واأكر.. تام�ص 

اجل�س���د املبع���ر .. يب���داأ  باإع���ادة ترتيب اأف���كاره من جديد 

ويتج���ه نحو القبلة ي�سل���ي باأطراف متعبة .. ال ي�ستطيع ترك 

جبهت���ه تام�ص االأر�ص.. ي�سمع النا�ص يف اخلارج يرددون اهلل 

اك���رب اهلل اكرب. يعود اإىل ركنه املظل���م .. ميد يده  اإىل فتات  

اخلب���ز يحاول اأن مي�سغ ولو قطعة واحدة.. �سوت يناديه من 

الداخ���ل.. تذكر! متر يف ذاكرت���ه مدر�سة تلو مدر�سة.. الفناء 

وا�س���ع كبر .. االأ�سجار كثيفة ومت�سابكة ..ال�ساحات الرتابية 

مليئة بعلب املرطبات  الفارغة .. باب املق�سف مغلق باأحكام.. 

غرف املدر�سات مهجورة.. االأمكنة تغرق يف ال�سمت احلزين. 

فت���ح باب العيادة وقال  ب�س���وت �سجاع:- هيا لن�سرع يف اأخذ 

املعدات الطبية ثم تابع قائا:- ليت�سنى لنا الذهاب اإىل باقي 

املدار����ص... قال اأحدهم �ساأذه���ب اإىل اخلارج للمراقبة. قال 

الآخ���ر لنفتح هذه النافذة حت���ى ن�ستطيع روؤياك:- قال �ساح 

اإقراأوا اأدعية واملعوذتني ليجنبنا اهلل �سرهم.

ينت�س���ر اجلنود هنا و هن���اك نقاط ال�سيطرة تتحرك على 

الطرق الرئي�سية بانتظار ال�سحايا من املدنيني االأبرياء العزل 

م���ن ال�س���اح ق���ال:- يدخلون يف غفل���ة اجلن���ود اإىل مدر�سة 

اأخ���رى:- ق���ال �س���اح يب���دو اأن مكت���ب االإدارة مقتح���م من 

قب���ل االأعداء:- اأجاب���وا يبدو ذلك قال اأحده���م �ساخرا نحن 

�سن�سبح اأطباء ! �سحك �ساح ثم قال:- �سيقولون عنا اأحذرو 
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التقليد!!.. متتزج ال�سخرية مع اجلد قال اأحدهم:- جميل اأننا 

