
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: تكلفة السالم في الشرق األوسط تبلغ 50 مليار دوالر.

- وحتما ستطل بالجامعة العربية تحويل المبلغ إلى أقساط؟!
»حقوق  اإلنسان الكويتية«: نرفض تشغيل العمال في الصيف.

- حدكم متأخرين ألن الصيف قرب يخلص بس السنة الياية طلعوا 
أبواللطفواحدتصريحكم أبچر من چذيه.

الشيخ عثمان بن محمد الخميس

اتصل بي األخ العزيز حمد بودي وسألني عن مسائل تخص 
ابنة عمه وابنة خالته في الوقت ذاته، وذكر أن حالتها الصحية 
حرجة جدا وهي حاليا في فرنسا تتلقى العالج وستعود إلى 
الكويت قريبا بعد أن يئسوا من شفائها، فطلبت منه أن يبلغني 
إذا وصلت إلى الكويت، وفع���ال بعد أيام اتصل بي األخ حمد 
وأخبرني بأن جنود حاليا ترقد في املستشفى األميري، فرتبت 
معه موعدا لزيارتها وذل���ك بطلب من أخيها عبدالرزاق وابن 
عمها حمد، وكنت حريصا على رؤيتها خاصة بعد ما سمعته 

من أحوال طيبة لها ذكرها حمد.
زرتها، وكانت املفاجأة حني زرتها، إذ وجدت عددا كبيرا جدا 
جاءوا لزيارتها، فقلت في نفسي: أكل هؤالء يحبون جنود؟! ووقع 
ذلك في نفسي موقعا، وبعد دقائق معدودة ُأذن لي بالدخول، 
واستقبلني أخوها عبدالرزاق، فدخلت وسلمت فردت بقولها: 
وعليكم الس���الم ورحمة اهلل وبركاته، كأني أسمعها اآلن، ثم 
بادرتني بالسؤال عن حالي وكأني أنا املزور، وكنت أرى أخويها 
عبدالرزاق وعبداهلل يعامالنها كاألم الرؤوم، وهي تعاملهما كذلك 
مع أنها ال تكبرهما إال بخمس أو ست سنوات، زرتها كثيرا وال 

أرى إال هذه العالقة، أم مع أوالدها، وأوالد مع أمهم.
ول���ن أبخس حق أمها أم بدر � حفظه���ا اهلل � فال أذكر أني 
زرت جن���ود من ليل أو نهار أو ظهي���رة إال وأجد أمها عندها 
ترعاها وتق���رأ عندها القرآن، وتدعو اهلل لها بالش���فاء، عدا 
زيارتني تقريبا لم أجدها عندها، ووجدت عبدالرزاق وعبداهلل 

مع بقية الزائرين.
ف���ي زيارتي األولى لنجود دعوت لها وقرأت عليها ش���يئا 
من القرآن ثم انصرفت وخرجت، وشعرت حينها بأنني أريد 
أن أعود ألني ش���عرت بشيء خالج نفسي ال أدري ما هو لكنه 
أسعدني، وما إن ركبت سيارتي حتى قلت في نفسي لقد زرت 

كثيرا من املرضى.. فلماذا جنود تختلف؟!
ابنت الدهر عندي كل بنت

فكيف وصلت أنت من الزحام
ش���عور غريب كنت أجده فقط عند أخي، أبي مساعد حمد 
العميري رحمه اهلل، عندما كنت أزوره، وقد ذكرتني به جنود، 
كنت أس���عد بزيارته بل أترقبها وكان���ت زيارتي له كل يوم � 

رحمه اهلل تعالى وأكرم مثوبته.
مل���اذا جنود هي التي تغيرت نحوها مش���اعري؟! ال أدري 
وليتني أدري، على كل حال كنت بعد ذلك أزور جنود كل يومني 
تقريبا أو ثالثة إال إذا كنت مس���افرا، وفي كل مرة أجد جمعا 
من الن���اس عندها، فقلت لها يوما: هل تدرين ملاذا يزورك كل 

هؤالء، ويبقون عندك مدة طويلة؟
قال���ت: ال أدري. قلت لها: ولكني أدري، والذي أظنه أن اهلل 

