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

�صرخة امليالد
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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.

�صرخة امليالد

				

الوگيل املساعد
املدير العام ملگتب الشهيد
فاطمه أحمد األمير
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�صرخة امليالد
الطفل الذي مل ي�صرخ
كانت ه��ذه صفته ،التي أصبحت شهرته ،فهو ل��م يصرخ حني
هبط من بطن األم إلى األرض ،الطبيبة املولدة في مستشفى الصباح
انزعجت قالت لألم التي توشك على الدخول في اإلغماء :ولد الله
يبارك فيه ،ولكنه لم يصرخ ،الله يستر!!
األم الوالدة تعرف معنى هذا ،البد أن يصرخ املولود .الصرخة
شهادة دخول إلى الدنيا ،عالمة امتالء الصدر الصغير بهواء احلياة
األرضية ..الصرخة إعالن وجود.

�صرخة امليالد

ولكن هذا املولود رفض الفتة الصراخ ،وفضل أن ينضم إلى الدنيا
في صمت ..الله يستر ولم ميت الطفل رغم أنه لم يصرخ..إنها شهقة
صغيرة جداً تناسب صدراً في حجم صدر الدجاجة ،ومع هذا عاش
الطفل ..عندما سألوا األم عن االسم الذي اختارته ،أحالت األمر إلى
أبيه ..هذه تقاليد عربية ..الوالد يسمى أوالده ..الوالد اختار أسم
أمير ،األم فرحت باالسم ألنه يناسب طفلها الذي لم يصرخ ،ولم تكن
تعرف أن ظروفاً ال تدركها هي التي ركبت اسمه على هذه الطريقة:
أمير عباس دشتي ..والعباس هو األسد ،ودشتي معناها الصحراوي،
فانتهى أم��ره إل��ى اس��م ي��دل على الترفع والتهذيب ،من درج��ة أسد
الصحراء.
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ك��ان األب يضيق بتهذيب ول��ده ال��زائ��د ..الرميثية على أطراف
العاصمة ،مفتوحة على صحراء الكويت املمتدة ،سكنتها بطون من
قبائل استوطنت املدينة بعد أن هجرت اخليام ،وطوائف اجلماعات
من جماعات مختلفة .ال��ش��وارع واملقاهي ومحالت أشرطة الفيديو
والتسجيالت تصهر خليط األلوان في لون واحد ،حتول جميع األوالد
من االنتساب إلى جذورهم القدمية إلى نسب واحد هو الرميثية.

هذه العملية لم تتم في صمت .حدثت مشاجرات وحتزبات ،خصوصاً

في انتخابات مجلس األمة ،وانتخابات البلدية ..لكن أمير عباس دشتي
ظل على حاله لم يتغير الطفل ال��ذي لم ي��ص��رخ ..وكذلك لم يصرخ
في وجهه أحد ،ظل في حالة من احلياد املطلق ،كان يغضب والده..
الذي متنى أن يعود إليه ابنه م��رة ..مرة واح��دة من املدرسة ..ضارباً
أو مضروباً ،وال في الثانوي ..لم يعرف وجهه الدم ،وال الكدمات ،ولم
(((
توجه يده لكمة إلى أحد حتى ثار به أبوه ذات مرة ،وقال له( :حسافة)
يشتمك الولد أمامي وال ترد عليه؟ هل أنت بنت؟ قال بهدوء :الرد على
الشتائم ليس فيه بنت أو ولد ..البنت أيضاً ممكن ترد..
قال األب بغيظ أكبر( :حسافة) والله أنت تقول البنت ميكن أن
ترد ..وأنت رجل ..في األول الثانوي ..ومالك صوت!.؟
 يا أبي  ..هذه مسألة اقتناع..صرخ :اقتناع .وأنت مقتنع مباذا؟

�صرخة امليالد

 ب��دون ص���راخ ..ه��ذا أسلوبي في احل��ي��اة ..مل��اذا أرد على الذييشتمني؟
((( يا لألسف.
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 مل��اذا لتأخذ حقك منه ..لتعلن كرامتك وأن��ت لست (طوفة)(((
هابطة
 ه��ل ه��ذا سيحدث م��ن غير رد ..عندما أت���رك م��ن شتمنيوأنصرف ،فسيعرف بعد وقت أنه كان سخيفاً .ناقصاً ومتعدياً بدون
إلي متعذراً..
ضرورة ..والبد أن يندم ،ويعود ّ
 -وإذا لم يعد إليك متعذراً؟؟

 معنى هذا أنه سيئ جداً ،وال يستحق أن يكون صديقاً لي.. يعني ..ال فائدة.. ال فائدة في العنف.ويحمر وجه األب وينتفخ غيظاً ،ولكن ما احليلة!..