قمنا بتنظيم جمموعات للقيام باملهام. �سرخ ق�سم املراقبة »يف 

اجلو غبار«. قال �ساح:- و�سلت ال�سفرة ! قال اأحدهم �سمعتم 

اآخر خرب؟ وقعت انفجارات يف احلافات التي  حتمل اجلي�ص 

ال�سعبي. قال �ساح اأين؟ اأجابه يف جمعية �سباح ال�سامل. قال 

�سديق���ه هي���ا اأ�سرعوا:- قال���وا:- انتهينا الطري���ق اأمان قالت 

املراقب���ة:- اأمان. اإن �ساء اهلل. �س���اروا يف زحمة االأفكار، دخل 

املن���زل، قالت زوجته كيف االأح���وال يف اخلارج ؟ قال �ساح:- 

اأب�س���ري  لقد نقلنا جميع االأدوات الطبية. تابع قائا:- �سنقوم 

باختيار منزل ليكون عي���ادة موؤقتة. قالت الزوجة:- بارك اهلل 

فيك. قال ب�سوت حنون :- هل  اأنت خائفة؟ قالت بهدوء تام:- 

كي���ف اأخاف واهلل موجود واأنت زوج���ي ؟! ابت�سم  ثم قال : اإن 

اال�ستخب���ارات العراقية حتوم حولنا ث���م ا�ستطرد قائا:- اهلل 

ي�س���رت... قال���ت:- هل اأنت واثق م���ن اأ�سدقائك؟ قال يف حزن 

�سديد:- نعم !!.. قالت:- خذ حذرك من بع�سهم :- قال ماذا 

تق�سدي���ن؟ :.. قال���ت:- املوؤمن دليله .اأبت�سم ث���م قال اإن بع�ص 

الظن اإثم يا عزيزتي. قالت و هي تعد ال�سفرة اأخ�سى من بع�ص 

اجلن�سي���ات العربية، ثم تابعت قائلة لق���د ن�سحني اأهلي:- اأن 

تاأخ���ذ حذرك فقد ي�سح���ب احلقد قل���وب البع�ص فيفرط يف 

�سديق���ه. نظرت ل���ه ب�سوق ثم قالت اأنا اأحب���ك يا �ساح. قال 

وهو يتكاأ على الو�سادة:- ونحن نحب الكويت األي�ص كذالك؟:... 

اأخذت ترنو اإىل االأفق البعيد ثم قالت:- من اأجل الكويت علينا 

اأن نحذر بل نكون اأ�سد حذرا.
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�س���وت الدبابات يخ���رتق احلوا�ص. قالت: كن���ا نرى ذلك 

يف التلف���از و على �سفحات اجلرائد.. االآن نعي�سه واقعاً قال 

�ساح باأميان قوي.. اهلل معنا اأزمة وتعدي اإن �ساءاهلل. قالت 

ه���ل حتتاج اإىل املن�سورات اليوم؟ قال:- نعم... تابع:- �سنقوم 

بتوزيعه���ا ث���م تابع .. اللج���ان التطوعية �ست�ساع���ف ن�ساطها 

الي���وم الأن النا�ص حمتاجة ملن يحثهم على ال�سمود ويطمئنهم 

بالن�س���ر اإن �ساء اهلل. النهار يقي���م يف وجدانه ينبع منه �سوء 

قوي يعمي عيون اجلنود.. يبهرهم .. يبعدهم.. يعود مب�ساعره 

اإىل املعتقل حيث الغربة.. الوح�سة تخيم على النوافذ املغلقة 

باإحكام قال ب�سمت:-  كان ظنك يف حمله يا زوجتي الغالية. 

قال �سديقه مباذا تفكر يا �ساح؟ قال. ال �سي ء جمرد فكرة 

خطرت على باىل. �ساأله �سديقة هل خطر يف بالنا اأن نعي�ص 

حلظ���ة يف معتقل ما ؟!.. قال �س���اح:- قدر اهلل ما�ساء فعل 

يا�سديق���ي ثم تابع:- احلمد هلل على كل حال.. قال  �سديقه 

نحن قدها وق���دود يا بطل.. قال �ساح اهلل يحفظ الكويت. 

�ساأله �سديقه كيف كانت املداهمه؟ قال �ساح بغ�سب وا�سح 

ال اأدري ولكن كانت لديهم معلومات دقيقة و�سرية للغاية. قال 

�سديق���ه هل تق�سد اأن هناك من خ���ان العهد من االأ�سدقاء. 

ق���ال �ساح وه���و ي�سع يده حت���ت راأ�سه:- اهلل اأعل���م. �ساأله 

�سديقه هل ت�سك ب�سخ�ص معني ؟ قال �ساح ا�ستغفر اهلل... 

ال اأ�ستطيع اأن اأجزم بذلك.

الوقت مي�سي بطيئا.. احل�سرات تتغذى على االإناء املفتوح، 

قذارة املكان تزعجها تت�سلق اجلدار هربا من الرطوبة العالية. 
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االأفاع���ي تلدغ ج�سد العروبة املت���اآكل املتفكك.. تلدغ االأهداف 

القومي���ة لتخر �ساقط���ة.. .. امل�ساحة بني االعرتاف و ال�سمود 

ت�سغ���ر �سيئا ف�سيئا.. تفوح رائحة العف���ن من نظرات اجلنود. 

�س���رخ اأحدهم.. قيام ال�ساب���ط �سيح�سر.. قال �ساح.. اأنا ال 

اأق���وم اإال لل�س���اة.. و موعدها مل ياأت بعد !! قال اجلندي هل 

تري���د اأن اأب�س���ق يف وجهك ؟ قال �ساح بغ�سب �سديد خ�سئت 

ي���ا وغد. ثم اأخذ و�سديقه يرددان كلن���ا للكويت والكويت لنا.. 

