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إىل أيم وأيب ..

آه ! لقد قضيت ليلة نكراء،
مليئة بالمشاهد المخيفة واألحالم المروعة،
حتى لقد وددت أال أقضي ليلة مثلها،
ولو اشتريت بها دنيا من األيام السعيدة،
ما كان أهولها من ليلة مفزعة !
وليام شكسبير
على لسان “كالرنس” في مسرحية ريتشارد الثالث

الطقــس حــار جــدا والهــب يف بغــداد يف أهشــر الصيــف ،خاصــة يف هشــر
يوليــو  /متــوز ،وهشــر أغســطس  /آب ،يمسيــه العراقيــون “آب الل ّهــاب” .اكن الفــى
قــد أمت الثامنــة عــرة مــن معــره قبــل بضعــة أهشــر مــن عــام  .1990اختلــق ألــف
حاكيــة وعــذر يك يقنــع والــده ليسمح لــه بالســفر مــع أصدقائــه ،واكن قــد اتفــق
مــع صديــق لــه عــى أن يســافرا إىل العــراق ،ورتبــا معــا لك يشء ،مبــا فهيــا خطــة
الســفر الــي اكنــت تقتــي أن يقلــه صاحبــه معــه يف ســيارته ذاك الصبــاح ،إال
أن صاحبــه مل حيــر ،فرتجــل صاحبنــا  -الــذي اكنــت تســيطر هيلع فكــرة الســفر
حيهنــا ،وال يــزال  -وأخــذ حقيبتــه الصغــرة ،وتوجــه ماشــيا إىل موقــف الباصــات
ـر الشــارع وركــب البــاص وتوجــه
الــذي اكن يبعــد عــن مزنلــه مســافة قصــرةَ .عـ َ
إىل “العبــديل”* .

نــزل الفــى يف آخــر حمطــة يصــل إلهيــا البــاص ،داخــل مركــز احلــدود
الكويتيــة مــع العــراق (مركــز العبــديل) ،فتوجــه إىل شــباك اجلــوازات ،وأهنــى
إجــراءات اخلــروج ،مث أمكــل طريقــه ماشــيا حنــو مركــز احلــدود العــرايق ،حيــث
املســافة بــن املركزيــن ال تتجــاوز  5لكــم تقريبــا ،لكــن وســط الطريــق ،توقــف لــه
أحــد العابريــن ،وأقلــه معــه بســيارته إىل مركــز “ســفوان” العــرايق.
مل تكــن أجــواء الســفر جديــدة عــى الفــى ،خاصــة الســفر بالســيارة
إىل العــراق ،فقــد ســافر قبــل ذلــك عــدة مــرات مــع والــده رمحــه هلل قبــل االحتــال
العــرايق للكويــت عــام  ،1990واكن كعادتــه ،هــو مــن ينجــز إجــراءات الدخــول
واخلــروج عنــد لك منفــذ حــدودي ،فاكتســب شــيائ مــن خــرة الرتحــال ومــا تتطلبــه
مراكــز احلــدود.
* الحدود الكويتية مع العراق
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يف مركــز ســفوان احلــدودي ،أهنــى الفــى إجــراءات الدخــول إىل العــراق،
واكنــت آنــذاك ال ختلــو مــن “الهبدلــة” والكثــر مــن الشــتامئ والخسريــة مــن قبــل
موظــي اجلــوازات وامجلــارك العراقيــن ،ليــس ضــد الكويتيــن حفســب ،بــل عــى
امجليــع ،فهــذه اكنــت عــى مــا يبــدو تســليهتم الوحيــدة لمتضيــة وقــت العمــل،
املليــئ بالتذمــر والفــوىض واهلمجيــة واالزعــاج .بــاء أطفــال هنــا ،ورصاخ رجــال
يتالومــون هنــاك ،ونــداء بائــع الشــاي املتجــول يصــم اآلذان ،وحتــارش العــرات
ٌ
ولك يريــد أن ينهتــي أوال !
عــى الشــبابيك بــا انتظــام..

خــرج الفــى ماشــيا مــن بوابــة احلــدود ،وأول مــا رآه ســيارات األجــرة
الكثــرة عــى جانــي الطريــق ،يتســابق أحصاهبــا عــى لك راجــل خيــرج .اســتأجر
صاحبنــا ســيارة “تكــي” أقلتــه إىل مطــار البــرة ،وهنــاك بــدأت صفحــة جديــدة
مــن صفحــات رحلتــه البائســة .اكن مطــار البــرة رائعــا ،ماكنــا حضاريــا خيتلــف
عــن مراكــز احلــدود الربيــة ،فيــه مطــامع ومقــايه وطــاوالت نظيفــة وحمــات رائعــة،
مضيفــات مجيــات يعــرن املــان وهــن يضحكــن ويوزعــن االبتســامات ،طوابــر
منتمظــة عــى “اكونــرات” خطــوط الطــران وماكتــب خــم اجلــوازات ..حســره
املــان ،وعشــق املطــارات منــذ ذلــك اليــوم ،اكن مطــار البــرة أول مطــار يدخلــه

ّ
ميــل مهنــا مهــا تكــررت
يف حياتــه .وال يــزال صاحبنــا يعشــق املطــارات ،وال
زياراتــه هلــا ،حيــب املطــارات حبــا يف الســفر.
اشــرى الفــى تذكــرة ذهــاب وعــودة مــن البــرة إىل بغــداد .وتوجــه إىل أحد
املقــايه اهلادئــة وتنــاول افطــاره ،قطعــة كيــك وكــوب قهــوة وجلــس يــألك ويتأمــل
املــان يف انتظــار موعــد صعــود الطائــرة.

7

حــان املوعــد وركــب الفــى الطائــرة ألول مــرة يف حياتــه ،جلــس عنــد النافــذة،
وأمــى وقتــه مهبــورا حبركــة احلافــات وســيارات اخلدمــات األرضيــة يف املطــار،
محســورا حبركــة اجلنيحــات الــي اكن يفعلهــا قائــد الطائــرة مضــن إجــراءات
الفحــص الروتيــي قبــل االقــاع ..ولطاملــا حســره الطــران ،حــى أن أول وظيفــة
تقــدم إلهيــا يف حياتــه اكنــت طيــار مــدين يف اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة ،الــي
اكنــت قــد أعلنــت عــن بعثــات دراســية جديــدة ،فتقــدم هلــا مضــن مجــوع يتجــاوز
عــددمه ثالثــة آالف رمبــا ،ومل حيصــل عــى البعثــة بالتأكيــد بســبب تواضــع هشادتــه
ودرجاتــه وعــدم متكنــه مــن اللغــة االجنلزييــة ،أمــام بقيــة املتقدمــن مــن خرجيــي
املــدارس االجنلزييــة واالمريكيــة ،بيمنــا هــو خــرجي مدرســة حكوميــة !
أعلــن اكبــن الطائــرة بــدء االقــاع ،ويــا للهــول ويــا لملتعــة ،تســارع الطائــرة
عــى املــدرج يحســر األلبــاب ،مث ارتفعــت الطائــرة فــإذا هبــا هتــز وتصــدر أصواتــا
مل يألفهــا ،وأخــذت الطائــرة تتجــه يســارا وتنحــي فــإذا الفــى ينظــر لــأرض
مهبــورا مأخــوذا باحلــدث اجلديــد هيلع ،النــاس والســيارات واملنازل تصغــر وتصغر،
والطائــرة خمتــر عبــاب المســاء وختــرق الغيــوم وتصعــد  ..يــا لــه من شــعور ممزوج
باخلــوف والفرحــة واالبهتــاج.
اســتقرت الطائــرة عــى مســارها حنــو بغــداد ،وأعلــن الاكبــن إشــارة المســاح
بفــك أحزمــة األمــان ،وهنضــت املضيفــات يف مهــة ونشــاط رسيــع لتقــدمي الضيافــة
للــراكب .ســاد اهلــدوء والمطأنينــة مجــوع املســافرين بعــد تلــك االهــزازات العنيفــة،
متمســر عنــد النافــذة ،يتأمــل يف ملكــوت هلل ،ويف اجلنيحــات.
والفــى
ّ
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اســتغرقت الرحلــة مــن البــرة إىل بغــداد عــى مــا يذكــر الفىت حوايل ســاعة
أو حنوهــا ،اكنــت هادئــة ومل يعكــر صفوهــا يشء يذكــر يف بدايــة األمــر .لكــن مــع
اقــراب موعــد اهلبــوط ،اكنــت االهــزازات تــزداد يف الطائــرة ،ولكــا هبطــت أكــر،
لكــا زادت االهــزازات واالضطرابــات ،واكن قائــد الطائــرة قــد حــذر الــراكب
وطلــب مهنــم اجللــوس يف مقاعــدمه وربــط أحزمــة األمــان نظــرا لوجــود عاصفــة
رمليــة .وعــاش الــراكب اكبوســا مرعبــا مــع تزايــد اهــزازات الطائــرة وتأرحجهــا
ّ
ختشــب الفــى مــن شــدة اخلــوف ،فهــذه أول مــرة يركــب
يف اجلــو وكأهنــا لعبــة.
فهيــا طائــرة ،فــإذا هبــا هتــز وتنتفــض وســط رصخــات كثــر مــن املســافرين ،حــى
املضيفــات كــن يرصخــن ويمتســكن ببعضهــن .اســمرت حمــاوالت قائــد الطائــرة
اهلبــوط هبــا عــى أرض مطــار بغــداد الــدويل ،لكــن الطائــرة اكنــت تــأىب الــزول،
فلكــا نــزل هبــا ،زاد االهــزاز أكــر وزاد رصاخ الــراكب أكــر ..مث جفــأة تســارعت
الطائــرة بشــل مرعــب ويه تتجــه إىل المســاء مــن جديــد ،وإذا بصــوت قائــد
الطائــرة حيــدث املســافرين بصــوت متعــب ،ويعتــذر عــن عــدم متكنــه مــن اهلبــوط
بســبب العاصفــة الرمليــة ،وأخــذت الطائــرة تــدور يف مســار دائــري حــول بغــداد
بانتظــار توجهيــات بــرج املراقبــة.
ســاد الصمــت ،إال مــن مههــات الــراكب ومه يدعــون هلل أن ينجهيــم مــن هــذا
الكــرب .وحتولــت الفرحــة إىل خــوف ورعــب ،ورمغ أهنــا مل تتجــاوز العــر دقائــق
عــى األغلــب ،إال أهنــا اكنــت ســنني ،تركــت يف نفــس الفــى يشء مــن اخلــوف
املــريض (فوبيــا) مــن الطائــرات ،ظــل يالزمــه فــرة طويلــة ،ختلــص منــه تدرجييــا،
لكــن بــي منــه أثــر يظهــر مــع لك رحلــة.

9

عــاد قائــد الطائــرة ملخاطبــة الــراكب مــن جديــد ،وأخــرمه هــذه املــرة أنــه
ســيتوجه إىل مطــار آخــر مل يذكــر امســه ،مث احننــت الطائــرة وأخــذت مســارا
جديــدا ،وكــرر حماولــة اهلبــوط .انتــر اخلــوف بــن الــراكب مــن جديــد ،وبــدى
بعضهــم وكأنــه يســتعد لملــوت ،فهــذا يتهشــد وذاك يتشــبث بالكــريس وتلــك متســك
يــد زوجهــا وهــذه حتتضــن أطفاهلــا يف حماولــة غريزيــة محلايهتــم ..والفــى شــد
احلــزام عــى نفســه بقــوة ،يحسبــه ويشــده أكــر مــع لك اهــزازة ،ويتفحصــه لك
ثانيــة ليتأكــد أنــه ال يــزال مربوطــا باحــام ،وهــو مــع لك ذلــك اهللــع واالضطــراب،
ظــل يراقــب اجلنيحــات يف تعجــب.
عــادت الطائــرة لالهــزاز العنيــف مــرة أخــرى ،وزاد االهــزاز مــع الــزول
أكــر ،اكن وضعــا صعبــا جــدا عــى امجليــع ،لكنــه انهتــى خــال دقائــق هببــوط
آمــن.
لكن..
مل يكــن املطــار الــذي هبطــت فيــه الطائــرة عاديــا ،فشــاهد الفــى منصــات
صــوارخي حربيــة تنتصــب هنــا وهنــاك ،مث جــاء جنــود مدججــون بالســاح يأمروهنــم
بالتحــرك رسيعــا عــر ممــرات ودهالــز غريبــة ال تشــبه مــا رآه يف مطــار البــرة،
انتــرت عــى جدراهنــا صــور صــدام حســن بعــدة أشــال ،واحــدة بــزي عســكري
وهــو يصــوب بندقيتــه عــى هــدف ،وأخــرى ببدلــة رمسيــة ممســا بســيجار كــويب
فاخــر وتتطايــر مــن عينــاه نظــرة مرعبــة ،وأخــرى وهــو يقــرأ كتابــا ،وأخــرى وهــو
يــرب القهــوة ،وأخــرى وهــو يتفقــد اجلنــود يف ســاحات املعــارك  ..ومــا أكرثهــا !
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يــاهلل ابــي يــاهلل ..احتــرك برسعــة ،م ّنــا ..م ّنــا ..م ّنــاك ..احتــ ّرك ! رصخ

اجلنــود ومه يوجهــون املســافرين املرتبكــن واملرعوبــن مــن اضطــراب اهلبــوط ومــن
هــول املــان حنــو بوابــة اخلــروج ،قالــوا هلــم ان البــاص ينتظــرمه ليقلهــم إىل مطــار
بغــداد الــدويل .أيــن حنــن إذن ،مــا هــذا املــان ؟ تســائل البعــض ومه يهتامســون
وعــى وجوههــم عالمــات اخلــوف ،واكنــت االجابــات تــأيت مــن اجلنــود بصــوت
رشس  :ششششششــش حتركــوا يــاهلل ،خلصونــا !
تسائل أحد الراكب بارتباك :وماذا عن حقائبنا ؟
جائه اجلواب بعنف  :ستأتيمك الحقا إىل مطار بغداد ..
مل يعــرف الفــى حــى اليــوم أيــن هبطــت الطائــرة ،لكنــه يقـ ّدر أهنــا هبطــت يف

مــدرج خــاص يف أحــد قصــور صــدام حســن يف بغــداد ،فاملــان مل يكــن مطــارا
عــى أيــة حــال ،بــل اكن قــرا فاخــرا ،ال يــزال الفــى يذكــر األثــاث الفخم والبــاب
الكبــر املق ـ ّوس ،والرثيــات الضخمــة املعلقــة عــى الســقف .مكــا أن اجلنــود اكنــوا

مــن احلــرس امجلهــوري ،والباصــات الــي أقلهتــم مــن هــذا املــان املجهــول إىل
مطــار بغــداد اكنــت باصــات عســكرية.
***
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يف بغداد
انهتــت رحلــة الفــى الشــاقة بوصولــه إىل فنــدق “مسرياميــس” وســط شــارع
الرشــيد يف بغــداد عــى مــا يذكــر ،فتغــر احلــال وارتــاح صاحبنــا ونــزل يتفقــد
ـر الشــارع املقابــل وبلــغ “كورنيــش” هنــر دجلــة ،ويــا
املــان ويتجــول يف املدينــةَ ،عـ َ

لــه مــن هنــر ســاحر ،ذلــك الــذي يقســم بغــداد بــن الرصافــة والكــرخ ،واكن الفــى
مولعــا بالشــاعر العــرايق الكبــر معــروف الرصــايف منــذ صغــره ،فاســتحرض
الشــاعر وأحــب املــان ،بــل مــا فيــه مــن بســاطة ومجــال ،تنتــر عــى طولــه
وعرضــه عربــات باعــة “الرشبــت البــارد” و “املوطــة”* العراقيــة اللذيــذة هيتفــون :
ب ـ ّرد عــى قلبــك  ..رشبــت  ..رشبــت  ..موطــة ..
مث عــرج عــى شــارع “أبــو نــواس” الــذي تنتــر فيــه مطــامع “المســك
املســكوف” ،تنــادي املــارة براحئــة أمســاك الش ـ ّبوط الطازجــة ومنظرهــا الســاحر

ويه معلقــة بعيــدان احلطــب أمــام كومــة مجــر .وعــى دجلــة ،صبيــة ميرحــون،
وصيــادون ميخــرون عبــاب الهنــر مبراكهبــم الصغــرة ( ال َب َ
ــم ) ،يصطــادون

بشــباكهم ،أو ينقلــون الــراكب مــن ضفــة الكــرخ إىل ضفــة الرصافــة والعكــس .إهنــا
بغــداد امجليلــة ،والــي اكنــت حتــاول أن تطــل برأهســا احلزيــن إىل عــامل الفــرح،
ويه الــي خرجــت لتوهــا مــن حــرب المثــان ســنوات ضــد إيــران ،حصــدت مــن
شــباهبا الكثــر ،والهتمــت مــن روحهــا املرحــة شــيائ لــن يعــود بهسولــة ..روح أبــو
نــواس ،روح املتنــي وصــي الديــن احلــي ومعــروف الرصــايف ونــازك املالئكــة
وبــدر شــاكر الســياب وعبدالوهــاب البيــايت ودمحم مهــدي اجلواهــري ،روح الطــرب
األصيــل واملقامــات العراقيــة الســاحرة ،روح الفــن التشــكييل امجليــل ومتاثيــل
* الشربت شراب بارد مشهور في العراق ،والكلمة تركية على ما يبدو ،والموطة هي المثلجات  -آيسكريم
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عمظــاء العــراق الــي لكــا حــم العــراق حــامك ،هــدم متاثيــل الــذي قبلــه ،حــى
متثــال أبــو جعفــر املنصــور مؤســس بغــداد وبــاين حضارهتــا التارخييــة العريقــة،
مل يســم مــن التخريــب حبقــد أســود توحشــت بــه العــراق حــن أســتبيحت مــن لك
حاقــد !
ني
ُ
وحنن يف بغدا َد من ط ِ

يعجنه اخلزّاف متثاال
ني
دنيا كأحالم املجان ِ

و حنن ألوانٌ عىل ّ
جلها املر ّ
جت

أشال ًء وأوصاال !
بدر شاكر السياب

اســتبيح العــراق ومتــزق ،وغــدت مدنــه اليــوم خاويــة مثــل جســد ميــت ال روح
فيــه ،حتمطــت تلــك الــروح األصيلــة ،ومل يعــد فهيــا اليــوم ســوى شــعارات طائفيــة
بائســة حلــت حمــل تلــك الــروح الظريفــة الــي يتغــى حباكياهتــا الــرق والغــرب
عــر التــارخي ،روح املــرح والهبجــة ،روح “دعبــول البــام” الــذي يقصــده مــن يريــد
االنتقــال بــن ضفــي دجلــة ليمسعــوا ناكتــه وأحاديثــه الظريفــة الــي ال تنهتــي،
روح “شــيخان العربنجي” الــذي اكن يناديــه أهــل بغــداد “الــزجي” ألنــه اكن يــرد
عــى أي كالم ال يعجبــه باصــدار صــوت قــوي مــن مفــه (عفطــة) تثــر حضــك
امجليــع يف أزقــة بغــداد وحوارهيــا .روح “جعفــر آغــا لقلــق” الــذي اكنــت مــايه
بغــداد تكتــظ باحلضــور لالســماع إىل وصالتــه اهلزليــة الــي أشــهر هبــا .روح
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“حســون الــزّون” و “حســقيل أبــو البالطــوات” (بائــع اجلاكيتــات) ،وروح الكثــر
ّ

مــن خشصيــات أهــل بغــداد ممــن ذكــرمه املــؤرخ عبــاس بغــدادي يف كتابــه الرائــع
“بغــداد يف العرشينــات” ،والــذي رسد فيــه مجموعــة مخضــة مــن الخشصيــات
املهشــورة واحلــرف واملهــن الــي اكنــت منتــرة يف بغــداد ،وكذلــك العــادات
والتقاليــد االجمتاعيــة الــي مــزت هــذه املدينــة العريقــة ومــزت أهلهــا ،مــن الشــقاوة

و “الفتونــة” إىل الضحــك والظرافــة ،إىل الفــن والشــعر واألدب  ..وقــد شــاهد
الفــى بنفســه كثــرا مــن شــواهد تلــك الــروح امجليلــة قبــل أن هتــب ريــاح المســوم
الصفــراء !
بالذي أمىل عىل األمة صك االنتدابِ ،
غي يف بغداد جمرى االنتخابِ ،
والذي ّ

والذي أبىق له يف سورنا تسعني بابِ ،

عملينا ..كيف معران يرىج من خرابِ ؟!
عيل الرشيق*

املهــم ..جتــول الفــى يف بغــداد ،وزار يف اليــوم التــايل “نصــب الهشيــد” يف
الرصافــة ،ذلــك البنــاء الفــروزي املهيــب ،بقبتيــه العباســيتني املتقابلتــن هبندســة
معامريــة عظميــة ،مــن تصمــم ســامان أســعد مكــال .اكن الفــى قــد شــاهد املبــى
قبــل ذلــك مــن بعيــد لكــن مل يدخلــه ،وحــن رآه هــذه املــرة وهــو راكــب يف التكــي،
ســأل الســائق عنــه فأجابــه إنــه “نصــب الهشيــد” .أذهتلــه عبقريــة التصمــم ،فقــد
* علي بن الشيخ جعفر الشرقي ،شاعر عراقي توفي عام 1964
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اكنــت القبتــان مكــا وأهنــا تتفتحــان لكــا قطعــت الســيارة مســافة ويه متــر
جبانــب النصــب التــذاكري ،فقــرر الــزول والتجــول يف املبــى بعــد أن أكــد لــه
الســائق أنــه مــان مجيــل وبداخلــه نافــورة مــاء ،ترمــز لدمــاء الهشــداء الــي نزفــت
مــن أجــل الوطــن.
والفــى يتذكــر الكثــر مــن األماكــن الــي زارهــا وال تــزال عالقــة يف ذاكرتــه

اخلربــة ،لكنــه ال يتذكــر أمساهئــا .يتذكــر أنــه قــى هنــارا يف منتجــع مجيــل يف

“احلبانيــة” ،بنــاء عــى نصيحــة موظــف االســتقبال يف الفنــدق ،ومــع أن الرحلــة
اكنــت طويلــة بعــض الــيء ،لكــن حســر املــان اكن يســتحق ذلــك العنــاء فعــا ،وال

تــزال صــورة النخيــل الباســقات عــى مــد البــر شــاخصة يف ذاكــرة صاحبنــا،
يســرجعها لكــا قــرأ شــيائ مــن قصائــد بــدر شــاكر الســياب ..
ِ
عيناك ،غابتا خنيل ساعة الحسر،
أو رشفتان راح ينأى عهنام القمر،

ِ
عيناك حني تبمسان ،تورق الكروم،
وترقص األضواء اكألمقار يف هنر
أو حني يقرأ للجواهري ..

