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 (سعود سالم)  رجال «مسرح اجلرمية» يرفعون اآلثار ويحرزون املضبوطات

 جمع األدلة مستمر للتعرف على مالبسات احلادث والضحايا

ــراء  ــه ــج ال ـــي  ف ــدد  ــج ــت ي الـــمـــأتـــم»  ـ  ـــرس  ـــع  «ال

 حكايات ليلة «العيون» الدامية.. خيوط من مأساة لن تنسى
 أم المعرس حًذرت النساء في الخيمة بصوت عالٍ: «زوجة ابني األولى حلفت أنها ستحرق العرس لكن ما عليكم هذا كالم فاضي»
 إحدى قريبات الزوج: أم المعرس أصرت على أن يقام العرس في خيمة تنصب في المنزل وليس في صالة أفراح ألنها ال تثق بها
 العروس الجديدة إلحدى المعزيات: الكل كان فرحان ومستانس ولم نكن نعلم بوجود مشاكل بين العريس وزوجته األولى
 قريبات الزوج: الزوجة األولى قالت حرفيا «أقسـم باهللا راح أقلب العـرس إلى عزاء وأحرقكم كلكم واهللا راح أحرقكم كلكم»

رأيت  عندمـا  الضحايا:  أقربـاء   أحـد 
جثـث النسـاء المحترقـات بعضهـا فوق 
بعـض وكأنها كومـة من اللحم البشـري 
تجمدت في مكاني ولـم أعرف ماذا أفعل

 محمد هالل الخالدي
  املوت حدث مؤلم، وموت األطفال أكثر إيالما وقســـوة 
على النفس، وموت مجموعة كبيرة من النساء واألطفال 
في ليلـــة واحدة في حريق «عـــرس العيون» الذي حول 
الفرح إلى كارثة، والعرس إلى مآمت كبير لف أرجاء الوطن 
بالسواد لم يكن حدثا عاديا، بتفاصيله وآثاره التي ستبقى 

في وجدان اجلميع.
  فوراء ذلك احلادث املأســـاوي تقف حكايات وحكايات 
واجه فيها عشرات األبرياء املوت املرعب، وعايشوا حلظات 

األلم املفزع كما عايشها معهم أهلهم وذووهم.
  ومن بني هذه احلكايات القاســـية مـــا رواه أحد أهالي 
الضحايا لـ «األنباء» حيث قال إنه عندما ســـمع بحدوث 
احلريق هرع مســـرعا الى خيمة العرس لالطمئنان على 
حياة أسرته، وعندما وصل للمكان صعق من هول املنظر، 
وقال ال تستطيع أي كلمات في قاموس اللغة أن تصف ذلك 
املنظر املرعب، منظر جثث النساء احملترقات فوق بعضهن 
البعض وكأنها «كومة» من اللحم البشري احملترق، الكل 
كان في حالة صدمة ورعب، جتمدت في مكاني ولم أعرف 
ماذا أفعـــل، الصراخ يحيط بي مـــن كل جانب، والدخان 

ورائحة املوت يلفان املكان.
  يضيف انه لم يستطع التعرف على أحد من أسرته أو 
قريباته في مكان احلريق، وعلم أن سيارات اإلسعاف قامت 
بنقل كثير من املصابني الى مستشفى اجلهراء، فتوجهت 
الى هناك، بحثت عن أفراد أسرتي ولكنني لم أصل لشيء، 
املوقف صعب والبحث عن شـــخص من بني تلك األجساد 
املتفحمة أمر مستحيل، فعلمت أن هناك مجموعة أخرى من 
املصابني مت حتويلهم إلى مستشفى الفروانية، فتوجهت 
إلى هناك وأنا ال أعلم عن أسرتي أي شيء، هل هم أحياء أم 
مصابون؟ وما مدى إصابتهم وخطورتها؟ هواجس الكون 
كلها باتت تتقلب في رأسي وأنا أتنقل من مستشفى آلخر 

