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دمعة على قلب األسد

أكتب والوجع يزمجر في عروقي، 
أحاول أن أخفي شهيق الكلمات، أحبسها 
في جوف املآقي فيفر الدمع الى السطور 
ليفضح حزني ويعلن لوعتي واضطرابي 
بفقد العم خالد يوسف املرزوق، فأكتب 
وكأنني أنعى الدمية الســـكوب التي 
غمرت بخيرها األرض اليباب فحولتها 
الى بساتني خضراء، غّناء، تتألأل فيها 

األمنيات املثمرات.
كان «أبو الوليد» أبا ملن له عشرات 
اآلباء، وكان عّما وخاال ملن له ألف عم 
وخال، وكان عزوة ملن له عزوات كثر، 
وكان وطنا ملن لم يجد له وطنا يحنو 
عليه، ال يشبه البحر، خالد املرزوق، بل 
هو البحر وقت «السجي» حني ال يستأذن 
املد رمل الشواطئ، هو البحر حني يهدر 
البحر وميوج فـــي غضبة احلق، فال 

تصده احلدود وال ترده السدود.
مقدام، ُهمام، عّزام، ينبض في صدره 

قلب األسد. 
صادق، واضح، صريح، حمل قلبه 

في لسانه.
ظاهره كباطنه مطروق من معدن 

أصيل، جميل، نبيل.
باسق شاهق مثمر كالنخيل.

مدرسة للبذل والعطاء.
طموح ورائد في بناء الصروح. 

الـــى مـــداواة  ســـموح وســـباق 
اجلروح.

قاطع كالوقت كالسيف البتار.
متفرد بشخصيته وعطائه ومواقفه 

وسمته وحنّوه وعطفه ورؤيته.
العم خالد يوسف املرزوق.. راحل 
كبير شهد عصرا ذهبيا فشهد العصر 
الذهبي لـــه ونقش اســـمه خالدا في 
صدور الناس أجمعـــني. انا هللا وانا 

اليه راجعون.

أمانة

عندما يغيب الكبار

فقدت الكويت احد رجاالتها 
الذين سيخلدهم  املخلصني 
التاريخ بسبب جميل اعمالهم 
ومآثرهـــم، انـــه العم خالد 
يوسف املرزوق، رحمه اهللا، 
هذا الرجل الذي استطاع ان 
يجعل اســـمه وفعله خالدا 
في ذاكـــرة الوطن، فالرجال 
الذين يصنعون احلدث  هم 
ويؤسســـون االمم بأفعالهم 
وطيـــب مآثرهم، وهكذا هو 
العـــم خالد املـــرزوق الذي 
اســـتطاع طـــوال حياته ان 
يحقق الكثير من االجنازات 
سواء على املستوى االعالمي 
او املصرفي او  التجاري  او 
املعماري، ولو اردنا ان نسطر 
هذه االعمال لطال بنا املقال 
ولكن يكفيهـ  رحمه اهللاـ  انه 
كان محبا للخير واهله، طيب 
القلب وفيا ملن يحب، لم يكن، 
رحمه اهللا، سياسيا وال نائبا 
ولكن ذاع صيته في أرجاء 
البالد جلميل اعماله وحسن 

أفعاله.. وحب الناس له.
ان الكبار عندما يغيبون 
يصعـــب تعويضهم ولكن 
عزاءنا في هـــذا الكبير انه 
خّلف اوالدا ســـائرين على 
نهجه، وهم بالطيب والرجولة 
وحسن االخالق جنوم ساطعة 
وكواكب المعة.. عسى اهللا 
ان يخلفهم في والدهم خيرا 
ويلهمهـــم جميـــل الصبر 
والسلوان، رحم اهللا والدنا 
وفقيدنا خالد املرزوق وأسكنه 

فسيح جناته.. اللهم آمني.

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire١٢@yahoo.com

كالم مباشر بال قناع

يرحمك اهللا أبا وليد.. كنت رائدًا في جيلك حالب الُمزن
جيل يرحل، هذه السمة نعيشها كل يوم 
وتتفطر قلوبنا لذهاب الذين وضعوا اللبنات 
االولى لبنية هذا الوطن الذي نعيش فيه، 
واليوم نفقد واحدا من هؤالء العصاميني 
الذين عاشوا عصر ما قبل النفط مبا فيه من 
معاناة العيش التي كابدها أهله فاجتهدوا 
كثيرا كي تكون الثروة الطبيعية التي حبا 

اهللا بها هذا الوطن ســـببا للرخاء والتالحم والتكاتف لبناء 
دولة عصرية تكون منوذجا يحتذى في كل شيء.

