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

بطوالتهم وت�شحياتهم ، الجزء الثالث، �ص 47 - 55 .

�صمود الأبطال

بقلم

فوزية ال�صويلم

عن ق�شة ال�شهيد)�(

يو�صف جا�صر حممد ال�صالح
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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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اأخذ يرنو اإىل الف�شاء الرحب الذي يُغطي احلديقة، تعود به الذاكرة 

بعيداً اإىل اأيام طفولته.. تذكر احليامة.. يومها قالت والدته.. ال تبتعد 

كثرياً فاحليامة تتجول يف الفرجان.. اإنها تبحث عن طعام. رد عليها 

ولكن  قالت:  �شاأخرج.  غريها..  اأو  احليامة  من  اأخاف  ال  اأنا  بتحد: 

منظرها ب�شع وخميف.. كل االأطفال يخافون منها.. اأجاب : �شاأخرج.. 

بيوت طينية ُمتال�شقة،  واأزقة �شيقة تف�شلهما �شاحات  تُرابية.. اأبواباً 

ال�شوارع  طلباً  امراأة جتوب  يتجمعون هنا وهناك..  خ�شبية.. �شبية 

للرزق.. ب�شعة املنظر، حتمل كي�شاً اأخ�شر.. ت�شرخ بني احلني واالآخر 

(حيامة حيام).. ال تخلو االأزقة من املجانني الذين يخيفون االأطفال. 

فتيات يجل�شن على عتبة منازلهن وهن يرتدين االأزياء ال�شعبية، ينظرن 

اإىل االأطفال وهم يلعبون بالقرب من منازلهم.

يحدث نف�شه ب�شمت: كم اأمتنى اأن تعود تلك االأيام لرتى ما نحن عليه 

االآن.. يبت�شم يعود مرة ثانية اإىل املا�شي.

يعطر حوا�شه بذكريات الطفولة.. غرفة معلقة يف الطريق ت�شل مابني 

تنادي يو�شف.. 
   
، �شبية يلعبون حتت ظاللها.. ي�شمع االأ�شوات

*
بيتني

 
**

يقرتب منه اأحد ال�شبية ي�شع على عينيه »الغرتة«

يداعبونه.. يحاول اأن مي�شكهم.. يفرون منه.. قال ب�شمت:

ما اأجمل لعبة عما كور.. اأخذ يردد.. عما كور طاح بالتنور..

قالت والدته وهي تخ�شب يديها باحلناء.. اأين كنت: قال كنت األعب 

مع اأ�شدقائي. قالت: الغداء جاهز. قال وهو ير�شف املاء من الربمة، 

ثم �شاأل واالإرهاق وا�شح على مقلتيه: ماذا طبختي لنا يا اأمي؟ قالت: 

هري�ص ومنهنهة. قال: اأريد »قر�ص عقيلي«.. قالت: يف املطبخ.

*  مع األطفال في املاضي ... للكاتب أيوب حسني ص 52.
**  لباس شعبي خاص بالرجال .. يغطي الرأس، ص 24. 
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اأذنيه.  الطائرات يزعج  اأزيز  الق�شور..  املباين..  يهز  الدبابات  �شوت  

لل�شداع..  م�شكنة  يتناول حبة  يده  اال�شتقرار.. ميد  بدم  تغرق  املدينة 

الع�شب الذي   مييل  اإىل االإ�شفرار يتمايل وكاأنه يرف�ص الواقع. االأ�شجار 

تقف ب�شموخ رغم ا�شفرارها.. جذورها قوية.. �ُشقيت مباء بحر اخلليج، 

واخليانة..خطوات  الغدر  بهموم  ُحبلى  الغيوم  الغزير..  الوالء  باأمطار 

اجلنود املنتظمة تخطف منه اال�شتمتاع باملا�شي.. وترغمه على العودة 

اإىل احلا�شر.. ي�شاأله اجلندي: من اأنت؟ قال: اأنا الكويتي.. قال اجلندي 

واإمنا عن  اأ�شاألك عن جن�شيتك.  اأنا مل  ت�شخر مني،  اأنت  بغ�شب: هل 

ا�شمك. قال: يو�شف.ما الذي حتمله بيدك ؟ اأجاب: قمامة قال اجلندي: 

قمامة فقط ؟ افتح الكي�ص: قال يو�شف:ُخذ الكي�ص افتحه اأنت. تبعرثت 

اإىل طريق  ثم اجته  امللوث  املكان  البيئة ترك اجلندي  تلوثت  القمامة، 

اآخر. 