بحثا عن أفراد أسرتي ومصيرهم املجهول.
  يضيف إنه ظل يتنقل من مستشـــفى آلخر والى موقع 
األدلـــة اجلنائية في الفروانية اســـتطاع أن يجد قريباته 

باستثناء عمته واثنتني من أخواته. يكمل وهو يستجمع 
قواه ويسحب األكسجني بصعوبة ويصارع عيونه ملنعها 
من ذرف الدموع: دخلت إلى مقر األدلة اجلنائية للتعرف 
علـــى قريباتي من بني اجلثث، منظـــر مرعب ال يفارقني، 
صالة مليئة باجلثث املتفحمة ألجســـاد بال مالمح، أشالء 
بشـــرية ال تدري أهي لطفل أم المرأة.. خرجت ولم أمتكن 
من التعرف على عمتي أو أختّي االثنتني، فقاموا بســـحب 
عينة من دمي وقالوا سنتمكن من التعرف عليهن من خالل 

حتليل احلمض النووي.
  واصل احلديث بكثير من الصعوبة واأللم، قال بحرقة: 
كيف جترؤ امرأة لديها أطفال على هذا الفعل؟ أي قلب حتمل 
فـــي صدرها املظلم لتفعل ذلك أن تقتل كل هؤالء البشـــر 
ملجرد االنتقام من زوجها الذي تزوج عليها؟ مضى علي اآلن 
يومـــان وأنا عاجز عن النوم وعاجز عن األكل، منظر تلك 
األجساد املتفحمة يطاردني كلما أغمضت عيوني، أصوات 
البكاء وصراخ األلم يفزعني كلما حاولت النوم أو األكل، 

اهللا وحده يعلم متى سينتهي هذا الكابوس املرعب. 

  ماذا ستقول؟ 

  ضحية أخرى من ضحايا هذا احلريق املأساوي روى لـ 
«األنباء» معاناته ليلة احلادث، يقول وقد فقد أخته وابنتها 
الصغيرة بأنهم لم يستطيعوا التعرف على األم إال من خالل 
ابنتها حيـــث وجدت متفحمة وهي حتتضن ابنتها لتمنع 
النيران من الوصول إليها، ولكن الصغيرة لم تستطع أن 
حتتمل الدخان األسود الكثيف فماتت خنقا، فماذا ستقول 
من فعلت هذه الفعلة لربها يوم احلساب، ألي سبب قتلت 
هذه الطفلة الصغيرة هذه القتلة البشعة، ما ذنبها في هذا 
اجلنون والتصرف بهـــذه الروح االنتقامية املريضة، أين 
ستذهب من قول اهللا عز وجل (وإذا املوءودة سئلت، بأي 
ذنب قتلت) من أين جاءت بهذه القســـوة لتقتل عشرات 
النساء واألطفال الذين جاءوا ليفرحوا ويهنأوا ويضحكوا؟ 
ال منلك إال أن نقول حسبنا اهللا هو نعم الوكيل، وال حول 

وال قوة إال باهللا، اللهم آجرنا في مصيبتنا. 

 أقـارب ُأّم لـم يتمكنوا مـن التعرف 
عليها إال مـن خالل ابنتهـا حيث وجدت 
متفحمـة وهـي تحتضـن طفلتهـا لتمنع 
النيـران عنهـا لكـن االبنـة ماتـت خنقا

أجسـادًا  رأيت  الجنائية»:  «األدلة   في 
متفحمة بال مالمح وأشـالء بشرية متناثرة 
فـي كل مـكان وخرجـت مصدومـًا ولم 
أو أختـّي االثنتين أتعـرف علـى عمتـي 