�سمتا برهة.. ثم قاال ب�سوت واحد.. ال حول وال قوة اإال باهلل.. 

اإال باهلل �ساحب امللك و هو على كل �سي قدير. دخل ال�سابط 

بقامته الطويلة و�سعره  االأبي�ص و�ساأل اجلنود.. اأمل يعرتفا بعد 

؟!.. قالوا له:� ال... �سيدي. اقرتب منهما.. �ساألهما:-  هل تريد 

اأن اأعلقكم���ا يف املروحة ؟!.. اأيهما اأف�سل ؟... االعرتاف... اأم 

املوت بهذه الطريقة الب�سعة؟.. قاال:- اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.. 

اأخذ ال�سابط يدخن ب�سراهة. ثم �ساألهما.. كم �سخ�ص اأنتم يف 

املقاوم���ة؟.. اأريد االأ�سماء والعناوين ثم التفت  ناحية �ساح:- 

اأن���ت تعلم اأن زوجتك ه���ي الثمن.. �سرخ ثم قال:- ال زوجتي.. 

ال.. لي����ص لها عاقة ب���كل ما يح�سل اأرجوك���م.. زوجتي... ال 

ق���ال اجلندي.. اأخر�ص.. اأزعجت ال�سيد الرئي�ص.. خر �ساقطاً 

على االأر�ص.. وهو يردد... زوجتي ال..  خرج ال�سابط بعد اأن 

م���اأ املكان بالياأ�ص والظام.. اأخذ يتمتم.. ما م�سر زوجتي.. 

حبيبتي.. اأعلم كم حتبني وحتب الكويت .

ت�ساف���ر الذاكرة.. اإىل تل���ك االأيام اجلميل���ة. قالت والدته 

.. �سح���ك وقال:- 
»
حف���ل زواج

«
خطيبت���ك م�س���رة على عم���ل 

���� ������.indd   14 12/23/12   9:17:47 AM



د
ج

�س
مل
 ا
د

ي
ه
�س

- 15 -

ولك���ن هذه عادات مكلف���ة.. االإ�ساءة قوي���ة.. ال�سالة وا�سعة 

ال�سجاد االأ�سلي يرقد حتت الكرا�سي امللونة... دخان البخور 

الكمبودي.. يتطاير... الورود... مبعرة حول مكان العرو�ص... 

الف�ستان االأبي�ص والطرحة املطرزة واملنقو�سة الكو�سة اجلميلة 

بانتظار فت���اة اأحامه احللوة... جتل�ص عل���ى الكر�سي ي�سمع 

اأ�سوات الن�سوة تاأتيه من داخل القاعة... تردد. 

عليك �سعيد ومبارك        والفرح فيك يتبارك

عل�������������يك �س�����������������عد        علي�����������������ك �س�������عيد

اللهم �س����������لي و�س����لم         على  �سيدنا م�������حمد 

وال����������������سام�������������������ع          ي������������������قول اأم���������ني 

يبت�س���م ب�سي من الف���رح :- يقول :- هل اأ�ستطيع الدخول 

قالت والدته : ال يا ابني... يف حفلة الزواج اإن �ساء اهلل .

ق���ال:- �ساأذهب االآن الأ�سرتي »ب�ست«:- ثم اأردف قائًا:- 

اأي ل���ون.. بيج  اأم اأ�سود.. قال���ت : اأ�سود.،. داهمت ذاكرته:- 

حلظ���ات احلفل :- كان بهو الفندق كب���راً يعج باملدعوات... 

كان���ت الزغاري���د مت���اأ القاعة... ابت�س���م  ثم اأخ���ذ يتمتم... 

زوجتي والكويت وجهان لعملة واحدة... يعنيان �سيئاً وحداً... 

االرتب���اط.. ال�سرعي... القانوين... تعود ذاكرته اإىل املقاومة 

والنتظيم���ات ال�سري���ة... عي���ادة املن���زل تزدح���م باجلرح���ى 

وامل�ساب���ني من رجال املقاوم���ة... يت�سارع االأ�سدقاء واالأطباء 
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الإنقذاهم... ي�سرخ  اأحدهم.. القطن... االآخر... املق�ص.. 