قال ب�شوت خافت: �شاأنظف البلد من القاذورات اإذا اأمكن يل ذلك.

اأنت ترى.  اآخر، �شاأله ماذا تفعل؟ اأجاب كما  راأى جندياً   اإلتفت مييناً 

قال: هل تريد اأن ترتاح من هذا التعب؟

اأجاب يو�شف وكاأنه فهم ماذا يق�شد: ال.. ال اأريد اأن اأرتاح. ثم تابع اإنى 

اأعالج الو�شع! جل�ص اجلندي ثم قال: هل لديك �شيجارة؟ اأجاب يو�شف: 

لالأ�شف ال اأدخن!

قال اجلندي بلهجة حادة: اأرنى جيوبك. اأجاب يو�شف لالأ�شف ال اأعرف 

اأكذب! قال اجلندي: كم اأنتم اأغبياء.

تابع :جميع منازلكم كالق�شور.. قال يو�شف: كنا فقراء نغو�ص يف اأعماق 

البحار لنبحث عن لقمة العي�ص.. ولكن كنا اأغنياء!

تابع وهو �شارد الذهن: جميع منازلنا وطن لنا.
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هم�ص يف اأذن اجلندي: ما راأيك يف جهاز فيديو.

قال اجلندي و هو يبت�شم: جميل.. اإذن اأنت برىء.

بالب�شطات يف جمعية  تزدحم  االأر�شفة  الغربة.  تعزف حلن  ال�شوارع 

اخلالدية.. الوجوه تتزاحم، تت�شاءل ما امل�شري؟ يفتح الراديو، ي�شتمع 

اإذاعة الريا�ص.. وهي تنقل حتيات الكويتيني يف اخلارج.. يفكر  اإىل 

بتاريخ 1990/10/18م. لقد غادر ابنه ال�شابط الكويت.. ا�شتطاع اأن 

يقنعه.. قال يحدث نف�شه: اأين اأنت يا ولدي االآن؟ ها اأنت اأمامي تعمل 

من اأجل الوطن.. ميتزج احلزن باالأمل باخلوف، بالرعب ، بالرغبة.. 

دبابات ترب�ص يف كل حي.. الكون يرتدي ثوباً ف�شياً منثوراً عليه بقعاً 

�شوداء يخ�ص بها اأمة عربية.

 ثوب من�شوج باأيد غادرة.. خائنة.. هم و�شعوا بقعاً �شوداء..

الر�شيع ي�شرخ لي�شيف اإىل عويلنا عوياًل اآخر.. رفع راأ�شه نظر اإىل 

اأعلى.. قالوا له اجلنود بغ�شب: ملاذا مل تغري لوحة ال�شيارة كما اأمرناك؟ 

اأجاب يو�شف بهدوء: لن اأغريها.. �شرخ اجلندي: ملاذا؟

-الأين كويتي وال اأ�شتطيع اأن اأكون غري ذلك

وا�شل اجلندي اأنت تتحدانا.

-ال ولكنه القدر.

ياأخذ  غائر  جرح  ال�شالم..  عن  يبحث  االأعماق..  مع  يُبحر  عنفوان 

بالتقرح كل �شيء ينب�ص بحب الوطن.. يعود اإىل املا�شي. جمموعة من 

م�شعود  وننادي:  بقرة  ونذبح  العيد  »باچر«  يرددون.  يغّنون..  ال�شبية 

*  االأفراح تعم البيوت.. النا�ص يرتدون مالب�ص جديدة.. 
چبيراخلنفرة

على  البهجة  توزع  اخل�شبية  الديارف  انت�شبت  الفطر..  عيد  اليوم 

اإىل  البهجة  من  قلياًل  ندخر  مل  ملاذا  نف�شه:  يحدث  قال  االأطفال.. 

نف�ص  يف  ..املفرح  املوؤمل..املحزن  احلا�شر  الواقع..  هذا  اإىل  اليوم.. 

* كتاب مع األطفال في املاضي.. للكاتب أيوب حسني. 
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الوقت الأننا �شنح�شن الوطن.. االأر�ص.