ِ
سفحك عن بعد حفييين *** يا دجلة اخلري يا أم البساتني
حييت
حييت سفحك مظآنا ألوذ به *** لوذ امحلامئ بني املاء والطني
يا دجلة اخلري يا نبعا أفارقه *** عىل الكراهة بني احلني واحلني
***
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لقــد اكنــت بغــداد مجيلــة حقــا آنــذاك ،حســرت صاحبنــا بعراقهتــا وغناهــا
وتنوعهــا ،لكــن أجــواء متــوز ( يوليــو) احلــارة اكنــت تلــي بظالهلــا عــى النــاس،
فتثــر غضهبــم وترفــع وتــرة العصبيــة لدهيــم طــوال الوقــت .تــرى هــل الطقــس
احلــار هــو ســبب عدوانيــة هــذا الشــعب وميلــه للحــروب مكــا يقــول ابــن خلــدون يف
مقدمتــه ،أم طبائــع أهــل العــراق البدويــة مكــا يــرى عبــاس العــزاوي يف “عشــائر
العــراق” ،أم يه خليــط مــن هــذا وذاك مكــا يقــول د .عــي الــوردي يف “خشصيــة
الفــرد العــرايق”* ؟!
***
أمــى صاحبنــا عــدة أيــام مجيلــة يف بغــداد ،حــى أنــه حــر حفــات غنائية
لــامظ الســاهر وســعدي احلــي ،واكن حيظــى لك يــوم مبــا لــذ وطــاب مــن الطعــام
يف الفنــادق الفاخــرة ،ذلــك أن األســعار يف ذلــك الوقــت اكنــت متدنيــة جــدا يف
العــراق بســبب حرهبــا مــع إيــران ،فــان عــى مــا يذكــر ســعر الدينــار العــرايق
يعــادل حــوايل  100فلــس كويــي ،فاكنــت املائــة دينــار كويــي تعــادل ألــف دينــار
عــرايق ،لكــن األلــف دينــار يف العــراق يه ألــف دينــار ،فالبوفيــه املفتــوح يف فنــدق
شــراتون بغــداد مثــا اكن حبــوايل عرشيــن دينــارا عراقيــا ،أي حــوايل ديناريــن
كويــي.

* تحــدث ابــن خلــدون فــي مقدمتــه عــن تأثيــر المنــاخ علــى طبائــع الشــعوب ،وكتــب بعمــق وتفصيــل عــن اختــاف ســلوك البشــر
تبعــا الختــاف المنــاخ وطبيعــة األرض التــي يعيشــون فيهــا
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التــى الفــى ببعــض معارفــه يف بغــداد ،والــي اكنــت يه والبــرة آنــذاك
وجهــة الكويتيــن األوىل للســياحة ،نظــرا لقرهبــا اجلغــرايف مــن بــادمه ،ولتــدين
األســعار وتنــوع األماكــن الســياحية يف العــراق معومــا ،جيلبــون مهنــا كثــرا مــن
حاجياهتــم اليوميــة املفضلــة ،مثــل القميــر العــرايق املهشــور واألمســاك املجففــة
بامللــح والمشــس ،وغريهــا مــن املنتجــات العراقيــة الشــعبية .والفــى يذكــر أنــه
شــاهد ذات مــرة مقــم اجلبــال املتوجــة بالثلــوج البيضــاء يف مشــال العــراق (يف
زاخــو عــى مــا يذكــر) ،وذلــك اكن مبثابــة الحســر لفــى قــادم مــن حصــاري الكويــت
القاحلــة.
جتــول الفــى يف شــوارع بغــداد ،وألك “ل ّفــة كــص” املهشــورة (ســندويش

شــاورما) ،وألك “ ّ
متــن عنــر” (رز عــرايق) ورشب الشــاي املخـ ّدر ورشب الرشبــت،
وألك “املوطــة” ودخــل بعــض املتاحــف .زار مدينــة الطــب وعــاجل عيونــه هنــاك ،ومــر

أمــام جامعــة بغــداد ،وشــاهد منظــرا لــن ينســاه طــوال حياتــه ،شــاهد ثــاث جثــث
تتــدىل مــن عارضــة خشــبية أمــام مدخــل جامعــة بغــداد ،جبانهبــا لوحــة كتــب علهيــا
“جرميــة” أوالئــك البائســن ،وحتذيــر شــديد لــل مــن تســول لــه نفســه االعــراض
عــى الســلطة !
أمــى صاحبنــا عــدة أيــام مجيلــة يف بغــداد ،لكــن اكنــت تنغصهــا بعــض
املنغصــات بــن احلــن واحلــن .ومل تكــن الوحــدة مــن بــن تلــك املنغصــات ،فالشــاب
وحيــد بالفطــرة عــى مــا يبــدو ،وقــد أدرك هــذا منــذ صغــره وتقبلــه ،فــان وحيدا حىت
وهــو بــن النــاس ،يشــعر بوحدتــه أكــر ممــا يشــعر مبــن حولــه ،وهــو ال يشــعر باحلزن
مــن هــذه الوحــدة أبــدا ،لكنــه يشــعر بالضيــق والقــرف مــن لــوم اآلخريــن ومواعظهــم
ونصاحئهــم الــي ال تتوقــف حــول أمهيــة اخلــروج وزيــارة النــاس واجللــوس معهــم.
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ومل تكــن حــرارة متــوز الالهــب حفســب مــن بــن تلــك املنغصــات أيضــا ،وإمنــا
مــا عانــاه ذات ليلــة بعــد ألكــة مســك مســكوف يف أحــد املطــامع املنتــرة عــى
هنــر دجلــة .يذكــر الفــى جيــدا تلــك التجربــة املريــرة ،حيــث شــعر بالتوعــك الشــديد
مســاء ذلــك اليــوم ،إثــر تسمم غــذايئ بالتأكيــد ،وزاد األمل إىل أن طلــب االســعاف
الــذي حــر إىل الفنــدق ومحــل الفــى إىل مركــز طــي ال يذكــر امســه ،لكنــه يذكــر
جيــدا البــؤس الــذي فيــه ،والــذي يعكــس بوضــوح مأســاة العــراق الــي الزمتــه
عــر التــارخي ،منــذ محــورايب والعباســيني واملغــول والتتــار والصفويــن والعمثانيــن
والربيطانيــن والشــيوعيني والبعثيــن واألمريــان  ..مــن بــي ؟!
األرسة احلديديــة مهرتئــة ،والفــراش من االســفنج القدمي
يف املستشــى اكنــت
ّ

املتــآلك ،مكشــوف بــا أغطيــة ،ترامكــت هيلع الدمــاء والقيــئ واألوســاخ ،ألــى
املســعفون بالفــى عــى احداهــا مثــل قطعــة خــردة ،مث حــر املمــرض وهــو جيهــز
احلقنــة بالــدواء بعــد أن حقــن هبــا لك املــرىض اآلخريــن ،فــان عندمــا ينهتــي مــن
حقــن أحــدمه ،يشــعل قداحــة الجسائــر عــى رأس اإلبــرة ،مث حيقــن املريــض اآلخــر
 ..هكــذا ببســاطة اكنــت تــم معليــات التعقــم ،يف بلــد يصنــف مضــن كبــار منتجي
البــرول يف العــامل ،وميــر بــه هنــران عظميــان ،وأرض زراعيــة خصبــة ،وشــعب
قــادر عــى العمــل واالنتــاج !
تركــت تلــك التجربــة املؤملــة شــيائ يف نفــس الفــى ،فقــرر العــودة إىل بــاده
قبــل األوان .اكن ذلــك يف  31يوليــو  ،1990قبــل االحتــال العــرايق لبــاده بأيــام.
جعلتــه يفهــم بعــد ذلــك جيــدا معــى اللطــف اإلهلــي ،وكيــف تكــون املصائــب أحيانــا
ســبيال للنجــاة مــن مهالــك أكــر.

18

قبيل االحتالل
اكن ممــن التقــامه الفــى يف بغــداد قبــل مرضــه أحــد أقاربــه الــذي اكن
مســافرا مــع مجموعــة كبــرة مــن أصدقائــه ،ومه عســكريون خترجــوا لتــومه مــن
دورهتــم التدريبيــة ،وقــرروا قضــاء إجازهتــم يف العــراق .لكــن حالــة الفــى الرثــة
جعلــت قريبــه يغــر رأيــه ،ويقــرر العــودة معــه إىل الكويــت يف ســيارته ،فــان هــذا
القــرار ســببا يف انقــاذه مــن الوقــوع يف األرس ،مكــا وقــع مــع بقيــة زمالئــه ،وال
يــزال قريبــه يذكــر لــه هــذا املوقــف ،ويعتــره منقــذا لــه مــن اهلــاك احملقــق.
املســافة مــن بغــداد إىل املركــز احلــدودي مــع الكويــت يف ســفوان حــوايل
 500لكــم بالســيارة عــن طريــق الديوانيــة والنارصيــة إىل الزبــر مث ســفوان .ويف
هــذا الطريــق ،يف ذلــك اليــوم مــن آخــر أيــام متــوز يوليــو  ،1990اكنــت نيــة الغــدر
واحضــة متامــا ،فالطريــق اكن مزدمحــا بالســيارات العســكرية الثقيلــة ،الشــاحنات
احململــة بالدبابــات والرامجــات والصــوارخي وحامــات اجلنــود عــى مــد البــر
طــوال الطريــق منــذ خروجهــم مــن وســط بغــداد ،ولــم أن تتخيلــوا مــا واجهــه الفــى
وقريبــه مــن صعوبــات ومضايقــات مــن قبــل اجلنــود خــال هــذه الرحلــة البائســة.
فــم خيرجــا مــن العــراق إال وقــد غشــامه اخلــوف والشــك مــن تلــك التحــراكت
والتجمعــات العســكرية اهلائلــة عــى احلــدود مــع بــادمه الكويــت .ومل يطــل األمــر
أكــر مــن يومــن حــى تأكــدت تلــك الشــكوك ،وحتولــت مشــاعر اخلــوف البســيطة
إىل حالــة رعــب دامئــة.
حصيــح أن اخلــاف الســيايس بــن البلديــن ،الكويــت والعــراق ،اكن معروفــا
قبــل ذلــك بفــرة طويلــة ،الصحــف والتلفزيــون واإلذاعــة اكنــت تنقــل األخبــار عــن
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احملادثــات والزيــارات املتبادلــة وترصحيــات كبــار املســولني عــن هــذا اخلــاف
بشــل يــويم ،لكــن مل يكــن ذلــك يف ذهــن الفــى الــذي مل يكــن أصــا يقـ ّدر أبعــاد
احلــدث واخلــاف ،ومل يكــن مبقــدوره أن يتوقــع تطــور اخلــاف إىل احتــال ..بــل إن

مســولني كبــار ومتخصصــن ذوي خــرة مل يتوقعــوا ذلــك ،فكيــف بصاحبنــا الــذي
مل يتجــاوز التاســعة عــرة مــن معــره !

***
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ليلة اهلجوم
مســاء يــوم األربعــاء  1أغســطس  1990اكن الفــى حيتفــل مــع أخوتــه وأقاربه
بعــرس أحــد أبنــاء معومتــه (فهــد)؛ ويــا لــه مــن رجــل تعيــس ،هــو ولك الذيــن
أفســد “األشــاوس” فرحهتــم تلــك الليلــة .اكن مســاء مجيــا وهــادائ ،فيــه الكثــر مــن
الفــرح والســكينة واالمطئنــان ،واكن صاحبنــا يــروي ألقاربــه وأحصابــه يف العــرس
تفاصيــل رحلتــه الغريبــة إىل بغــداد ،يتحــدث بــل محــاس عــن مشــاهداته واملواقــف
الكثــرة الــي تعــرض هلــا ،وآخرهــا طوابــر اجليــش والســاح املمتــدة مــن بغــداد
إىل ســفوان عــى حــدود الكويــت .مضــت الســاعات رسيعــة يف العــرس ،عندمــا
اكن لألعــراس رونقهــا آنــذاك ،فاختفــت مــع مــا اختــى مــن األشــياء امجليلــة يف
حياتنــا ،وال نــدري هــل الســبب أن األمــور فعــا تغــرت ،أم حنــن فقــط الذيــن كربنــا
وكــرت مهومنــا حــى مل يعــد يهبجنــا يشء !
مــع بــزوخ الفجــر ،دامهــت األصــوات املرعبــة مســامع النــاس اآلمنــن ،أصوات
مل يألفوهــا مــن قبــل بالتأكيــد ،أصــوات مرعبــة أيقظــت امجليــع ،وأجربهتــم عــى
اخلــروج مــن بيوهتــم إىل الشــارع بغيــة استكشــاف مصدرهــا وفهــم مــا الــذي
جيــري .خــرج الفــى مــع اخلارجــن ،ووقــف أمــام مزنلــه وإذا برتــل مــن الســيارات
العســكرية أولــه يف منتصــف اجلــر الواقــع أمــام مزنلــه عــى بعــد  500مــر
تقريبــا ،وآخــره حيــث ميتــد البــر باجتــاه المشــال ،قادمــة مــن العــراق .يــا لــه
منظــر مرعــب ،ويــا هلــا مــن أصــوات مدويــة هتــز املنــازل مــع لك قذيفــة تنطلــق مــن
دبابــة أو جنــدي حيمــل قاذفــة “آر يب يج” عــى كتفــه ..إهنــا معركــة ،إهنــا حــرب
حقيقيــة وقــف امجليــع مذهولــن مــن هــول املوقــف وهــول الصدمــة وهــول األصــوات
املرعبــة والنــران املشــتعلة والشــظايا املتطايــرة ..صــوت حفيــف رسيــع اخــرق
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مســامع الفــى وهــو واقــف ،وإذا بقطعــة حديــد منطعجــة وأطرافهــا محــراء يتصاعــد
مهنــا الدخــان ،ارتمطــت بســور حديقــة مــزل الفــى ،وليــس بينــه وبــن تلــك الشــظية
الكبــرة ســوى أمتــار ،لــو أصابتــه ملزقتــه لك ممــزق ..لكنــه لطــف هلل مــن جديــد.
اكن اجلنــود العراقيــون يقصفــون مدينــة الكويــت مبختلــف األســلحة ،ومــا يه
إال حلظــات حــى جاهئــم رد شــتهتم وبعــر أشــاهئم عــى اجلــر ومــن فوقــه،
جــاءت قذيفــة شــاهدها الفــى مبذهــول ويه ختــرق المســاء مــن جهــة البحــر،
وســقطت يف منتصــف الرتــل املوجــود عــى اجلــر يف طريــق اجلهــراء املــؤدي إىل
العبــديل ،وإذا بالباصــات احململــة باجلنــود حتــرق مبــن فهيــا ،واجلنــود خيرجــون
مهنــا والنــران تلهتــم أجســادمه ،حــى ألــى بعضهــم بنفســه مــن فــوق اجلــر
عــى األرض !
إهنــا احلــرب إذن ،حــرب حقيقيــة غــر الــي شــاهدها الفــى يف التلفزيــون،
حــرب برصخــات حقيقيــة ونــران حقيقيــة وجنــود يســقطون قتــى حقا وليــس متثيال.
شــعر والــد الفــى باخلطــر قريبــا مــن مزنلــه ،فقــرر محايــة أفــراد عائلتــه فانتقل
هبــم رسيعــا إىل بيــت أخيــه ،بيمنــا قــاد الفــى ســيارته إىل بيــت خالــه الكبــر،
وشــاهد يف طريقــه الكثــر مــن اجلنــود املنحسبــن .ويف بيــت خالــه بــدأت صفحــة
جديــدة يف حيــاة الفــى ،بــدأت حــن دامههــم خــر اســتهشاد خالــه األوســط يف
قاعــدة عــي الســامل اجلويــة ،إثــر قصــف صــارويخ مــن اجليــش العــرايق عــى
القاعــدة اجلويــة الــي اكن اجلنــود الكويتيــن فهيــا ،ومهنــم خــال الفــى ،اكنــوا قــد
قــرروا املقاومــة .اكن خــرا صاعقــا هــز امجليــع ،وأوهلــم خالــه األكــر ،حيــث رأى
الفــى ألول مــرة يف حياتــه رجــا كبــرا يبــي هبــذه احلرقــة واألمل .واســمر الرعب
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واالضطــراب حيــث أن خــال الفــى األصغــر مل يرجــع هــو اآلخــر بعــد التحاقــه
بوحدتــه ،واحلــال كذلــك مــع لك أخوالــه وأمعامــه وأبنــاء معومتــه العســكريني الذيــن
ُفقــد االتصــال هبــم ،ومل ُتعــرف مصائــرمه إال الحقــا ،بــن أســر وجــرحي ومفقــود مل

ُيعــرف ماكنــه إال بعــد أســابيع ،ممــن اضطــروا لالنحســاب بآلياهتــم العســكرية إىل
مواقــع داخــل حــدود اململكــة العربيــة الســعودية بــرا أو حبــرا أو جــوا.

اكنــت الفاجعــة كبــرة ،أرهقــت خالــه الكبــر وكــرت ظهــره ،فقــد اثنــن مــن
أشــقائه يف يــوم واحــد ،مــوت أحــدمه بقصــف صــارويخ وهــو يقــاوم االحتــال يف
قاعدتــه العســكرية ،وفقــد الثــاين مــع رفاقــه اجلنــود بــا خــر أو أثــر ،مــا تــرك لــه
عائلــة كبــرة هيلع أن يتــوىل أمرهــا .وســط هــذه األجــواء املؤملــة ،وجــد الفــى نفســه
جمــرا عــى التــرف ومســاندة خالــه الــذي هـ ّده احلــزن وأقعــده.
اكنــت أول مهمــة جــادة صادفــت الفــى يف األيــام األوىل لالحتــال يه العثــور
عــى جثــة خالــه الــي مل يســتملوها ،فتوجــه يف اليــوم الثــاين لالحتــال إىل قاعــدة
عــي الســامل اجلويــة عــى طريــق الســاملي باجتــاه الســعودية ،فطــرده اجلنــود ومل
يمسحــوا لــه بالدخــول والتفتيــش عــن اجلمثــان ،وأخــره أحــدمه بــأن مجيــع اجلثــث
مت نقلهــا إىل املستشــفيات.
توجــه صاحبنــا إىل مستشــى اجلهــراء ،وأخــذ يفتــش ويســأل وســط الفــوىض واهللــع
الــذي ســاد املــان .قــرأ قــوامئ الهشــداء الــي توفــرت آنــذاك يف مستشــى اجلهــراء  -أقــرب
املستشــفيات مــن قاعــدة عــي الســامل اجلويــة  -ومل جيــد امس خالــه فهيــا .فقيــل لــه أن يتوجــه
إىل منطقــة صبحــان ،حيــث فهيــا ثالجــات حلفــظ جثــث املــوىت ،فتوجــه الفــى إىل املــان

مرسعــا ،يلهــج بالدعــاء ،وشــاهد ألول مــرة نقــاط التفتيــش العراقية “الســيطرة” تنترش يف
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شــوارع بــاده يف منظــر يــديم القلــب .مل تكــن جديــدة هيلع ،فقــد شــاهدها منــذ اكن
طفــا يســافر مــع والــده للعــراق كثــرا ،لكهنــا هــذه املــرة ليســت يف شــوارع العــراق،
وإمنــا يف شــوارع بــاده الكويــت.
دخــل الشــاب الصغــر أماكــن مل يكــن يتخيل نفســه يومــا يدخلها ،شــاهد العجائب
ملــن هــو يف مثــل ســنه ،شــاهد جثثــا داخــل ثالجــات املــوىت ،وشــاهد رجــاال يبكــون
ويرصخــون ،وتعــرض للتفتيــش والتحقيــق عــرات املــرات مــن قبــل جنــود مدججــن
بالســاح ..إهنــا احلــرب الــي ال تبــي وال تــذر ،وتنســف لك القوانــن واألعــراف
والقــم ،وحتيــل البــر لوحــوش يقتلــون مث يعــودون لــألك دون امشــزاز ،وينامــون
عــى الــراب وســط أصــوات القنابــل وأزيــز الطائــرات والدبابــات بــا اكــراث .أشــباه
أمــوات يعيشــون حلظــة بلحظــة ،حــى إذا أرشقــت علهيــم مشــس يــوم جديــد ،مل
يفرحــوا بــه ومل يع ـ ّدوه ســوى رضبــة حــظ كتــب هلــم فيــه يومــا جديــدا ،بائــس كئيــب
مثــل الــذي قبلــه .ال حيــاة يف احلــروب ،اجلــوع واخلــوف والتعــرض الــدامئ للقتــل عبثــا
حييــل االنســان لاكئــن آخــر ،يــألك وينــام ويتنفــس ،لكنــه ليــس إنســانا عــى االطــاق.
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مل يعــر الفــى عــى جثــة خالــه أبــدا ،أصابــه ذلــك بالغــم واحلــزن ،فانــزوى
ذات مــرة بعــد رحلــة حبــث مضنيــة ،وحيــدا يف مــان ،وبــى بــاء شــديدا ،كأنــه
طفــل ضائــع بــن حشــد مــن الغربــاء .تلــك اكنــت أيــام صعبــة ،أصابــت الكثرييــن
بالشــلل واليــأس .لكــن“ ..مــا فائــدة البــاء يف زمــن النحيــب” ،مكــا يقــول الشــاعر
األملــاين العظــم هيولدرلــن ؟!
تســمر احليــاة ..عــم الفــى الحقــا أن خالــه الهشيــد قــد ُدفــن مــع مــن دفــن
مــن الهشــداء والقتــى يف إحــدى املقابــر ،عــى يــد الرجــال الكــرام الذيــن تطوعــوا
هلــذه املهمــة عــر البــاد .واحلــق أن أهــل الكويــت رضبــوا أروع األمثلــة للتــامح
والتضامــن االجمتــايع خــال فــرة االحتــال ،وعلينــا أن ال ننــى أن تلــك التجربــة
املريــرة اكنــت جديــدة علهيــم متامــا ،مــن الهســل جــدا عــى خشــص مــا أن يتحــدث
معــا اكن ينبــي أن يكــون يف ذلــك املوقــف ،أو ينتقــد ممارســات خاطئــة هنــا أو
هنــاك مــن خــارج احلــدث أو بعــد انهتائــه ،لكــن يف وقــت احلــدث األمــر خمتلــف،
والنــاس ترصفــوا مــن تلقــاء أنفهســم ووفقــا لطبيعهتــم اخلــرة .رسعــان مــا أظهــروا
تضامهنــم لبعضهــم البعــض ،وتطوعــوا خلدمــة املجمتــع يف خمتلــف املجــاالت،
رسعــان مــا غابــت األنانيــة وحــل حملهــا اإليثــار والرمحــة .وال غرابــة يف ذلــك ،فقــد
أثبتــت الدراســات االجمتاعيــة أن قــم التديــن واإليثــار والتضامــن االجمتــايع تزيــد
وتنتــر بــن النــاس يف أوقــات الكــوارث واألزمــات واحلــروب .وهــذا مــا شــاهده
الفــى بنفســه منــذ اليــوم األول لالحتــال العــرايق لبــاده ،فقــد انتظــم النــاس يف
مجموعــات ،وتطوعــوا لســد النقــص يف العاملــة بعــد أن اضطــر معظــم األجانــب
إىل مغــادرة الكويــت عائديــن إىل بلداهنــم ،وهــذا حقهــم ،لكــن خروجهــم تــرك فراغــا
كبــرا يف لك مــان ،معــل شــباب الكويــت عــى ســد مــا ميكــن ســده مــن خــال
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التطــوع يف املستشــفيات وامجلعيــات التعاونيــة واملخابــز وحــى تنظيــف الشــوارع
مــن أكــوام القاممــة الــي ترامكــت يف األيــام األوىل لالحتــال.
تغــرت احليــاة برسعــة ،وانقلــب احلــال إىل غــر احلــال خــال أيــام .جنــود
االحتــال العراقيــن متركــزوا يف مواقعهــم ،ونصبــوا ســيطراهتم (نقــاط التفتيــش)
يف لك مــان برسعــة ،مث بــدأت معليــات الهنــب والرسقــات املنمظــة الــي اكن
جنــود اجليــش العــرايق ينفذوهنــا بشــل يــويم ،فــان صاحبنــا يشــاهد الشــاحنات
وناقــات اجلنــد وحــى ناقــات الدبابــات محتــل يوميــا آالف املرسوقــات ويه
تتجــه مــن الكويــت إىل العــراق ،واكن يقــي بعــض الوقــت إذا عــاد ملــزل والــده
املواجــه لطريــق اجلهــراء ،يراقــب هنــب بــاده لك يــوم عــى أيــدي اجلنــود العراقيــن
(األشــاوس) ..حــى بــات منظــرا يوميــا مألوفــا ،بــل ومضحــا أحيانــا ،حيــث اكنــت
كثــر مــن املرسوقــات ممــا يعــف عــن محلهــا أي رجــل ســوي ،مثــل األثــاث املســهلك
واألجهــزة املكســورة واملالبــس القدميــة واألواين املزنليــة التالفــة !
أحقــا ؟! أهــذا هــو مــا كنــا نمســع بأنــه “رابــع جيــش يف العــامل” ؟ أهــؤالء
الذيــن كنــا نتــرع هلــم خــال حرهبــم مــع إيــران ،ونرفــع هلــم “العقــال” احرتامــا
وتبجيــا ونمسهيــم “محــاة البوابــة الرشقيــة” ؟! أهــؤالء مه حقــا “األشــاوس” ،أم
جمــرد لصــوص صغــار بــا كرامــة ؟! تــرى ،أاكن هــذا بفعــل “أوامــر عســكرية”
صــدرت هلــم مــن قادهتــم البعثيــن ،أم بفعــل احنطــاط أ ّ
مل هبــم منــذ تســلط علهيــم
هــؤالء املجانــن ..مــن يــدري ؟!
األكيــد ،أن حــال العــراق مل يكــن كذلــك خــال فــرة حــم امللــك فيصــل األول،
أول ملــوك العــراق الــذي حمكهــم منــذ  1921إىل عــام  ،1933ابــن رشيــف مكــة
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ومؤســس مملكــة احلجــاز اهلامشيــة ،امللــك حســن بــن عــي اهلامشــي ،الــذي اكن
أول مــن نــادى باســتقالل العــرب عــن الدولــة العمثانيــة وقــاد الثــورة العربيــة الكــرى
يف يونيــو  .1916مفــع امللــك فيصــل األول ُبــي العــراق احلديــث ،وتوطــدت أراكنــه،