يرحم اهللا العم خالد املرزوق، لقد كان فعال عصاميا، عمل 
كثيرا ليكون أول من أسس كذا وأول من أنشأ كذا، سواء في 
قطاع املشاريع االنشائية أو املالية أو الترفيهية أو االعالمية، 
وبالرغم من الصعاب املعروفة في حتقيق تلك االحالم اال أنه 
جنح في احداث التغيير في أسلوب ادارة املشاريع ذات احلجم 
الكبير وشـــجع الناس على تخطي الهيبة من اقامتها، ومن 

بعده انطلقت املسيرة في مختلف مناطق الكويت.
وقد صاحب تلك النجاحات اهتمـــام كبير بالناس وكرم 
مع اجلميع سواء كانوا من أصحاب احلاجات أو غيرهم، فما 
دعي الى «فزعة» اال وتصدى لها بأريحية ونشاط ال يعرف 
التأجيل، وهي سمة عدد من رجاالت اجليل الذي ينتمي اليه 
خالد املرزوق، يرحمه اهللا، ونأمل أن متتد الى اجليل احلالي 
في ممارسة العطاء لوطن أخذنا منه الكثير، وله علينا دين 
كبير وهو يريد منا أن نرد الدين في صورة تضحيات تتلخص 
في انكار الذات وتقدمي العام على اخلاص في قضايا هذا البلد 

وما أكثرها، على صغر حجمه.
لقد كان جيل خالد املـــرزوق جيل صدق في املعاملة، لم 
يكن يعرف الغدر وال التنصل من االلتزامات حتى وان وقفت 
االوراق معه، فكثيرا ما جتاوزوها الى جوهر املوضوع حتى 
تطلـــب االمر من القاضي في احدى املنازعات اقتراح تزويج 
ابنة هذا اخلصم البن اخلصم الثاني ليحصل االبناء على املال 
الذي حتقق في صفقة بينهما ارتفع ثمنها، فقال الرابح: «لم 
أشـــتر حتى تكون لي، وامنا يتم الشراء بدفع الثمن» وقال 

اآلخر «ولكنني بعتك، وال يحل لي أخذ هذا الربح»!
جيل فريد فـــي مواجهته لفتنة «الضـــراء» وضيق ذات 
اليد، ومع االسف فشـــل اجليل الالحق له في مواجهة نعمة 
«السراء»، فكثرت املشاحنات كما ونوعا واحتدت الصراعات 
شكال وموضوعا، ولو بحثت في جميع تلك الصراعات لوجدت 
أساسها االهواء، وحب التملك الشياء يتركها املرء بعد امتالكها 
بفترة قصيرة كي يبددها من يخلفه بســـرعة البرق، لتبقى 
احلســـرات يوم ال ينفع مال وال بنون، اال من أتى اهللا بقلب 

سليم.
أسأل اهللا الرحمن الرحيم لفقيدنا الرحمة والغفران، وأن 
يتجاوز عنه بكرمي َمّنه وفضله.. وأن يلهم أســـرته العزيزة 

الصبر واالحتساب، آمني.

صـــدره كان بحجـــم نصـــف 
الكويت..

وقلبه من ذلك النصف أكبر..
وكان فعلـــه بحجـــم نصفهـــا 

اآلخر..
لسان صدوق.. ويد متتد بياضا 
الى ما فوق السحب تشخب مزنها 

املاطرة.
«خالد يوســـف املرزوق».. اسم 
له ظل على اليابسة تتفيؤه األرض 

اخلرساء فتعشب.
صـــادق العواصف وما خشـــي 
جنونها.. وما أرعبه صريرها الشاق 

دياجير األرض..
مشى على الشوك عاري القدمني.. 
حتى ضجر الشـــوك وتألم ووهن 

وصار رمادا في عني الريح..
تكاثـــرت عليه مـــكارم األخالق 
وتنافســـت وصارت من ســـجاياه 