منطقة الرميثية ت�شهد م�شرحية كتب ف�شولها الزمن. اأبطالها يغردون 

ال�شر.. اجلحود مع  بالعهد.. �شراع اخلري مع  الوفاء  لغة  الوالء..  لغة 

والوردي..  باالأزرق  ملونة  بيوت  مغلقة..  نوافذ  باجلميل..  االعرتاف 

مك�شوة باحلجر يكرث يف فنائها اأوراق ال�شدر وال�شف�شاف املت�شاقط.. 

منارات امل�شاجد تنت�شب حتيي �شمود االأبطال.. اأ�شوات خفية تك�شر 

حتركات  تنقل  االت�شاالت  اأجهزة  املدينة..  على  يُخيم  الذي  ال�شمت 

يقتحمون  الغزاة  ثلة من  باملارة،  �شوداء حتيط  الر�شيع.. غيمة  الطفل 

منزل يو�شف:

دوي االنفجارات يثري رعب االأطفال النائمني.. �شاألوا يو�شف: اأين ابنك 

�شالح؟ قال يو�شف: لي�ص هنا. قالوا بغ�شب فا�شح:اأين هو؟

اأجاب يو�شف: خارج البالد.

حتى  غرفة،  غرفة  املنزل  فت�شوا  هيا  تكذب:  اأنت  وجهه:  يف  �شرخوا 

دورات املياه، قال يو�شف: ال حول وال قوة اإال باهلل، لقد قلت لكم اإنه 

خارج البالد.

قال اجلندي بلهجة حادة: �شنخرج االآن ولكن لن نرتكك.. �شنعود مرة 

ثانية للتفتي�ص. لن ترتاح اإال اإذا اأخربتنا عن مكان ابنك. اأفهمت؟ 

اأجاب يو�شف �شاخراً: �شاأخربكم حال معرفتي بذلك.

يوم جديد يحمل مفاجاآت جديدة، واجلنود املعتدين يوا�شلون انت�شارهم 

�شخامة  الطائرات..  اأزيز  باخلطر..  ينذر  �شيء  وكل  ناحية،  كل  يف 

الدبابات.. �شوت امل�شد�شات.. نقط ال�شيطرة عند كل تقاطع وعلى كل 

اليافطات املعدنية واالإ�شارات الدالة  اإزالة  ج�شر.. �شباب ينهمكون يف 

بلهيب  يحرتق  وبع�شهم  واملنازل..  القطع  واأرقام  ال�شوارع  اأ�شماء  على 
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التنور ليوفر اخلبز للجائعني.. �شيارات تتوقف عند كل بيت لتمدهم 

باملواد الغذائية.. يو�شف يهتف ل�شديقه

هذا البيت مل ي�شتلم التموين.. اأجاب �شديقه �شنقوم االآن باإمداده بكل 

مايلزمه من طعام و�شراب.

�شاأله �شديقه هل ات�شل بك ابنك �شالح: قال ب�شيء من احلزن:

على  يفت�شون  فهم  بال�شفر..  اأقنعته  عندما  فعلت  خري  قال:  ال.. 

ال�شباط.. قال يو�شف: علينا اأن ن�شاعد االأهايل يف تنظيف املنطقة.

�شاأله �شديقه بده�شة: هل �شتقوم اأنت بحمل القمامة.

قال يو�شف :باإ�شرار وتوا�شع: نعم ..هيا بنا االآن: فاجلنود يف غفلة. 

دوار جوازات حويل ير�شد متناق�شات.

متعاك�شتان  �شورتان  قبح..  جمال،  كره،  حب،  اإجرام،  بطولة، 

الالتي  العجائز..  واآهات   اجلنود..  حماقات  ير�شد  متناق�شتان.. 

التبعرث. هدم  التفكك.  اأمة تتج�شد يف  يت�شاءلن.. ما امل�شري؟ ماأ�شاة 

ت�شرق  الريح..  مهب  يف  ت�شكن  تتعفن..  عالقات  العربي..  االإن�شان 

براءة الطفولة من �شحكاتهم.. ندخل انفاقاً جنهل خمارجها.. وجوه 

يتمدد  لنا..  بالن�شبة  غريبة  علينا..  جديدة  ولكنها  قدمية  مالحمها 

على ال�شرير يحاول اأن ينام، يدخل عليه اآدم بقامته الطويلة و ب�شرته 

ال�شوداء.. عمي تريد �شيئاً؟

بقية  على  الغذائية  املواد  توزيع  ن�شتكمل  لو  بودي  يو�شف:  يجيب 

البيوت.

قال اآدم: ولكن الوقت متاأخر االآن.