واكن فيــه تقســم واحض للســلطة بــن البــاط امللــي أو العــرش ،أي امللــك ،وبــن
الربملــان ،وبــن جملــس الــوزراء .فلــل صالحياتــه الــي حتــد مــن ســلطات اآلخــر
ومتنــع هتــوره وانفــراده بالســلطة .مكــا اكن اجليــش مؤسســة وطنيــة بعيــدة عــن
التدخــل يف السياســة.
واألكيــد ،أن حــال العــراق مل يكــن كذلــك مــع ابنــه امللــك غــازي األول ،رمغ
رعونتــه وطيشــه وســكره طــوال الوقــت ،وهــو الــذي اكن مــن أوائــل مــن أذاع علنــا
املطالبــة بضــم الكويــت إىل العــراق بعــد أن أشــاد بالنازيــن وتغــى ببطوالهتــم،
فأهــداه هتلــر جهــاز إذاعــة اكمــل رسي ومتطــور آنــذاك ،فــراح يتحــدث فيــه لك يــوم
فرحــا اكلطفــل .ومــع هــذا ،اكن حــال العــراق أفضــل بكثــر مــن حاهلــم بعــد ذلــك،
مفؤسســات الدولــة اكنــت تعمــل وتتطــور بشــل الفــت ،واخلدمات تتحســن ،وتتوســع
مؤسســات الدولــة لتصــل إىل أطــراف البــاد املرتاميــة .لقــد اكن امللك غــازي حمبوبا
جــدا لــدى الشــعب مكــا تذكــر املصــادر العراقيــة ،ومل يكونــوا مدفوعــن هلــذا احلــب
بالقــوة مكــا حــدث الحقــا .وتذكــر املصــادر العراقيــة أنــه عندمــا تــويف امللــك غــازي
حبــادث ســيارة اصطــدم فيــه بعمــود إنــارة ســقط هيلع ،خرجــت “هوســة” شــعبية
تقــول :
يا الغسلت جسم امللك،
شهنو لقيت صوابه،
سيارة لو رضبة معد،
لو قنبلة من حصابه ؟!
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فقــد انتــرت الشــكوك حــول نــوري الســعيد ،رئيــس الــوزراء آنــذاك ،بأنــه وراء
تدبــر مقتــل امللــك غــازي ليــؤول احلــم إىل ابنــه الصغــر امللــك فيصــل الثــاين،
ويمتكــن هــو مــن الســيطرة عــى العــرش عــر جملــس وصايــة ،وعــى جملــس
الــوزراء الــذي اكن رئيســه وبــي كذلــك إىل يــوم مقتلــه مــع مــن قتلــوا يف األرسة
امللكيــة باالنقــاب العســكري عــى يــدي عبدالســام عــارف وعبدالكــرمي قــامس وبقيــة
العســكر الطاحمــن للســلطة .فــرمغ قســوة تلــك األيــام ،مل يكــن العــراق بنصــف
الســوء الــذي اكن هيلع مــع قــدوم العكــر والبعثيــن.
بــل مل يكــن حــال العــراق بذلــك الســوء حــى خــال فــرة حــم “امللــك الطفــل”
فيصــل الثــاين ابــن امللــك غــازي ،رمغ مــا قيــل عــن فســاد الــويص هيلع خالــه
األمــر عبداإللــه .فقــد اســتمكلت الدولــة بنــاء أراكهنــا وتطــورت مؤسســاهتا وحافــظ
االنســان العــرايق طــوال تلــك الســنني عــى كرامتــه وإنســانيته.
األكيــد ،أن هــذا العبــث واالحنــراف الكبــر صاحــب حــم العســكر وانقالباهتــم
الدمويــة منــذ أقــدم عبدالكــرمي قــامس وعبدالســام عــارف عــى قتــل األرسة املالكــة،
بعــد أن غــدروا هبــم وفتحــوا علهيــم النــار رجــاال ونســاء وشــيوخا وأطفــاال أمــام
بــاب القــر امللــي يف بغــداد (قــر الرحــاب) بانقــاب  14متــوز /يوليــو .1958
ومــا تــا ذلــك مــن تصفيــات وقتــل وحســل جلثــة الــويص عــى العــرش عبداإللــه بــن
عــي اهلامشــي .ففتــح بذلــك هشيــة العســكر لالنقالبــات الدمويــة ،إذ رسعــان مــا
انقلــب عبدالســام عــارف عــى صاحبــه ورفيــق دربــه ورشيكــه بانقــاب متــوز 1958
عبدالكــرمي قــامس ،بعــد مــوت أول رئيــس للعــراق يف العهــد امجلهــوري دمحم جنيــب
الربيــي أوائــل عــام  ،1963وال تــزال صــور جثــة عبدالكــرمي قــامس بعــد إعدامــه
رميــا بالرصــاص والمتثيــل جبثتــه أمــام الاكمــرات حــارضة يف ذاكــرة العراقيــن
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والعــامل .مث مقتــل عبدالســام عــارف يف ظــروف غامضــة بســقوط طائرتــه ،مث إجبار
أخيــه عبدالرمحــن عــارف عــى التنحي عــن احلــم بانقــاب أبيــض نفــذه أمحــد
حســن البكــر ورفيقــه صــدام حســن ،وهــذا األخــر مل ي ّدخــر جهــدا يف االنقــاب

عــى صاحبــه البكــر يف يوليــو  ،1979ليفتــح بــاب احلــروب والقمــع والتعذيــب عــى
مرصاعيــه .مــن حــرب المثــان ســنوات مــع إيــران ،إىل رضب األكــراد يف حلبچــة
بالســاح الكميــاوي عــام  ،1988إىل غــزو واحتــال الكويــت يف  2أغســطس
 ،1990إىل حــرب حتريــر الكويــت عــام  ،1991إىل مقــع انتفاضــة اجلنــوب يف
نفــس العــام ،إىل ســقوط بغــداد حتــت االحتــال األمــريك عــام  ،2003ومــا تالهــا
مــن أحــداث دمويــة ال تــزال جتــري فهيــا دمــاء الضحايــا واألبريــاء بــا مــرر حــى
اليــوم ،ومــا بــن هــذا وذاك ،تــارخي طويــل مــن القمــع واخلــوف والتعذيــب واإلرهــاب،
ســاد العــراق مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا ،واكن فهيــا قتــل الرجــل مثــل قتــل الذبــاب
مكــا قــال ألبــر اكمــو عــن مــوت أهــل “وهــران” بامجللــة بســبب الطاعــون.
هل اكن ابن خلدون حمقا حني ربط سلوك البرش باملناخ يا ترى ؟!
عنــد متــوز احلــارق ،وآب الل ّهــاب يشء مــن اخلــر ..فقــط تأملــوا هــذه األحــداث

وتوارخيهــا :

 انقالب  14متوز  /يوليو  1958الذي أطاح بامللكية يف العراق ثورة الرشيد يف  3متوز  1963واليت فشلت يف االطاحة بالبعثيني انقالب  17متوز  1968الذي أطاح بعبدالرمحن عارف وجاء بالبعثيني للحمك انقــاب  30متــوز  1968الــذي ســلب فيــه أمحــد حســن البكــر وصــدام حســنالســلطة مــن رفاقهــم
“ -جمــزرة الرفــاق” يف  22متــوز  1979والــي جــرت يف قاعــة اخللــد الهشــرة،
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حــن أعــدم صــدام معظــم رفاقــه يف احلــزب لينفــرد بالســلطة.
اكن البابليــون يعتقــدون أن اإللــه “متــوز” ميوت مرة لك عام ،فتختيف معشــوقته
“عشــتار” إالهــة األمومــة واخلصوبــة حبثــا عنــه يف عــامل األمــوات ،وبســبب غياهبــا
جيــف الــزرع والــرع ويعــم القحــط واجلــوع ،إىل أن جتــده وتعــود بــه للحيــاة مــرة
أخــرى ،فيعــود المنــاء واخلصوبــة لــأرض مــن جديــد وتزدهــر احليــاة .مــوت متــوز
يف حضــارة بــاد الرافديــن هــو الصيــف ،وعودتــه مــع عشــتار هــو الربيــع ..هــذا
مــا جنــده يف قصائــد الشــعراء واألمثــال الشــعبية عنــد أهــل العــراق.
متوز ميوت عىل األفق
وتغور دماه مع الشفق
يف الكهف املعمت والظملاء
نقالة إسعاف سوداء
وكأن الليل قطيع نساء
حكل ،وعباءات سود
الليل ُخباء

الليل هنار مسدود
بدر شاكر السياب  -أغنية يف هشر آب
***
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مجهوريــة صــدام اكنــت تشــبه مجهوريــة هتلــر النازيــة ،مجهوريــة خــوف ورعــب
مكــا صورهــا الشــاعر واألديــب األملــاين بريتولــت بريشــت يف مرسحيتــه الرائعــة
“البــؤس واخلــوف يف الــراخي الثالــث” ،والــي قــدم فهيــا صــورة شــديدة البــؤس
والقتامــة عــن بــاده حتــت حــم هــذا الديكتاتــور املهــووس بالســلطة وجنــون العمظــة
وحــب التوســع ،وحــذر فهيــا أوالئــك الســذج وأحصــاب النوايــا الطيبــة ممــن اكنــوا
يعتقــدون أن هــذا النظــام املتوحــش إمنــا ميثــل حدثــا عابــرا ،حيمــل بــذور فنائــه
يف أحشــائه ،وســيختيف مــن تلقــاء نفســه .إال أن بريشــت رد عــى هــؤالء احلاملــن
قائــا “أبــدا ..إن نظامــا كهــذا يتجــذر مــع الوقــت ،وحي ـ ّول لك فــرد فيــه  -بســبب

خوفــه  -إىل نــازي صغــر ،ال يعــرف كيــف يتعامــل حــى مــع احلريــة حــن تأتيــه
وهــو يف ماكنــه ،فتصبــح العبوديــة للســلطة القمعيــة جــزءا مــن خشصيتــه ،وتظهــر
يف لك معــل يؤديــه” .ويف لوحــة مؤثــرة ،يكشــف بريشــت بعبقريــة األديــب أبعــاد
التحــول مــن إنســان إىل “روبــوت” ال يفعــل وال يتــرف إال بأوامــر ،وحبســب مــا مت
برجمتــه هيلع مســبقا ،وإذا غابــت التعلميــات ،تــاه وغــرق مبشــاعر احلــرة واالرتبــاك
املغلــف باخلــوف والرعــب..
يصــور بريشــت ذلــك يف مهشــد حمامكــة مجموعــة مــن اللصــوص قامــوا
برسقــة أمــوال تاجــر هيــودي ،واعتــدوا هيلع بالــرب .فيظهــر القــايض  -الروبــوت
 حائــرا مرتبــا ،ال يعــرف كيــف يتــرف دون تعلميــات ،هــل حيــم عــى الشــباناألملــان املجرمــن ؟ لكــن الضحيــة هيــودي ،هــل حيــم لصاحلــه ؟! يلتفــت القــايض
ميينــا ويســارا ،حنــو مستشــاريه يف املنصــة ،ويــرخ هبــم “تعملــون أنــي مســتعد
لفعــل أي يشء ،ولكــن عــى األقــل جيــب أن أعــرف مــا هــو املطلــوب مــي حــى
تتحقــق “العدالــة” !
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ويف مهشــد آخــر ،يصــور بريشــت أحــد املعملــن احملرتمــن ،وهــو يرتعــب
خوفــا مــن ابنــه التمليــذ يف املدرســة ،بعــد أن مســع أنــه “خمــر” لــدى الرشطــة
الرسيــة مضــن مجاعــة “شــبيبة هتلــر” ،فيســأل زوجتــه “ :تــرى هــل أســأت معاملتــه،
أو تلفظــت هيلع بلكمــة قاســية ،أظنــه غاضــب مــي وســييش يب ..ال بــد أن هنــرب”.
ويف مهشــد ثالــث يصــور بريشــت ضيــاع القــم نتيجــة الرعــب واخلــوف ،حيــث
يظهــر كبــر األطبــاء وهــو يــرح ملجموعــة من صغــار األطبــاء واملتدربــن “أخالقيات
املهنــة” ورضورة معاجلــة أي مريــض دون الســؤال عــن أصلــه وفصلــه ..مث عندمــا
يصــل ملريــض يتوجــع يف حالــة يــرىث هلــا ،يتجــاوزه برسعــة بعــد أن يلمح عــى
كتفــه مجنــة داود ويعــرف أنــه قــادم مــن معســكر االعتقــال النــازي ! ويواصــل
بريشــت تصويــر حالــة الرعــب الــي ســيطرت عــى املجمتــع يف خمتلــف طبقاتــه
وفائتــه مــن أبســط املهــن والوظائــف ،إىل أرقاهــا .فهــا هــو القســيس يتلــو صلــوات
الرمحــة عــى أحــد األمــوات يف الكنيســة ..مث حــن يصــل إىل عبــارة “إرقــد بســام”
يتلعــم ويضطــرب وتتحجــر لكمــة “الســام” يف مفــه ال تقبــل اخلــروج ،خوفــا ورعبــا
مــن أن يــي بــه أحــد املخربيــن ،ويقــول عنــه أنــه ينتقــد احلــرب !
تلــك املــآيس اليوميــة هشدهــا عــراق صــدام ،بــل عــاش أســوأ مهنــا ،حــن

حتــول املجمتــع لكــه ملجموعــة مــن الوشــاة واملخربيــن ،وباتــت الوشــاية أقــر الطرق

لالنتقــام مــن بعضهــم البعــض ،إذ يكــي أن يهتــم أحــدمه أي خصــم لــه يف ذلــك
املجمتــع احملكــوم باحلديــد والنــار أنــه “شــم الر ّيــس” أو قــال نكتــة عــن حــزب

البعــث ..ليجــد نفســه حتــت التعذيــب املفــرط يف غياهــب جســن مــا يف مــان مــا،

ال يصــل إليــه حــى “اجلــن األزرق” !

***
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ما علينا..
اســمر الفــى يراقــب معليــات الهنــب والرسقــات املنمظــة ،ويشــاهد بــاده
تتحــول يومــا بعــد يــوم إىل بلــد آخــر ال يعرفــه ومل يألفــه مــن قبــل ،حــى طــال
التحــول صاحبنــا نفســه ،ومثلــه لك مــن عــاش تلــك التجربــة القاســية .إذ رسعــان
ومعــت
مــا أخــذت أرفــف امجلعيــات واحملــات تفــرغ مــن حمتوياهتــا ،ســاد الــح
ّ

الفاقــة لك منــايح احليــاة ،وأصبحــت طوابــر اخلــز وطوابــر الســيارات عــى
حمطــات البزنيــن تــزداد طــوال لك يــوم ،وأصبحــت مشــاهد الرسقــة والهنــب حدثــا
يوميــا منــذ األيــام األوىل لالحتــال ،وألول مــرة يمســع الفــى لكمــة “فرهــود”،
والــي مل يكــن يعــرف معناهــا،إىل أن حــر ذات يــوم جهــوم جمهــي اكحس عــى
أرفــف إحــدى امجلعيــات وهنــب حمتوياتــه خــال دقائــق ،وفهــم الحقــا أن هــذا هــو
“الفرهــود”.
يذكــر الفــى أنــه “ســى” مــع بعــض أبنــاء خالــه عــى بعــض بيــوت اجلــران
الــي جهرهــا أحصاهبــا ،ورسق مــا فهيــا مــن طعــام ومتويــن وســلندرات الغــاز،
والــي أصبحــت معلــة نــادرة بعــد أســابيع مــن االحتــال .اكن يــدرك أهنــا رسقــة،
لكنــه اكن يــدرك أيضــا أن خلفهــا رضورة تبيــح احملرمــات ،وأهنــم أوىل هبــا مــن
احملتــل.
ويف ذاكــرة الشــاب الصغــر آالف احلاكيــات والتفاصيــل واملغامــرات عــن تلــك
الفــرة ،يذكــر مهنــا أنــه ذات يــوم ذهــب إىل مناطــق الكويــت الداخليــة حبثــا عــن
حليــب لألطفــال ،بعــد أن نفــذت مجعيــات منطقتــه .وبالفعــل اســتطاع احلصــول عــى
علبتــن مــن مجعيــة الريمــوك التعاونيــة عــى مــا يذكــر ،لكــن اســتغرق ذلــك منــه يومــا
اكمــا ،خــرج فيــه مــن الصبــاح وعــاد يف املســاء.
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ويذكــر صاحبنــا ذات مــرة أنــه شــاهد جنــودا عراقيــن ميــدون أســاك اتصــال
مــن منطقــة إىل أخــرى ،فرتصــد هلــم وقــام بتقطيعهــا بعــد أن هتيــأت لــه الفرصــة
املناســبة وهــرب مرسعــا ،وراح حيــي عــن هــذا املوقــف عــى أنــه بطولــة مــا بعدهــا
بطولــة ،وأنــه مــن “املقاومــة” ..لكنــه ليــس الوحيــد يف ذلــك عــى لك حــال !
اكن صاحبنــا قــد اعتــاد املبيــت يف مــزل خالــه الكبــر منــذ بدايــة االحتــال
العــرايق واســتهشاد خالــه األوســط وانقطــاع أخبــار خالــه األصغــر ،وذات ليلــة
اضطــر للعــودة إىل مــزل أبيــه يف وقــت متأخــر ،اكن جيــش االحتــال قــد فــرض
حظــرا للتجــول ال يذكــر بالتحديــد مــى يبــدأ ،رمبــا يف السادســة أو الســابعة
مســاء وحــى الصبــاح ،وبطيــش الشــباب ركــب ســيارته ومــى وهــو عــى ثقــة
مبعرفــة طــرق ال يعرفهــا العراقيــون ،غــر أن املشــوار الــذي اكن ال يتطلــب أكــر
مــن  5دقائــق تطلــب منــه ســاعتني قضاهــا يف هــروب مــن دوريــات “األشــاوس”
الذيــن مــأوا البــاد بالرعــب واخلــوف واجلفــاف ،وصاحبنــا اليــزال يذكــر وجــوه
العســاكر الشــاحبة مبالبهســم الرثــة وبنادقهــم اجلاهــزة واملصوبــة دامئــا حنــو
النــاس ،واليــزال يذكــر وجــه ذلــك املذيــع املــزجع يف برنــاجم “حيــامك هلل” ويذكــر
امشــزازه وشــعوره باالنكســار والقــرف لكــا مســع صيحاتــه وهتافــات اجلنــود
معــه“ :هــا خــويت هــا! ”..
نضــج الفــى قبــل أوانــه ،وأكســبته جتربــة االحتــال بتفاصيلهــا ومآســها
اليوميــة خــرة الرجــال ،واســتطاع أن يعقــد صداقــات مــع بعــض اجلنــود الذيــن
حيتاجهــم ،يف نقــاط التفتيــش (الســيطرة) الــي ميــر علهيــا باســمرار يف حتراكتــه
بــن بيــت والــده وبيــت خالــه وأماكــن اخلدمــات ،اكملخــز وامجلعيــة وحمطــات الوقود
واملستشــى وغريهــا .اكنــت الجسائــر يه معــاد تلــك العالقــات بالتأكيــد ،والفــى
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اكن يعــرف هــذا جيــدا مــن ســفره للعــراق بصحبــة والــده يف الســابق ،فــان
والــده رمحــه هلل إذا اقــرب مــن مركــز حــدود ســفوان ،يطلــب منــه أن خيــرج علبــة
الجسائــر ويضعهــا عــى مقدمــة الســيارة ،فــان لكــا قابــل نقطــة ســيطرة ،توجهــت
أعيهنــم حنــو الجسائــر أو الصحــف القدميــة أو املــوز ..فهــذا لك مــا حيتاجــه املــرء
لملــرور بســام مــن أي نقطــة تفتيــش عراقيــة بــل هسولــة ويــر آنــذاك.
غــر أن املــوز والصحــف مل تكــن متوفــرة مثــل الجسائــر يف الكويــت خــال
فــرة االحتــال العــرايق ،والفــى اكنــت تتوفــر لديــه الجسائــر دامئــا ،ال يذكــر جيــدا
مصدرهــا ،لكهنــا اكنــت متوفــرة عــى أي حــال.
يذكــر الفــى أيضــا أن خالــه خــرج صبــاح أحــد األيــام لتفقــد حاللــه يف
حصــراء مشــال الكويــت عــى طريــق العبــديل ،وتأخــر كثــرا حــى العــر ،فتوجــه
الفــى بصحبــة ابــن خالــه إىل املــان ،ويــا هلــول املهشــد ،إذ صدمهــم كثافــة
الســيارات املتشــابكة عنــد نقطــة “املطــاع” ،آالف الســيارات املتجهــة مــن الكويــت
إىل العــراق ،عــى كال جانــي الطريــق ،بــل وحــى يف املســاحة الرمليــة بــن طريــق
الذهــاب والعــودة ،آالف الســيارات املكتظــة ذهابــا .نــزل الفــى ومــى مســافة
طويلــة بــن الســيارات حــى وصــل للجهــة املقابلــة ،وإذا بنفــس املهشــد ،آالف
الســيارات القادمــة مــن العــراق تشــغل لك شــر مــن كال الطريقــن ،ذهابــا وإيابــا.
آالف الســيارات القادمــة والعالقــة بــا أي فرصــة للخــروج.
اســمر ذلــك املوقــف حــى جــاءت فــرق عســكرية كثــرة ،وانتــر اجلنــود يف
املــان ،وأجــروا الســيارات مــن أطــراف لك جانــب عــى العــودة لفــك االشــتباك.
وظــل الفــى يبحــث عــن خالــه بــن آالف احلشــود حــى وقــت متأخــر مــن الليــل،
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فعــر عــى خالــه وتأكــد مــن ســامته وطلــب منــه العــودة ومطأنــة األهــل ،حيــث أن
االشــتباك عــى وشــك أن ينهتــي ويعــود مبــارشة.
عــاد الفــى وابــن خالــه لســيارته ،فــإذا مبجموعــة مــن النســاء العراقيــات
يقتحمــن علهيــم الســيارة ويصعــدن عنــوة ،ويطلــن منــه توصيلهــن إىل “الكويــت” !
طلــب مهنــن الــزول لكــن دون فائــدة ،هددهــن بعصــا وب “الليــور” (قطعــة
احلديــد الــي تســتخدم لفــك بــرايغ إطــارات الســيارة) لكهنــن كــن يضحكــن وال
يبالــن .وال جعــب ،فهــن معتــادات عــى الكالشــنكوف و آر يب يج وقذائــف اهلــاون
ورامجــات الصــوارخي ومضــادات الطائــرات  ..هــل ســتخيفهن عصــا بيــد فــى
كويــي !
مل يمتكــن صاحبنــا مــن اخلــاص مــن هــذه الورطــة إال باســتدعاء بعــض