�صرخة امليالد

أم��ا األم فكانت على عكس األب ،ت��رى في ابنها ه��دوءاً وطيبة
جتعالنه حبيباً إلى قلبها ،خصوصاً وهي أول مستفيد من هذه الطيبة،
كان شديد العطف عليها ،والطاعة لها ،يعمل على راحتها ،ويحقق كل
ما تطلبه ،وكانت تقول :أمير هو جوهرة أوالدي ،وسيحفظه الله ببركة
دعائي ،ويرزقه العمر الطويل واخلير الوفير.عندما تقاعد أبوه لتقدمه
في العمر قرر أمير أن يهجر املدرسة ويرضى بوظيفة صغيرة ليخفف
عن أبيه مصاريف إعالته وإخواته .وكانت فرحته ال تقدر عندما استلم
أول راتب من وظيفته مراقب تراخيص األغذية بإدارة البلدية ..حمل
راتبه كام ً
ال وجلس بني يدي أمه ،وبعثر األوراق اخلضراء في حجره
لتبدو كثيرة في مرأى العني ،ووضع يديه على راحتي أمه مداعباً وهو
((( أي جدار منخفض متهدم.
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يقول( :شبيك ..لبيك) يا أم أمير ..كل ما تطلبينه بني يديك ..تدللي..
أمري يا أعظم أم؟
امتألت عني األم بالدموع ،دعت لولدها بالسالمة وط��ول العمر
وتذكرت بحنان ي��وم م��ول��ده ..ه��ذا الطفل ال��ذي لم يصرخ ..ما أحلى
االبتسامة على وجه الوديع!
هذا الفتى الذي يتجاوز السابعة عشر ،كأنه يولد من جديد ،كأن
احلبل السري ال يزال يتصل بني جسده الرقيق النحيل ،وجسد األم
التي لو استطاعت ذراعاها حمله لرفعته بينهما تضاحكه وتناغيه كما
كانت تفعل في السنوات األولى من عمره ،ولكن ال مفر من الزمن ،إنه
يدفعنا أمامه بال رحمة ،مثل صخرة جبارة تنحدر من أعلى اجلبل،
ونحن جن��ري أمامها مذعورين نبحث عن م��أوى أو م�لاذ نحتمي به،
ولكن هذا الفتى ..أمير إنه ال يشعر باخلوف ،ال يعرف القلق ،لم يجرب
الغضب ،لم يستخدم يده إال في الكتابة ،واملصافحة ،وحمل األغراض
من اجلمعية إلى مطبخ البيت ..وفكرت األم بإشفاق ..ترك املدرسة،
وتوظف ،وجتاوز الثامنة عشر ..البد من عروس ،مثله ..في أخالقه..
ال يترك للظروف ،ولن يستطيع البحث لنفسه عن ع��روس ..وفاحتت
الوالد ،الذي ظهر أنه كان يفكر في نفس املوضوع ،ولكنه كان ناقماً على
ولده ،كيف يستطيع أن ميأل عني عروسه ،ويشعرها بأنه رجل ،بأنه قادر

�صرخة امليالد

على حمايتها ،وهو يُ ْع ِّبر باإلشارة أكثر مما يتكلم باللسان ،وهو ينظر إلى

األرض أكثر مما ينظر إلى وجه محدثه ،إن أي فتاة البد أن ترفضه،
وإذا تقبلته فستكون نادمة بعد ذلك ،وقد متوت غيظاً.
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�صرخة امليالد

دافعت األم عن أمير ..وقالت :هناك بنات من األق��ارب يعرفن
قيمة ابنها ،ويثمن طريقته ..ثم قالت لألب :ميكنك أن تتحدث معه..
فاحته في املوضوع ..رمبا عنده أسباب ،أو له رأي في فتاة معينة.
وقال األب ووجهه محتدم بدم الغيظ :رأى في فتاة؟ يا ليت ..أذبح
عشرة خراف وأوزع حلمها هدايا وصدقات إن كان لولدك رأي في
أي فتاة.
حدث أن دخل أمير عائداً من عمله في الشويخ ،كان حر أغسطس
على أشده والرطوبة خانقة ،وفي يوم األربعاء ..خصوصاً ..يتأخر في
العودة ألنه مير على سوق اخلضروات لشراء ل��وازم عطلة األسبوع
للخروج إلى البر من عصر اخلميس إلى مساء اجلمعة ،مبالمح هادئة
تتحدى لهيب الشوارع التي تتنفس ناراً وترسل لفحاً يشوي الوجوه،
رفع طرف (الغترة)((( احلمراء التي يفضلها ،حتى ظهرت حليته التي
أطلقها مؤخراً ،متصلة بشاربه املستطيل الذهبي :ما بكم يا جماعة
اخلير! طبعاً كما هي عادتك يا أمي قلت كالماً أغضب الوالد ،ابتسم
أمير ،وغمز ألمه ،التي تدرك أنه يقصد العكس ،فهذه األم احلنون لم
تغضب زوجها يوماً ،وال رفعت صوتها في حضوره ،ولكن هذه طريقة
أمير في تدليل والده وتبديد غضبه.
ثم قال :أنا كنت أتوقع هذا ،وقد أحضرت لك صندوق (برحي)(((،
ألنني أعرف أنك حتبه مع القهوة العربية قبل (الريوق)((( .النت مالمح
الوجه املتحد ،ولم يتمهل أمير ،عاد إلى الليوان ،ثم رجع وبني يديه
صندوق التمر ،بحباته الكهرمانية وق��د انعقد السكر في أطرافها
فأخذت لون العسل الصافي.
((( غطاء الرأس حتت العقال.
((( من أجود أنواع التمور.
((( الفطور.
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لم يجد األب الغاضب بداً من كبح ضيقته ،وإظهار الرضا لولده،
بل اضطر أن يبتسم ويربت على يد ولده ،الذي حمل مترة جيدة الشكل،
وذهب فغسلها باملاء البارد ومد بها نحو فم أبيه ،الذي تقبلها راضياً.
وهنا قالت األم :أبوك يفكر في تزويجك يا أمير....
قال أمير مبرح ،وكأن ابتسامة أبيه رفعت معنوياته لدرجة كبيرة،
وأنا أفكر في تزويجه ..ما رأيك يا أم أمير؟
مللمت األم أطراف خمارها ،واعتدلت في جلستها وقالت:
رأيي أنك ولد عاق.
واس��ت��رد األب طبعه احل��اد وق��ال راج��ع��اً باحلديث إل��ى موضوعه
السابق :أنا قلت رأيي في املوضوع..
 ليتني أعرفه.. أنت تعرفه ألن رأيي في مسألة زواجك مثل رأيي فيك؟ وما هو رأيك بي يا أبي؟ رأيي ..أنه ليس لك رأي..شعرت األم باأللم ،بالصدمة ،رغم أنها تعرف مقدماً أن هذا رأي
زوجها في ول��ده ،ولكنها مطمئنة أن أمير لن يثور ..إنه يفكر ويترك
للزمن أن يوضح ..ومع هذا االعتقاد تدخلت:

�صرخة امليالد

 أمير زين الشباب ،وكل بنات العم واخلال وحتى اجليران يتمنينه..وع��اد األب يكمل بالنبرة الغاضبة ذاتها ..ليست هذه هي املشكلة..
املشكلة أنه ليس له رأي..
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قال أمير بأدب :في أي شيء؟
قال األب :في أي شيء.
قالت األم :أمير هو الذي ترك املدرسة برأيه ،وتوظف برأيه ..وعاد
للدراسة الليلية برأيه ..وعنده ترتيبات ..هل الصراخ و (النجرة)(((.
هما الرأي.
أض��اف أمير :وال��دي على ح��ق ..لكن عندي توضيح ..أنا دائماً
عندي رأي ،ورأيي قوي جداً ال أفرط فيه ،ولكني أفضل أن أحتفظ
به لنفسي.
هذا يجعلني ق��ادراً على سماع ال��رأي اآلخ��ر ..وإذا كان موضوع
عروس لي ..فطبعاً عندي رأي ..مواصفات ..تقدر تقول ..لكن ما
أهمية هذه املواصفات إذا لم أجد البنت التي تبحث عني مثلما أبحث
عنها.
تدخلت األم بسرعة :عندي ..بدل البنت ثالث ..كل منهن جتالس
القمر بجمالها..بإشارة منك تكون ب��دارك ..نهض أمير ،ق ّبل رأس
الوالدة ،قال وهو ينصرف إلى غرفته :هذه هي اإلشارة يا أحلى أم،
فقط انتظري حتى انتسب للجامعة ..سنة واحدة ..وأكون في وضع
حسن إن شاء الله.

�صرخة امليالد

تراقصت دمعة في جفن الوالد ،وهو يتابع ولده في دخوله ورد
الباب خلفه ،همس إلى زوجته :بصراحة يا أم أمير ..هذا رأي رجل
يعرف كيف يزن األمور ويسيطر على مشاعره..ال إله إال الله محمد
رسول الله.
((( النجرة :اللوم والتوبيخ.
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ودخل أخوه حمزة ،يكبره بستة أشهر إال يوماً واحداً ،لكنه يختلف
عنه كثيراً ،على األقل :صرخ يوم الوالدة معطياً لنفسه حق الصراخ
والغضب إذا وجد ما ال يعجبه ،وهو يستطيع أن يقول ألمه ال أحياناً،
ويحتمل أن يترك والده يتكلم وينصرف هو إلى عمل آخر!! وهذا ما ال
يستطيعه أمير ..لم يستطع حتى أن يجربه على نفسه ،حمزة محتقن
الوجه ،ش��ارد النظرات كأنه ينظر إلى جثة صديق غ��ادره على غير
انتظار .جلس أمام والده ،قال بفحيح مكتوم.
 يقولون ..على حدودنا الشمالية حشود..لم تفهم األم معنى كلمة «حشود» ..لم تعرف معنى حتى حدودنا
الشمالية ،الكويت في قلبها وعينيها هي الكويت ،ال يهم أن تعرف
شمالها من جنوبها.
قال أمير :على افتراض أن هذا صحيح ..فماذا تنوي أن تصنع؟
قال حمزة :وما الذي مينع؟
 على األقل موقفنا معهم طول ثماني سنوات ..على األقل املواثيقوالعهود .على األقل مسألة صلة الدم والنسب ..ماذا أقول؟! على األقل
واقع األقطار العربية التي ال تتحمل مزيداً من التشتت..
قال أمير محدقاً في وجه أبيه..
 -وماذا أيضاً على األقل؟

�صرخة امليالد

 ع��ل��ى األق���ل ل��ي��س بيننا وبينهم أي خ�ل�اف يستدعي حشداجليوش ..هو خالف عادي حتله جلسة مفاوضات أو وساطة من أي
صديق مشترك.
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قال حمزة :هذا إذا كانت نواياهم حسنة..
قال أمير :وإذا كانت سيئة؟
قال عباس دشتي :ليس بعد الكفر بالوطن ذنب!! أكلنا خيرها..