يو�شف: ال باأ�ص فاأنا مل اأ�شتطع النوم ب�شبب هذا املو�شوع. لنذهب االآن 

ونطرق االأبواب. ثم ا�شتطرد قائاًل: قد يكونون حمتاجني وقد يكونون 
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جائعني.. هيا بنا يا اآدم، الف�شاء وا�شع ورحب ي�شتوعب حلم البائ�شني 

واملتفائلني.. انتهاء االأزمة حلم كبري.. يقرتب من الواقع تارة ويبتعد تارة 

اأخرى.

جمنون،  اغت�شابها  على  يجروؤ  من  يتيمة؟  لي�شت  االأر�ص  يردد..  اأخذ 

خذوا  يجيب:  يهم�ص..   .. �شوت  ياأتي  برفق..  الباب  يطرق  جمنون.. 

اخلبز واالأرز.. هيا افتحوا الباب ب�شرعة.. ميد يده بحذر ثم  يعطيهم 

قرقيعان  االأطفال،  مع  يغني  كان  يوم  املا�شي  اإىل  يعود  مملوء.  كي�شاً 

وقرقيعان  عادة عليكم �شيام كل �شنه وكل عام.

فتيات �شغريات يرتدين البخنق والثوب.. يلفون الفرجان يحملن كي�شاً 

ليجمعن به املك�شرات من االأ�شر التي تقوم بتوزيع القرقيعان مقابل اأن 

يغنوا.. اأغنيتهم الفلكلورية..

قرقيعان وقرقيعان.. بيت ق�شري ورمي�شان. 

�شلم ولدهم ياهلل- خله مله يا اهلل.

يردد مع ال�شبية اأهازيج االحتفاء ب�شهر رم�شان  وبالتحديد يف منت�شف 

ال�شهر.. يرتدي الد�شدا�شة والغرتة والعقال والدته م�شرورة بهذا اللب�ص 

الذي يوحي لها باأن ابنها اأ�شبح رجاًل كبرياً.. فتبت�شم.. وت�شفق.. وت�شع 

اإناء كبرياً وا�شعاً يحتوي على مك�شرات واأنواع من احللوى.. تقبله والدته 

وتقول: ما �شاء اهلل عليك مثل القمر.. ت�شع يف جيوبه قلياًل من امللح 

حتى ال ت�شيبه عيون احل�شاد.. انتهى من اللعب  واالأغاين.. عرج اإىل 

اجته  وغريبة..  زالبيا  ا�شرتى  متال�شقة..  �شغرية  دكاكني  ال�شوق... 

م�شرعاً اإىل والدته.

تذوقيها..  لذيذة  اإنها  ..انظري  حلويات  لك  م�شروراً:ا�شرتيت  خاطبها 

يجل�ص على احل�شري يفتح الكي�ص اململوء باملك�شرات. تغلبه الغنوة، فينام 

بجانبه ال�شراج، يعود اإىل احلا�شر يخاطب نف�شه ب�شمت: هل كنا نعلم 
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باأن القدر يخفي لنا �شيئاً ا�شمه غزو اأو احتالل؟ تابع: تاريخنا المع، 

الطماأنينة  من  القليل  ولو  ادخرنا  لو  وحب..  ب�شالم  نتعامل  نظيف، 

لهذا اليوم.. ارت�شمت على وجهه ابت�شامة حزن..اجتمعوا على مائدة 

الغداء.. دخل اأحمد.. اأين اأنتم من االأحداث؟ لقد هجموا على منطقة 

كيفان بالدبابات .. قال يو�شف بده�شة.. كيف يقومون باإدخال الدبابات 

اإىل املناطق ال�شكنية؟ وا�شل اأحمد.. ال اأدري اأي جنون هذا؟ اإن �شكان 

كيفان يعي�شون يف رعب وال�شباب هناك يقاوم ب�شجاعة با�شلة.

الكويت  اأبناء  ولكن  تابع:  ثم  املناطق.  جميع  �شيدخلون  يو�شف:  قال 

اأبطال.

اخلريف قادم و�شيكون هذا العامل مميزاً.. خريف بطويل ثوري، لن 

نكتفي باملدفاأة واإمنا البد من ال�شالح وامل�شد�ص.

قال يو�شف:لن انخرط يف  �شلك املقاومة، واإمنا �شاأكتفي بتوزيع املواد 

الغذائية.

