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فهد حمود حمدان الدويلةـ  62 عاماـ  الرجال: 
العمريةـ  ق5ـ  ش1ـ  م1ـ  ت: 99050211، 
النســــاء: الرحاب ـ ق2 ـ ش18 ـ م17 ـ 

ت: 99807029.
عيدة مطلق محمد العجميـ  68 عاماـ  الرجال: 
العارضيــــة ـ ق3 ـ ش10 ـ م27 ـ ت: 
99034573، النساء: صباح الناصر ـ 

ق2 ـ ش5 ـ م106 ـ ت: 24890345.
حسنة شقير مرزوق الديحاني ـ زوجة شديد 
بــــركات الديحانيـ  58 عاماـ  الرجال: 
صباح الناصــــر ـ ق5 ـ ش37 ـ م49 ـ 
مقابل الدائري السادسـ  ت: 99828878، 
النساء: الفردوسـ  ق4ـ  الشارع األول 

ـ ج8 ـ م2 ـ 99979945.
عيدة ذخير مطر عوده الهليلي ـ زوجة عواد 
ذخير مطر عوده الهليلي ـ 62 عاما ـ 
الصليبخات ـ ق4 ـ ش114 ـ ج4 ـ م41 

ـ ت: 60030052 ـ 66629783.

فاطمة علي حسـن عبداهلل الكندري ـ 71 عاما 
ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ الشــــعب ـ 
ت: 99655251، النســــاء: كيفان ـ ق4 
ـ ش45 ـ م14 ـ ت: 24916616 ـ الدفــــن 

التاسعة صباحا.
عجيلة عيد سالم النبهان الشمريـ  أرملة بديوي 
منشد عرفجـ  74 عاماـ  الصليبيةـ  ق2 

ـ ش26 ـ م26 ـ ت: 99402204.
كبـرى محمود احمدـ  أرملة أحمد حســــن 
دشــــتي ـ 77 عاما ـ الرجال: سلوى ـ 
ش املســــجد األقصى ـ حسينية سيد 
محمــــد املوســــوي ـ ت: 66414170 ـ 
65949333، النســــاء: ســــلوىـ  ق6ـ  
ش103 ـ م49 ـ 66298848 ـ الدفن بعد 

صالة العصر.
سـعد رائد عبدالهادي البحيري ـ 10 شهور ـ 
الرقةـ  ق3ـ  ش2ـ  م253ـ  ت: 99599195 

ـ 99588897.

خالد حمود مشوح الرشيديـ  19 عاماـ  الرجال: 
صباح الناصر ـ ق3 ـ ش12 ـ م8 ـ ت: 
99888296، النساء: العارضية ـ ق7 ـ 
ش2ـ  ج3ـ  م21ـ  ت: 99795314ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
مشرية شهاب محمد، أرملة سامي عبدالرزاق 
عبدالسالم ـ 75 عاما ـ الرجال: السالم 
ـ ق 1 ـ ش 121 ـ م 10 ـ ت: 99010046 
ـ 99136339 ـ النســــاء: الظهر ـ ق 6 ـ 
الشــــارع األول ـ م 7 ـ مقابل مدرسة 
عبداهلل االبتدائيةـ  ت: 99183093ـ  الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
واجد عايض أرشيد العازمي، أرملة فالح عوض 
املصنتـ  72 عاماـ  سلوىـ  ق 12ـ  ش 
5 ـ م 18 ـ ت: 55059055 ـ 97947118 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
النهضة العلمية تتطلب من جماعة »التقدم« ان يكونوا على مستوى 

المسؤولية والثقة الغالية المعطاة لهم.
ـ فهل هم كذلك؟ وماذا حققوا؟

الظاهر »التقدم العلمي« صار مجـرد جائـزة إلكترونيـة ومعـارض 
وإصدار مجالت؟!

أبواللطفواحد

هاجمته أسماك القرش ومات بنوبة قلبية
فلوريداـ  يو.بي.آي: هاجمت أسماك القرش رجال 
وقتلته خالل ممارسته رياضة ركوب االمواج قرب 
شاطئ ستيورات في جنوب فلوريدا بالواليات املتحدة 
االميركية. وقال املتحدث باسم مكتب الشرطة في 
املنطقة التي وقع فيها احلادث مايك ماكينلي لشبكة 
»سي.ان. ان« االخبارية االميركية ان الرجل في الثامنة 
والثالثن من العمر. وهرع حارس لنجدة ستيفن 
هاورد بعد رؤيته يتخبط في املاء وتهاجمه مجموعة 
من اسماك القرش. وتقضمه في اجزاء متعددة من 
جسده الذي نزف بسببها بغزارة. وأصيب هاورد 
بنوبة قلبية بعد انتشاله ونقل الى الشاطئ، ثم ما 