جل�ص على االأريكة بني كومة من الورق قال ل�سديقه:- هل 

جمع���ت معلومات كافية ع���ن الطرفني العراقيني اأجاب:- نعم. 

�س���رد يف ذهنه قلي���ًا.. �ساأله �سديقه مب تفك���ر ؟!... اأفكر يف 

اجلن���دي جبار... �ساأله ... ما به ؟ قال:- اأعتقد اأنه �سيخدمنا 

كث���راً يف جم���ع املعلومات. قال �سديقه:- ولك���ن يريد ر�سوة- 

�سح���ك �ساح ثم ق���ال:- موج���ودة... ثم تابع:-لدين���ا اأجهزة 

فيديو و�ساعات ومن هذا القبيل... �سحكا ثم قاال:- جميل... 

لنب���داأ بجبار اآخر:- وملاذا ن�سينا . عدنان... اأي�ساً ن�ستفيد منه 

كثراً:- قال �ساح :- نقابل كل واحد على حدة... قال �سديقه 

مبت�سماً- اأنت اأبو االأفكار... يا ُمفكرنا العظيم... قال �ساح:- 

نري���د اأن نعرف عن اأماكنهم وطريق���ة حتركاتهم يف املنطقه .. 

جل����ص اأمام جه���از الكمبيوت���ر.. �ساأله �سديقه:- ه���ل تريد اأن 

اأق���را عليك اأ�سماء ال�س���وارع فقد تكون الربجم���ة اأ�سرع ؟!... 

اأج���اب. وهو كذالك. قال �ساح:- لنب���داأ ب�سوارع العا�سمه... 

ق���ال اأحدهم:- هذه قائم���ة باالأحداث التي ح�سل���ت االأ�سبوع 

املا�س���ي على امل�ستوى املحل���ي ... قال �سديقه بداأت جمموعة 

التموي���ن بالتوزي���ع عل���ى املن���ازل... اإن �ساء اهلل تت���م عملياتها 

بالنج���اح.. تابع:- عنا�سر املقاوم���ة ن�سطة اأخ�سى اأن تنتبه لها 

اال�ستخب���ارات العراقية فتف�سل  اخلطط. اأجاب:- اهلل ي�سرت. 

تلث���م ثم خرج ي�س���ر بالقرب من احلائط.. الظ���ام يتفق معه 

ليخفي���ه عن االأنظار.. ي�س���ع يده على كتف جابر:-كيف حالك 

:- مت���ام... كيف حالك اأنت... تع���ال معي اإىل امل�سجد... قال 
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جاب���ر:- ه���ل هناك االجتم���اع؟ قال �س���اح:- اأتبعني هيا... 

تابع:- امل�سجد قريب من هنا... دائرة من ال�سباب... ال�سام 

عليك���م:- ردوا ب�س���وت واح���د - وعليكم ال�س���ام... قالوا:- 

م���اذا تريد �ساي، قهوة... قال �س���اح: - هات ما يف جعبتك 

م���ن معلومات... تابع...  نريد االأ�سم���اء اجلدد... وخططهم 

وتوجيه���ات الرئي�ص... قال وهو مي�س���غ اللقمة:- يريدون اأن 

يعدم���وا بع�ص ال�سب���ان الذين مت اعتقاله���م... وهناك �ست.. 

حاف���ات يف طريقها اإىل الكويت حتم���ل عنا�سر من اجلي�ص 

ال�سعبي... تابع:- اال�ستمرار يف تغير اأ�سماء �سوارع الكويت... 

ماحق���ة الع�سكريني حتى ولو كان���وا جال�سني يف بيوتهم ومل 

ي�سرتكوا يف املقاومة ومل يكن لهم اأي ن�ساط �سيا�سي.... قال 

�س���اح:- اأكمل:- هناك نية لتحويل بع����ص امل�ست�سفيات اإىل 

ثكنات ع�سكرية ، قال �ساح:- اأريد بالتحديد اإذا اأمكن ذلك 

ق���ال جابر... �ساأعمل ات�ساالتي غ���داً واأقول لكم بالتحديد.. 

