ناصر صباح األحمـد
الشاب الثوري النق ــي
من تأسيس أول مدينـ ــة للمعاقين في دولــة
اإلمارات إلى ر ســوم أطفال الكويت في
تخيــل القـرن الـذي أصبحــنا نعيش في ــه
من حق هذا الجيل أن يتعرف على شباب عشنا معهم عقودا من الزمن تعرفنا على أفكارهم  ،أخالقهم  ،نبلهم ومن
هذه الزاوية أ كتب هذه الكلمات ...التقيت معـه في سبعينيات القـرن الماضي  ،لم يكن لقاؤنا عابـرا بل كان لقـاء فكر
وطموح وحلم وأمل من أجل ليس الكويت فحسب بل أجزاء من العالم العربي  ،كان العالم العربي في وجدانـه شأنه
شأن شباب ذلك الزمن ...في السودان أنشىء مصنعــا للس كر كان مفخـرة  ،في العالم  2002حدثني طبيبي في لنــدن
عن هـذا المصنــع دون أن يـدري أن من أنشأه هو ناصر صباح األحمد وقلت له ذلك " كان يحلم وهو في العشر ينات
من عمـره بالتكامل االقتصادي العربي ...كان ير يد أن يحـول أحالمه لواقــع وجاء االحتالل ليصـدم أحالمنا جميعا " .
في ذلك الزمــن الجميل  ،سبعينات القرن الماضي  ،كان لـه الفضل في إن شاء أول مؤسسة للمعاقين تشهدها دولـة
اإلمارات العربية المتحــدة ...ومد يــده لبنــاء دار الصــم والبكــم في دمشـق وقـد أ شــتر ينا لهم مبنى جاهــزا .
في سبعينات ذاك القــرن التقينا حــول طاوالت مستطيلة أو دائــر ية في مقــر جمعيــة النهضــة األ سر ية في العديليـ ة كنا
نر يــد أن نعبر بأحالمنا ورؤ انا للقرن الحادي والعشر ين فطــرح ناصر فكره بأن نــرى هذا القــرن بخيال األطفــال الذين
سيكونون هم شباب بدا يــة هذا القرن القــادم  ،حولنا فكـره لواقــع ملموس وعممنا االستمارات على مدارس الكويت
المختلفـة الخاصــة والعامــة فجاءت رسومات االطفال كما تصورها هو جاءت لتقـدم لنا الجسور قبل أن تعرف
الكويت جسور الطرق فتحولت هذه الجسور من الرسوم لواقــع تبنتــه وزارة االشغال ...وقـد قرأتم فيما سبق
المشروعات التي أ شــرت إليها .
وفي هذا المكتب الذي كانت السكرتيرة به سيده سودانيــة فاضلة هي "سهير".
كنت أجلس معه في غرفته كان في الثانيــة والعشر ين من عمـره كان يحدثني بثور يــة نقيــة كان يقول ما يتردد اليـوم
ويقال وأسمــح لنفسي أن أنشر ما كان يقوله بثـورة :
"إن التيار القومي استطاع أن ي قــدم الجيل الثاني للعمل نحن األسرة لم نق دم الجيل الثانــي ولم ندر بـه كان ير يـد
بإلح ــاح أن ت قــدم األ سـرة جيلها الثاني  ،كنت أستمع إليه وأصمت وأنا مندهشة من ف ك ـ ره ".
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مالحظـة :كان يومها التيار الوحيــد البــارز على الساحة هو التيــار القومــي لم تكــن هنــاك تيــارات أخــرى تقاب لــه شأن
اليوم .
هكذا كانت نظر يته البعيدة فلو أنها طب قت في ذاك الزمن لما رأينا الفـراغ الحادث ولما استمعنا لهذه الطـروحات
التي تطرح في األلفيــة الثالثــة إذ إن ناصر صباح األحمد بوعيه انتبه لهذا األمر منذ ثالثين عاما مضت كان ير يــد تدريب
الجيل الجــديد من أبن ــاء األ ســرة على العمــل السياسي في البالد ...حتى يخلق الصـف الثاني والثالث.
وفي ثمانينيات القــرن الماضي وبإيمانه العميق في صورة العروبة في الخارج فقد تبنى عمال تلفز يونيا أذيع في تلفز يون
الـ بي بي سي في لنــدن .
رأي ت في الزميل الذي زاملني في رح لــة عمل السبعينيات رأيت فيــه دماثـة الخلق  ،وعفــه اللســان  ،ورقي التعامل
الحضــاري  ،كان يحــرص على مواعي ــد االجتماعات حتى وهو في الطائــرة كان يتصل بسكرتيرته سهير لتحضر له
األوراق الخاصة باجتماعاتنا وكان يتو جه لالجتماع رأسا من الطائرة إلينا كانت الطاوالت تضم رموز ذلك الزمن د.حسن
اإلبراهيم  ،د.عبد هللا الرفاعي  ،م.جــواد المز يدي  ،زهير الكرمــي  ،إبراهيم العبــد الرزاق وغيرهم من عباقــرة االقتصاد
واالجتماع والسياسة الكثير...