لبث ان توفي في املستشفى الذي نقل اليه.
وقال مسؤولون في مركز »انترناشونال شارك 
أتاك«، وهو جزء من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي 
ان هجمات اسماك القرش ضد السابحن او الذين 
ميارســــون رياضة ركوب االمواج تتراجع، ولكن 

حتصل حوادث من هذا النوع بن حن وآخر.
وبلغ عدد هجمات اسماك القرش على السابحن 
59 في العالم خالل سنة 2008 و71 في العام 2007 
و79 في العام 2000 وكان من بن ضحايا الهجمات 
الـ 59 التي وقعت في سنة 2008 حوالي 41 أميركيا 

وكانت حصة فلوريدا منها 32 هجوما.

قيلـولـة

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

 الشـيـخ الثمانيني قــال 
ما يعسـل القلب ويغسـله

دستــورنا  ظــالل  فــي 
األزمـــــات »يكّوتــون« 

رجل  العجيـري..  د.صالـح 
يهبـط  ولـم  األرض  مـن 
آخـــر كوكـب  مـن  إليها 

أنا »العربي«..
أكتب بقلم »أميركي«.. على ورق »منساوي«..

أرسل ما أكتبه بوساطة فاكس »ياباني«.. لتطبعه اجلريدة مبطبعة »أملانية«.. 
ويقرأه القارئ.. مستعينا بنظارته الطبية »اإلجنليزية«.

> > >
أنا العربي..

ســـيد الدنيا.. وأبو التاريـــخ.. وصانع األمجاد.. ومـــن »تخر له اجلبابر 
ساجدينا«..

الباني.. املانح.. الشهم.. األبي.. النبيل.. الشجاع..
ناصر املظلوم.. وكافل اليتيم.. ومطعم اجلائع.. وكاسي العريان..

> > >
أنا العربي..

بدر في الليل الداجي.. وشمس في ضحى النهار..
أنا البرق.. والرعد.. واملطر..

أنا اخضرار األرض. وزرقة البحر..
يهابني احلوت في جوف البحر.. ويرتعد األسد حن يسمع دبيب قدمي..

> > >
أنا العربي..

تخدمني الدنيا كلها..
يبدأ التاريخ.. عند والدتي.. وينتهي مبماتي..

عّلمت الدنيا.. ولم تعّلمني شيئا..
أنا العربي..

إذا غضبت.. زمجر البحر.. وارتعدت السماء.. ومادت األرض..
احترق الزرع.. وجفت االنهار.. ويبست العظام وترملت..

> > >
أنا العربي..

الفصيـــح.. اللبيب.. البليـــغ.. الصدوق.. اخلطيـــب.. املجلجل.. املزلزل.. 
املدّوي.. املهيب...

سليل األشاوس.. وابن األكارم.. وشريف احملتد.. وعالي النسب.
> > >

أنا العربي..
يزرع اآلخرون.. آلكل..
وينسجون.. أللبس..

ويصنعون.. ألمتطي ظهورهم.
> > >

أنا العربي..
الكل في خدمتي.. إال أنا..

نعم..
أنا العربي.

أنا العربي..

بعض من بكاء الشيخ
الشيخ الذي طعن الثمانن قبل ثمانية أعوام..
والذي حفظت الكويت اسمه.. على حوائطها..

ورتب مواعيدها.. ونظم أوقاتها
حذرها من برد قارس.. وقيظ لّهاب..

دّوى في أرجائها.. مدفع الصيام..
وأقام لها.. صالة عيدها..

عرف كثبانها.. وما يندس حتت رملها.. وقيعانها.. وهضابها..
وخاوى جنومها اآلفلة.. والمس املنضبطة في سمائها..

وشوش صدفات بحرها.. وأسّر بأذنها كلمات مسحورة..
> > >

ذلك الشيخ.. اسمه صالح العجيري..
رجل من األرض.. لم يهبط من كوكب.. ولم تذُره الرياح إليها..

ما ارحتل إال إلى مواقع النجوم الشائبة من أزمانها املدهرة..
وما مخر.. إال عباب بحور الفلك.. بال ُفلك من خشب موشور...