قال اأحمد:لقد طلبوا منك اأن تغري لوحات ال�شيارة هل فعلت ذلك؟

ابت�شم يو�شف وقال: وهل من املعقول اأن اأفعل ذلك؟

دخل اآدم  وقال: حاولوا اأن ي�شرقوا املنزل املجاور ملنزلنا ولكن عندما 

راأوين هربوا.. قال يو�شف: بارك اهلل فيك. لقد حاولوا �شرقة البيت 

املقابل لنا الليلة املا�شية ولكن عندما �شعروا باأين اأراقبهم توقفوا يف 

احلال.

�شاأل اآدم: األي�شت لك نية املغادرة؟

�شاأقوم  فاأنا  معي  الكويت  اأحمل  اأن  اأ�شتطيع  كنت  اإذا  يو�شف:  اأجاب 

بذلك.
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ينظر اإىل �شاعته: التاريخ ي�شري اإىل 1990/11/4م، �شيارة كبرية تقف 

مبحاذاة الر�شيف. حتمل حقائب ذات األوان متعددة.

ن�شاء واأطفال يت�شابقون للركوب، تنطلق املركبة باجتاه اجلنوب. 

يتنهد ثم يقول: االآن اأنا مرتاح نف�شياً. فاأهلي خارج البالد.

الع�شافري تعزف حلناً جمياًل.. ومزعجاً يف نف�ص الوقت.. يهطل املطر 

ي�شاأل الب�شر هل غياب ال�شمري من حتميات القدر؟ هل الغدر واخليانة 

من �شفات العرب؟ اأم اأنها طي�ص جمانني وال ت�شكل اأي خطر؟

املناطق  اأ�شماء  تغيري  مت  لقد  يفكر..  اأخذ  راأ�شه..  على  يده  و�شع 

ف�شاحية عبداهلل ال�شامل اأطلقوا عليها »الب�شرة«، وميناء ال�شويخ »ميناء 

الر�شيد«.. م�شجد الدولة »م�شجد �شدام«، م�شت�شفى العدان »م�شت�شفي 

تعبئة  النداء« حمطة  االأحمدي »م�شفاة  الن�شر«، ولقد �شميت م�شفاة 

�شرق االأحمدي »ب�شرق النداء«، علت وجهه ابت�شامة، اأخذ يتمتم اأوغاد،  

اأوغاد، جاحدين للجميل.. اأعداء اهلل ور�شوله.

اإنها اأفكار �شيطانية، تتغلغل يف روؤو�شهم.. تو�شو�ص يف �شدورهم، حتثهم 

على االإجرام، على اال�شتهانة بحقوق االآخرين، ي�شرخ.. ال.. لن ينالوا 

منا.. �شنهزمهم حتماً.

وا�شع.. طلبة من غري  بعيد..فناء مدر�شي  ينظر من  ال�شرفة  يقف يف 

الكويتيني ي�شطفون.. ي�شمعون اإىل �شهاب اجلا�شم مدير عام املديرية 

بعودة  والطلبة  املدر�شني  هناأ  الذي  الكويت..  حمافظة  لرتبية  العامة 

الفرع اإىل االأ�شل، بقيادة الزعيم االأعظمي.. حدث نف�شه ب�شمت..كم 

اأنا حزين.

دخل اآدم: �شاأله ماذا ت�شاهد؟
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اأجاب يو�شف: اأ�شاهد اجلحود ونكران اجلميل يا اآدم.

قال اآدم وهو ي�شتعد للجلو�ص: لقد منعوا بيع اخلبز يا عمي.

ملاذا؟ الأننا مل ن�شتبدل البطاقة، �شرخ يو�شف.. لن اأ�شتبدل البطاقة. 

ال اأريد خبزاً.. قال اآدم: اهداأ  يا عمي.. �شتفرج اإن �شاء اهلل.. قال 

يو�شف: ونعم باهلل.. وعليه توكلت.

قال اآدم: لقد مت طرد ال�شباب الكويتي من املخابز وجاءوا بجن�شيات 

اأخرى: حتى ال ياأخذون بع�ص اأرغفة اخلبز معهم.

قال يو�شف : لدي بع�ص اأرغفة اخلبز هيا بنا نقوم بتوزيعها على اأهل 

الفريج.

تودع ال�شم�ص الكون بثوب قرمزي ذات األوان متعددة متداخلة ي�شمى 

اهلل  اأكرب..  اهلل  يرددون  االأ�شطح..  فوق  ي�شعدون  النا�ص  الغروب.. 