اجلنــود العراقيــن ،الذيــن هنــروا النســوة بــكالم قــايس وبذيــئ ،وأجربوهــن عــى
الــزول .وعلينــا أن ال ننــى أن العــراق بلــد عشــائري تســود فيــه قــم البــداوة
والعروبــة األصيلــة ،وأهنــم يف األحــوال العاديــة مــن خــرة النــاس وأكرمهــم خلقــا
وهشامــة .لكــن حاهلــم حكــال أي شــعب آخــر ،عندمــا يتســلط علهيــم مــن ال خيــاف

هلل فهيــم وال يرمحهــم ،حيــول حياهتــم جلحــم ال يطــاق ،وينفــذ فهيــم أبشــع أســاليب

العنــف والتعذيــب وقهــر الرجــال ،وجيــرمه عــى التحــول عــن أصالهتــم ونبلهــم
وكــرمي أخالقهــم ،وحييلهــم إىل أدوات قتــل تنفــذ رغباتــه وجنونــه .وهــذا ليــس حكــرا

عــى العــراق وشــعبه ،بــل حصــل مــع لك الشــعوب الــي حمكــت بالنــار واحلديــد،
األملــان والفرنســيني واالجنلــز واليابانيــن والصينيــن واالمريــان وغــرمه .اهنــا
احلــرب ،الــي تقتــل قــم اإلنســانية وتــزرع حملهــا التوحــش واهلــدم والفســاد.
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ضاقت الدائرة
اســمرت األحــوال بالضيــق والضنــك الــذي يزتايــد لك يــوم ،مواقــف اخلــوف
ومواجهــة املــوت لك حلظــة وألتفــه األســباب اكنــت رفيقــا دامئــا لصاحبنــا .يذكــر
ذات مــرة اكن عائــدا مــن املخــز اآليل إىل بيــت والــده ،اكن مثــل هــذا املشــوار
البســيط يتطلــب الذهــاب يف الســاعة اخلامســة جفــرا ،والوقــوف يف الطابــور املمتــد
بالتفــاف عــر الســاحة إىل الســاعة العــارشة أو احلاديــة عــرة أحيانــا .إذ مل يكــن
اخلــز متوفــرا باســمرار ،وإمنــا عــى دفعــات ،ومل يكــن يسمح بأكــر مــن كيــس
واحــد لــل خشــص ،فــان صاحبنــا يعيــد الوقــوف بالطابــور عــدة مــرات ليحظــى
بأكــر مــن كيــس واحــد.
يف إحــدى هــذه املــرات ،اكن الفــى عائــدا مــن املخــز حوايل الســاعة العارشة
صباحــا ،وإذا مبجموعــة مــن الســيارات العســكرية تســد الطريــق ،ترافقهــا ســيارات
مدنيــة تابعــة للتلفزيــون العــرايق ،نــزل مهنــا ذلــك املذيــع اللعــن “ ..هــا خــويت هــا”،
ومعــه بعــض املصوريــن والفنيــن حيملــون اكمــرات وأجهــزة متنوعــة ،حييــط هبــم
عــرات الضبــاط واجلنــود ممــن طوقــوا املــان برسعــة ،وأوقفــوا حركــة املــرور
وأجــروا النــاس عــى الــزول مــن ســياراهتم ،وقامــوا بتوزيــع صــور صــدام حســن
علهيــم ،وأخــذوا ينمظوهنــم عــى شــل مظاهــرة شــعبية مؤيــدة للنظــام وللقائــد أمــام
عدســات الاكمــرات !
مــا هــذه الورطــة العويصــة ،كيــف يتخلــص الفــى مــن هــذا املــأزق ،إذ مــن
ســرمحه لــو ظهــر يف التلفزيــون وهــو هيتــف ملــن احتــل بلــده وقتــل خالــه ورشد
أهلــه ؟!
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خــال حلظــات وجــد الفــى نفســه وقــد ُفتــح بــاب ســيارته ،وامتــدت يــد غليظــة
جلنــدي خضــم مــن احلــرس امجلهــوري ،لــو رضب الفــى هلــرس أضالعــه برضبــة
واحــدة ،عــى كتفــه رشــاش كالشــينكوف ،وصاحبنــا أصبــح ميــز بيهنــم مــن
الرشيــط مبثلــث أمحــر عــى أكتافهــم أو رشيــط أســود أو عالمــات أخــرى مل يعــد
يتبيهنــا اآلن ،لكــن وقهتــا اكن يعــرف كيــف ميــز بــن احلــرس امجلهــوري واجليــش
العــادي وبــن منتســي حــزب البعــث مــن تلــك العالمــات .فــان مثــا يشــاهد أحيانــا
ضابطــا برتبــة كبــرة يــؤدي التحيــة العســكرية ويتحــدث بعبوديــة لضابــط صغــر
ألن األخــر “بعــي” ينتمي للحــزب ووالئــه للحــزب وللقائــد .فاحلــزيب أعــى شــأنا
وأمهيــة وماكنــة مــن غــر احلــزيب ،هكــذا زرع صــدام ورفاقــه نظــام الــوالءات
اجلديــد ،فالــوالء لــه وللحــزب أمه وأكــر مــن الــوالء للوطــن !
املهــم ..مــد اجلنــدي الضخم يــده وأمســك صاحبنــا مــن كتفــه وحسبه بقــوة من
ســيارته وجــره جــرا إىل التجمــع ،وصــاح بزميلــه  :انطيــه صــورة (أعطــه صــورة)،
ورصخ بالفــى  :أوقــف هنــا ..مث رصخ أحــد الضبــاط بالتجمــع ،شششششششــش
 ..امسعــوا ،أريــدمك تمسعــون كالم األســتاذ ،ومشــا يقولــم تســوون  ..زيــن ؟ ســوو
الــي يقولــم هيلع عــدل حــى متشــون برسعــة  ..مفهــوم ؟
شــعر الفــى باقــراب املــوت وهــو حيــاول اخفــاء نفســه بــن امجلــوع يك
ال يظهــر بالتلفزيــون ،وصــارع نفســه للحظــات قاتلــة وهــو يفكــر فميــا يفعــل يك
يتخلــص مــن هــذه الورطــة ،وســيطرت هيلع فكــرة اهلــروب مــع ادراكــه أن أي جنــدي
إذا الحــظ هروبــه ســرديه قتيــا برصاصــة تافهــة.
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تفحــص الفــى املــان حبثــا عــن مهــرب ،وأخــى وجهــه خلــف الصــورة
وانحســب قليــا للــوراء ،ويف حلظــة انشــغال اجلنــود بالتصويــر وتنظــم احلشــد،
وجــد طريقــه إىل ســيارته ،ركهبــا وحتــرك ببــطء ..مث وقعــت عينــاه عــى جنــدي
صغــر يف آخــر التجمــع ،نظــر إليــه يف بــؤس وهلــع ورجــاء ،فابتســم لــه اجلنــدي
بعطــف وأشــار بإصبعــه عــى مفــه أن  ..ششششــش مث حــرك يــده يف إشــارة إىل
أن انطلــق هبــدوء ،فانطلــق صاحبنــا هبــدوء وحــذر واختــذ طريقــا جانبيــا وهــرب
حــى كأن الــرحي محتلــه محــا وتطــر بــه .
***
يذكــر الفــى أيضــا أنــه ذات مــرة طلــب منــه خالــه أن ميــأ ســيارته بالوقــود،
فأخذهــا وذهــب ،واكلعــادة مــر عــى إحــدى الســيطرات املنتــرة يف الشــوارع،
فأوقفــه أحــد اجلنــود وطلــب منــه دفــر الســيارة ،فتــش الفــى عــن الدفــر يف درج
الســيارة ومل جيــده ،حبــث هنــا وهنــاك ومل جيــد شــيائ ،متملــل اجلنــدي وصــاح بــه
 :هــاي شــبيك ،ويــن الدفــر برسعــة ؟
تلعــم الفــى واضطــرب ..وقــال للجنــدي بــأن الســيارة ختــص خالــه وال يــدري
أيــن الدفــر .حضــك اجلنــدي حضكــة صفــراء ســاخرة وقــال  :دا انــزل بويــة انــزل
انــزل  ..كالواتــم هــاي عارفيهنــا.
أقسم الفىت أن السيارة ختص خاله وأنه ذاهب مللهئا بالوقود..
لكن اجلندي ظل يخسر من الفىت ويقول له ان السيارة مرسوقة !
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أقتيــد الفــى لملدرســة أمــام الســيطرة ،واكنــت مركــز قيــادة مثــل معظــم
املــدارس الــي احتلهــا اجلنــود وأقامــوا فهيــا.

ُأدخــل الفــى عــى آمــر الوحــدة الــي تتبــع هلــا الســيطرة ،وإذا بضابــط برتبــة

كبــرة جيلــس يف مكتــب مديــر املدرســة ،يدخــن ويــرب الجسائــر ويضحــك مــع
بعــض اجلنــود املتواجديــن معــه.
دخــل اجلنــدي وهــو ممســك بالفــى وأدى التحيــة العســكرية وقــال للضابــط:
ســيدي هــذا لزمنــاه بايــق ســيارة ســيدي.
رصخ الفــى مرسعــا ،الاا أقســم بــاهلل اهنــا ســيارة خــايل ،ومل أرسقهــا يــا
“أســتاذ” (هــول املوقــف وحضــور املــان يف الذاكــرة لعــم الفــى وجعلــه يتخيــل
الضابــط ناظــر املدرســة !)  ..حضــك الضابــط واجلنــود عــى لكمــة “اســتاذ”..
واســتغل الفــى املوقــف وراح يقســم أنــه مل يرسق الســيارة ،وقال للضابــط  :أرجوك
تعــال انظــر للســيارة ،اهنــا قدميــة ومهرتئــة ،النــاس يرسقــون مريســيدس وموســتانغ
(اكنــت موضــة آنــذاك) ،فهــل تصــدق أنــي أرسق هــذه الســيارة “الكحيانــة” ؟!
حضــك الضابــط وقــال للجنــدي ..ده عوفــه عوفــه ..خطيــة مبــن وليــد أوادم مــا
يسوهيا.
عــاد الفــى مصفــر الوجــه دون أن ميــأ الســيارة بالوقــود ،فقــال لــه خالــه ملــاذا
مل متألهــا ؟ حــى لــه مــا حــدث ،فضحــك خالــه وقــال لــه  :نســيت أن أبلغــك أنــي
مزقــت دفــر الســيارة ألنــه اكن مكتــوب فيــه يف خانــة املهنــة “عســكري”.
اكنــت هــذه بذاهتــا هتمــة تكــي لالعتقــال ال شــك ،ولذلــك مل يكــن أحــد جيــرؤ
عــى اظهــار أي عالمــة مــن عالمــات االنمتــاء للجيــش.
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يوم ال ينىس
اكنــت األيــام تســر ببطــئ شــديد وســط مواقف اخلــوف ومواجهة املوت بشــل
يــويم ،األخبــار مــن اخلــارج حشيحــة ،وجيــش االحتــال العــرايق يســر باجتــاه
ترســيخ االحتــال وجعلــه أمــرا واقعــا عــى امجليــع قبولــه .أصبحــت احملــات ال
تقبــل العملــة الكويتيــة بعــد أن مســح بتداوهلــا يف األيــام األوىل ،رشط احتســاهبا
وكأهنــا دينــار عــرايق ،الدينــار بدينــار وليــس مبئــة فلــس .لوحــات الســيارات مت
تغيريهــا وأصبحــت محتــل امس العــراق /حمافظــة الكويــت .الشــوارع واملناطــق
واملؤسســات يه األخــرى طاهلــا التغيــر ،واســتبدلت أمســاء خشصيــات الكويــت
وشــيوخها ،بأمســاء صــدام حســن ..القائــد األوحــد الــذي اجتاحــت صــوره لك
شــارع ولك بنايــة ولك زاويــة مــن زوايــا الكويــت !
الســلع بــدأت تنفــذ مــن لك مــان ،باســتثناء بعــض األساســيات البســيطة بعــد
فــراغ مجيــع املخــازن .وأصبحــت الســلع املعهــودة اكلشــوكوالتة والــرز البمســي
رضبــا مــن اخليــال .بلــد حمتــل يســهلك لك مــا فيــه مــن خمــزون دون اســترياد،
كيــف ســيكون حالــه ؟ هــذا مــا اكن هيلع الوضــع بعــد أســابيع مــن االحتــال
العــرايق للكويــت.
انتــرت األســواق الســوداء ،واألســواق الشــعبية يف الســاحات واألرصفــة.
وامتــأت باملرسوقــات واملمتلــات اخلاصــة ،فــي ظــل هــذه الظــروف القاســيةُ ،يرب

النــاس عــى بيــع ممتلاكهتــم وحــى مالبهســم مــن أجــل توفــر مــا يســد اجلــوع
وحيفــظ األنفــس مــن املــوت ..فــا معــل وال راتــب وال أي مصــدر للدخــل يف بلــد
حمتــل.
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اكنــت حكومــة الكويــت قــد اضطــرت لالنحســاب إىل اململكــة العربيــة الســعودية
يف اليــوم األول لالحتــال ،وأعيــد تشــكيلها يف مدينــة الطائــف ،ومــن هنــاك أدارت
شــون أهــل الكويــت يف خمتلــف دول العــامل ،يف ســابقة مل يعــرف مثلهــا التــارخي،
فاكنــت املخصصــات املاليــة تصــل للكويتيــن أيمنــا اكنــوا يف أي بلــد .بــل واكنــت
األمــوال تصــل للكويتيــن داخــل الكويــت الحقــا عــر رجــال جشعان اكنــوا خياطرون
حبياهتــم للدخــول إىل الكويــت عــر احلــدود الربيــة مــن الســعودية وتســلمي أهلهــا
األمــوال .يذكــر فميــا يذكــر الفــى أن جــارمه الســيد “مفــرج اخلليفــة المشــري” اكن
ممــن تصلهــم األمــوال مــن احلكومــة الكويتيــة يف الســعودية ويقــوم بتوزيعهــا رسا
عــى أهــل اجلهــراء ،ومهنــم والــد الفــى وأمعامــه.
أصبحــت احليــاة قاســية جــدا بعــد مــرور أكــر مــن هشــر عــى االحتــال،
خاصــة مــع دخــول مــا يمســى ب “اجليــش الشــعيب” العــرايق ،وهــو جيــش غــر
نظــايم أغلبــه مــن الســوقة والرعــاع ،انتــروا يف لك مــان حبجــة حفــظ األمــن،
يف حــن أهنــم مل يكونــوا أكــر مــن لصــوص يهنبــون لك مــا تقــع هيلع أيدهيــم،
حــى ممــا يف أيــدي النــاس .فانتــرت الرسقــات واالســتيالء عــى املمتلــات
بالقــوة وحتــت هتديــد الســاح ،وكــرت حــوادث القتــل والبطــش واالعتقــال ضــد لك
مــن يقــاوم رسقــة ممتلاكتــه ،حتــت أتفــه الذرائــع الاكذبــة  ..مثــل ســب الرئيــس أو
االعــراض عــى االحتــال أو تمسيــة الكويــت بغــر التمسيــة الــي اعمتدهــا النظــام
احملتــل يف بغــداد ،ويه “احملافظــة التاســعة عــرة للعــراق” !
ويف يــوم جعيــب مــن بــن تلــك األيــام الســوداء ..ذهــب الفــى إىل حمطــة
البزنيــن لميــأ ســيارته بالوقــود ،اكن الوقــت عــرا عــى مــا يذكــر ،ويف طريــق
عودتــه إىل املــزل ،ملــح مجتعــا صغــرا عــى أحــد املطــامع املوجــودة يف شــارع
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تســوق مهجــور منــذ األيــام األوىل لالحتــال .مــا الــذي جيــري؟! تســائل الفــى..
مث قــرر التوجــه إىل املــان واستكشــاف األمــر بنفســه ،خاصــة وأن أغلــب
املوجوديــن يظهــر مــن مالبهســم أهنــم كويتيــون.
وصــل صاحبنــا لملطعــم ،ويــا هلــول املفاجــأة .اكن ذلــك يف أول أيــام هشــر
نومفــر  /ترشيــن الثــاين .أي بعــد مــرور أكــر مــن ثالثــة أهشــر عــى االحتــال،
وافــراغ البلــد مــن لك مــا فهيــا ،حــى اخلــز أصبــح أمســرا صلبــا نصفــه خنالــة
وشــعري.
نــزل الفــى مــن ســيارته واقــرب مــن امجلــع ،فــإذا باملطعــم مفتــوح وبداخلــه
ثالثــة شــبان فلســطينيني ،يعــرف أحــدمه اكن زميلــه يف املدرســة الثانويــة .وإذا
بالشــبان الفلســطينيني يعملــون برسعــة ،أحــدمه اكن يعجــن اللحم املفــروم بامللــح
والكرفــس والتوابــل ،واآلخــر يشــعل الفحــم ،والثالــث يتلــى الطلبــات مــن احلشــد
الواقــف عــى الشــباك .أهــذا حــم أم حقيقــة ؟ رصخ الفــى يف داخلــه مذهــوال.
أهــذا كبــاب حقيــي ؟ رمحــاك يــا رب..
نــادى الفــى صاحبــه الفلســطيين مــن خلــف الشــباك املكتــظ بالنــاس  :إيــاد
 ..إيــاد ؟
هال هال دمحم  ..كيفك ؟ دقيقة وأجيك ،شو بدك قول يل ؟!
أخــرج الفــى  ..ال يذكــر مك مــن املــال مــن جيبــه ،عــرات الدنانــر ،وأعطاهــا
لصاحبــه إيــاد ..وانتظــر حصــن الكبــاب وكأنــه عاشــق ينتظــر معشــوقته ،ويــا لتلــك
الراحئــة الــي مل يعــرف أمجــل مهنــا يف حياتــه ،ال قبلهــا وال بعدهــا .طبــق كبــاب
حقيــي يف أحــد أشــد األيــام البائســة مــن أيــام االحتــال البغيــض .مل يســأل كيف،
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ومل يعــرف حــى اليــوم مــا الــذي حصــل ،ومــن أيــن حصــل إيــاد ورفاقــه عــى هــذه
الفرصــة وهــذا اللحم املفــروم والتوابــل الرائعــة بعــد فــراغ البلــد مــن لك يشء  ..مل
يســأل ومل هيــم ســوى بذلــك الطبــق الهشــي ،الطبــق احلقيــي مــن الكبــاب املشــوي
بعــد طــول معانــاة ،وأصبــح ذلــك اليــوم  -الــذي مل يتكــرر بعدهــا أبــدا  -يومــا ال
ينــى مــن ذاكــرة صاحبنــا حــى اليــوم.
***
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اخلروج من الكويت
أصبحــت األخبــار الــي تصــل عــر اإلذاعــات غــر العراقيــة تتحــدث يوميــا عــن
االســتعدادات للحــرب القادمــة ،والنــاس ال يغــادر آذاهنــم تلــك األصــوات الــي تنقــل
هلــم أخبــار الكويــت ومــا يتعلــق باالحتــال العــرايق هلــا ،معلقــون باألمــل والرجــاء،
وأصبــح امجليــع خــراء حــرب وأســلحة وقــرارات جملــس األمــن ،بــدء بالقــرار
 660الهشــر والــذي صــدر يف  2أغســطس  1990ويدعــو العــراق للخــروج مــن
الكويــت مبــارشة ودون رشوط ،والقــرار  662الــذي صــدر يف  9أغســطس 1990
واعتــر قــرار مض الكويــت للعــراق باطــا وليــس لــه أي صالحيــة قانونيــة ،والقــرار
األمه والــذي لــن ينســاه الكويتيــون أبــدا وهــو القــرار  678والــذي صــدر بتــارخي
 29نومفــر  1990والــذي وضــع العــراق حتــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمم
املتحــدة ومســح مبوجبــه باســتخدام القــوة الخــراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت.
التلفزيــون العــرايق اكن يف عــامل آخــر حيهنــا ،اكن يــؤدي دوره املعهــود يف
التعبئــة العامــة ونــر األاكذيــب وإهيــام النــاس بــأن لك األمــور حتــت ســيطرة القائد
األوحــد .وليقنعــوا الشــعب املســكني بأاكذيهبــم ،اكنــوا يظهــرون جنــودمه “البواســل”
ومه يصطــادون مســك الزبيــدي*“بالصنــارة” عــى ســواحل اخلليــج العــريب!
***
أصبحــت احليــاة أكــر قســاوة ،خاصــة مــع تزايــد حــدة معليــات املقاومــة
الكويتيــة هنــا وهنــاك ،والــي جعلــت جنــود االحتــال العراقيــن يتشــددون أكــر عنــد
* الزبيدي سمك يتواجد في عمق الخليج العربي
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نقــاط الســيطرة ومحــات التفتيــش واملدامهــات عــى املنــازل ،ومنــذ صــدور قــرار
وضــع العــراق حتــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمم املتحــدة (القــرار ،)678
وإعطائــه مهلــة هنائيــة للخــروج مــن الكويــت قبــل  15ينايــر  ،1991أصبــح احلديــث
األمه هــو حديــث احلــرب ،حــرب حتريــر الكويــت .إذ اكنــت تصــل أيضــا أخبــار
اســتعدادات جيــش التحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ووصــول
جيــوش هــذا التحالــف إىل اململكــة العربيــة الســعودية ،وأخبــار املنــاورات واألســلحة
الضخمــة الــي ســتجرب جيــش االحتــال العــرايق عــى االنحســاب بالقــوة مــن
الكويــت ،حــى أصبــح األطفــال يف الكويــت يعرفــون ويتحدثــون عــن طائــرة “يب
 ”52الضخمــة ،وطائــرات الشــبح ،الــي سيســقطها “منقــاش”* الــرايع ببندقيتــه
“الربنــو” العتيقــة !
يف هــذه األيــام ..اكن لإلشــاعات نصيــب كبــر بطبيعــة احلــال ،وممــا انتــر
يف تلــك األيــام ،حديــث عــن عثــور جيــش االحتــال العــرايق عــى جســات اخلدمــة
العســكرية االجباريــة للكويتيــن ،وأن العراقيــن أصبــح لدهيــم عناويــن لك املجنديــن
أو املطلوبــن للخدمــة العســكرية االلزاميــة .وقــد اكن القانــون يف الكويــت قبــل
االحتــال العــرايق ينــص عــى أن لك شــاب كويــي أمت الثامنــة عــرة مــن معــره،
جيــب هيلع أن يتقــدم لتجسيــل نفســه للخدمــة العســكرية االلزاميــة ،ويف حــال اكن
طالبــا يف املدرســة أو اجلامعــة ،مينــح تأجيــا دراســيا يتجــدد لك عــام طاملــا أثبــت
اســمراره بالدراســة.
اكن الفــى قــد أمت الثامنــة عــرة مــن معــره ،وقيــد نفســه يف جســات