ق���ال �ساح - حان موع���د االأذان:- �سن�سلي ث���م نذهب اإىل 

منازلنا.... قال اأحدهم:- مل تنته بعد من اإعداد املذكرات عن 

االإ�سعاف���ات االأولية الت���ي �سنوزعها على اأهل الديرة واإخواننا 

العرب.... قال �س���اح:- �سنحاول القيام بتوزيع ما لدينا من 

من�س���ورات بعد ال�ساة مبا�س���رة... قال �سديقه... اأظن هذا 

اأف�س���ل...الأن النا�ص بحاجة ملثل ه���ذه املعلومات... قال اأحد 

ال�سب���ان:- وماذا عن الكمامات؟ هن���اك تخوف من الكيماوي 

ال�سدامي... قال �ساح:- ب�سراحة ال اأدري... كيف ن�ستطيع   

اأن نوفر لهم الكمامات ؟؟..
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جل����ص يف اإحدى زوايا امل�سجد... بداأ يقراأ القراآن.. مد يده 

اإىل علب���ة ورق املنادي���ل ليجفف دموعه... رف���ع كفيه اإىل اأعلى 

واأخ���ذ يدعو... ويدعو... اإىل اأن خ���ر �ساجداً هلل... نه�ص من 

عل���ى االأر�ص خرج اإىل احلديقة غ���رق يف التاأمل... يتمتم... يا 

�سبح���ان اهلل... يا �سبح���ان اهلل �سديقه قطع علي���ه اخللوة...  

ق���ال:- تقبل اهلل طاعتكم... قال �س���اح:-... اأجمعني اإن �ساء 

اهلل ث���م تاب���ع:- اإين اأ�سمع �سوت رم���ي ر�سا�ص قال �سديقه:- 

لاأ�س���ف مت اعتقال بع����ص ال�سبان يف هذه الليل���ة... وال ندري 

اأي���ن ه���م؟... اأو ما هو م�سر هم ..غ�س���ب ثم قال وهو ينه�ص 

م���ن مكانه:- اأوغاد تابع وه���و يتمتم :- اخلطر يداهمنا من كل 

جه���ة. ثم اأردف قائ���ًا:- ولكن اهلل معنا اأ�ستم���ع اإىل املذياع.. 

اأغل���ق اجلهاز:- ثم قال ل�سديق���ه:- �سنذهب اإىل خمازن وزارة 

الداخلي���ة لناأخذ منه���ا اأ�سلحة.. �ساأله... يف اأي منطقة ؟ اأجاب 

يف منطق���ة ال�سويخ... بداأت امل�ساجد ب���االأذان ل�ساة الظهر.. 

ال�سم�ص تتغلغل يف اأعماق الكون.. قال لزوجته:- �ساأذهب الأداء 

�س���اة الظهر ث���م اإىل ال�سوي���خ... قالت:- يف اأم���ان اهلل... ثم 

اأردف���ت قائل���ة :-خذ حذرك ي���ا حبيبي... ثم تابع���ت.. �ساأقوم 

بتح�سر الغ���داء.. انطلقت ال�سيارة... باجت���اه الدائري الرابع 

... الطرق تعي�ص حاالً من الرعب واخلوف من املجهول... ومن 

احلا�سر امل�سوؤوم... قال �ساح وهو يتاأمل من الزجاج... اأين بائع 

البوظة ، اأين بقية الباعة املتجولني يف ال�سوارع... قال �سديقة 

وهو يبت�سم... انتهت مهمتهم !!.. قال �ساح ب�سخرية :- يا لها 

م���ن مهمة �سعب���ة !! نقطة ال�سيطرة تلوح م���ن بعيد... تاأمرهم 
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بالتوق���ف... يرتجان من ال�سيارة... قال اجلندي و هو ينظر 

لهما بنظرات مُريبة اإىل اأين اأنتما ذاهبان ؟...اأجاب �ساح:- 

ف�سح���ة!... ثم تابع:- ن�سم الهواء... ونتابع اأخبار ال�ساعة رفع 

اجلن���دي حاجبيه وق���ال:- اأرى الكذب يتطاي���ر من عيونكما. 