رزقهم حبك. فهنيئا لك.
وأرجو أال يشطح بكم الفكر بعيدا، فلم يكن شعوري نحوها 
حبا وال إعجابا، بل إني ما رأيت وجه جنود قط حتى عند زيارتي 
لها، ولكنه أمر آخر قد ال أستطيع أن أعبر عنه بوضوح ولكنني 
أستطيع أن أقول كلما زرتها شعرت بزيادة اإلميان في قلبي، 
وراحة قلما أشعر بها، نعم جنود زيارتك زادتني إميانا، هذه 
هي احلقيقة التي كنت أخفيها عن الكثيرين، واآلن أبوح بها، 
كنت دائما ح���ني أزورها أجدها مطمئنة هادئة راضية بقضاء 

اهلل وقدره، ال يفتر لس���انها أبدا عن ذكر اهلل حتى حني كانت 
تتألم، وكان أملها شديدا، فكان ذكر اهلل ال يفارق لسانها.

حدثتني يوما عن رحلة عالجه���ا، وكانت تتحدث بطالقة 
وسالسة، وكأنها تتحدث عن امرأة أخرى، مع أنهم في فرنسا 
أخبروها بأنهم يتوقعون وفاتها خالل أيام، نعم كانت مطمئنة، 
وحتدثت معي ألكثر من ساعة ونصف الساعة تقريبا، وكنت 
أقول لها )وهو ظني( إنها ستش���فى بإذن اهلل وأن األمر عند 
اهلل يس���ير وهو كن فيكون، وكنت أدعو له���ا بظهر الغيب، 
وأقول: اللهم أحيها ما كانت احلياة خيرا لها، وتوفها إن كانت 

الوفاة خيرا لها.
كنت أزورها ألدعو اهلل لها واذكرها بسعة رحمة اهلل، ولكن 
أجدني أنا الذي أخرج بالفائدة. نعم قد ال أجد وقتا كثيرا لكثير 
من األعمال واألصدقاء واألهل، ولكني كنت أجد الوقت لنجود، 
بل أصنع الوقت ال لنجود فقط بل لنفسي، كنت أزورها نهارا 
أو في الظهيرة أو في املس���اء، تقودني قدماي إلى غرفتها في 
املستش���فى األميري بل � واهلل � كنت في املستشفى قبل أيام 
وبعد وفاتها � رحمها اهلل � لزيارة عمتي هناك ففكرت أن أزور 
غرفتها ذلك املكان الذي كنت أرتاده ليزداد إمياني، وقد وافقتني 
على ذلك زوجتي أم محمد � حفظها اهلل � ملا زارتها يوما معي، 
وعندما خرجنا قالت لي أم محمد: وجه جنود منير مش���رق. 

فقلت احلمد هلل إذن لست وحدي.
فيا أم محمد زرتها مرة واحدة وهذا قولك، فما تقولني فيمن 

زارها عشرات املرات؟ رحمك اهلل يا جنود.
ومما يؤكد ذلك ما ذكره لي أخوها عبدالرزاق بودي � حفظه 
اهلل � أنه بعد وفاة جنود وتغسيلها رفعت سبابتها إلى السماء 
تش���هد هلل بالوحدانية، قال عبدالرزاق فأنزلناه فارتفع مرة 

ثانية، وتكرر ذلك أربع مرات. فال تلوموني في جنود.
أنا أعلم أن املجال ال يتسع ألكثر الكالم عن جنود � رحمها 
اهلل � ولكن الذي أحزنن���ي أن خبر وفاتها جاءني وأنا خارج 
الب���الد كالصاعقة، حيث اتصل بي حم���د بودي � حفظه اهلل 
� وجاءتني مجموعة من الرس���ائل تخبرني بوفاتها، ومع أن 
اجلميع كانوا يتوقعون وفاتها بني احلني واآلخر، إال أنا فكنت 

مخالفا لهم.
ومبجرد رجوعي إلى البالد أقلتني قدماي إلى املقبرة أبحث 
عن ضالتي بعد ساعة فقط من وصولي إلى الكويت، وبحثت 
عن قبرها ولكني لم أعثر عليه حتى اتصلت بحمد الذي بني لي 
مكان قبرها. فوقفت عند القبر وحدي وكبرت أربعا أصلي على 
جنود، وبعد صالتي ودعائي لها مر علي سريعا شريط زياراتي 
وحديثي معها وحديثها معي، وتذكرت وقتها موعدة وعدتني 
إياها جنود، وهي أن تصنع لي عصيرا بيدها بعد خروجها من 
املستشفى، فتبسمت هناك وقلت: متى ستصنع لي العصير؟! 
ولعلي أشربه من يدها في اجلنة إن جمعنا اهلل بها. اللهم آمني، 
نعم لقد فقدُت جنود، فقدُت نبعا صافيا كان يزيد إمياني كلما 

رشفت منه رشفة.. فكيف إذا رويت وليتني رويت.
من لي مبثل جنود، ومن س���يكون بعدها النهر الذي نتزود 

منه إذا عطشنا وضعف إمياننا.
فرحمك اهلل يا جنود وغفر لك وجعلك في عليني.