* كان التلفزيــون العراقــي آنــذاك يعــرض لقــاء مــع راعــي أغنــام بســيط يدعــي أنــه أســقط طائــرة "أباتشــي" المضــادة للرصــاص
ببندقيتــه المهترئــة !
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“التجنيــد االلــزايم” ،ولكونــه ال يــزال طالبــا ،حصــل عــى تأجيــل درايس ملــدة عــام
واحــد .كذلــك اكن شــقيقه األكــر “خالــد” والــذي اكن طالبــا يف لكيــة الطــب جبامعــة
الكويــت.
كــر احلديــث واالشــاعات عــن اعتقــال املجنديــن بعــد حصــول العراقيــن عــى
جســات التجنيــد االلــزايم ،وانتــر الذعــر واخلــوف بــن األهــايل عــى أبناهئــم،
خاصــة أن العــراق آنــذاك اعتــر الكويــت “احملافظــة التاســعة عــرة” ،والشــعب
الكويــي مواطنــن عراقيــن بالتبعيــة ،وبالتــايل جيــري علهيــم مــا جيــري عــى لك
مواطــن عــرايق .هــذا يعــي باختصــار شــديد ،أن لك شــاب كويــي ممــن أمت
الثامنــة عــرة مــن معــره ،أصبــح مطلوبــا للخدمــة العســكرية االلزاميــة يف اجليــش
العــرايق ..يف وقــت تقــرع فيــه طبــول حــرب يســتعد هلــا جيــوش  32دولــة ،لــم أن
تتخيلــوا مشــاعر اآلبــاء واألمهــات يف تلــك الفــرة !
يذكــر الفــى ذات مــرة ،اكن جالســا مــع والــده وأمعامــه يف “ديوانيــة”
(جملــس خمصــص للرجــال) أحــد أمعامــه ،واكن أحــد احلضــور مــن جرياهنــم يقــول
لملوجوديــن  :وصلــت إيل معلومــات مؤكــدة أن العراقيــن حصلــوا عــى جســات
التجنيــد االلــزايم للكويتيــن ،وأهنــم بــدأوا مبالحقــة شــباب الكويــت املجسلــن فهيــا،
وســوف يرشكوهنــم يف احلــرب ،بــل ســيجعلوهنم يف الصفــوف األماميــة وجيربوهنم
عــى تلــي الرضبــات األوىل ،ويســتخدموهنم لمتشــيط املناطــق املزروعــة باأللغــام !
خــم اخلــوف واهللــع عــى احلارضيــن ،وبــدأ والــده التفكــر جديــا بإجبــار
الفــى وشــقيقه األكــر عــى اخلــروج مــن الكويــت ،وهــو الــذي اكن رافضــا منــذ
البدايــة فكــرة اخلــروج .حــاول الفــى المتلــص مــن هــذا القــرار ،وحــاول بــل مــا
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يســتطيع أن يقنــع والــده أن تلــك جمــرد إشــاعات وأمــور غــر معقولــة ،وأنــه عــى لك
حــال أصبــح منــذ بدايــة االحتــال يقــم يف مــزل خالــه األكــر ولــن يعــر العراقيــون
هيلع أبــدا ..إال أن والــده أرص عــى خروجــه هــو وشــقيقه خالــد ..ومــن يلــوم أب
عــى خوفــه عــى أبنائــه ؟!
***
إنه اخلروج من الكويت إذن ..ال مفر !
عــزم الشــابان عــى اخلــروج مــن بالدمهــا الــرازح حتت نــر االحتــال العرايق
الوحــي ،وأخــذا بالتحضــر هلــذه املهمــة العســرة آنــذاك ،وســط آمــال بالفــرج
وانهتــاء احملنــة والعــودة قريبــا.
اكنــوا يعرفــون يف تلــك الفــرة مــا يتطلبــه اخلــروج مــن الكويــت ،فقــد مســح
جيــش االحتــال العــرايق لفــات معينــة مــن كبــار الســن واألطفــال واملــرىض
باخلــروج .واكنــت أخبــار بعــض الشــباب الذيــن اســتطاعوا اخلــروج عــن طريــق
رشــوة اجلنــود املنترشيــن يف نقــاط الســيطرة يف الطريــق املمتــد مــن الكويــت إىل
الســعودية يتداوهلــا امجليــع ،فالــل أصبحــت لديــه خــرة اكفيــة يف التعامــل مــع
جنــود جيــش االحتــال العــرايق ،املهنكــن مــن احلــروب والفقــر واحليــاة البائســة
الــي فرضهــا علهيــم هــؤالء البعثيــون املجانــن ،خاصــة بعــد أن شــاهدوا بأنفهســم
الفــرق الشاســع بــن حياهتــم وحيــاة الكويتيــن املرتفــة وامجليلــة.
أخــذ الشــابان مــا تيــر هلــا مــن املتــاع البســيط ،والكثــر ممــا ميكــن تقدميــه
كرشــوة للجنــود العراقيــن يف نقــاط التفتيــش .وال يــزال يذكــر جيــدا ذلــك اليــوم،
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بــاء والدتــه ودمــوع والــده الــي اكن حيــاول أن خيفهيــا ويتظاهــر بالصالبــة ورباطة
اجلــأش أمــام أبنائــه .انــه فــراق مــن نــوع آخــر ،مل يألفــوه مــن قبــل ،وســط ظــروف
غــر طبيعيــة ،تقــرع فهيــا أجــراس اخلطــر وطبــول حــرب شــاملة ،ال يعــرف مــا الــذي
قـ ّدر هلــم بعدهــا ،عــودة ولقــاء ،أم دمــار وتشــتت ! ..
خــرج الفــى مــع شــقيقه وزوجــة شــقيقه وطفلهــا الــذي مل يتجــاوز بضعــة
أهشــر مــن معــره ،اكن الوقــت جفــرا مل تــزغ مشســه بعــد .انطلقــا بســيارة شــقيقه
خالــد باجتــاه الســعودية عــر طريــق “النويصيــب” جنــوب البــاد ،ويــا هلــا مــن
ســاعات مليئــة بالرعــب ممــا محتلــه هــذه الرحلــة مــن خماطــر ،ســيجربون فهيــا
عــى التعامــل مــع جنــود مدججــون بالســاح وال حيمكهــم قانــون ،معبــون نفســيا
ألهشــر عــى كراهيــة الكويتيــن ،بادعــاءات باطلــة أهنــم رسقــوا نفــط العــراق
وتســببوا باهنيــار معلتــه وأهنــم أســاوئا لــرف “املاجــدات” العراقيــات  ..وغريهــا
مــن األباطيــل ومــا أكرثهــا .فليــس أمامهــم إال الدعــاء والتــرع هلل عــز وجــل
أن ييــر خروجهــم ،وهيــيء هلــم مــن الرشفــاء الذيــن يتحلــون باحلــد األدىن مــن
القــم األخالقيــة واإلنســانية ،واحلــق أن فهيــم الكثــر مــن الرشفــاء الذيــن اكنــوا
ال يتجــاوزون حــدودمه وال يظملــون وممــن بــدا علهيــم عالمــات عــدم الرضــا معــا
جيــري ،وأهنــم مكرهــون عــى مــا يفعلــون ،خاصــة مــن أبنــاء العشــائر األصيلــة اليت
محتــل قــم العروبــة والهشامــة وتعــرف هلــا قدرهــا ،ويف النــاس خــر دامئــا ،وال
خيلــو أي جممتــع مــن الصــاحل والطــاحل ،ووثائــق احلــرب العامليــة الثانيــة مثــا تظهــر
بوضــوح قيــام كثــر مــن اجلنــود واملدنيــن األملــان مبســاعدة الكثــر مــن الهيــود
اهلاربــن ،بإيواهئــم ورعايهتــم وهتريهبــم إىل أماكــن أكــر أمنــا خــارج أملانيــا ،رمغ
املخاطــر الــي هتــدد حياهتــم لــو أكتشــف أمــرمه ..
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عــر الشــقيقان مجموعــة مــن نقــاط التفتيــش العســكرية بســام يف طريقهــم
إىل احلــدود اجلنوبيــة مــع اململكــة العربيــة الســعودية ،باإلســتعطاف تــارة وباختــاق
األعــذار تــارة أخــرى ،خاصــة مــع وجــود امــرأة وطفــل رضيــع .لكــن األصعــب
مل يــأت بعــد ،إذ يعــرف الشــقيقان أن الســيطرات اخلارجيــة أكــر رشاســة مــن
الســيطرات يف املناطــق الداخليــة .جتــاوز الشــابان بضعــة نقــاط أخــرى أكــر
صعوبــة عــى “طريــق األمحــدي”* إىل أن وصــا النقطة احلامســة ،أو هكذا اعتقدا،
ويه نقطــة التفتيــش املمتركــزة يف مبــى املطــايف عــى طريــق الســفر الرسيــع،
والــذي يبعــد حــوايل  40كيلومــر عــن مركــز النويصيــب احلــدودي مــع الســعودية.
اكن أكــر نقــاط التفتيــش عــددا وعــدة ،وأكــر املراكــز صعوبــة يف التعامــل ،واكن
طابــور الســيارات ميتــد ألكــر مــن  5كيلومــر تقريبــا ،اســتغرقت الكثــر مــن الوقــت
حــى بلــوغ النقطــة ،قضوهــا يف توتــر وخــوف مــن املصــر املجهــول ،خاصــة ومه
يشــاهدون الكثــر مــن الســيارات تعــود أدراجهــا بعــد معليــات تفتيــش ومعاملــة
قاســية مــن قبــل جنــود االحتــال.
اكن الفــى قــد أحــر معــه ،ودون أن خيــر أحــدا ،دفــر التجنيــد االلــزايم
اخلــاص بــه ،فقــد ب ّيــت النيــة عــى االلتحــاق باجليــش الكويــي املتواجــد يف اململكــة

العربيــة الســعودية بعــد متكهنــم مــن اخلــروج ،معتقــدا أن أخــاه ســيعيش مــع زوجتــه
وابنــه ،ورمبــا يمكــل دراســته هنــاك ،أمــا هــو فإنــه وحيــد ال يعــرف أحــدا ،وال يعرفــه
أحــد ،وليــس أفضــل مــن التطــوع يف اجليــش للدفــاع عــن بلــده .هكــذا خطــط
صاحبنــا دون أن يبــوح ألحــد بــأي يشء ،ولذلــك أخــى دفــر التجنيــد يف أحــد
أبــواب الســيارة .فتــح اجلــزء البالســتييك املثبــت عــى بــاب الســيارة ،وأخــى
الدفــر جيــدا بإلصاقــه بالقــرب مــن ماكينــة فتــح وغلــق زجــاج نافــذة البــاب.
* طريق  ،40والذي سمي بعد التحرير طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ،عرفانا بدوره الكبير في تحرير الكويت
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مثــل لك الشــعوب الــي تعرضــت لالحتــال أو احلصــار لفــرة طويلــة ،اكتســب
الفــى الكثــر مــن املهــارات واخلــرات يف التعامــل مــع واقــع االحتــال وجيشــه،
مهــارات التخــي والمتلــص مــن نقــاط التفتيــش واختــاق القصــص واألعــذار الــي
ميكــن أن تنطــي عــى اجلنــود املرابطــن يف الســيطرات .ومــن تلــك اخلــرات مــا
تعملــه مــن “تزويــر” بطاقــات هويــة خشصيــة بالتعــاون مــع مجموعــة مــن رفاقــه .وال
يــزال يذكــر تلــك الليلــة الــي ســطوا فهيــا عــى إحــدى املــدارس القريبــة مــن مــزل
خالــه ،ورسقــوا مهنــا مجموعــة مــن األختــام واألحبــار والبطاقــات الفارغــة ،يف
مغامــرة ال ينســاها اكدت تــودي حبياهتــم مجيعــا ،لكهنــا اكنــت مغامــرة مســتحقة،
حيــث مكنهتــم مــن تزويــر مجموعــة مــن البطاقــات لعــدد مــن العســكريني الكويتيــن
ليمتكنــوا مــن اخلــروج مــن منازهلــم وقضــاء حواجئهــم بســام ودون أن ُيعتقلــوا.
وال يــزال الفــى يذكــر كيــف اكنــوا يســتخدمون البيضــة املســلوقة لنقــل اخلــم مــن

بطاقــة حقيقيــة إىل البطاقــة املــزورة دون فائــدة قبــل حصوهلــم عــى أختــام وزارة
الرتبيــة مــن تلــك املدرســة.
اقــرب الفــى وأخــاه إىل نقطــة التفتيــش بعــد طــول انتظــار مرهــق يتلــف
األعصــاب ،أصبحــوا يشــاهدون عــن قــرب لك مــا جيــري ملــن قبلهــم ،وحياولــون
برسعــة التعــرف عــى مــزاج اجلنــود املســولني لتحديــد الطريقــة املناســبة للحديــث
معهــم ،وأي األعــذار ينبــي أن يســتخدموا القناعهــم .فاجلنــود بــر يف هنايــة
املطــاف ،مهنــم اللئــم ومهنــم اليائــس ومهنــم مــن يســمتع بالعنــف وإذالل اآلخريــن،
ومهنــم مــن خيــاف هلل أو يســتيح..
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أصبــح الوقــت ميــر برسعــة مــع اقــراب األخويــن لنقطــة التفتيــش ،والفــى
يراقــب ويبحــث يف الوجــوه ،واحلــق أنــه اكن يبحــث عــن جنــود مــن أهــل العشــائر
البدويــة حتديــدا ،إذ اكن يعــرف كيــف يتعامــل معهــم باســتحضار قــم البــداوة
العربيــة األصيلــة ،خاصــة بوجــود إمــرأة ،وقــد ســبق وأن اســتخدم هــذا األســلوب
عــرات املــرات معهــم مــن قبــل .وليــس يف هــذا أي عيــب ،فالبــدوي  -مكــا يقــول
عــامل االجمتــاع العــرايق الكبــر د .عــي الــوردي  -حيــب مسعتــه ويبــذل مــن أجلهــا
حياتــه ،ولذلــك يقــف عنــد لك مــا هيــدد تلــك المسعــة بســوء.
أخــرا ..وصــل الشــقيقان نقطــة الســيطرة ،ومــد اجلنــدي يــده طالبــا األوراق
الثبوتيــة اخلاصــة هبــم .اكن فظــا غليظــا بــدى هيلع امللــل مــن تكــرار نفــس األســئلة
ومســاع نفــس األعــذار منــذ ســاعات الفجــر ،يدخــن برشاهــة وينفــث الدخــان بقــرف
وكأنــه يريــد أن ينفــث احليــاة بأمكلهــا.
 وين راحيني ؟ سأل اجلندي إىل السعودية ..أجاب شقيقه خالد لويش طالعني ؟ قال اجلندي بامتعاظ أنا طالب يف اجلامعة وأهيل اكنوا يف السعودية قبل “األحداث”  ..قال خالد والعراق ما بهيا جامعات بوية ؟ رد اجلندي بخسرية واستخفاف ..مث قال وهو يوجه السؤال للفىت  :وانت  ..شقد معرك ؟
 قال الفىت  17 :سنة .. سأل اجلندي  :تدرس بعد ؟ قال الفىت نعم  :وأخرج بطاقة طالب مدرسة ،اكن قد زورها من قبل.نظر اجلندي للسيارة وتفحص من فهيا مث قال  ..ارجعوا ،ممنوع تطلعون !
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ّ
خســر هلل للفــى أن عاجــل اجلنــدي بالقــول  ..دقيقــة ،مث أخــرج مــن جيبــه
حفنــة مــن األوراق النقديــة العراقيــة ،ال يذكــر مك قميهتــا ،ولكهنــا اكنــت لك مــا
ميلــك .قدمهــا للجنــدي وقــال  :هــاك ..
 شقد ّذن ؟ سأل اجلندي بعصبية وهو يتلفت ميينا ويسارا ..
 ال أعرف ،رد الفىت  ..ولكن هذا لك ما عندي.أخــرج شــقيقه خالــد أيضــا مــا عنــده مــن مــال وأعطــاه للجنــدي ،وبــدأ امجليــع
يتوســل ويقــدم لك مــا ميكــن تقدميــه كرشــوة هلــذا اجلنــدي اللعــن.
قدمــوا لــه املــال والطعــام والجسائــر ،ومــع بــاء الرضيــع وتوســات امجليــع..
رضب اجلنــدي عــى ســقف الســيارة وقــال وعالمــات الغضــب وعــدم الرضــا عــى
وجهــه  :هــذا مــو اكيف ،بــس يــاهلل طوفــوا ،علشــان “الوليــد الزغــرون” بــس (الطفــل
الصغري)..
تنفــس القــوم الصعــداء ،وشــعروا كأن حيــاة جديــدة قــد كتبــت هلــم .وانطلقــوا
بكثــر مــن احلــذر ،وكثــر مــن اخلــوف يتجــاوزون العقبــات واألســاك الشــائكة
واملتاريــس املوضوعــة بشــل متداخــل ،مث عــروا نقطــة التفتيــش واســمروا يف
طريقهــم إىل مركــز النويصيــب .اكنــوا يظنــون أهنــم أجنــزوا املهمــة بنجــاح ،وأن
لك يشء انهتــى اآلن ،ومل يبــق إال مســافة صغــرة يقطعوهنــا إىل منطقــة األمــان..
لكــن !
مل متــض ســوى دقائــق معــدودة ،حــى فاجأهتــم ســيطرة أخــرى يف وســط
الطريــق ،لكهنــا اكنــت صغــرة ،ســيارة جيــب عســكرية وبضعــة براميــل موضوعــة
لســد الطريــق ،وأربعــة جنــود ال أكــر .تراجعــت اآلمــال وعــاد اخلــوف مــن جديــد.
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تــرى ،كيــف ســيترصفون مــع هــؤالء اجلنــود البائســن ،وقــد أعطــوا لك مــا ميلكــون
للجنــدي اللعــن يف الســيطرة الســابقة ،ومل يعــد لدهيــم مــا يقدمونــه لرشــوة هــؤالء
اجلنــود ؟!
تقــدم اجلنــدي حنــو الســائق وعيونــه تتفحــص الســيارة مــن لك جانــب وقــال  :ويــن
راحيــن ؟
( وكأن األمــر غــر واحض ،إىل ســويرسا يعــي ؟! قــال الفــى بصــوت خافــت
بامتعــاظ )
 إىل الســعودية  ..أهلنــا هنــاك وقــد رشحنــا األمــر للضابــط يف املركــز ومســح لنــا ..أجــاب خالــد
 أهااا  ..رد اجلندي ،زين ما عدمك چقاير ؟ مل يبق معنا يشء  ..الضابط أخذ لك يشء !رضب اجلندي عىل سقف السيارة وقال بقرف  ..ياهلل طوفوا طوفوا ..برسعة.
أوووف ..تنفــس امجليــع الصعــداء مــن جديــد ،لكــن مــع حــذر وترقــب هــذه
املــرة ،إذ تبــن هلــم أن األمــر لــن ينهتــي رسيعــا عــى مــا يبــدو ،وأن الطريــق ال يــزال
حيمــل الكثــر مــن املفاجــات.
تقدمــت الســيارة أكــر باجتــاه احلــدود الربيــة مــع الســعودية ،وســط وجــوم
وترقــب ..وإذا بنقطــة تفتيــش أخــرى عــى غــرار ســابقهتا .ســيارة عســكرية صغــرة
وبضــع جنــود وبراميــل تســد الطريــق.
تكــرر املهشــد ..نفــس األســئلة ونفــس الــردود  ..وأمكــل املســافرون طريقهــم.
أصبحــوا يشــاهدون مركــز النويصيــب عــى مــد البــر ،وإذا بســيطرة علهيــا
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جنــدي عــرايق واحــد ،بــا ســيارة وال ثكنــة وال أي يشء ..رجــل كبــر بالســن
شــاحب الوجــه ،لــو مجعــت بــؤس الدنيــا لكــه وأحزاهنــا لــان لذلــك البائــس نصفــه،
ولبقيــة البــر النصــف !
اكن جيلــس عــى كــريس مــن احلديــد الصدئ ،ويضــع بندقيته حتــت الكريس،
باستســام تــام وشــعور اكمــل بالتعاســة عــى هذا “احلــظ العاثر”.
نظــر للســيارة ومــن فهيــا نظــرة البائــس احلزيــن ..وكأنــه يســتعطف القــوم
أن ال ينســوه ممــا جتــود بــه أيدهيــم ،أن يعطــوه أي يشء ،ألنــه عــى مــا يبــدو لــن
يذكــره أحــد مــن رفاقــه ولــن تصلــه أي امــدادات يف هــذه البقعــة النائيــة ،املتامخــة
ملركــز احلــدود الربيــة مــع الســعودية.
 هلل يساعدك ّ ..سل الفىت عىل اجلندي البائس
 هلــو هلــو عيــي  ..هلل يســاعدمك أغــايت  ..تفضلــوا  ..تفضلــوا .ردد اجلنــدي وهــويشــر هلــم أن واصلــوا طريقمك.
يف هــذه األثنــاء ،وإذا بســيارة عســكرية مــن حــرس احلــدود الســعودي تتجــه
للجنــدي ،توقــف خالــد وراحــوا ينظــرون مــا الــذي جيــري ومه يتســائلون  ..هــل
ســيأرسونه؟ أم يقتلــون هــذا البائــس املنــي يف الصحــراء؟!
وإذا باجلنــود الســعوديني يزنلــون مــن ســيارهتم ،ومه حيملــون الطعــام واملــاء
والجسائــر لذلــك اجلنــدي العــرايق املســكني ،ويســمون هيلع وكأهنــم يعرفونــه..
ســألوا عــن حالــه ومــا إذا اكن يريــد أي يشء  ..فــان يقبلهــم ويشــكرمه ويدعــوا
هلل هلــم باخلــر والســامة.
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تبــن للفــى أن اجلنــود الســعوديني أدركــوا بــؤس هــذا اجلنــدي ،وأنــه بــات
منســيا ال يذكــره رفاقــه وال حيــر إليــه أحــد لتقــدمي االمــدادات .فاكنــوا حيرصــون
عــى رعايتــه ومســاعدته ..ومــا ذلــك بغريــب عــى أبنــاء هــذا البلــد الكــرمي.
***
وصــل الفــى وشــقيقه وزوجــة شــقيقه ورضيعهــا إىل مركــز النويصيــب
احلــدودي التابــع للكويــت ،والــذي مل يكــن فيــه يشء يذكــر .مث جتــاوزوا إىل مركــز
اخلفــي احلــدودي التابــع للســعودية ،وهنــاك بــدأ فصــا جديــدا يف هــذه الرحلــة
املليئــة بالتعــب واخلــوف واألحــزان .فليــس أصعــب مــن فــراق األهــل إال فــراق
أجــروا هيلع ،وتركــوا خلفهــم بلــدا مدمــرا يرتقــب حربــا شــاملة ال يعــم مداهــا
وخطورهتــا إال هلل ســبحانه.
اكن املركــز مكتظــا بالســيارات الكويتيــة ،مــات األرس واألفــراد ،مهنــم مــن
خــرج كصاحبنــا وشــقيقه مؤخــرا ،ومهنــم مــن ينتظــر منــذ أيــام ،يف خيــام نصبــت
هلــم عــى جانــب املركــز حلــن االنهتــاء مــن إجــراءات المســاح هلــم بالدخــول .قــد
يظــن البعــض أن املســألة بســيطة ،لكهنــا أبــدا ليســت كذلــك.
العراقيــون اكنــوا حيرصــون يف نقــاط التفتيــش ،وخاصــة النقطــة األساســية
املمتركــزة يف مبــى املطــايف ،عــى أخــذ مجيــع األوراق الثبوتيــة مــن الكويتيــن
اخلارجــن ،إضافــة إىل أخــذ املــال والطعــام والجسائــر بالتأكيــد.