وعشنا ف��ي أم��ان��ه��ا ..وعلى ترابها ربينا ..وإذا ح��دث ال سمح الله
مكروه ..ندفع احلساب ..هذا واجب مقدس ..كانت األم قد بدأت

تعرف معنى ما يدور حولها من كالم ولكنها لم تعرف ماذا يجب أن
تقول ،أو تفعل.

تراءى لها أن تسأل ،رمبا يكشف السؤال جانباً من اللغز الذي ال

تفهم أسراره.

وجهت الكالم إلى حمزة باعتباره صاحب اخلبر..
 وأنت  ..ملا عرفت هذا الذي تقول عنه ..ماذا فعلت؟قال دون تد ّبر :وماذا أفعل؟ ..أنا واحد ..هل يستطيع الواحد أن

يفعل أي شيء في مواجهة اجليش؟

قال بشيء من السخرية :يعني جئت تخبرنا..
لم يفطن حمزة للهجة السخرية ،فقال :ال ..قبل ما أجيء ..ذهبت

إل��ى س��وق اخل��ض��روات ..اخلبر لم ينتشر بعد ..م�لأت (الوانيت)

(((

خضروات وفاكهة ..من يعرف.

�صرخة امليالد

قال أمير وهو يقوم :معك حق.
((( الشاحنة الصغيرة.
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ولكن األب كان متأملاً ملا ظهر على وجه ولديه من قلق ،لم يتحول
إلى الشجاعة ..ومع هذا أراد أن يخفف عن نفسه قوة األلم ،فقال وهو
ينصرف:
 يا جماعة ..ممكن أن تكون كذبة صدامية للدعاية والتخويف..ونحن كثيراً ما نسمع دعاية ضد بلدنا ،وال نخاف ..واحلمد لله إمياننا
قوي ..خلهم يقولوا ..في الغد على البر كما هي العادة ..وأنا مضيف
جماعة من أصحابي ..جهزوا أنفسكم..
وفي الغد لم يغادر أحد بيته..امتألت الشوارع وامليادين ومداخل
املناطق وال��ط��رق ال��دائ��ري��ة ب��امل��درع��ات وال��دب��اب��ات و «زل��زل��ت األرض
زلزالها».

�صرخة امليالد

كان عباس األب يرتعد غضباً وقهراً وعجزاً عن العمل ..كان يتوقع
أن يجد شيئاً من التهور عند حمزة على األقل ،ألنه يعرف جيداً طريقة
أمير في التفكير ،لكن املفاجأة أن حمزة أخذ موقعه جالساً ملتصقاً
بأمير ..وكانا جامدين مثل متثالني من احلجر ،وبني وقت وآخر ،يتبادالن
كلمة ،أو كلمتني ..ثم يغرقان في الصمت وعيونهما تتجوالن في أنحاء
البيت كأنها تبحث عن هدف .أما األم فقد انصرفت إلى صالتها حتى
بدا ركوعها وسجودها ودعاؤها وكأنه ليس له آخر ،وكم كان مؤملاً أن
تكون دموعها املتساقطة على وجهها املتغضن سي ً
ال مستمراً بني الوجه
اخلاشع واليدين املعقودتني ف��وق اخلاصرة تقرأ الفاحتة في نبرات
استشهادية وكأنها تدخل مقبرتها بقدميها.
لقد سمع اجلميع أوامر حظر التجول يوم اخلميس األسود ،ويوم
اجلمعة احلزينة ،ثم انقلبت الدعوة إلى ضرورة العودة إلى احلياة العادية
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يوم السبت ..كاجلحيم كيف تكون حياته عادية ،الناس املهددون في
وجودهم وكرامتهم ..األطفال املذعورون..هذا العدو الزاحف كاجلراد
وحشود النمل الذي ال يعرف معنى الوالء..
قالت األم :الناس تهاجر.
وق����ال األب :ن��ح��ن ش��ج��ر ه���ذه األرض ،ف��ل��ن ن��س��م��ح ألح���د أن
يقتلعنا..
ق��ال أمير :ص��دق ال��وال��د ..نحن شجر الكويت ،وإذا لم تستطع
الشجرة أن تقتل احلطاب ،فإنها تستطيع أن تصمد أمامه وتستعصي
على فأسه حتى تكل يده..
قال األب :ماذا سنفعل؟
قال أمير ببساطة شديدة :سأجلس ساكناً ..لن أفعل شيئاً.
انزعج عباس دشتي ..فكر في كالم ابنه فشعر باحلزن واالنكسار..
هذا ولده يقرر أمامه دون خوف أنه لن يفعل شيئاً ..سيجلس ساكناً،
اجته إلى حمزة لعله عنده كالم مختلف ،لكن حمزة قال :رأي أمير..
أنا موافق عليه ..سنجلس ساكتني.
قال األب بغضب :مثل احلرمي!!
قال أمير :وهل احلرمي يا أبي أقل وطنية من الرجال؟