آمني... آمني... آمني

نجود.. يا نجمة أفلت قد زدتني إيمانا

4:09الفجر
11:45الظهر
3:17العصر

6:01المغرب
7:19العشاء

مواقيت الصالة

البقاء هلل

صبرية محمد عبدالعزيز احلجي � 50 عاما � الرجال: ديوان 
العوضي � الدعية � ت: 66096369، النساء: خيطان 

� ق10 � ش18 � م3.
محمد عوض صب�اح الديحاني � 87 عاما � عبداهلل املبارك 
� ق3 � ش314 � م6 � ت: 99899626 � 99465545 

.99787765 �
علي عبدالهادي محمد حاجية � 49 عاما � الرجال: صباح 
السالم � مس����جد أبو الفضل العباس )مسجد بن 
نخي( � ت: 99483255 � 97724243 � 99126580، 
النساء: الساملية � ق12 � شارع أبو هريرة � ج5 � م45 
)حسينية الزهراء( � ت: 25614587 � 99082678.

خالد أحمد جاسم السجاري � 70 عاما � الرجال: الشامية 
� ق7 � ش الشامية � م19 � ت: 99771402، النساء: 

الشهداء � ق2 � ش205 � م446 � ت: 99744688.
سوزان إس�ماعيل حس�ن س�ليمان � زوجة فيصل محمد 
الفرج � 49 عاما � الرجال: ديوان الفرج � الفنطاس 
� ت: 66591011، النساء: الفنطاس � ق2 � ش20 � م4 

� ت: 23902881 � الدفن التاسعة صباحا.
ش��دة عب�ي�د صق�ر � أرملة عي�اش راض�ي الرغيب � 
65 ع�ام�ا � ال��رج������ال: ه�دية � ق7 � ش14 � م36 
� ت: 99606605، ال�ن��س�����اء: الرق�ة � ق1 � ش15 � 

م202.

مقاالت  الزمالء كتّاب الصفحة األخيرة ص47
شّبهته بإحدى شخصيات العمل 

مواطن يضرب زوجته بالعقال 
بسبب مسلسل كويتي رمضاني 

هاني الظفيري
»تعددت األسباب والضرب واحد« 
رمبا تختصر ه���ذه اجلملة فحوى 
البالغ الذي تقدمت به مواطنة إلى أحد 
مخافر العاصمة ضد زوجها تتهمه 
فيه بالتع���دي عليها بالضرب، غير 
أن الطريف في األمر أن سبب ضربه 
لها يختلف عن األسباب االعتيادية 
في مثل هذه القضايا، إذ وبحسب ما 
أوردته الزوج���ة أمام محقق املخفر 
أن زوجها ضربها بس���بب مسلسل 

رمضاني كانت تشاهده معه.
ووفق رواية املواطنة أمام احملقق 
أنه���ا كانت جتلس معها ملش���اهدة 
املسلسل احمللي »...« والذي تتعدد 
فيه قصص خيانات الرجال لزوجاتهم، 

وأنه���ا فتحت معه املوضوع وإن لم 
تتهمه باخليانة بشكل مباشر ولكنها 
ش���بهت تصرفاته بتصرفات إحدى 
شخصيات العمل، وقالت إن املوضوع 
لم يعجب زوجها وتطور األمر إلى 
تالسن جلأ بعده زوجها إلى ضربها 
بالعقال وحبس���ها في غرفة نومها 
ألكثر من س���اعتني قب���ل أن تتصل 
بأشقائها الذين حضروا وقاموا بنقلها 
إلى املستشفى وحصلت على تقرير 
يفيد بتعرضها لكدمة ش���ديدة في 
العني اليسرى قدمته حملقق املخفر. 
وقال مصدر أمني أنه مت تس���جيل 
قضية اعت���داء بالضرب ضد الزوج 
وجار استدعاؤه ملواجهته بادعاءات 

زوجته.