56

هدفهــم مــن ذلــك ،مكــا تبــن للفــى الحقــا ،هــو إغــراق مركــز احلدود الســعودي
بــآالف النــاس ممــن ال ميلكــون أي وثائــق ،مما ســيهسل هلم بعد ذلــك دس عنارصمه
بــن امجلــوع ،واإلدعــاء  -مثــل امجليــع  -أن العراقيني أخــذوا مهنم لك يشء !
اكنــت هــذه العمليــة املخابراتيــة تقليديــة جــدا ،ومل تنطــل عــى الســعوديني
والكويتيــن املتواجديــن معهــم مــن قــوات اجليــش والرشطــة ،الذيــن أقامــوا مركــزا
للتدقيــق ،ولذلــك اكنــت هــذه العمليــة تأخــذ وقتــا طويــا للتأكــد مــن هويــات امجليــع.
اكن الفــى قــد أخــى مســبقا دفــر التجنيــد ،وأخــى معــه بعــض األوراق
األخــرى مثــل هشــادات اجلنســية وهشــادات امليــاد وحــى الهشــادات الدراســية.
فتــح القطعــة البالســتيكية املثبتــة عــى البــاب ،وأخــرج مــا فهيــا مــن األوراق
الــي أخفاهــا ،وتوجــه إىل مكتــب تدقيــق البيانــات .وهنــاك شــاهد مــا ال ميكــن
وصفــه مــن الفــوىض والــراخ والعذابــات !
فقــد خــرج النــاس مــن مــوت حمقــق ،لكهنــم فقــدوا لك يشء ،العراقيــون فعــا
أخــذوا لك وثائقهــم وثبوتياهتــم ،وأصبحــوا عالقــن يف مركــز وســط الصحــراء يف
أواخــر هشــر نومفــر ،بعــد أهشــر وأســابيع قضوهــا بــن املــوت واملــوت ..واآلن
يقــول هلــم خشــص بــل بســاطة وهــو جيلــس عــى مكتــب ويــرب القهــوة  :ال
تســتطيعون الدخــول ألنــم ال محتلــون أي أوراق ثبوتيــة ..ختيلــوا هــذا !
أخــذ الفــى أوراقــه ودخــل مكتــب التدقيــق ،ومل يعجبــه تعامــل املســولني يف
املكتــب مــع مجــوع النــاس اهلاربــن مــن املــوت ،فــراح يبحــث عــن وســيلة أخــرى

57

للدخــول .توجــه إىل ماكتــب املســولني الســعوديني هــذه املــرة ،وأخــذ يســأل الضبــاط
والرشطــة ويشــكو هلــم ســوء معاملــة مكتــب التدقيــق الكويــي معــه ،ويتوســل أهنــم
ال يســتطيعون االنتظــار بســبب وجــود طفــل رضيــع معهــم .اكنــت اإلجابــات تأتيــه
باالعتــذار لعــدم القــدرة عــى فعــل يشء ،فهــم يتعاطفــون معــه لكهنــم ال ميلكــون
القــرار.
اســمر صاحبنــا بــا لكــل يبحــث عــن خشــص ميلــك القــرار ،إذ ال ميكــن أن
تكــون األمــور لكهــا بيــد خشــص تافــه جيلــس يف مكتــب ويطلــب مــن النــاس العــودة
بــل بســاطة بعــد أن خرجــوا بشــق األنفــس !
أصبــح الوقــت عــرا ،والفــى ال يــزال يبحــث عــن فرصــة ،وعــن مســول
يســمع وميلــك ســلطة .تكــدس النــاس يــزداد مــع تدفــق املزيــد مــن اخلارجــن،
واملــان ضيــق وحمــدود عــى أي حــال ،ورمغ جهــود مــات الســعوديني مــن مدنيــن
وعســكريني لتوفــر املــاء والطعــام والرعايــة الطبيــة لــل هــؤالء امجلــوع ،وحماولــة
التخفيــف عهنــم ،إال أن الوضــع ال يطــاق ،وســط بــاء األطفــال وحــزن النســاء
وتذمــر الرجــال.
اقــرب وقــت الغــروب ،وإذا بالفــى يعــر أخــرا عــى مبتغــاه .شــاهد أحــد
الضبــاط الســعوديني يدخــل مكتــب التدقيــق الكويــي ،ويتحــدث مــع املســولني هناك،
فانتظــره حــى خــرج ،مث تبعــه وهــو يتوســل إليــه ويريــه أوراقهــم الثبوتيــة ،ويرجــوه
أن يســاعده ألن الطفــل الرضيــع ال ميكــن أن يصمــد يف هــذه األجــواء ..اســمر يف
التوســل والرجــل يعتــذر أنــه ال ميلــك ســلطة عــى الكويتيــن ،وأن معلــه يبــدأ بعــد
حصــول الخشــص عــى األوراق املختومــة مــن ذلــك املكتــب.
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اســمر صاحبنــا باالحلــاح عــى الضابط ،وزاد بالتوســل بعــد أن قرأ يف وجهه
االستســام هلــذا الــزق الــذي ال يريــد أن يذهــب .وبالفعــل ،قــرر الضابط مســاعدته،
وأخــذ يتفحــص أوراقــه ،وطلــب منــه أن يــأيت معــه بعــد أن تبــن لــه أن األوراق
ســلمية وغــر مــزورة .مث دخــل مكتــب التدقيــق ومعــه الفــى ،وتوجــه خلــف املكتــب
حيــث جيلــس املســولني الكويتيــن ونــادى الفــى أن حيــر ،وقــال لملســول ،هــذا
الخشــص أوراقــه تبــدو ســلمية ووضعهــم صعــب ،أرجــو أن تســاعدومه و”خلصــومه
ألن يف قافلــة ســتخرج بعــد قليــل.”..
التفــت املســول الكويــي للفــى وبــدأ يســأله أســئلة يســتبني مهنــا صدقــه..
مثــل  :عنــوان ســكنه وعــن املنطقــة والشــارع وأمســاء مناطــق وشــوارع يف الكويــت،
وكذلــك أمســاء خشصيــات وعوائــل كويتيــة وأمســاء مؤسســات حكوميــة وغريهــا
ممــا يذكــر ..والفــى جييــب علهيــا لكهــا دون تــردد أو ارتبــاك ،حــى تيقــن املســول
أنــه صــادق فأعطــاه الورقــة املختومــة ،فأخذهــا الضابــط الســعودي وقــال لــه  :ويــن
ســيارتمك ؟
 هناك  ..رد الفىت روح قــول ألخــوك جيــي مــن هنــاك وينتظــرك  -وأشــار إىل بوابــة اخلــروج مــناملركــز احلــدودي  -وانــت تعــال مــي لملكتــب برسعــة  ..قــال الضابــط.
ركــض الفــى برسعــة وأخــر أخيــه ..ورجــع مهروال ملكتــب الضابط ،واســتمكل
اإلجــراءات ،وأرســل قبلــة عــى رأس الضابــط الهشــم ،وعــاد مهــروال إىل الســيارة
وهــو يدعــو لــه خبــر اجلــزاء..
***
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ّ
مل المشل
اكن الســعوديون ينمظــون مــا يمسونــه “القافلــة” بــن فــرة وأخــرى ملجموعــة
مــن الســيارات الــي يمتكــن أحصاهبــا مــن إهنــاء إجــراءات الدخــول ،فيأخــذون
مجموعــة ال تتجــاوز  15ســيارة يتقدمهــا ويتوســطها ويســر خلفهــا ســيارات رشطــة
ســعودية ،ويتجهــون هبــم إىل مركــز إمــارة اخلفــي ،ليســرحيوا وينتظــروا أقارهبــم
اآلخريــن إن اكنــوا مل ينجــزوا إجراءاهتــم بعــد .ويف مركــز اإلمــارة الــذي اكن
جمهــزا بصالــة خاصــة للرجــال ،وأخــرى للنســاء ،وبــل مــا حيتاجونــه مــن طعــام
ورشاب ومالبــس وفــرش وبطانيــات نظيفــة ودافئــة .وخدمــات ومحايــة أمنيــة ،أمىض

الفــى عــى مــا يذكــر بضــة أيــام يف إمــارة اخلفــي .مث ُنقلــوا عــر قافلــة أخــرى
إىل منطقــة الدمــام ،حيــث أمضــوا يف املدينــة الرياضيــة هنــاك عــى مــا يذكــر
حــوايل أســبوعني .اكنــت املدينــة الرياضيــة جمهــزة أيضــا بصالتــن واحــدة للرجــال
والثانيــة للنســاء ،وبــل مــا حيتاجونــه مــن طعــام ورشاب وأمــن.
واحلــق ،ال ميكــن أن َنـ ِ َ
ـي الســعودية وأهلهــا حقهــم مهــا قلنــا وحتدثنــا عهنــم،
مفــا قــام بــه خــادم احلرمــن الرشيفــن امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز رمحــه هلل ،وما قام
بــه أهــل اململكــة جتــاه الكويتيــن وبلــدمه ال ميكــن وصفــه باللكــات .كــرم وحفــاوة
وفزعــة تفــوق الوصــف .مك مــن عائلــة ســعودية تركــت مزنهلــا لتســكنه عائلــة كويتيــة،
واكن التجــار يتســابقون يف التــرع باحتياجــات الكويتيــن مــن املالبــس والطعــام
واألمــوال وتأثيــث املنــازل الــي حيصلــون علهيــا .بلــدا اكمــا مت احتاللــه ،وشــعب
خــرج مــن بــاده مكرهــا صفــر اليديــن ،ال ميلكــون مــن حطــام الدنيــا أي يشء،
احتضهنــم أهلهــم وأشــقاهئم يف الســعودية وغريهــا ،وقدمــوا هلــم لك مــا حيتاجونــه
ّ
وخســر هلــم مــن
ووقفــوا معهــم يف حمنهتــم الكبــرة ،إىل أن كتــب هلل هلــم النجــاة
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أصقــاع األرض مــن يشــارك يف طــرد احملتــل ويعيــدمه لديــارمه بســام وأمــان..
ال ميكــن ألي لكــات شــكر وعرفــان أن تــي هــؤالء الكــرام حقهــم ،ومهــا قيــل بعــد
احلــدث ،فهــو ال ميكــن أن يصــف جــزءا بســيطا مــن احلــال آنــذاك ..جــزامه هلل
خــر اجلــزاء .اكنــوا نعــم األشــقاء يف وقــت ختــاذل فيــه الكثــر ممــن كنــا نظهنــم
أخوتنــا ،وطعنــوا الكويــت وأهلهــا غــدرا يف ظهــورمه يف أصعــب األوقــات.
***
يف املدينة الرياضية يف الدمام ،قام الكويتيون مبســاعدة أشــقاهئم الســعوديني
بتشــكيل فرقــا كثــرة ملســاعدة الكويتيــن خــارج وداخــل الكويــت .ورسعــان مــا
نمظــوا أنفهســم وبــدأوا بإجــراءات متكهنــم مــن مجــع شــتات النــاس .فاالحتــال
حــدث يف بدايــة هشــر أغســطس ،أي يف العطلــة الصيفيــة الــي يقــي فهيــا
كثــر مــن الكويتيــن إجازهتــم خــارج البــاد عــادة ،وهنــاك مــات األرس واألفــراد
خيرجــون بشــل شــبه يــويم ،فكيــف ميكــن مجــع هــذا الشــتات مــن النــاس ومه
ال ميلكــون وســيلة للتواصــل فميــا بيهنــم ،وال يعرفــون أيــن مه ويف أي أرض
اســتقر هبــم احلــال .وال تنســوا أننــا نتحــدث عــن عــام  ،1990فــم تكــن وســائل
االتصــاالت مكــا نعرفهــا اليــوم ،فــا هواتــف نقالــة وال بريــد الكــروين وال بــراجم
تواصــل اجمتــايع تهســل املهمــة .فــان لزامــا أن يبــذل املســولني جهــودا جبــارة
مجلــع األهــل واألقــارب بعضهــم ببعــض ،أو عــى األقــل توفــر اتصــال فميــا بيهنــم

ليعرفــوا أحواهلــم ومــن مهنــم مــات ومــن عــاش ومــن ُفقــد !

اكنــت هنــاك جســات ُتـ ّدث بشــل يــويم و ُتلصق عــى جدران مبىن االســتاد

الريــايض يف الدمــام ،قــوامئ طويلــة تضــم أمســاء مــن متكــن مــن اخلــروج ،وعــدد
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أفــراد العائلــة ،وأيــن سيســكنون ويســتقر هبــم املقــام ،وأرقــام هواتــف املنــازل الــي
يتواجــدون فهيــا إن أمكــن ..وغريهــا مــن املعلومــات املفيــدة ،حبيث يمتكــن أي كوييت
مــن زيــارة هــذه املراكــز ،واالطــاع عــى تلــك القــوامئ ملعرفــة أماكــن تواجــد أقربائــه
إذا وجــد أحــدا مهنــم يف تلــك القــوامئ ،والتواصــل معهــم أو االجمتــاع هبــم مــن
جديــد .وهــذا مــا حصــل مــع صاحبنــا .واكن الراديــو أيضــا وســيلة فعالــة لتواصــل
األفــراد بعائالهتــم ،حيــث خصصــت أوقــات معينــة لتوجيــه النــداءات والرســائل بــن
النــاس ،وال يــزال الفــى يذكــر كثــر مهنــا ..أنــا فــان ابــن فــان مــن منطقــة كــذا..
أوجــه نــداء إىل أهــي يف الكويــت ،وأقــول هلــم أنــا موجــود يف البلــد الفــاين ..اخل
اكن الفــى وشــقيقه قــد أمضــوا أســبوعني يف املدينــة الرياضيــة يف الدمــام،
مث مت نقلهــم إىل أحــد الفنــادق القريبــة يف الدمــام أيضــا ،متهيــدا الســتقرارمه يف
ســكن بعــد أن أمتــوا إجــراءات التجسيــل واحلصــول عــى املســاعدة املاليــة الــي
ُخصصــت هلــم مــن حكومــة بــادمه يف املنــى .واكن الفــى يــردد لك يــوم عــى
املدينــة الرياضيــة لقــراءة القــوامئ اجلديــدة ،حــى وجــد ذات يــوم بيانــات أحــد
أقاربــه وعــم مهنــا أنــه يف الريــاض .فتوجــه مبــارشة مبفــرده إىل الريــاض ،بعــد
أن قيــل لــه أن نــادي امللــز الريــايض فيــه قــوامئ أكــر ،وبالفعــل وجــد يف قــوامئ
امللــز اثنتــان مــن شــقيقاته الكبــار مــع أزواجهــن وأوالدهــن ،مكــا وجــد بعــض أقاربــه
هنــاك أيضــا ،واألمه مــن ذلــك لكــه  - ..وال يعــرف إىل اليــوم كيــف حــدث هــذا -
وجــد خالــه األصغــر الــذي اكن مفقــودا منــذ اليــوم األول لالحتــال !
اكن لقــاء جعيبــا ،ســاد فيــه الكثــر مــن الصمــت ،ومجتــدت فيــه اللكــات
واملشــاعر خوفــا مــن تفجــر البــاء املكبــوت أمــام النــاس .اكن الفــى قــد واجــه
الكثــر مــن املصاعــب قبــل هــذا اللقــاء ،وقــى وقتــا طويــا يف البحــث عــن أخواتــه
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وأقاربــه ،واضطــر إىل النــوم يف إحــدى احلدائــق العامــة تــارة ،ويف املســاجد
أحيانــا ،وأحســن إليــه بعــض النــاس مبــا جــادت بــه أيدهيــم ،وهــو ال ينــى هــذا
أبــدا.
أمــى الفــى مــع خالــه بقيــة تلــك الليلــة يف مــزل أحــد أقاربــه يف الريــاض،
يف ڤيــا تركهــا لــه صاحهبــا الســعودي عــن طيــب خاطــر وبــا مقابــل .اكنــت ليلــة
حزينــة جــدا ،فالفــى حيــب خالــه وأمــى لك طفولتــه وصبــاه يف بيــت أخوالــه،
تــرىب عنــدمه وعــاش بيهنــم ،واكنــت عالقتــه بأخوالــه عالقــة ممتــزة جــدا .أفــرغ
الفــى وخالــه الكثــر مــن الدمــوع يف تلــك الليلــة ،وأطلقــوا مــن صــدورمه زفــرات
اكنــت مكبوتــة ألهشــر ،وال يعــرف الفــى كيــف قــى ليلتــه تلــك وســط هذه املشــاعر
واحلــرات املؤملــة.
يف اليــوم التــايل ،عــاد الفــى بصحبــة خالــه ،دون أن خيــر شــقيقه وزوجــة
شــقيقه ،والــي يه باملناســبة ابنــة خالتــه ،عــن عودتــه بصحبــة خاهلــم مجيعــا.
وصلــوا إىل الفنــدق يف الدمــام ،وصعــدوا إىل غرفــة شــقيقه ،وإذا باملفاجــأة تفعــل
مفعوهلــا بــن اخلــال وأبنــاء شــقيقاته .وهكــذا بــدأ يشء مــن مشــل هــذا الشــتات
البائــس جيمتــع ،فانتقــل الفــى وشــقيقه وزوجتــه وطفلــه إىل الريــاض بصحبــة
خالــه ،والــذي عــاد بعــد أيــام إىل وحدتــه العســكرية بعــد انقضــاء إجازتــه .مل يســتقر
هبــم احلــال يف الريــاض ،فقــد اكن أحــد أقارهبــم قــد اســتقر بــه املقــام يف بريــدة،
فاســتأجر مــزال هنــاك ،وأقنــع أزواج أخواتــه باالقامــة هنــاك أيضــا ،وكذلــك أبنــاء
أختــه ،وهكــذا أصبحــت بريــدة مركــزا لتجمــع أقــارب الفــى ،والــذي اســتقر هــو
اآلخــر فهيــا مــع شــقيقه وزوجتــه وطفلــه.
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يف بريــدة ،اســتأجروا مــزال كبــرا ،وأعيــد اجمتــاع األقــارب ،وحصلــوا
عــى مســاعدات كثــرة مــن فــرش وأغطيــة وبطانيــات وأواين ومســتلزمات لملطبــخ
واملــزل ،ال يــزال يذكــر أهنــا اكنــت بتــرع مــن رجــل األمعــال الســعودي الكــرمي
“الراحجــي” ،جعلهــا هلل يف مــزان حســناته ،هــو ولك الكــرام الذيــن مل يبخلــوا
عــى أهــل الكويــت ،وعاملــومه جبــود وإحســان وإكــرام.
اكنــت بريــدة يف ذلــك الوقــت صغــرة يغلــب عــى أهلهــا التديــن والــورع
الشــديد .حتيــط هبــا املــزارع امجليلــة والواســعة .وال يــزال صاحبنــا يذكــر شــارع
الســتني وشــارع التســعني وتلــك األيــام الــي مضــت بطيئــة ثقيلــة محملــة باخلــوف
مــن املجهــول ،والرعــب مــن حــرب قادمــة ،واهلمــوم الــي أرســها مشــاعر التيــه
والضيــاع .رمغ احلفــاوة ومشــاعر العطــف واملواســاة الــي ملســوها مــن امجليــع،
فاألمــر ال يتعلــق بالغربــة الــي يــاد مل يشــعروا هبــا بــن أهلهــم الســعوديني،
ولكــن األمــر يتعلــق مبســتقبل جمهــول وحمفــوف باملخاطــر ،مبصــر أهلهــم وأحباهبم
الذيــن تركــومه خلفهــم يف بلــد حمطــم ســى هيلع جمرمــون ال يرمحــون ،األمــر
يتعلــق بــآالف األخبــار واإلشــاعات الــي تتحــدث عــن حــرب شــاملة وشــيكة ســتحرق
األخــر واليابــس ،ستســتخدم فهيــا أســلحة دمــار شــامل ،وإجــراءات انتقاميــة
ضــد الكويتيــن مــن قبــل جيــش االحتــال العــرايق ..األمــر يتعلــق إذن مبخــاوف
حقيقيــة ال هتدهئــا مشــاعر العطــف واإلحســان.
مــرت األيــام ثقيلــة ،ومل يمتكــن صاحبنــا مــن التطــوع يف جيــش بــاده بســبب
ســفر أخيــه إىل البحريــن الســتمكال دراســته ،والتحــاق زوج أختــه الكبــرة يف
وحدتــه العســكرية ،فقــد وجــد نفســه مســوال عــن عائلــة كبرية مــن النســاء واألطفال،
يف مــان ال يعــرف فيــه أحــد.
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اكن شــقيقه قــد متكــن مــن احلصــول عــى جــواز ســفر جديــد مــن ســفارة
الكويــت يف الريــاض ،ومت ترتيــب األمــر لــه ملواصلــة دراســته يف لكيــة الطــب بـــ
“جامعــة اخلليــج العــريب” يف البحريــن آنــذاك ،لكــن مل يــرف لزوجتــه وابنــه وال
للفــى جــوازات ســفر ملرافقتــه ،فاكنــت اإلجــراءات حيهنــا بغايــة التشــدد ،حــى أن
الفــى ســافر بعدهــا بأيــام إىل الطائــف حيــث تقــم احلكومــة املؤقتــة لبــاده ،يف
حماولــة يائســة للحصــول عــى موافقــة باســتخراج جــوازات ســفر لــه ولزوجــة أخيــه
وطفلهــا .وال يــزال يذكــر تلــك الرحلــة الشــاقة ،والــي اســمرت ثالثــة أيــام ،قطــع
فهيــا حــوايل  900كيلومــر ذهابــا مــن بريــدة ،ومثلهــا يف طريــق العــودة ،واكن
ينــام يف الســيارة ألنــه مل يكــن ميلــك مثــن إقامــة يف فنــدق أو اســراحة حــى .اكن
ذلــك يف منتصــف هشــر ديمســر  .1990وخــرج مــن رحلتــه الشــاقة تلــك خــايل
الوفــاض ،ومل يمتكــن مــن مقابلــة أي مســول يف احلكومــة ،والــي اكنــت مشــغولة
بالتأكيــد مبــا هــو أمه وأكــر مــن اســتخراج جــواز ســفر ملواطــن ،فقــد اكنــت
ترتيبــات احلــرب والتنســيق بــن اجليــوش اهلائلــة يه الشــغل األمه.
واجــه الشــاب وشــقيقه خالــد الفــراق مــرة أخــرى ،ومت فصــل شــقيقه خالــد عــن