يتنف�شون  الدعاء،  لي�شاركهم  اجلموع  هذه  اإىل  يو�شف  اأكرب..ين�شم 

ال�شعداء بعد اأن تكد�شوا يف ال�شراديب.. هتافات تن�شج اأماًل جمياًل 

جديداً، لوحة ت�شور الوحدة والتكاتف.. التاريخ  ي�شجل تالحم اجلبهة 

الداخلية بلغة جديدة.. لغة ال�شرفاء االأبطال، قراأ يف عيون الواقفني 

على االأ�شطح ر�شالة مفتوحة.. يا �شمو االأمري ياجابر اخلري.. يا من 

تربعت على قمة االأخالق قبل اأن ترتبع على اأي قمة اأخرى.. يا من 

فر�شت لنا الطريق بالورد واليا�شمني.. يا من اأخذت تردد كلنا للكويت 

والكويت لنا.. جندد لك العهد. لن ن�شت�شلم ولن نر�شى بحكومة غري 

ل�شيدنا  الن�شر  حقق   الذي  اهلل  باإذن  �شتعود  الر�شيدة..  حكومتك 

حممد عليه ال�شالة وال�شالم على القوم الكافرين، �شريحمنا برحمته 

الوا�شعة، وميدنا بالقوة وال�شرب حتى ياأتينا الفرج والفتح املبني، الكويت 

لنا و�شتبقى لنا باإذن اهلل تعاىل.

ملاذا؟  حمرية  اأ�شئلة  تنزف  الذعر  من  حالة  ترتجم  االأطفال  نظرات 
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كيف؟ خايل يطلق علينا الر�شا�ص؟

لعبنا تخلو من امل�شد�شات املح�شوة بالر�شا�ص.. م�شد�شاتنا مملوءة مباء 

عذب.. �شاعة احلائط تدق تعلن بداية يوم جديد .. ي�شبه اأم�ص.. �شريث 

نحن يف ظالم  ولكن  بالت�شاوي..   علينا  بتوزيعه  و�شيقوم  الفجر  �شوء 

منذ تاريخ 1990/8/2م.. قال يو�شف : �شت�شرق ال�شم�ص يف داخلنا..

األقوا  ال�شوائب.. قال �شديقه متاأثراً: لقد  الأن داخلنا نظيف خال من 

يا يو�شف هوؤالء الر�شع  االأطفال اخلدج خارج احل�شانات.. �شيموتون 

امل�شاكني.. نه�ص يو�شف من مكانه..�شرخ اإنهم حقاً اأوغاد.. جمرمون.. 

ال.. بل هم وحو�ص �شارية مل يجدوا اأحداً يرو�شهم. اإنهم قادمون من 

غابات ولي�ص من مدن.. قال �شديق: ولالأ�شف ال�شديد فهم جريان لنا.

االأ�شر تت�شارع لو�شع ال�شريط الال�شق على النوافذ خوفاً من ا�شتخدام 

االأ�شلحة الكيميائية، فلقد �شرح رئي�ص النظام الغازي باأنه �شيلجاأ اإىل 

هذه الطريقة يف اأي وقت ي�شاء.

ال�شاعة الثامنة م�شاء.. يو�شف ملت�شق باملذياع يرتقب ويتابع االأخبار.. 

م�شجد مقام�ص يف الرميثية يغرق يف ال�شكون احلزين.. �شوت الطائرات 

يخرتق ال�شمت. يلجاأ النا�ص مرة ثانية اإىل ال�شراديب.. اأكرث من عائلة 

ي�شتلقون  االأطفال  االأر�ص..  على  ملقاة  بطانيات  واحد..  �شرداب  يف 

تقف  كبرية  حافالت  والرهبة..  اخلوف  اإىل  يدعو  �شيء  كل  عليها.. 