 محمد هالل الخالدي
  أكدت لـــــ «األنبــــاء» أكثر من 
سيدة ممن كتب اهللا لهن النجاة 
الذي هز  املأســــاوي  من احلريق 
املجتمع قبل ثالثة أيام في منطقة 
العيون باجلهراء بأن والدة العريس 
قد وقفت في وسط اخليمة قبيل 
اشــــتعال النيران وقالت للنساء 
احلاضرات بصوت عاٍل إن فالنة 
«زوجة ابنها األولى»، صار لها فترة 
تهدد وحلفت إنها حترق العرس، 
لكن مــــا عليكم منهــــا فهذا كالم 
فاضي»، ولم تكن تعلم بأن «فالنة» 
كانت تعني ما قالت فعال وأنها كانت 
حينها تقوم بتجهيز البنزين مع 
خادمتها لتنفيذ تهديدها، وشاءت 
إرادة اهللا سبحانه وتعالى أن تكون 
والدة العريس التي نبهت النساء 
بوجود التهديد ثم عادت لتطمئنهن 
بعد ذلك بأنــــه «كالم فاضي» أن 
تكون من بــــني الناجيات، ولكنها 
فقدت في احلريق اختها ومعظم 
قريباتها. كما اكدت إحدى قريبات 
الزوج بأن والدة العريس كانت قد 
أصرت علــــى أن يقام العرس في 
خيمة تنصب فــــي املنزل وليس 
في صالــــة أفراح ألنهــــا لم تكن 
تثق بصــــاالت االفراح التي تكرر 
فيها حدوث احلرائق، وانها كانت 
مصممة على اقامة العرس في خيمة 
قرب املنزل رغم محاوالت بناتها 
وقريباتها اقناعها بأن إقامة العرس 
بصالة االفراح افضل خاصة في ظل 
اجواء الغبار واحلرارة العالية التي 
تعيشها الكويت في هذا الشهر من 
السنة والتي تعتبر من أكثر شهور 

السنة حرارة وغبارا.

  نجاة العروس

  اما العـــروس فكانت من بني 

قبل ٦ اشهر في منزل والدها قامت 
بالعودة الى بيت زوجها واقنعته 
بالعدول عن فكرة الزواج بأخرى، 
اال ان خالفا دب بينهما وبني شقيقة 
الزوج والتي اقسمت على أال تسمح 
لها بالبقاء وانها ووالدتها سيتمون 
اخلطبة والزواج الخيها، األمر الذي 
دفع الزوجة األولى الى تهديدهم 
بحرقهم كلهم، حيث اقسمت وقالت 
حرفيا «أقسم باهللا راح اقلب العرس 
الى عزاء وأحرقكم كلكم، واهللا راح 
أحرقكــــم كلكم». يذكر ان الزوجة 

إال  الكارثة،  الناجيات من هـــذه 
أنها فقدت والدتها وزوجة أخيها، 
وال تزال خالتها وأختها من بني 
التـــي لن يتم  احلاالت احلرجة 
التعرف على بعضهن بسبب ذلك 
احلريق املأساوي. وكانت اخلطبة 
واالتفاق علـــى تفاصيل الزواج 
قد متت كلها خالل فترة قصيرة 
ال تتجاوز االسبوعني، فقد أكدت 
العروس اجلديدة إلحدى السيدات 
التي حضـــرت لتعزيتها صباح 
امس ونقلت لـ «األنباء» ما قالته 

األولى كانت قد رفعت قضية على 
زوجها العاطل عن العمل ويتقاضى 
من الدولة «بــــدل بطالة» تطالبه 

بنفقة لها وألوالدها.