زوجتــه وطفلــه الرضيــع ،وعــن أخيــه األصغــر بالتأكيــد ،بســبب إجــراءات بريوقراطية
تافهــة ،ال تــرايع ظــروف النــاس وال تلــي ملعانــاة البــر أي اهمتــام !
مل يكــن للفــى غرفــة مســتقلة يف ذلــك املــزل الكبــر الــذي مجــع أخواتــه يف

بريــدة ،فالعائلــة كبــرة والغــرف حمــدودة ،فــان ينــام عــى فــراش بســيط عــى
املمــر املــؤدي لــدورة امليــاه ،ولــم أن تتخيلــوا حالــه يف ذلــك املــان ،وكيــف مــرت

األيــام واألســابيع واألهشــر يف مثــل هــذا الوضــع.
***
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يذكــر الفــى اتصــاال جــرى بينــه وبــن والــده يف أواخــر هشــر ديمســر ،ال
يذكــر الكثــر مــن تفاصيــل ذلــك االتصــال ،وكيــف حصــل والــده عــى رمق اهلاتــف
وكيــف مت ترتيــب األمــر .لكنــه يذكــر جيــدا أن والــده ســافر إىل العــراق حيهنــا يك
جيــري ذلــك االتصــال ،رمبــا مــن البــرة عــى مــا يذكــر صاحبنــا ،واكن أحــد
أقــارب الفــى الــذي يقــم يف الريــاض قــد أخــر صاحبنــا مبوعــد االتصــال وطلــب
منــه احلضــور للحديــث مــع والــده بعــد أن رتــب هلــا موعــدا التصــال آخــر .ســافر
الفــى إىل الريــاض بصحبــة خالــه األصغــر ،واســتطاع أن يتحــدث مــع والــده عــر
اهلاتــف ،حديثــا قصــرا تبــادل فيــه الوالــد وابنــه أخبارمهــا وكيــف يدبــران حياهتــم
وكيــف يقضــون أيامهــم ،وتلــى الفــى مــن والــده مــا أعانــه عــى الصــر وانتظــار
الفــرج القريــب بــإذن هلل ،وتلــى الوالــد مــن ابنــه مــا مطأنــه عــى أخيــه األكــر
وعــى أخواتــه ،ورشح لــه برسعــة أن أمــورمه طيبــة وأهنــم يتلقــون رعايــة اكملــة
مــن حكومــة بــادمه يف املنــى ،وبضيافــة كرميــة مــن أهــل الســعودية أيمنــا حلــوا
وتواجــدوا.
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طبول احلرب
مــع اقــراب انهتــاء املهلــة الــي أعطاهــا القــرار الــدويل  678جليــش االحتــال
العــرايق للخــروج مــن الكويــت بــا رشوط قبــل  15ينايــر  ،1991أصبحــت األحداث
تتســارع واخليــوط تتجمــع حــول أمــر واحــد ،احلــرب ..فــا حديــث غــر حديــث
احلــرب ،وال أخبــار ســوى أخبــار االســتعدادات للحــرب ،أعــداد جيــوش ومنــاورات
وأســلحة تنقــل وقــادة يلتقــون وجيمتعــون ويناقشــون خطــط احلــرب املنتظــرة.
اكن موضــوع األســلحة الكمياويــة طاغيــا عــى غــره ال شــك ،فصــدام ديكتاتور
جمنــون ،يفعلهــا مكــا فعلهــا يف حلبچــة يف منتصــف مــارس  ،1988وقتــل فهيــا
أكــر مــن  6آالف إنســان بريــئ مــن األكــراد .مــا الــذي ســمنعه ،بــل مــا الــذي
ســمنعه مــن فعــل أكــر مــن هــذا إذا ضاقــت الدائــرة حولــه واقرتبــت هزميتــه،
فأمثالــه ال يعرفــون ســوى الدمــار الشــامل بعقليــة “عــي وعــى أعــدايئ”  ..وهــو مــا
حــدث فعــا مكــا ســيتبني !
حــل اخلامــس عــر مــن ينايــر  ،1991ذلــك اليــوم الــذي انتظره امجليــع بفارغ
الصــر .لكــن مل حيــدث يشء ! وجــاء بعــده يــوم  ، 16ومل حيــدث يشء أيضــا .ســاد
اخلــوف ورسى الشــك يف نفــس الفــى مكــا رسى يف نفــوس الكثرييــن غــره .تــرى،
هــل ســتصدق االشــاعات الــي اكنــت تــردد بــأن مثــة اتفــاق بــن صــدام حســن
واألمريــان ؟ هــل ســتبىق بــاده حتــت االحتــال العــرايق وأن لك هــذه اجليــوش
والترصحيــات السياســية والعســكرية جمــرد ومه ؟!
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تلــك أيــام صعبــة ،ينتــر فهيــا اليــأس واخلــوف أرسع مــن الصــوت .وحــال
مــن يرتقــب أمــرا جلــا ليــس حكــال مــن يقــرأ عــن ذلــك بعــد عرشيــن عامــا ال شــك.
خــوض التجربــة ليــس اكحلديــث عهنــا ،واملرصيــون يقولــون “إلــي إيــده يف امل ّيــة،

مــش زي الــي إيــده يف النــار”.

***
حــل الســابع عــر مــن ينايــر  ،1991ومــع ســاعات الفجــر األوىل ،انطلقــت
أوىل طائــرات التحالــف الــدويل مــن أرض الســعودية لتقصــف جيــش االحتــال
العــرايق ،وجتــر صــدام وجيشــه عــى االنحســاب بالقــوة مــن الكويــت ،بعــد أن
تعنــت وعانــد بصلــف الطفــل اجلاهــل طــوال أكــر مــن ســبعة أهشــر ،وقــد اكن
بإماكنــه أن حيفــظ كثــر مــن األرواح الربيئــة الــي ســقطت يف تلــك احلــرب.
تمســر غــره أمــام شاشــات التلفزيــون والراديــو ..يتلقفــون
تمســر الفــى مكــا
ّ
ّ

بلهفــة مشــبوبة باخلــوف واهللــع عــرات األخبــار الــي تصــف احلــرب 64 :طلعــة
جويــة نفذهتــا طائــرات األباتــي ،حققــت أهدافها ونســفت حمطــات رادارات العدو،
 1200طلعــة لطائــرات إف  16وطائــرات جاجــوار وصــوارخي تومــا هــوك وصــوارخي
كــروز الذكيــة الــي تنطلــق مــن البارجــات الضخمــة الراســية يف اخلليــج العــريب
منــذ أهشــر ،يف انتظــار ســاعة احلســم .أصبــح امجليــع خــراء أســلحة ميــزون بــن
الصــوارخي والطائــرات ويعرفــون أي مهنــا هلــذه املهمــة وأي مهنــا لتلــك ،فطائــرات
األواكــس للرصــد واالحداثيــات ،واألباتــي للطــران املنخفــض ورضب اجلنــود،
وطائــرات يب  52الضخمــة الرســال الدمــار اهلائــل عــى مواقــع عســكرية كبــرة
وعــى خمــازن الســاح الضخمــة.
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إهنــا احلــرب إذن ..تلــك الــي ال تبــي وال تــذر .يذكــر الفــى عندمــا قــام صدام

بإرســال بضعــة صــوارخي ســكود إىل الكيــان الصهيــوين احملتــل يف فلســطني ،يف
حماولــة بائســة واســتعراض رخيــص لتضليــل الــرأي العــام العــريب واإلســايم،

وتســويق احلــرب ال عــى أهنــا حــرب حتريــر الكويــت مــن االحتــال العــرايق ،وإمنــا

حــرب صليبيــة ضــد العــراق الــذي يريــد أن حيــرر فلســطني  ..عــر الكويــت !

املؤســف ،أن هــذه احلركــة املخادعــة حققــت أهدافهــا حيهنــا ،وال تــزال لــدى

الكثــر مــن أبنــاء هــذه األمــة املنكوبــة ،الغارقــون مهنــم بالتفكــر العاطيف الســطيح
والســاذج ،املنســاقون وراء لك اكذب وخمــادع مــن أمثــال صــدام ورفاقــه .وليــس

أدل عــى ذلــك مــن التعاطــف الــذي كســبه هــذا الديكتاتــور املجــرم بعــد إعدامــه

عــام  ،2006إذ مــن املألــوف جــدا أن جتــد مــن يصفــه بالبطــل والزعــم الــذي واجــه

أمــراك وقصــف إرسائيــل ،متجاهلــن ومغيــي العقــل متامــا عــن آالف اهلــزامئ
واجلــرامئ والدمــار والضحايــا الــي خلفهــا هــذا املعتــوه هــو ورفاقــه ممــن ســطوا

عــى الســلطة وعاثــوا بالعــراق وأهلــه فســادا وقتــا وتنكيــا.

تقــول التقاريــر املختصــة ،أن حضايــا احلــرب العراقيــة اإليرانيــة الــي دامــت

مثــان ســنوات ،أكــر مــن مليــون إنســان قتلــوا مناصفــة مــن اجلانبــن ،وثالثــة
أضعــاف هــذا العــدد ،أي أكــر مــن ثالثــة ماليــن إنســان جــرحي ،وآالف املفقوديــن

واملرشديــن واملــرىض بأمــراض احلــروب النفســية البشــعة ،ومبتــوري األطــراف،

فضــا عــن الدمــار اهلائــل الــذي طــال البنيــة التحتيــة واملبــاين واملنــازل يف كال

البلديــن ..دون أن يتغــر أي يشء يف جغرافيــا املنطقــة قبــل احلــرب وبعدهــا ،فــأي
عبــث هــذا مبصائــر البــر ،وأي جنــون هــذا الــذي يدفــع مثنــه املاليــن ممــن ال

حيملــون بأكــر مــن حيــاة بســيطة ،يأمنــون فهيــا عــى حياهتــم ،وحيصلــون فهيــا
عــى مــا يســد جوعهــم ؟!
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***
ويذكــر الفــى مــن بــن تلــك الصــوارخي العراقيــة العبثيــة ،تلــك الــي أطلقهــا
عــى مدينــة الريــاض بعــد أيــام مــن بــدء احلــرب اجلويــة يف  17ينايــر ،1991
اكن صاحبنــا يف الريــاض عنــد أحــد أقاربــه ذلــك اليــوم ،ويتذكــر جيــدا عندمــا عــاد
إىل أهلــه يف بريــدة جفــر اليــوم التــايل ،اكنــت الشــوارع شــبه فارغــة ،وطلــب منــه
رشيط مــرور أن هيــرب برسعــة ويتحصــن عــن “الكميــاوي” .فقــد انتــر وقهتــا
أن صــدام ســيرضب الســعودية بالصــوارخي الكمياويــة ،واكنــت المكامــات اخلاصــة
بامحلايــة مــن األســلحة الكمياويــة تشــاهد يف لك مــان ،حــى عنــد رشطــة املــرور
مكــا شــاهدها صاحبنــا بنفســه.
ويذكــر الفــى اخلــر الصاعــق الــذي انتــر يف  29ينايــر  ،1991والذي يقول
ان القــوات العراقيــة قامــت هبجــوم بــري عــى الســعودية مــن جهــة اجلنــوب ،واحتلت
مدينــة اخلفــي .لكــن رسعــان مــا تبــن أهنــا جمــرد معليــة انتحاريــة هوجــاء ،مت
فهيــا توريــط مجموعــة مــن اجلنــود املســاكني وإجبــارمه عــى الدخــول إىل عريــن
األســد ،مــن أجــل التغــي بانتصــار ومهــي ال أكــر .إذ رسعــان مــا تصــدت قــوات
احلــرس الوطــي الســعودي ،ومعهــا قــوات مــن اجليــش القطــري ،تســاندمه قــوات
مــن اجليــش األمــريك هلــذا العبــث املجنــون ،وقضــت عــى مجيــع القــوات العراقيــة،
واســتعادت املدينــة خــال يومــنُ .قـ ّدرت خســائر اجليــش العــرايق حيهنــا حبــوايل
 300قتيــل  ،و  40أســرا ،راحــوا حضيــة جنــون رجــل أرعــن ال يتوقــف عــن نطــح
الصخــور ..حــى يتكــر رأســه !
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احلرب الربية
اســمرت معليــات القصــف اجلــوي مــن طائرات وصــوارخي قــوات التحالف 43
يومــا ،مت خالهلــا تدمــر لك مقومــات وقــدرات اجليــش العــرايق األساســية ،حــى
أصبــح الطريــق ممهــدا للهجــوم الــري الــذي ســيهني احلــرب بطــرد احملتــل .وهــذا
مــا حصــل ،إذ مل تســتغرق احلــرب الربيــة ســوى يومــان ،مل تواجــه خالهلــا قــوات
التحالــف الربيــة أي مقاومــة تذكــر مــن قبــل اجليــش العــرايق احملتــل ،بــل واجهــوا
جنــودا خائفــن حــد اهللــع ،خرجــوا مــن خنادقهــم رافعــن رايــات االستســام ..ولــن
ينــى العــامل مشــاهد تقبيــل أحذيــة جنــود التحالــف مــن قبــل اجلنــود العراقيــن،
والــي أذاقــت الــذل ليــس للجيــش العــرايق حفســب ،بــل للعــامل العــريب واإلســايم
لكــه بســبب رعونــة وجنــون صــدام حســن ورفاقــه ،ممــن يتغــى هبــم الســذج هنــا
وهنــاك .مل تكــن تلــك اهلزميــة النكــراء هزميــة لصــدام حســن أو حلــزب البعــث فقــط،
بــل اكنــت بدايــة هــزامئ وويــات عــى املنطقــة لكهــا ،جرهــا إلهيــا محاقــة هــؤالء
املجانــن حبــروب عبثيــة حرقــوا فهيــا خــرات األمــة وشــباهبا.
بــدأت احلــرب الربيــة يف  24فربايــر  ،1991وانهتت بعــد يومني يف  26فرباير
بإعــان انهتــاء احلــرب وحتريــر دولــة الكويــت مــن االحتــال العــرايق الغامش .تشــر
التقاريــر  -رمغ اختالفهــا  -إىل أن خســائر العــراق مــن هــذه املغامــرة املجنونــة،
بلغــت أكــر مــن  100ألــف قتيــل ،وأكــر مــن نصــف مليــون جــرحي ،وحــوايل 30
ألــف أســر ،فضــا عــن الدمــار اهلائــل الــذي حلــق بالعــراق مــن مشالــه إىل جنوبــه،
ومــن رشقــه إىل غربــه .وإذا أضيــف لــل هــذا ،الدمــار الــذي حلــق بالكويــت ،مــن
قتــل وهنــب وحــرق آلبــار النفــط الــي أشــعلها صــدام حســن وطالــت أكــر مــن
 700بــر نفــي ،بلغــت خســائرها املاديــة لوحدهــا حــوايل  80مليــار دوالر حســب
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تقديــرات األمم املتحــدة ،إضافــة خلســارة قــدرت مببلــغ  30مليــار دوالر للبنيــة
التحتيــة يف الكويــت ،فــان مجمــوع خســائر الكويــت املاديــة مــن هــذا االحتــال
األرعــن حــوايل  110مليــار دوالر ،صــدرت فهيــا قــرارات دوليــة ألزمــت العــراق عىل
دفــع تعويضــات ماليــة للكويــت ،فتأملــوا يف جحــم اخلســائر واملــآيس الــي خلفهتــا
هــذه املغامــرة الطائشــة عــى العــراق وعــى الكويــت وعــى املنطقــة كلك.
***
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العودة إىل الكويت
وضعــت احلــرب أوزارهــا ،وحتــررت الكويــت مــن براثــن االحتــال العــرايق
الغــامش ،ذلــك االحتــال الــذي جــم عــى صــدور أهلهــا أكــر مــن ســبعة أهشــر
كئيبــة ،مع فهيــا الفســاد والهنــب و”الفرهــود” والقتــل والتعذيــب وترشيــد األرس
وتفريــق األهــل واألحبــاب .عــادت األرض ألحصاهبــا ،يف ســابقة رمبــا مل حتصــل
مثلهــا يف التــارخي املعــارص ،حــى مــع الفرنســيني والربيطانيــن والســوفييت يف
احلــرب العامليــة الثانيــة ،والــي أعيــد حتريرهــا مــن االحتــال األملــاين النــازي
مبســاعدة قــوات التحالــف الــدويل عــام  ،1945إذ مل تــزد قــوات التحالــف آنــذاك
عــن  4دول .بيمنــا هتيــأ للكويــت حتالــف مــن  32دولــة ســامهت جبيوهشــا وأمواهلــا
لطــرد جيــش االحتــال العــرايق الــذي احتــل الكويــت بأمكلهــا .تلــك نعمــة تســتوجب
الشــكر وامحلــد هلل عــز وجــل ،والعرفــان بالفضــل لــل مــن ســامه يف هــذه املهمــة
العســرة ،مــن دول وأفــراد كــر قدمــوا عــى قدر اســتطاعهتم الكثري من املســاعدات
للكويــت وأهلهــا يف تلــك احملنــة القاســية.
اكنــت مشــاهد الفرحــة الــي اجتاحــت الكويــت مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا
تصــل للعــامل أمجــع ،واكن الفــى يشــاهدها يف التلفزيــون وقلبــه يتقطــع شــوقا
للعــودة إىل بــاده .أخــذ يبحــث عــن فرصــة لدخــول الكويــت مهــا اكن المثــن .اكنــت
األجــواء قامتــة جــدا ،فالبــاد غطاهــا الدخــان األســود الكثيــف النــاجت عــن حــرق
آبــار النفــط مــن قبــل جيــش االحتــال العــرايق ،والكهربــاء اكنــت مقطوعــة عــن
أغلــب املناطــق بفعــل القصــف اجلــوي أو التدمــر املتعمــد مــن اجلنــود العراقيــن.
واكنــت حصــراء الكويــت معمظهــا قــد زرعــت باأللغــام !
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كيــف الســبيل إىل دخــول الكويــت ؟ هــذا مــا اكن يشــغل الفــى ويشــعل ليلــه
وهنــاره بنــار اللهفــة .ال أخبــار تصلــه عــن أهلــه يف الكويــت ،والــده ووالدتــه وأخوتــه
وأقربائــه .االتصــاالت مقطوعــة منــذ أهشــر ،وأخبــار القتــل واالنتقــام الــي ارتكهبــا
جنــود االحتــال العــرايق خــال هروهبــم تثــر اهللــع.
مل يســتطع الفــى أن حيمتــل أكــر ،فقــرر دخــول الكويــت بــأي طريقــة ،حــى
لــو أليــام معــدودة يمطــن فهيــا عــى أهلــه ويعــود مــن جديــد ألخواتــه يف بريــدة.
أشــار هيلع أحــدمه أن يتطــوع مــع اجليــش الكويــي ويدخــل معهــم ،وقيــل لــه أن
بــاب التطــوع ال يــزال مفتوحــا .فتوجــه صاحبنــا بالفعــل إىل قاعــدة امللــك خالــد
اجلويــة يف الظهــران مكــا قيــل لــه ،ومل يمتكــن مــن دخوهلــا ،وأعــي عنوانــا آخــر
ملركــز املتطوعــن للجيــش الكويــي ،وتوجــه إليــه ،ومل يســتطع التطــوع ،وقيــل لــه
أن احلــرب انهتــت وامجليــع ســيذهب إىل الكويــت ،وأن بإماكنــه أن يتطــوع يف
الدفــاع املــدين الحقــا هنــاك .عــاد الفــى خائبــا إىل بريــدة ،حيمــل يف صــدره
نــارا ال تطفهئــا لكــات املواســاة والدعــوات إىل الصــر .مث كــرر احملاولــة يف
الدمــام ،وال يــزال يذكــر أنــه دخــل بيوتــا لكويتيــن ال يعرفهــم ،وقــى أيامــا يتنقــل
مــن مــان إىل مــان حبثــا معــن يســاعده عــى دخــول الكويــت .يذهــب إىل مراكــز
التجمعــات وتجسيــل البيانــات وخيتلــط بالنــاس ويســأل ويســتجدي املســاعدة يف
حتقيــق رغبتــه ،فيحيلــه هــذا إىل ذاك ،ويصــره هــذا ويخســر منــه ذاك ..والفــى
يغــي وال يريــد إال العــودة إىل بــاده واالمطئنــان عــى أهلــه.
عــاد صاحبنــا مــرة أخــرى إىل بريــدة بعــد أن فشــلت لك حماوالتــه لدخــول
الكويــت .عــاد ويــا ســبحان هلل كيــف يــرف األمــور ويقــدر شــون العبــاد ..عــاد
فــإذا بوالــده ومعــه قــد وصلــوا لتــومه مــن الكويــت ،كيــف ؟ ال يــدري !
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هــدأت العاصفــة ،وانطفــأت النــران ،وســادت المطأنينــة والســكينة باجمتــاع
األب مــع ابنــه ،ووصــول األخبــار الطيبــة الــي تؤكــد أن امجليــع خبــر ،وأن اهلــم
قــد انــزاح ،واحملتــل ُأخــرج بالقــوة جيــر أذيــال اخليبــة واهلزميــة ،مهــا كــذب وز ّور

وأطلــق التمسيــات الواهيــة عــى تلــك احلــرب الــي حطنتــه ،وراح يكــذب عــى شــعبه
بتمسيهتــا “أم املعــارك” ويــديع كعادتــه يف الكــذب واالدعــاء انتصــاره فهيــا..

