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ليلة 12 أكتوبر 1990 � وهي الليلة التي س��بقت مؤمتر جدة الذي 
عقد برئاسة سمو األمير الراحل الشيخ جابر االحمد طيب اهلل ثراه � 
كنت في مطار جدة مع االخ الفاضل عزيز الديحاني سفيرنا احلالي 
في س��ورية بانتظار وصول املغفور له بإذن اهلل وليد خالد املرزوق 
قادما من القاهرة للمشاركة في املؤمتر بصفته رئيسا لتحرير جريدة 

»األنباء« التي عاودت الصدور من القاهرة.
في الفت��رة التي اعقبت االحتالل العراق��ي االثيم وحتى صدور 
»األنباء« وقتذاك كان تواصلي مع املغفور له واخت الرجال بيبي خالد 

املرزوق عبر الهاتف. فهو رحمه اهلل منهمك في القاهرة بصدور الصحيفة وأنا وأسرتي نبحث عن 
مكان نس��تقر فيه قبل ان اشرع في العمل مراسال للصحيفة من الرياض. وما ان استقرت احوالي 
العائلية حتى بادرت باالتصال به من جديد وأبلغته رحمه اهلل باستعدادي اآلن للعمل. وجدته سبقني 
بخطوات. فقد اعد خطابا الى وكالة االنباء السعودية )حي الناصرية في الرياض( يتمنى على املسؤولني 
فيها ان يوفروا لي املكان املناسب لالنطالق وقاموا مشكورين بتوجيه من مديرها العام د.بدر الكرمي 
بإع��داد موقع خاص داخل الوكالة يتضمن خطي هات��ف وفاكس دوليني للعمل. ووجدته رحمه اهلل 
جهز خطابا آخر )ال زلت احتفظ بنس��خة منه( الى الصحف الس��عودية اليومية يعلن فيها عن عودة 

صدور »األنباء« وامكانية التواصل عبر مكتب الرياض. 
في جدة واثناء انتظارنا سألت االخ الديحاني كيف تتوقع ان جند نفسية املغفور له بعد االحتالل 
فرد من فوره ان املغفور له يستطيع التغلب على احملن فالولد سر أبيه ال يستسلم وال ينهزم عند 
النزال. صافحناه بعد الوصول )وكان مبعيته ضمن العائدين في الطائرة املغفور له صديقه احلميم االمير 
احمد بن سلمان بن عبدالعزيز جنل أمير الرياض( فكان كالطود يسأل عن اخبار اللجان التحضيرية 

للمؤمتر ولم يتأفف ويتبرم من احلال، بل كان التفاؤل هو ديدنه.
في بداية حرب التحرير طلب مني االستعداد لدخول الكويت ضمن قوات 
التحالف، ومتكنا بفضل اهلل من الدخول فكانت »األنباء« أول صحيفة عربية 

تدخل الكويت احملررة، وذلك موثق بالنشر.
س��بحانه مقدر اآلجال فكما فرح بإعالن حرب التحرير في 17 يناير 1991 
ها هو اليوم يغادر هذه الدنيا في اليوم ذاته بأمره س��بحانه وتعالى. فاأليام 

قدرها اهلل سبحانه وال راد لقضاء اهلل فلكل أجل كتاب.
للمغفور له قلب مليء بالعاطفة كقلب طفل يتفطر عند أي موقف انساني. 
ومن صاحبه غفر اهلل له في الس��فر يعرف جيدا هذا الش��عور الذي ميأل ذلك القلب اجلميل. ففي 
احدى مش��اركاته )واحلادثة عرفتها من خارج دائرته( ضمن الوفد االعالمي مع سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد طيب اهلل ثراه في زيارته الى نيويورك بعد التحرير رافق سموه عدد من أبناء 

الشهداء لتقدميهم الى العالم وتذكيرهم ببطوالت آبائهم.
وهناك )نيويورك( وفي غفلة من الوفد متكن املغفور له وليد من اصطحاب ابناء الشهداء في جولة 
ترفيهية داخل املدينة ليعودوا محملني بالهدايا وااللعاب. اكتشف األمر سمو االمير الراحل وأسرها 
في نفس��ه الى حني عودة الوفد للكويت. وفي اول لقاء لس��موه رحمه اهلل مع العم خالد املرزوق � 
أطال اهلل في عمره � كش��ف له ما قام به جنله الوليد رحمه اهلل جتاه ابناء الش��هداء وأثنى على تلك 

البادرة االنسانية للمغفور له بإذن اهلل تعالى.
أس��أل اهلل القدير أن يرحم الفقيد وليد خالد املرزوق ويوس��ع له في مدخله ويغسله من الذنوب 
واخلطاي��ا كما يغس��ل الثوب االبيض من الدن��س ويباعد بينه وبني خطاياه كما باعد بني املش��رق 

واملغرب.
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املرحوم وليد خالد يوسف املرزوق رئيس حترير 
»األنباء« األس��بق والذي غيبه املوت مس��اء أول من 
أمس لم ألتق به يوما غير أنني رأيت مراياه من الناس 
الذين عاش��روه وعرفوه عن قرب، ال أكتب عنه قدر 
ما أكتب عن صورته التي تركها في مراياه من الناس 
الذي��ن حتدثت إليهم عن��ه أو باألصح هم من تبرعوا 
باحلديث عنه طواعية، خاصة من بعض الزمالء القدامى 
ف��ي »األنباء« التي نبت احلزن ب��ني جنبات جدرانها 
م��ن جديد برحيل فقيدها، عيون الزمالء رس��مت له 
ص��ورة ثالثية األبعاد من الطيبة اخلالصة جس��دتها 
أحاديثهم وحروفهم املرتبكة التي غلبها احلزن وشيء 
من محاوالت استعادة ذكرياتهم من رحم األيام التي 

جمعتهم به.
»طي��ب إلى حد املالئكية« كان مختصر ما أجمعت 
عليه مرايا البش��ر وأعتقد أن ه��ذه الصورة تكفيه، 
رحم��ه اهلل. أما ذاكرة قلمه احلية فقد أودعها خزائن 
مقاالته وافتتاحياته إبان تس��لمه مهام رئاسة حترير 
»األنباء« والتي تنبض جميعه��ا بكويتيته اخلالصة، 
فالكويت بالنسبة له كانت أول وأوسط وآخر األشياء، 
هكذا تقول ذاكرة حروفه احلية التي تركها بني طيات 
افتتاحيات »األنباء« خاصة تلك التي كتبها إبان االحتالل 
العراقي الغاش��م والتي تنبأ فيها جميعا بعودة احلق 
الكويت��ي حتى انه صّور ف��ي افتتاحية كتبها في 23 
أكتوبر 1990 عن عودة الشيخ جابر األحمد إلى أرض 

البالد احملررة وتقبيله لترابها.
كل حرف كتبه إبان تلك الفترة السوداء كان أشبه 
ببياض نور في درب قافلة احلق الكويتية التي شارك 
بها كفارس ح��رف حمل راية اإلميان باحلق وبعودة 
الوط��ن، بل بحتمية عودة الوطن. روحه الطيبة أمانة 
عادت إلى ب������ارئها، وأس��أل اهلل العلي القدير أن 
يلهم ذويه الصبر والس��لوان وأن يرحمه ويغفر له 

ويسكنه فسيح جناته. 
Waha2waha@hotmail.com
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