�صرخة امليالد

سترى ..سيثبت لك الزمن أن بعض احلرمي سيخرجن بالقنابل
واملدافع لقتل املعتدي.
ق��ال األب وه��و يجفف ع��رق اخل��ج��ل احل��زي��ن :ك��ن مثلهن على
األقل..
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تدخل حمزة ليخفف اللوم على أخيه :يا أبي ..ال حتزن ..أمير له
رأي ..أتعرف العصيان املدني؟؟!
وردد الشيخ :العصيان ..املدني؟؟
وأكمل أمير :تعرف الزعيم الهندي ..غاندي؟
لم يفهم األب ،لكنه جاري ولديه لعله يصل إلى الزبدة :كأني سمعت
اسمه ولكن ما عالقة هذا الهندي باملصيبة التي حلت بنا؟
 هذا الهندي لم يحمل السالح في مقاومة (بريطانيا) ..مثل ماقلت :جلس ساكتاً.
ال :وهل سكوته هذا أخرج اإلجنليز من الهند؟ طبعاً
قال األب منفع ً

غير معقول.

قال حمزة الذي بدا أكثر اقتناعاً من أخيه بخطة العصيان املدني
م��ح��اوالً أن مي��زح مع وال��ده لعله يبدد جو الكآبة :ممكن أيها األسد
الصحراوي ..السكوت هذا ليس عم ً
ال سلبياً ..إنك متتنع عن الكالم
معه ..متتنع عن استفزازه ..متتنع عن التعاون معه ..فيجد نفسه في
عزلة ..ويجدك كالسر املغلق فال يعرف ما تفكر فيه أو ما تنوي عمله.
وقال أمير :غاندي حمل املغزل ،وسحب العنزة ..يلبس من املغزل
ويشرب حليب العنزة.

�صرخة امليالد

قال األب ساخراً :وأنت ستعمل مثله؟ مغزل وعنزة! ونسيت تقول
لي كم سنة احتاج غاندي ليطرد اإلجنليز من الهند؟
قال أمير بجدية :طبعاً ال ،لن أحمل املغزل ،ولن أسحب العنزة..
إمنا سأخدم الناس ..أوصل اخلدمات إلى املنازل ،فأجعل احلياة ممكنة
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للناس الواقعني حتت اخلوف واحلصار ..وعن هذا الطريق ميكن أن

نقوم بخدمات أخرى..

قال حمزة :لن نغير طبيعة عملنا ..أخي يعمل مراقب أغذية واآلن

سيبيع األغذية واألشياء اخلفيفة على البسطات في مداخل املنطقة
حتى يحمي الناس من التزاحم أم��ام اجلمعيات والتعرض ملضايقة

العدو ،وأنا مالحظ أمن ومهمتي اآلن أنا أساعد أخي في عملية البيع

على البسطات ..ومع البيع أوصل األخبار حتى يعرف الناس ما يدور

حولهم ..وأساعد على االتصال بعضهم ببعض ..وتشكك العجوز الذي
زاد عمره عشرة سنوات في عشرة أيام :هل هذا ممكن؟
وأكد له أمير ..ممكن ..ومثمر ..أيضاً.
قال األب :أردت شيئاً آخر.
ولم يرد أن يصرح لولده مبخاوفه .إنه يعرف أن العدو قاس..

ف��ظ ..دم��وي ..أخبار(حلبجة) وصلت كل بيت ،وتصفيات اخلصوم
السياسيني انتشرت حتى قتلهم في فنادق باريس وشارع لندن ..إنه ال
يريد لولده أن يكون ضحية وصيداً سه ً
ال لسفاحي الشمال.
وعاد يسأل :هل هذا ممكن؟؟..
وظن أمير أن والده البد أن يصدق بأهمية هذا النوع من العصيان

املدني ،فعاد يقسم له أن هذا املوقف الهادئ والساكن ،أو حتى السلبي

�صرخة امليالد

ميكن أن يصيب العدو باجلنون.
 -وماذا تأخذ من جنونه؟

 -املجنون يتخبط ..ويقضي على نفسه..
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 وقد يقضي عليك..قفز حمزة في الهواء مبرح ال يناسب املوقف ،وصاح:
 ها  ..احلاج عباس يخشى علينا!! الله أيها الدنيا ..منذ دقائقكنت تعيرنا وتشتمنا ألننا لم نحمل السالح ضد العدو ..واآلن تخاف
علينا من اجللوس على بسطة أمام مسجد أو على زاوية مدرسة لنبيع
أكياس العدس ..والسكر ..والطحني..
لم يرد أمير ألخيه أن يستمر في لوم األب على إشفاقه ،فقال:
 حمزة  ..أقول ..تذكر  ..العدس ..والطحني ..والسكر..خمسنيعلى األقل من كل نوع مطلوب في الغد ،حتضرها للبسطة قبل توجهك
إلى الفرن.
قال األب :ميكنني أن أقوم بهذا ،ويتوجه حمزة لفرن الرميثية عقب
صالة الفجر.
قال حمزة :الفجر ..حظر جتول.
 والصالة.. وحظر الصالة بعد ..ال حركة قبل السادسة ،وإال ..عندما رجعأمير إلى البيت قبل الغروب ،وقبل حظر التجول مع نزول الليل ،كانت
عيناه متورمتني ،حمراوين ..ضربت األم على صدرها وه��ي تشهق:
ضربوك؟!