بالقرب من اجلمعيات مزدحمة مبا ي�شمى اجلي�ص ال�شعبي.. ينت�شرون 

يف اأحياء الكويت كاجلراد الذي جاء ليدمر االأخ�شر والياب�ص.. يحاربون 

اخلري.. قوتهم دماء الب�شر.. اقرتب موعد احلرب اجلوية. تغريت مالح 

احلزن، اأ�شبحت ت�شبه مالمح الفرح.. اأكوام ال�شاي وال�شكر مو�شوعة 

بالقرب  من املدخل.. قال يو�شف وهو يرتدي غرتته متلثماً: هيا بنا نقوم 

بتوزيع املواد الغذائية على اجلريان.. قال الرجل ال�شوداين: انتظر قلياًل 

فاجلنود يتجولون يف ال�شارع.. يطرق الباب.. يفتحه فتحة �شغرية.. ميد 
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نار.. دوي  اإطالق  ال�شاي يتمتم: جزاك اهلل خرياً. ي�شمع  ياأخذ  يده، 

متفجرات.. يت�شابقون اإىل البيت.. يقول يو�شف بهدوء: احلمدهلل لقد 

مت التوزيع ب�شالم.

اأجابه: هل  يا عمي..  األي�ص كذلك  ال�شالم  نحن نحب  اآدم:دائماً  قال 

هناك اأجمل من ال�شالم ولكن لعب االأطفال ال تخلو من البنادق! �شحك 

يو�شف ثم قال: ومن النباطة. اأي�شاً: ثم اأردف يو�شف لقد كنا ن�شيد 

بها طيوراً كثرية وخا�شة يف وقت الظهرية.. اإنها لعبة ممتعة.. ولكنها 

مزعجة للكبار. قال يو�شف: ولكنها لعبة ناجحة.

يو�شف:  قال  مطمئن..  غري  اأنا  اأحدهم:  قال  اأ�شدقائه..  مع  يجل�ص 

احلرب اجلوية �شتبداأ واإن �شاء اهلل  نحن منت�شرون.. ثم تابع:

علينا اأن نقوي اإمياننا باهلل وباأننا اأ�شحاب حق والبد اأن يكون الن�شر 

حليفنا.. التفت مييناً تناول طبق حلوى.

قال ملن حوله: تف�شلوا.. كلوا.. ثم تابع: وتفاءلوا.. فالظروف ت�شري اإىل 

االأف�شل.. اإنها ت�شري ل�شاحلنا.. لقد ك�شبنا الراأي العام العاملي.. وهذا 

يدفع  كله  فهذا  للخري  �شباقون  نحن  ثم  الق�شية..  لتدعيم  مهم جداً 

البالء.. اإن م�شاعدتنا للدول الفقرية كثرية.. ثم اأردف وهو يتكئ على 

اأبناء الديرة،  اأهل اخلري من  االأريكة: لقد بنينا م�شاجد من تربعات 

وكذلك �شيدنا مدار�ص وحفرنا اآباراً فهذه االأعمال اخلرية توؤتي ثمارها 

يف الوقت املنا�شب، متى �شاء اهلل ذلك. كنا دائماً نزرع بذور اخلري يف 

اأر�ص اخلري.

العتقال

التاريخ  مظلمة..  غرفة  يف  قابع  وهو  خميلته  يف  مير  مرئي  �شريط 

1991/1/18 م.. يطرق الباب بقوة: ثلة من اجلنود يقتحمون املنزل 
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ب�شكل جنوين. يقتحمون الغرف، قال يو�شف : ماذا تريدون؟ قال اأحدهم 

بغ�شب: لقد �شدر من منزلكم  اطالق نار. وتابع: اأين ابنك �شالح؟ قال 

البيت  من  �شدر  النار  اطالق  اأردف:  ثم  البالد.  خارج  �شالح  يو�شف: 

املجاور ولي�ص من منزلنا، ركله اجلندي ثم قال: خذوه اإىل ال�شيارة التي 

انطلقت به باجتاه ق�شر نايف �شعر يو�شف بالياأ�ص من لقاء اأهله.. قال 

يحدث نف�شه بحزن �شديد:  لي�ص املهم اأن التقي باأهلي، فاملهم اأن تعود 

ذات خطوط  بي�شاء  بيجامة  مالب�شه..  اإىل  ينظر  اأخذ  الأهلها  الكويت 

حمراء.

الكهربائي  ال�شلك  حركة  تراقب  الغائرتان  عيناه  اأيام..  ع�شرة  م�شت 

بخوف.. يقرتب منه باالإكراه: ي�شحك اجلندي: ما بك؟ هل اأنت خائف... 

�شتكون هذه املرة اأ�شد ق�شوة من املرة ال�شابقة.

ي�شعر بق�شعريرة قوية تهز ج�شده املرتهل.

يتح�ش�ص اأذنه اليمنى، ثم الي�شرى.