  لوم والدة العريس

  من جهة أخرى تأكد لـ «األنباء» 
بأن عددا كبيرا من أقارب العريس 
قـــد وجهوا لوما شـــديدا لوالدة 
العريس النها اخفت تهديد الزوجة 
النســـاء  األولـــى عنهم وتركت 
يتعرضن لهذا املوقف املأساوي، 

العروس املنكوبة بأن كل شيء مت 
بسرعة ومن دون تعقيد، وقالت 
«الكل كان فرحان ومســـتانس، 
ولم نكن نعلم بوجود مشـــاكل 
بني العريس وزوجته األولى، ما 
نعرفه أنها حامل ولديها منه بنت 
وولد وأنها «زعالنة عند أهلها» منذ 
ستة اشهر، فمن يتصور ان تصل 
األمور الى هذا احلد من اجلنون 
واالنتقام بهذه الصورة، هذا شيء 
ال يصدق وحدث لو رأيناه «في 
فيلم سينمائي لقلنا بأنه مبالغ 

وحتدث كثير من أهالي الضحايا 
عن مسؤولية والدة الزوج جتاه 
ما حدث حيـــث انها كانت تعلم 
بوجود التهديد منذ فترة طويلة 
وأنها لم تستمع إلى نصيحة بعض 
اقاربها ممن نصحوها بعدم اقامة 
عرس واالكتفاء بحفلة صغيرة 
بني املقربني فقط جتنبا للمشاكل 
واثارة الزوجة األولى، اال ان والدة 
العريس اصرت على اقامة العرس 
ودعوة اجلميع وكانت تردد  عن 
تهديد الزوجة األولى «ما عليكم 

فيه وغير معقول».

  تهديد مسبق

  علمت «األنبــــاء» من أكثر من 
سيدة من قريبات الزوج أن والدة 
العريس كانت تعلم مسبقا بوجود 
التهديــــد الذي بــــدأ منذ أن علمت 
الزوجة األولى بأن والدة زوجها 
قد ذهبت خلطبة إحدى القريبات 
لزوجها قبل اسبوعني تقريبا من 
احلادث، فقامت الزوجة التي كانت 
قد  غادرت منزل زوجها واستقرت 

منها، كله كالم فاضي».

  تمثيل الجريمة واالنتقام

  على صعيد مختلف انتشرت 
مساء أمس األول شائعة بأن رجال 
املتهمة  الزوجة  األمن سيأخذون 
باشعال احلريق الى موقع احلادث 
لتمثيل اجلرمية، وسرعان ما اكتظ 
املكان بالناس وجتمهر عدد كبير 
من أهالي املنطقة بل ومن مناطق 
اخرى حول منزل العريس، واستمر 
انتظار الناس حتى ساعة متأخرة 
من الليل، ثم ما لبث ان انتشــــر 
«مســــج» بني احلضور يقول بأن 
املتهمة انتهت من متثيل اجلرمية 
وسط جتمهر من اهالي الضحايا في 
مخفر اجلهراء، وردد البعض بأن 
هذا «املسج» غير صحيح فمن غير 
املعقول ان يتم متثيل اجلرمية في 
املخفر وليس في موقع اجلرمية، 
واستمروا في االنتظار والترقب. 
وكان عــــدد كبير من بني صفوف 
«املتفرجني» والفضوليني يقولون 
إن هنــــاك من اقارب الضحايا من 
اقســــم على االنتقام من الزوجة 
األولى املتهمة باشــــعال احلريق، 
وان من بينهم مــــن جهز بالفعل 
سالحا لقتل املتهمة وهم يترصدون 
لقتلها متى ما تهيأت لهم الفرصة 
لذلك خاصة إذا أحضرت لتمثيل 
اجلرميــــة. وحتدث آخــــرون عن 
ضــــرورة ان يتــــم تأجيل متثيل 
الوقت  املتهمة للجرميــــة بعض 
النفــــوس ويتراجع  حتى تهــــدأ 
اقارب الضحايا عن غضبهم، كما 
اشاروا الى ضرورة ان يتم متثيل 
اجلرمية بكثير من احلذر واحلرص 
واالستعانة بالقوات اخلاصة الغالق 
املنطقة بالكامل ومنع اي شخص 

من االقتراب. 

 شهود على مشاهد الرعب: رائحة الموت تلف المكان
 عشرات األبرياء عايشوا لحظات األلم المفزع كما عايشها أهلهم وذووهم