�صرخة امليالد

 ال ما هذا؟ -كنت أبكي..ال تنزعجي
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 -تبكي  ..ملاذا؟هذا البالء عمره أكثر من شهر اآلن ،مضى وقت

البكاء.

 -لم أبك الحتالل الكويت ..الكويت وطني ..وكل وطن معرض

للمحن وأنت تعرفني أنني قابلت ما جرى بالعقل وعملت ما أستطيع.
تساءلت في حيرة :أخذوا بضاعتك ..سرقوها..
 اغتصبوها.. وال شيء من هذا. ملاذا البكاء إذن؟ ضربوا ولداً صغيراً.انكمش وجه األم أملاً ودهشة..
 -ملاذا ضربوه؟

 -ك��ان يلعب بطائرة ورق��ي��ة م��ن ن��اف��ذة بيته ..ق��ال��وا إن��ه يعطي

إشارات ،أخرجوه من داره وضربوه أمام أمه وأبيه ..أرادت أن تهون
على ابنها..

 -بسيطة ..هذه صغيرة ال جتعلك تبكي ..وطن ضاع ما بكيت..

ولد يُضرب ..تتورم عيناك؟ جتدد هياج نفسه ،وقفز الدمع من عينيه،

وصوته يتحشرج ..إنها صرخته املؤجله من امليالد..

�صرخة امليالد

 ِأنت لم تعرفي يا أمي ..احلزن على وطن أكبر من البكاء ..أما

الطفل ..إنه مجرد طفل ..يُضرب وال يستطيع أب��وه حمايته ..هذا
قهر!!
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عندما أطبق الليل ،وسيطر حظر التجول ،دوى ال��رص��اص في

الفضاء حتى ترجتف القلوب اآلمنة ،وقفت ثالث سيارات أمام البيت..
دقت كعوب البنادق الباب ،نحته الفوهات املتقدمة .قال آمرهم:
 هذا منزل أمير ..نريده.رآه مقب ً
ال ،تقدم نحوه وأمسك بكتفه وساقه أمامه ،قال أمير:
 فقط أعرف ملاذا؟ في املخفر تعرف..قال حمزة ،وقد غادر غرفته على األصوات املتشابكة:
البد من سبب..
قال اآلمر :وأنت أيضاً تأتي معنا ..وهناك تعرف..
قال األب :تقبضون على الولدين دون ذنب؟
قال اآلمر :هذا كان يبكي من أجل طفل..
قالت األم من وراء الباب :هل البكاء على طفل جرمية!..
قال اآلمر :جرمية حتريض.
 سبحانه الله.قال األمر :لو زدت كلمة ،فستكونني شريكته في العصيان..

�صرخة امليالد

 لن أزيد كلمة ..ولكن ..حمزة لم يشاهد الطفل.. حمزة اعترض على أخذ أخيه إلى املخفر.قال حمزة :لم اعترض ..سألت..
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 وحتى السؤال ..ليس من حقك.. ولكن ليس جرمية.. السؤال خطوة في طريق اجلرمية ..ولن نسكت عليكما حتىتفعالها..
عندما وضع اآلمر القيود في أيديهما واطمأن إلى خضوعهما
متاماً ،وأنهما ال يخبئان أحداً في البيت ممكن أن يتصدى باملقاومة،
قال لهما:
أنتما جتلسان على البسطات ..وتصنعان اخلبز ..وهذا يعطي
الفرصة ملن ميلك ال��رص��اص أن يطلقه علينا وه��و مطمئن ..وبعد
العشاء انطلق الرصاص على املخفر ..من اخلير لك( ..وانظر إلى
حمزة) وأنت أيضاً ..أن تودعا والديكما ..سيكون التحقيق منصفاً..
ولكن الوداع ..احتياط..
ولم يعودا..

ال�شهيد� /أمري عبا�س حاجيه د�شتي

�صرخة امليالد

لم يكن الشهيد أمير أح��د عناصر املقاومة الكويتية املسلحة
ولكنه مثل كل الكويتيني املرابطني الصامدين قاوم االحتالل ورفضه
بالعصيان املدني ونشط في اخلدمات العامة فتطوع للعمل في أحد
مخابز منطقة الساملية ،كما زاول مهنة البيع على البسطات املنتشرة
في ذلك الوقت في معظم مناطق الكويت ،فكان بالتعاون مع أخيه
الشهيد حمزة يقومان بشراء بعض السلع من اجلمعية ويعرضانها
للبيع على البسطات في منطقة بيان.
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وك���ان الكثير م��ن الكويتيني ي��ت��ردد على تلك البسطات بالنظر
لصعوبة الشراء من اجلمعيات التعاونية بسبب ما كانوا يتعرضون له
من مضايقات ومشكالت من جنود االحتالل باالضافة إلى ذلك فإن
اجلمعيات التعاونية كثيراً ما تكون مزدحمة وخالية من السلع واملواد
الغذائية ،وهناك أيضاً بعض الشبان الكويتيني من أتخذ مهنة البيع على
البسطات وسيلة لتوفير امل��ادة ليستعينوا بها على املرابطة والصمود
في ظل الظروف القاسية وال شك في انتشار البسطات قد سهل على
املرابطني احلصول على الكثير من احتياجاتهم.