قال �ساح عيب... نحن ال نكذب... ثم تابع يف �سمت:- نحن 

نتحاي���ل ي���ا غبي.  قال اجلن���دي وهو يعدل قبعت���ه:- اأذهبا.. 

حيثم���ا �سئتما ... اأخذت ال�سيارة طري���ق ال�سويخ ال�سناعية.. 

الطريق متعرج بع�ص ال�سيء... توقفا عند ال�ساحة الرتابية... 

ترج���ا م���ن ال�سي���ارة... اقتحم���ا املخ���زن... تط���ل عليهم���ا، 

االأ�سلح���ة من كل رك���ن... يقتنون اأكرب  عدد ممكن... يحملون 

ال�سيارة... ينطلقون ب�سرعة جنونية.. �سيحاوالن اأن يهربا من 

نقاط ال�سيطرة املنت�سرة على كل تقاطع يلجاآن اإىل املنعطفات 

الوع���رة.. ي�س���ان اإىل املنزل ب�سام...   ق���ال �ساح:- كرة 

الدع���اء ت���رد الباء ب���اإذن اهلل تع���اىل... قال �سديق���ه.. اأين 

�سن�سع ال�ساح : قال �ساح هنا... قال �سديقه:- نحتاج اإىل 

فاأ����ص!!... قال �ساح:- موجود... ث���وان و�سيكون حا�سراً... 

توق���ف برهة ثم ق���ال:- اأهًا �سديقنا مازن.. ثم تابع:- جميل 

اأن���ك جئت لتح�سر معنا دفن االأ�سلحة... ابت�سم مازن بطريقة 

غا�سبة بع�ص ال�سي ء وقال:- هذا هو املهم !!. 

يتاب���ع عملي���ة التخزين برتكي���ز �سديد ق���ال :- اأعتقد اأن 

هذا امل���كان من ال�سعب عل���ى اجلنود معرفت���ه. قال مازن:- 

اال�ستخب���ارات العراقي���ة ذات كف���اءة عالي���ة... ق���ال �س���اح 

بده�سة: ماذا تق�سد؟!.. متتم... ال �سيء... ثم اأردف قائًا:- 
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من منطلق حر�سي على حياتكما اأقول ذلك !!... قال �ساح:- 

اهلل يكفين���ا �سره���م... اإنهم اأوغ���اد... خونة... ق���ال مازن: - 

اأع���وذ باهلل من اخليان���ة!!... حُتلق االأم���اين بالن�سراملوؤكد يف 

اأف���ق االإميان ، يتوجها ال���والء للوطن... قال �ساح :- ال�سم�ص 

حُمرق���ة... ق���ال �سديق���ه:- لعلها حت���رق اجلرِاثي���م املنت�سرة 

بينن���ا... قال �س���اح وهو يرتدي الغرتة والعق���ال:- اأخ�سى اأن 

تقتل حمامات ال�سام التي ترفرف على االأمة العربية... اأجاب 

�سديقه وهو يتنهد:- حمامات  ال�سام �سد القتل والت�سريد اإن 

�ساء اهلل قال �ساح:- �سدقت يا �سديقي.. اإنك تقول درراً.

غ�س���ق الليل بخج���ل كعادته... ت�سلل ليك�س���و الوجود بثوب 

اأ�س���ود... تتح���رك عق���ارب ال�ساعة ناحية الي�س���ار .. االأطفال 

مي�سغون  اخلوف م�سغاً... يبحثون عن الفرح يف عيون اجلنود 

الوقح���ة... األعابهم نامت يف عامل الن�سي���ان... قالت زوجته:- 

ب���ودي لو يلعب���ون يف اخلارج ولو لثواٍن ق���ال �ساح:- ال اأن�سح 

بذل���ك يا عزيزتي نهائياً... ثم تابع فالو�سع اأخطر من ذلك... 