جدران خمفر الفيحاء حتت�شنه بحنان، حتاول اأن تخفف عنه، يقرتب 

قال  االآن؟  اأنت  اأين  �شاخراً:  قال  قاطع،  �شكني  معه  اجلنود  اأحد  منه 

خمفر  يف  اأنت  اجلندي:  اأجاب  اأدري..  ال  ومتعب  مرهق  وهو  يو�شف 

الفيحاء.. خذ هذه الد�شدا�شة اإنها الأحد االأ�شرى ال�شابقني.. قال يو�شف 

وهو ينظر اإىل ال�شكني التي يف يده، ثم وا�شل يتمتم، متى �شاأخرج؟ قال 

تبقى  اأن  راأينا  بارد جداً،لذلك  الطق�ص  اجلندي �شاخراً: خارج املخفر 

من  قليل  البالد،  تعم  الن�شر  ب�شاير  يوماً،  ثالثون  م�شى  اأف�شل.  معنا 

اأحد  النزهة، قال  ال�شيارة ت�شري باجتاه منطقة  ي�شفي اجلروح،  احلب 

اجلنود انظر له تفح�شه هل مات؟ قال االآخر: نعم. اإنه جثة. لقد اأطلقنا 

عليه خم�ص طلقات، اأعتقد اأنها كافية الإزهاق روحه، �شنلقي به هنا.

قال اأحدهم: ما راأيك لو ننقلها اإىل م�شت�شفى ال�شباح. اأجاب اجلندي 

االآخر: فكرة جميلة هيا بنا.
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امللوثة بالدخان  الهواء اجلوي يلطف االأجواء  الن�شر يذوب يف  �شذى 

ولكن  املزاج..  فتنع�ص  احلوا�ص  يتغلغل يف  البرتول،  اآبار  من  املت�شاعد 

 .. تقومي  اإىل  وحتتاج  معوجة  مازالت  وال جذور  ينزف..  يبقى  اجلرح 

ال�شعداء،  تتنف�ص   البيوت  جربية،  باجتاهات  احلياة  طريق  يف  ن�شري 

بها  ت�شطر  جديدة  �شفحة  الال�شق..  ال�شريط  من  تخل�شت  النوافذ 

اأهل  اأن  وتقول  العامل  تخاطب  واالأ�شرى..  ال�شهداء  بطوالت  االأيام.. 

وباأن  باأنهم على م�شتوى احلدث..  وب�شالة..  ب�شجاعة  الكويت �شمدوا 

اأمرينا جابر تربع على قمة االأخالق قبل اأن يرتبع على اأية قمة اأخرى، 

م�شاحة  منحهم  بجانبهم..  وقف  وطن..  لهم  واأ�شبح  �شعبه  فاحت�شن 

وا�شعة من احلب واحلنان.. االإبن يعود اإىل اأر�ص الوطن بعد التحرير.. 

بحجر  ت�شطدم  اآمال  و  اأحالم  معه  يحمل  احلزن..  مع  الفرح  يتبارى، 

مزخرف مر�شع.

اأين والدي.. يجيب ال اأعلم، ي�شرع ي�شجل ا�شمه مع االأ�شرى، يعود مرة 

ثانية، يفتح الثالجات، يبحث عن جثة والده، جل�ص على الكر�شي قال 

وهو مطمئن: والدي مازال حياً. الباب يطرق: فتح الباب: اهالً و�شهاًل، 

تف�شل.. قال �شالح:

ما اأخبار الديرة االآن؟ قال اجلار: ت�شري اإىل االأح�شن. قال �شالح وهو 

يبت�شم: ن�شينا اأن نقول مبارك عليك ال�شهر.

اأردف ع�شاكم  ثم  ال�شيام.  تاأثري  باأ�ص، فهذا من  قال اجلار مازحاً: ال 

من عواده.

�شاأله �شالح : األي�ص لديك اأية معلومات عن والدي؟

من  مبارك  م�شت�شفى  يف  اإ�شعاف  �شائق  هناك  ولكن  ال..  اجلار:  قال 

املمكن اأن يفيدك فهو لديه جمموعة كبرية من ال�شور.

غ�شق الليل ، مي�شك اآلة التكبري، ثم مد يده فاأخذ عد�شة و�شع ال�شورة 

املجرم، مالمح جت�شد  االإن�شان  تعرف على وح�شية  حتتها،، وعندها،، 

ق�شوة االأوغاد.
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