اعتقال ال�شهيد:
هناك أكثر من رواي��ة ح��ول مالبسات اعتقاله رحمه الله ،ورغم
اختالف هذه الروايات إال أنها جتمع على أن سبب االعتقال لم يكن
اشتراك الشهيد في عملية مسلحة ضد جنود االحتالل أو االحتكاك
املباشر بسلطات االحتالل ،ولكن السبب كما نالحظ هو احلقد واالنتقام
من كل كويتي.

الرواية الأوىل:

�صرخة امليالد

بعد بدء احلرب اجلوية (عاصفة الصحراء) وفي يوم  1/18وفي
الساعة الثانية بعد منتصف الليل ،قامت مجموعة من أفراد املقاومة
الكويتية بإطالق النار على مخفر منطقة الرميثية وعلى مدرسة امامة
بنت بشر ،وهي إحدى مراكز جتمع القوات الغازية ،فقامت مبداهمة
املنازل القريبة من املخفر واملدرسة وتفتيشها واعتقال أكبر عدد من
الكويتيني من سكان هذه املنازل في عملية انتقامية وحشية ومت االعتقال
العشوائي دون اعتبار لسن أو مرض ومن الذين مت اعتقالهم الشهيد
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أمير وأخ��وه حمزة ويوسف اجلاسر وعلي بن نخي ووليد الصالح
وشخصان من عائلة كرميي.

الرواية الثانية:
تقول بأن «سبب االعتقال» هو قيام أحد األشخاص من اجلنسية
العراقية واملتزوج من إحدى املواطنات الكويتيات ويسكن في منطقة
الرميثية في منزل بجوار منزل الشهيد أمير يوم  1/18بإطالق النار
من سطح منزله فقامت القوات الغازية مبداهمة وتفتيش بعد أن
حاصرت املنطقة بحجة البحث عن مصدر إط�لاق النار وفي أثناء
احلملة اعتقل الشهيد أمير مع غيره من الذكور في املنطقة وبخاصة
وأن منزله يقع بالقرب من املخفر وقد مت اعتقال العراقي إال أنه عاد
بسرعة وادعى أنه هرب من سيارة اجليش العسكرية.

�صرخة امليالد

وتشير إحدى وثائق االحتالل إلى أن مقر الفوج في منطقة الرميثية
قد تعرض إلى إطالق نار من أحد املنازل املجاورة للفوج وقد جرح على
أثر ذلك بعض اجلنود ومتت مداهمة املنازل واعتقال مجموعة من
االشخاص والعثور على أسلحة وأعتدة ،وأمر آمر لواء املشاة السابع
واألربعني التعامل مع مثل هذه األحداث دون الرجوع إلى أي آمر وأن
يتعامل مع «املوالني واملعاديني في الداخل بنفس املستوى واملهمة التي
مت بها التعامل مع فعاليات األعداء واخلارجني» وقد اعتبرت سلطات
االحتالل أن مداهمات املنازل وانتهاك حرماتها واعتقال املواطنني
كان تهاوناً واملفروض تدمير الدار في احلال وال يوجد ما يثبت عثور
القوات الصدامية على أسلحة أو غيرها في منزل الشهيد أمير ولكن
آثرنا اإلشارة إلى الوثيقة التي قد ال تقصد حادثة أسر الشهيد أمير
ولكنها تعطي نظرة ألسلوب السلطات الغازية احملتلة.
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الرواية الثالثة:
تقول إن مجموعة من شبان املقاومة كانوا قد عقدوا العزم على
تخليص أحد الشبان الكويتيني الذي كانت القوات الغازية قد اعتقلته
واقتادته إلى املخفر ،ولكنهم عندما حتركوا للقيام بذلك أدركوا الصعوبة
التي قد تواجههم بسبب عدم التوازن بني أسلحتهم وعددهم والقوات
الصدامية في املخفر ولذلك قرروا عدم القيام بها ولكن كان بينهم أحد
الذي أخبر سلطات املخفر مبا كانوا يريدون القيام به ،وفي أعقاب ذلك
متت االعتقاالت.