مت�س���ي االأيام ثقيلة مملة... قال �سديقه خرب االأ�سلحة اأنت�سر 

يف كل م���كان... تاب���ع :- وعلى كل ل�سان قال �ساح:- ما راأيك 

لو يتم التخزين خارج املنزل:- �ساأله �سديقه:- كيف؟... قال:- 

دعن���ي اأفك���ر بطريقة:- ق���ال �سديقه:- م���ا راأيك ل���و ا�ستعنا 

باأحداالأ�سدقاء... قال �ساح :-لي�ص لدي مانع :- �سوت املدافع 

يتداخل م���ع �سوت الدبابات... ال�سبي���ة يف ال�سارع ي�سرخون 

م���ن �سدة الفزع... وبع�سهم يق���ف عند الدوار... لي�ساعد اأهل 

املنطق���ة على عبور ال�سارع ويبث فيه���م االأمان... قال اأحدهم 
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:- م���ا راأيك ل���و تاأخذ ال�سيارة التي م���ن دون لوحة... وت�سع 

به���ا االأ�سلحة... الي�ص ذلك اأف�س���ل؟:- ابت�سم �ساح وقال:- 

برافو... فكرة جيدة. 

القم���ر يت���اأالأ يف ال�سماء ير�س���ل لاأر�ص اإن���ارة خفيفة... 

ليخرب بها اجلنود الطغاة باأن اهلل موجود فهو ميهل وال يُهمل... 

الكاب تنبح هي االأخرى ترف�ص العدوان... قال �ساح  انتهينا 

من و�س���ع االأ�سلحة يف ال�سيارة... مت���ر االأيام.. لتقرب امل�سافة 

ب���ني بيته وبني الفوز العظيم ..اال�ستخب���ارات تطرق الباب بقوة 

.. تطرق���ه حتى االقتحام يرف�ص باب االأملنيوم املوؤدي اإىل �سالة 

اجللو�ص... يدخل ومعه جي����ص من اجلنود... اأين املن�سورات... 

ب�سق على وجهه... قال اأين املن�سورات... ثم تابع :- اأين االأ�سلحة 

اأردف بلهجة حادة:- قل... ب�سرعة واإال... واأ�سار اإىل الزوجة...  

�س���رخ:- ابتعدوا عنها... االأ�سلحة يف ال�سيارة... اأخذ يقتحم... 

ال�سيارة التي تركن خارج املنزل ثم  تابع... متمتماً... لي�ص عليها 

لوح���ات... عاد اجلن���دي غا�سباً ال�سيارة غر موج���ودة... قال 

�ساح: قد �سُرقت... اأخذ يردد �سرقت.. قال ال�سابط باللهجة 

اآمرة: هيا كتفوه .. �سعوا احلديد يف يديه... واربطوا عينيه ... 

بداأ اجلنود يتهام�سون... قال �ساح يحدث نف�سه:- يا ترى على 

ماذا يتاآمرون ... تابع اهلل ي�سرت... 

عاد اإىل الواقع االأرعن... اإىل اأجواء الرف�ص ال�سجاع... اإىل 

الوطن الذي يتوالد يف الثانية األف مرة... ي�سغر ليكون اأكرب وطن 

يعي�س���ه... قال يحدث نف�س���ه:- �ساأرفع علمك عالياً يا كويت... 
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ق���ال �سديق���ه... اأنظ���ر اإىل االأدوات املعلقة يف ال�سق���ف اإنها يف 

قم���ة  االإخا�ص!!... قال �س���اح يف هدوء تام :- �سيفرج عنا اإن 

�س���اء اهلل... ثم تابع...  قائًا:- املهم زوجتي:- اخ�سى اأن تقع يف 

قب�ستهم... !!

االبت�سام���ة تداعب �سفتيه... ق���ال:- اأ�سعر بالفرح !!  ال�سوء 

الب�سيط الذي ت�سم���ح النافذة ال�سغرة بدخوله يدغدغ احلوا�ص 

اجلامدة ، املتجددة... يدخل اجلندي ومعه ال�سابط.. �ساح اأنت 

اإف���راج... تب�سم... يعني �ساأخرج:- قال ال�سابط:- نعم اأنت براءة 

�ساأله اأين منزلك... قال:- امل�سجد... اأخذ ي�سر مع اال�ستخبارات 

اإىل اأن و�س���ل اإىل امل�سج���د:- اقرتب���ت �ساعة  الف���وز العظيم... 

الر�سا�ص يُقرب هذه اللحظة.  
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