"ولن أنسى ثقته بي فعند التوجــه لدم شق لشراء مبنى المعاقين كان ذلك مساءا فوجئت في مكتبــه بالسكرتيرة
سهير تسلمنى خمسة وثالثين ألف دينار نقــدا خفت أن تقــع الطائـرة بي ويذهب المب لـغ فرجوتهم عمل شيك وكانت
البنوك مقفله فتم االتصال بشركة المز يني التي عملت الشيك الذي حملتــه معي وتم شراء المقـر ".
كما انني لن أنسى يوم جـاء خصيصا وقــد خ ــرج من إجتمــاع في الكويت وتوجــه فــورا لحضــور افتتاح أول مشروع
للمعاقيين في دول ــة اإلمارات عام  1979ولم يتنــاول أي شىء حتى المساء المتأخــر .
وعندما أردنا فسحة من األمل لمجلة الربيع العربي التي أصدرته ا خصيصا في لندن في ثمانينيات القـرن الماضي
جئت إليــه طالبــة منه التوجــه معي لوز يــر اإلعالم ففوجئت عندما دخلت لسكرتار يـة الوزير أن الشيخ ناصر صباح
األحمد جالس في السكرتارية وقد وصــل قب لــي النتظــار موعد دخولنــا للوزير وعنــد خروجنــا من هذا الوز يــر أسفت
أشد األ سف على أنني طلبت منه الحضــور والعن ا ء إذ إن نتائج مقاب لــة هذا الوز يــر كانت سلبية تماما وكان الحزن
مرتسما على وجهه وأنا أصعــد معــه األسانسير وقـد كنت متألمـة أللمه ...
كان الوردة الجمي لــة ذات الرائحــة العطر يــة المميزة في سبعينات القــرن الماضي دعمني كثيرا وقف إلى جانب ــي
تعمقت الزمالــة بيننا – وكما هي الحيــاة في حلوها ومرها ...صعودها ...ونزولها ظل ناصر على الثبات معي – كان
ثابت المبادىء ..قوي اإليمان  ،عميق الثقــة .
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في منتصف ثمانينيات القرن الماضي باعــدت بيننا السنوات حتى قمــت بز يارة صاحب السمو األمير الشيخ جابر
األحمد الصباح في لي لــة رمضانيــة بديوان البابطين في الفيحــاء  ،كان هذا في شهر مارس  1991وكانت الكويت تبكي
دخــان أسود لفهــا وشهداء بذلــوا دماءهم في سبيلها  ،واحتالل ظالم مسح البسمة من شفاه الجميع ...ما إن دخل
سمو ه وكان الشيخ ناصر في معيته وما إن لمحني حتى تقــدم إلي وسلم علي ثم عاد لمجلس األمير وقـد كنت في
جانب من القاع ــة قبل األمير لن سلم عليه تباعــا ..رأيت الحــزن يكسو وجهه واأللم يعتصر القلب الرحيم الذي عرفته
قلب ناصر ...وكان األمير أيضا متألما مما حصل كنا جميعا في هذه اللحظات نختزن الحــزن .
عندما كنت مر ي ض ة في لنــدن تفاجأت بكتاب شابة من جيل جديد  ،جيل لم يعش حياتنا ولكنه قرأها في صفحات
التاريخ  ،تفاج أت بكتاب عني "فارسة على جواد الزمن " وبه مقدمـة للشيخ ناصر ..مقدمه اختصرت تاريخه كله
..هكذا كان وفاءه ..بل زاد على ذلك بمتابعته إلنجــاز الكتاب .
وفي صيف عام  2004قاب لـتـه وكانت المقابلة في قصــر السيف هذا القصر الذي شهدني شابة أقابل أمراء الكويت
من الشيخ صباح السالم للشيخ جابر األحمد في سبعينيات القرن الماضي .
كان الشيخ ناصر هو هو بدماثة الخلق وقوة الفكر  ،حدثني عن أحالمــه لكويت تستعيد حياتها التجار ي ــة كما كان
اآلباء في ذهابهــم ألفر يقيا والهند كويت تستقطب شبابها كويت تتواصل بخطوط تجار يــة ممتدة من الصين وقــد
طرحـت أما مــه مشاكل ابنــاء الكويت مع القــروض العقــارية والعوامل النفسية المحيطــة بهم تجاه ذلك .
في صيف  2005قابلته ثانية واستعدنا الماضي وجلساتنا معا وقـد ذكـرت أمامــه وأمـام هند أسماء الرجال الذين
كانــوا شبابا ويترددون على مكتبــه في شرق في سبعيني ات القرن الماضي  ،وها هم اآلن يتبوأون المرا كز وهم من
أبنـاء الشعب لقــد استفادوا من فكــر هذا الرجل وتغذوا من روحــه  ،وتفاجأت بأنــه لم ينسى ما طرحـته من مشاكل
أبناء الكويت  ،مع القروض إذ إنــه أخذ يستشير نخبــة من ابن ــاء الكويت االقتصاديين.
إن معرفتي بناصر صباح األحمد مصــدر سعادة وفخــر وهذه شهادة بسيطة مني لرجـل عرفته عبر سنوات حياتي في
مـدها وجزرها في سـعادتها وحزنها في لحظــات انتصــارها وإحباطها هو ...هو لم تتغير أصالت ــه ..دماثة خلقــه ..قيمه
...وفاؤه ..
نور يــة الســداني
كتاب A True Story -
اربعــون عـاما من التــار يخ  -الخليجــي والعر بــي وال ــدولي
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