فاالنتصــار يف مفاهميــه هــو جمــرد بقائــه حيــا يف منصبــه !
أمــى الوالــد بضعــة أيــام مــع أبنائــه وأقاربــه يف بريــدة ،مث شــد الرحــال
معهــم عائــدا إىل الكويــت ،بعــد أن تــزود مبــا تيــر لــه مــن الــزاد واملؤونــة إىل
عائلتــة الــي تنتظــره هنــاك .تــوىل الفــى قيــادة ســيارة والــده ،ومــن فــرط الفرحــة
اكد يتســبب حبــادث كبــر قــرب “حفــر الباطــن” ،لــوال لطــف هلل عــز وجــل وعنايتــه.
اكنــت تلــك الغميــة الســوداء الضخمــة أول مــا يلفــت االنتبــاه لكــا اقرتبــوا مــن
الكويــت .اكن الفــى قــد مســع مــن قبــل عــن حــرق العراقيــن آلبــار النفــط الكويتيــة،
وعــن الدخــان الــذي اجتــاح مســاء البــاد ،لكنــه مل يتخيــل أبــدا أن تكــون هبــذا
احلجــم وهبــذا الــرر.
دخلــوا الكويــت عــن طريــق منفــذ الســاملي احلدودي غــرب البالد مع الســعودية.
وال ينــى الفــى أبــدا ذلــك اليــوم ،وذلــك الطريــق الوعــر املليــئ ببقايــا وخملفــات
احلــرب يف لك مــان .آليــات عســكرية مدمــرة وحواجــز ومتاريــس وأســاك شــائكة
هنــا وهنــاك ،ودبابــات محمولــة عــى ناقالهتــا ،وآالف اجلنــود يبذلــون ما يف وســعهم
لتأمــن الطــرق ووضــع احلواجــز ملنــع النــاس مــن االقــراب مــن حقــول األلغــام.
الدخــان األســود يــزداد كثافــة ،أحــال معــه أجــواء الكويــت إىل ليــل دامئ.
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وصــل الفــى ووالــده إىل مزنهلــم عــرا ،وجض املــزل بدمــوع الفــرح
واالبهتــاج ،وكـــأن أحــدمه قــد عــاد مــن املــوت ،لكهنــا اكنــت فرحــة منقوصة ،مشــوبة
بــأمل االنتظــار ،انتظــار مــن مل يعــودوا بعــد .قــى صاحبنــا وقتــا غــر عــادي ذلــك
اليــوم ،زيــارات عائليــة مــن أقاربــه الذيــن جــاوئا هينــون بعودتــه ســاملا ،ويســألون
عــن أخبــار أحباهبــم الذيــن اكنــوا معــه يف الســعودية ..كيــف حاهلــم وكيــف يقضــون
أيامهــم ومــى ســيعودون ؟!
مل يســتوعب يف بــادئ األمــر صعوبــة األوضــاع واألوجــاع الــي خلفهــا
االحتــال ،مل يكــرث مثــا النقطــاع الكهربــاء ،ومل يــدرك بعــد تأثــر الدخــان األســود
عــى الصحــة وعــى احليــاة اليوميــة للنــاس ،ومل يواجــه بعــد صعوبــات الواقــع
اجلديــد ،فالبلــد اكنــت حتــت األحــام العرفيــة ،اجليــش منتــر يف لك مــان عــى
نقــاط تفتيــش ،وال تــزال كثــر مــن الشــوارع مكــا تركهــا قبــل خروجــه ،ثكنــات
عســكرية ومتاريــس وحواجــز امسنتيــة تســد الطرقــات .ال تــزال البــاد تعيــش
مظاهــر العســكرة ..اهنــا فــوىض مــا بعــد احلــرب ،بــل مــا فهيــا مــن خماطــر
وخــذالن وحطــام مكــا صورهــا بابــداع رهيــب األديــب األملــاين الكبــر هايرنيــش
بــول يف أمعالــه اخلالــدة الــي وصــف هبــا فضائــع احلــرب العامليــة الثانيــة ،والــي
شــاهد الفــى مثلهــا يف بــاده ،انتشــار الســاح والقنابــل واأللغــام والكثــر مــن
اجلنــود العراقيــن اهلاربــن وبعــض املتعاونــن مــع االحتــال .يف مثــل هــذه األجــواء
املتوتــرة واملحشونــة ميكــن ألي موقــف تافــه أن يتحــول ملأســاة ،ميكــن أن يقتــل
النــاس عــى وشــاية اكذبــة ،أو محاقــة عاديــة يف غــر هــذه الظــروف ،اكلرسعــة
وعــدم االنتبــاه لنقطــة التفتيــش ،فهــذا خطــر حقيــي قــد يــؤدي للتعــرض الطــاق
النــار مــن قبــل اجلنــود إذا ظنــوا ذلــك جهومــا مســلحا علهيــم !
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اهنــا فــوىض ،ويف الفــوىض يتوقــع حــدوث أي يشء يف أي وقــت وبــا
مــرر ..مل يســتغرق األمــر وقتــا طويــا ليعــود صاحبنــا إىل دوامــة اخلطــر اليــويم،
ومواجهــة املــوت وجهــا لوجــه يف كثــر مــن املواقــف .يذكــر ذات مــرة قــام فهيــا
بإيصــال أحــد أقاربــه إىل وحدتــه العســكرية ،وبســبب الدخــان األســود الكثيــف اكد
يتعــرض الطــاق النــار مــن قبــل نقطــة تفتيــش مل يراهــا ،واكن مرسعــا إىل حــد مــا.
مل يكــن النــاس ميــزون الليــل مــن الهنــار يف تلــك الفــرة ،فالدخــان اكن كثيفــا
مــأ مســاء البــاد بأمكلهــا ،بــل وتعداهــا ملناطــق جمــاورة ،وصلــت إىل مناطــق
يف إيــران حــى .واكن صاحبنــا إذا حصــا مــن النــوم ،يســأل أول مــا يســأل
عــن الوقــت ،وهــل هــو صبــح أو مســاء ،خاصــة إذا نــام العــر ،فالســاعة حــن
تشــر للســابعة ،ال يتبــن مــن المســاء امللبــدة بالدخــان إن اكنــت الســابعة مســاء
أم الســابعة صباحــا .لكــن حالــة االرتبــاك يف الوقــت هــذه ال تعــي شــيائ أمــام
املخاطــر الصحيــة الــي ترامكــت بســبب االستنشــاق الطويــل هلــذا الدخــان النــاجت
عــن حرائــق مســمرة ألكــر مــن  700بــر نفــي ،ولــم أن تتخيلــوا حــال مــرىض
الربــو كيــف اكنــوا يقضــون حياهتــم يف هــذا اجلــو الصعــب !
أمــا مــا هــو أخطــر مــن الدخــان ،فــان انتشــار األســلحة وخملفاهتــا مــن
قنابــل وألغــام بشــل خــاص ،فقــد اكنــت حــوادث انفجــار لغــم يف ســيارة شــبه
يوميــة ،وكذلــك حــوادث انفجــار القنابــل غريبــة الشــل الــي اكنــت جيــوش التحالــف
ترمهيــا عــى جنــود االحتــال ،مهنــا مــا هــو عــى شــل أقــام ومهنــا مــا هــو عــى
شــل علبــة صغــرة وغريهــا ،ويه الــي حصــدت أرواح الكثــر ممــن أمســكوا
هبــا ،وتســببت بتشــوهات وبــر أطــراف لكثــر غــرمه ،ومهنــم  5أطفــال مــن أبنــاء
أخوالــه ،وجــد أحــدمه جمســا غريبــا لــه “برشــوت” صغــر ،جســم يشــبه اللعبــة،
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مجتــع حولــه أخوتــه ملشــاهدته ،وإذا بــه ينفجــر ويقتــل اثنــان مهنــم مبــارشة ،وجــرح
الثالثــة الباقــن جروحــا معيقــة ،أحــدمه ال يــزال حيمــل يف بطنــه أجــزاء صغــرة
مــن شــظايا تلــك القنبلــة اللعينــة مل يمتكــن األطبــاء مــن اخراجهــا.
مــآيس احلــروب كثــرة ومؤملــة ،جتــرح النفــوس وترضهبــا يف العمــق ،خملفــة

آثــارا ليــس مــن الهســل اســتئصاهلا ،وخشصيــات حممطــة يصعــب اصالحهــا،

ونــدوب ال ميكــن اخفاؤهــا مهــا بــذل مــن جهــد .وال يفهــم صاحبنــا كيــف ميكــن
ألحــد أن حيتــي بالقتــل ،حــى وإن اكن املقتــول جنديــا مــن جنــود األعــداء ،فــأي

بــؤس هــذا الــذي أصــاب البرشيــة وأحاهلــم لبــر بــا قلــوب تفــرح مبــوت إنســان
آخــر ،بــل أي بــؤس ذاك الــذي جعــل اإلنســان يبتكــر آالف األســلحة املرعبــة الــي

تفتــك وحتصــد األرواح بامجللــة ،حــى غــدت احلــروب أمــرا عاديــا ،وقــرارا بســيطا
يتخــذ يف جلســة اجمتــاع ألخشــاص ومه حيتســون الشــاي والقهــوة ويألكــون
الشــكوالتة والبســكويت ،ويبتمســون لعدســات الاكمــرات ! أي احنــراف هــذا الــذي

جعــل البــر يســهلكون ثلــي ثــروات األرض عــى التســلح وتدريــب اجلنــود عــى
القتــل بدقــة فائقــة وألكــر عــدد ممكــن ويف أرسع وقــت ممكــن !
لكنــه عبــث االنســان وجنونــه اللــذان جعــاه خيتــار أصعــب الطــرق وأكرثهــا
عنفــا حلــل مشــالكه والتحــم بغرائــزه وجشــعه .لعــن هلل احلــروب ،مــا أقســاها ومــا
أبشــعها ،ولعــن هلل لك مــن يشــعلها.
يقــول األديــب الــرويس الفــذ فيــودور دوستويفســي يف روايتــه العظميــة
“األخــوة اكرامــازوف” ،وعــى لســان أحــد أبطاهلــا “إيفــان” “ :ال يســتطيع احليــوان
أبــدا أن يكــون قاســيا مثــل اإلنســان ،ذلــك املخلــوق الــذي يتفــن ويبتكــر أســاليب
القســوة”.
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***
يتذكــر صاحبنــا كيــف اكن يتجــول يف كثــر مــن ســاحات املعــارك ،بــن حطــام
اآلليــات العســكرية وبقايــا اجلنــود وخملفــات احلــرب ،خاصــة يف منطقــة “املطــاع”
والــي حصــدت مــن األرواح أكرثهــا !
يــا لــه مــن فضــول جــارح ذاك الــذي قــاد صاحبنــا بــن ذلــك احلطــام ،اكن
يبحــث عــن يشء ال يعرفــه ،وال يــزال يتذكــر منظــر املرسوقــات املتدليــة مــن بعــض
جثــث اجلنــود ،وآالف اخلــوذ العســكرية املنتــرة يف املــان ،بألواهنــا اخلــراء
القامتــة ،مهرتئــة وصدئــة ،مل حتــم رؤوس مــن ارتدوهــا .اكنــت حقائــب اجلنــود ملقاة
هنــا وهنــاك ،ليــس فهيــا ســوى مرسوقــات تافهــة بــا مثــن ،وأدوات باليــة تبعــث عــى
احلــزن واالكتــاب .ال رســائل وال كتــب وال أي يشء ممــا اكن حيملــه اجلنــود يف
احلــرب العامليــة الثانيــة مثــا.
تــروي بعــض األدبيــات أن حقائــب كثــر مــن اجلنود يف احلــرب العامليــة الثانية
اكنــت ال ختلــو مــن كتــاب أو أكــر ،روايــات ودواويــن شــعر وكتــب يف التــارخي
والقانــون ،ودفاتــر مذكــرات يوميــة .حــى أن بعضهــم وصــف احلــرب العامليــة الثانية
بأهنــا أكــر احلــروب اشــتغاال بــاألدب .وال تــزال كثــر مــن املتاحــف حتتفــظ ببعــض
تلــك احلقائــب ،وحمتوياهتــا مــن أدوات خاصــة باجلنــود ،كأمــواس احلالقــة وأطبــاق
معدنيــة لــألك ،ورســائل عائليــة وكتــب ،ممزوجــة بالدمــاء والطــن وآثــار بائســة مــن
خملفــات املعــارك .يصعــب فهــم تلــك احليــاة إال عــى أهنــا حمــاوالت حبــث عــن
حلظــات ســعادة قبــل املــوت احملــم ،إذ تصغــر احليــاة بأرسهــا يف عيــون هــؤالء
البائســن ،ممــن يدخلــون يف دوامــة املــوت لك حلظــة ،قاتلــن أو مقتولــن.
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احلــرب دمــار ..تقــي عــى لك يشء ،إهنــا تقــي عــى أمه مــا يف حيــاة
البــر ،وهــو “معــى احليــاة” وغايهتــا ،وحتيلهــم إىل اكئنــات ال تشــعر بــأي قميــة
ألي يشء ،وتســيطر علهيــم مشــاعر الالجــدوى والعــدم.
يكــي أن تقــرأ قصائــد األديــب والشــاعر الربيطــاين روديــارد كيبلينــغ لتشــعر
مبــا يشــعر بــه اجلنــود ومه يف حلظــات اخلــوف يف اخلنــادق وبــن األســاك
الشــائكة..
كتــب كيبلينــغ عــن حــرب بــاده يف أفغانســتان “ :عندمــا ُتــرح و ُتلــى عــى

قطــع مــا تبـ ّ
هســول أفغانســتان ،وتــأيت القســوة ل ُت ِّ
ـى م ّنــك ،ازحــف حنــو ّ
رشاشــك،
ِّ
وجفــر دماغــك ،واذهــب إىل ر ِّبــك جكنــدي”.

أو يكــي أن تقــرأ كتابــات األديبــة البيالروســية ســفيتالنا أليكســيفيتش
لتــدرك بــؤس احلــروب ،ومك يه لعينــة وعبثيــة ومدمــرة للبــر قبــل احلجــر ..تقــول
ســفيتالنا مثــا يف “فتيــان الزنــك” الــي سـ ّ
ـطرت فهيــا آالم ومــرارة األمهــات ممــن

فقــدن أبناهئــن يف حــرب االحتــاد الســوڤيييت الســابق ضــد أفغانســتان طــوال
عــرة أعــوام ،مــن عــام  1979إىل عــام  .. 1989تقــول عــن احلــرب الــي عــاد
مهنــا ابهنــا الشــاب خشصــا آخــر غــر الفــى الــذي ذهــب ،عــاد مشــوش التفكــر
مضطــرب النفــس مكتئبــا خائفــا طــوال الوقت ،ال يســتطيع النوم من كــرة الكوابيس
وأصــوات انفجــارات الصــوارخي والقنابــل ،وأزيــز الرصــاص الــي يمسعهــا حتفــر
يف رأســه طــوال الوقــت حــى أصابتــه باجلنــون ،وقــام بارتــاب جرميــة بشــعة
ّ
ضــد إنســان بــرئّ ،
بالطــر إىل أجــزاء صغــرة (عــى الطريقــة األفغانيــة
قطعــه

80

مكــا تقــول ســفيتالنا) ،وأعــاد ّ
الطــر لملطبــخ وتوجــه لغرفــة املعيشــة يتفــرج عــى
التلفزيــون وكأنــه مل يفعــل شــيائ !
“غــراد تطلــق القذائــف ،واأللغــام تتطايــر .وفــوق هــذا لكــه :تريــد أن تعيــش
! أن تعيــش ! أن تعيــش ! وأنــت ال تعــرف شــيائ وال تريــد أن تعــرف آالم اجلانــب
اآلخــر .بــل أن تعيــش حفســب .أن تعيــش !
هكــذا تقــول ســفيتالنا يف روايهتــا املؤملــة “فتيــان الزنــك” .والزنــك هنــا مقصود
بــه التوابيــت الــي اكن اجليــش الســوڤيييت يســتخدمها لنقــل جثــث قتــامه مــن
ســاحات املعركــة.
***
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وتسمتر احلياة
أخــذت احليــاة تعــود ملجراهــا “الطبيــي” شــيائ فشــيائ يف الكويــت ،لكــن
ببطــئ شــديد .إذ ليــس مــن الهســل إعــادة احليــاة لبلــد مت احتاللــه بالاكمــل ،وهنبــه
وتدمــره وترشيــد شــعبه مث حتريــره حبــرب مخضــة اســتعملت فهيــا مــات آالف
األطنــان مــن األســلحة والذخائــر فائقــة التدمــر .ناهيــم عــن حــرق أكــر مــن 700
بــر نفــي ،يه ثــروة البــاد وعصــب حياهتــا ،قـ ّدر اخلــراء آنــذاك مخــس ســنوات
الطفاهئــا ،ولكــن هلل عــز وجــل ق ـ ّدر هلــا أن مختــد نرياهنــا بعــد ســتة أهشــر ،وال

تعجــب مــن لطــف هلل وحســن تقديــره.

شــيائ فشــيائ بــدأت تغيــب مظاهــر العســكرة مــن شــوارع الكويت ،شــيائ فشــيا
اســتعادت مؤسســات الدولــة الرمسيــة دورهــا ،ومضــت احليــاة يف مســرهتا ،رمغــا
عــن امجليــع ،بآالمهــا ومصاعهبــا وندوهبــا.
التحــق صاحبنــا باجلامعــة ،وعــاد شــقيقه خالــد من البحرين ليســتمكل دراســته

يف وطنــه وبــن أهلــه ،التــم مشــل األحبــة هنــا وهنــاك ،عــاد مــن عــاد ،و ُف ِق ـ َد مــن
فقــد ،ومــات مــن مــات ،وظــل ســؤال احلــرب يــردد صــداه يف ذهــن صاحبنــا ليــل
هنــار ،حــى حتــم الســؤال بعقلــه ،وحــدد مســار حياتــه الالحقــة لكهــا ،إذ قادتــه
تلــك التســاؤالت اللحوحــة إىل التحــول مــن دراســة الفزييــاء يف لكيــة العلــوم ،إىل
دراســة الفلســفة يف لكيــة اآلداب !
مــا الــذي جنــاه العــراق مــن تلــك املغامــرة الطائشــة الــي قــام هبــا قادهتــم
آنــذاك؟ مــا الــذي حصــده صــدام وعصابتــه غــر دمــار بــاده وبالدنــا ،وقتــل شــبابه
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وشــبابنا ،بــل هــل اكن هنــاك مــا يســتحق لك ذلــك العــذاب واآلالم ليخــوض مــن
أجلــه تلــك احلــرب الطاحنــة املدمــرة؟
مــاذا؟ كذبــة األصــل والفــرع؟ أي أصــل وأي فــرع يف عــامل متغــر ،يتنقــل فيــه
البــر وتتحــرك فيــه اجلغرافيــا ويتغــر فيــه التــارخي لك يــوم ؟! مك مـ ّر عــى العــراق
مــن ممالــك وســاطني ،أمل حيمكهــم امللــك فيصــل األول وأبنائــه مــن بعــده ،وهــو
احلجــازي األصــل واملولــد والنشــأة ؟ هــل يعــي ذلــك احلــق للســعودية باملطالبــة يف
العــراق بوصفهــا “فــرع” جيــب أن يعــود ألصلــه ؟! أي جنــون وأي محاقــة تلــك الــي
تســكن عقــول أمثــال هــؤالء ،ممــن يتحمكــون مبصائــر النــاس ويعبثــون حبياهتــم !
ظــل هاجــس احلــرب وتســاؤالهتا تلعــب يف عقــل الشــاب ،ومل تبارحــه يومــا،
مكــا مل تبــارح احلــروب عاملــه يومــا .اســمرت احليــاة وعــادت ملجراهــا ،لكــن صــدى
احلــرب ظــل يــردد ..مكــا ظلــت لكــات األديــب األملــاين هايرنيــش بــول تــردد يف
أمعاقــه ليــل هنــار “لقــد عرفــت أن احلــرب لــن تنهتــي أبــدًا ،طاملــا ظــل يــزف يف
مــان مــا ،جــرح ســببته احلــرب”.
***
تلــك أحــداث مضــت ،بضيقهــا وأهواهلــا ..وتلــك أيــام ولــت ،بأحزاهنــا وويالهتا.
مل يبــق مهنــا ســوى الذكريــات ،ألميــة يف مجملهــا ،كئيبــة يف معمظهــا ،محلــت مهــا
عــى مه .رحــل فهيــا مــن رحــل ،وبــي فهيــا مــن ينتظــر..
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غرايم يف احلروب يسبق ساليم،
وأميل يف الشعوب خيلق غنايا،
وعشيق للكالم غالب سكويت،
وكريه للساكت جالب شقايا
امحد فؤاد جنم

انهتى
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