بل بعن مترصدة.. ترنو إلى سماء ال حدود لها..
> > >

الشيخ ذاك.. وذاك الشيخ
صعد خشبة املسرح.. وشق أستارا سوداء كثيفة.. كانت تعيب املشخصن.. 
بـــن قوم.. يرون في التعلم كبيرة حتز ســـمعة املتعلم.. ويئدون البنات فوق 

األرض ال حتتها..
البنت ـ في نظرهم، آثمة حتى وإن ثبت العكس.. ورذيلة حتى وإن غسلت 

مبياه الفضيلة.. عورة.. حتى وإن ُحصنت بحجر فرعوني..
من بن أولئك القوم الســـاكنن جوف الوحشـــة.. والالئذين ـ على الدوام ـ 

بالصمت.. العابسن في وجه الشمس.. والغاضن البصر عن قمر الليل.
من بن هؤالء.. نهض صالح العجيري.. متوسال علم الفلك.. بغرائبه وأعاجيبه، 
واحجياته.. وألغازه.. ودنوه من ساحة الكفر.. وحرمة السحر.. وضرب عصاه 

في قلب الصحراء التي بال قلب.. وحن يعتكر الليل.. ينبض قلبه.
> > >

ال.. اكتب سيرة الرجل.. العجيري..
وال تاريخ ذلك الشيخ.. وال أقص قصته.. وال أروي روايته.

بل أنا الذي أعمل خادما في محراب احلقيقة.. أظهرها برشرشات من حروفي.. 

وبتســـعير كلماتي نارا حولها.. كي أحميها بهن.. حن تعجز يداي عن بســـط 
احلماية حول سورها العتيق..

إذ.. أنـــا ذاك.. وكذلك، فلقد وجدت فيما قاله صالـــح العجيري في حديثه 
جلريدتنا.. »األنباء«.. يوم االثنن املاضي.. ما ُيعسل القلب ويغسله.

> > >
إنها احلقيقة.. وإنها الدقة في التشخيص..

»الزمن اجلميل«: هو الذي عشناه في الكويت قبل الدستور.
هكـــذا نطق... العجيري.. باحلقيقة.. عارية دون رداء من رياء.. أو جتميل 

لواقع منحرف يجر البالد إلى حيث ال ترضى ضمائر العباد.
جاء املتزمتون.. ونصبوا خيمتهم حتت ظالل الدستور.. وفي فيء الدميوقراطية.. 

وقالوا: ها نحن اآلمرون.. وأنتم املطيعون..
نحن األسياد.. وأنتم العبيد..

نبيعكم في سوق النخاسة.. بال ثمن.. وال نشيعكم حتى بدمعة يتيمة.
أو نسوقكم.. سوق النعاج إلى كلئها.. وأنتم صاغرون.

> > >
مسموح.. ممنوع.. نعم.. وال.

فريق يفتح االشارة اخلضراء.. وآخر يوقد أمام عينيه اإلشارة احلمراء...
وما تنطوي صفحة.. إال وتنفتح أخرى..

وما ينتهي منشد من موال.. إال ويصدح اآلخر مبواله..
> > >

وارباب اخليمة املنصوبة في ظالل »دستورنا« يكوتون االزمات.. ومينحونها 
تأشيرة التوطن في بالدنا.. حتى يجربوا حناجرهم.. كي ال تصدأ.. وخناجرهم 

حتى ال تنبو.. اخلواصر جاهزة للطعن املتكرر..
> > >

هانت علينا بالدنا فأهنا أنفسنا.. وهانت علينا نفوسنا..
بعنا حريتنا.. وابتعنا االستعباد.. وفاخرنا بقشيب ألوانه املزركشة..

مون الرقص.. ويقيمون املقاصل ألرجل الراقصن.. الذين يحرِّ
> > >

حكومة يتيمة
كل يتخاطف عظامها. ويغل يديها.. ويعقر قدميها.. ويربط لسانها..

تتحرك بإشارة من عيون اللئام.. وتبرك بأمرهم..
وتلك الكويت التي كانت بال دســـتور.. تختطـــف جهارا نهارا.. بال خجل.. 

وال ضمير يوخز..
الكويت الصافية.. البيضاء.. السمحة.. قتلوها عمدا..

تركوها في العراء.. لم يواروا جثتها الثرى..
ميتة.. عارية.. لم يقيموا اعتبارا لعورتها امليتة املكشوفة..

تلـــك بقية من دموع »صالح العجيري« وحرقات في صدره وهو الشـــيخ 
الكويتي الطاعن في عمر ما يذهب منه ال يعود..

ليس يطلب مصلحة.. وال يرش الواقع املرير.. مباء الورد..
ال يجمل البشع.. وال يزين القبيح..

إنه الضمير الكويتي النقي والشريف..
ولكن هل للضمير من صوت ُيســـمع.. في بـــالد ُتصفد مالئكتها.. وتطلق 

شياطينها؟!