اال�ست�شهاد:

�صرخة امليالد

اعتقل الشهيد أم��ي��ر ،ألن��ه يسكن احل��ي ال��ذي فيه احل���ادث ولم
يعثر جنود االحتالل على أي أسلحة أو منشورات ولكنه مرابط التزم
العصيان وهذه املسألة تكفي لتعذيبه ،وقد نقل مع غيره من الكويتيني
إلى مخفر الرميثية ثم نقل إلى نادي كاظمة وقام جنود البغي بحرق
ظهره باملكواة وضربه واستخدام كل الطرق الوحشية في التعذيب ثم
اقتادوه يوم 1991/1/20م إلى منزله وبالقرب منه أطلقوا النار إلى
رأسه وهو مقيد اليدين وآث��ار الكوي والتعذيب بكل الوسائل واضحة
على جسده وكان أهله قد غ��ادروا املنزل بعد اعتقال الشهيدين أمير
وأخيه حمزة ولم يتمكنوا من معرفة مصيره ،وبعد التحرير أخبرهم
أحد اجليران باستشهاده ووج��ود جثته في مستشفى الصباح فأسرع
األب املفجوع الذي تعرف عليه وقد أحس بانبعاث رائحة طيبة من جثته
وبدا وكأنه نائم.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ال�شهيد /حمزة عبا�س حاجيه د�شتي
دور ال�شهيد �أثناء االحتالل ال�صدامي:
عندما اجتاحت جحافل الغزاة الصدامية أرض الكويت اآلمنة
انخرط الشهيد في أعمال التطوع املدنية حيث عمل في مخبز جمعية
الرميثية وكذلك في الفرن الكويتي في شارع عمان .ثم بعد ذلك عمل
الشهيد مع أخيه الشهيد «أمير» في البيع والشراء ،وكانا يشتريان
البضائع م��ن اجلمعيات ويبيعانها ف��ي البسطات ف��ي س��وق منطقة
بيان.
وق��د أراد الشهيد بعمله ه��ذا مساعدة نفسه وخدمة أه��ل بلده
وتسيير عجلة احلياة حتى يعني بها ابناء الوطن على الصمود التي
تثبت الناس ويوفر لهم في نفس الوقت حاجياتهم األساسية.
كما أخذ الشهيد يحث أهله ومعارفه على الصمود في وجه الطغاة
وكان يردد «لن أخرج من أرضنا ،ولن نرضى بالذل ،وسنصمد حتى
التحرير» كما اعتبر أن املوت في وطنه وسام شرف له ،وأن الكويت
عائدة بإذن الله حرة مستقلة.

اعتقال ال�شهيد:

�صرخة امليالد

في يوم 1991/1/18م وفي ح��دود الساعة الثانية صباحاً قام
أفراد املقاومة في منطقة الرميثية بضرب مخفر الرميثية ومدرسة
«أُمامة بنت بشر» تال ذلك قيام جنود االحتالل الغازي الغاشم بحملة
تفتيش في احلي الذي يسكنه الشهيد بعدما جلأ إليه أفراد املقاومة،
وأخذ جنود االحتالل في تفتيش املنازل واعتقال الرجال املتواجدين
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فيها بصرف النظر عن سنهم ،وعند وصولهم إلى منزل الشهيد اعتقلوه
مع أخيه الشهيد «أمير» أما في رواي��ة ثانية ألخت الشهيدين ذكرت

أنه بتاريخ 1991/1/18م قام أحد منهم وهو عراقي اجلنسية باطالق

النار من سطح البيت مما سبب في شد انتباه العدو احملتل إلى مصدر
الصوت الصادر من منطقتهم وخصوصا أن منزل الشهيدين يقع بجانب

املخفر ومن ثم بدأ جنود االحتالل بتطويق املنطقة واقتحام البيوت ومت

اعتقال الشهيدين «حمزة» وأخيه «أمير».

ومت اقتيادهما إلى مخفر الرميثية ،ومن ثم حتويلهما إلى معتقل

نادي كاظمة الرياضي ،ومع أن الغزاة لم يجدوا أي دليل يثبت تورط
األخوين في املقاومة إال أنهم أصروا على أتهامهما باملشاركة للمقاومة

ضد جنود العدوان.

اعدام ال�شهيد:
في يوم 1991/1/20م مت اع��دام الشهيدين «حمزة وأمير عباس

دشتي» أمام منزلهما في منطقة الرميثية بعدة طلقات نارية أطلقت
عليهم من اخللف.

لم تكن أس��رة الشهيدين املتواجدة خ��ارج الكويت قبل االحتالل
الغازي يعرفون مصير ولديهم إال بعد التحرير بأربعني يوماً وعندما
عادوا للوطن وعلموا من قبل اجليران بأن جثماني الشهيدين موجودان

�صرخة امليالد

في ثالجة مستشفى الصباح ،على الفور اجتهوا إلى هناك حيث تعرفوا
على جثمان ابنيهما.
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ويذكر والد الشهيدين أنه شاهد آثار القيد على أيديهما ،وأنهما
كانا معذبني بشدة كما بدت آثار كدمات وكي بالنار واضحة وبارزة في
جميع أنحاء جثمانهما الطاهر.
كما ذكر أن الشهيد حمزة تعرض إلى سحب دمه مما يدل على
تعرض الشهيدين إلى صنوف شتى من التعذيب قبل استشهادهما
رحمهما الله.
إن م��ا ق��ام ب��ه شهيدنا م��ن ح��ث على الصمود ف��ي وج��ه الطغاة
وإميانه بعودة الشرعية الوطنية بإذن الله واعتباره أن املوت في وطنه
أشرف له ،يبني بجالء املعدن األصيل لشهيدنا حمزة.
رحم الله الشهيدين واسكنهما فسيح جناته.

�صرخة امليالد
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