وسيماء على وجهه الضحوك..
النخوة فيه تنافســـها الشهامة.. 
وكرمه ينافس وفاءه.. وفعله يسبق 

قوله..
كان سقفا لبيوت كثر.. وكان عمادا 

لغيرها..
لم ينب لنفسه.. ولكنه بنى لألرض 
التي ستبقى بعد رحيله.. للوطن الذي 

أحبه دون أن يصارحه بحبه.. 
ليس قواال بلسان.. ولكنه فعال بيد 
وبجسد ال يكل وال يدري أن للزمن ليال 

وأن الليل سبات وراحة للبدن..
لم يكـــن يـــدري أن لبدنه عليه 

حقا.. 
كان يـــدري أن لوطنه عليه حقا 
وأن للنـــاس عليه حقا وأن لألرض 

وللزمن عليه حقا..
عاش باذال ال نائال..

يصدق فيه قول القائل:
تراه ـ اذا ما جئته ـ متهلال 
كأنك تعطيه الذي أنت نائل

كتب في ذاكرة الزمن اسمه.. وكل 
ذرة رمل من تراب الكويت تقول هنا 
خالد يوسف املرزوق.. تعرف خطوه 
البعد  ومتيز خطوته.. وتشم على 

قدومه..
تشهد له الكويت 
في فجر استقاللها 
وهيـ  بعدـ  مازالت 
لثـــوب  تســـتعد 
عرس استقاللها..
وتهب تشرع في 

زينتها وحينما دهمها قول األرعن 
العراقي مهـــددا باغتصابها.. كيف 
خرج شاهرا صدره للسموم يوزع 
السالح على كل من وقف زنده طالبا 

سالحا..
والكويت في «تسعينها األسود» 
حني شق بهاءها ديجور عراقي كالح، 
أظلم ليلها وسود نهارها لم تقل خلالد 
املرزوق ماذا يفعل لها في محنتها.. 
لم تقل له أريد أصابعك تطبع جرحي 
وتصور سوادي وتنشر بني اآلذان 
أنيني.. بل هـــو فعل ذلك حني رأى 
أمه الكويت مكّومة بسوادها.. تاهت 
أقمارها واحترقت شموسها.. ونهب 
الغاصبون حروفها وحزوا لسانها 
من موضعه.. فسخر «األنباء» صوتا 
ولسانا وكلمة وقوال كويتيا فصيحا 
يجهر باحلق وال يخشى جور اجلائر 
وال جراءه الضالة في األزقة املظلمة 
الالهثة وراء «صدام» طمعا في فتات 

مائدة كالب حراسته..
ان احلقائق يـــا خالد املرزوق ال 
تخجل أن تطل برأســـها بعد موتك 
بعدما حبستها في حياتك وجعلتها 

في خزينة أسرارك..
الفعل األبيض.. كالشـــمس،  ان 
كالصبح.. فمن ميلك حجب الشمس 

ورد الصبح؟
أراك حيا حتى بعد موتك.. فأنت 
مزروع في بالدي كالنخل حيثما التفت 

أسقط علي رطبا جنيا..
أنا ال أرثيك مبا كتبت..

 موتك أصعب من الرثاء.. ولكنني 
فيما كتبت حاولت أن أســـبغ على 

احلقيقة بعض صدقها. 
للحياة نصف منك.. وما للموت 

منك نصف..

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

مقتل ٥ أشخاص ونجاة فتاة  في تحطم طائرة بڤنزويال

كاراكاس ـ أ.ش.أ: لقي خمسة أشخاص 
مصرعهم، فيما جنت فتاة واحدة تبلغ من 
العمر ١٠ أعوام عقب حتطم طائرة صغيرة 

كانت تقلهم في غرب ڤنزويال.
ونقلت شبكة «إن بي سي» األميركية امس 

الســـبت عن أميلكار مينديس املسؤول في 
احلماية املدنية بوالية كوخيديس الواقعة 
غرب ڤنزويال قوله «إن الطائرة الصغيرة 
(بي إن ٦٨) حتطمت بالقرب من إحدى املزارع 
في منطقة ليما بالنكو، األمر الذي أسفر عن 

مقتل رجلني وثالث سيدات وجناة فتاة دون 
إصابتها بأي أذى.

وأضاف مينديس انه يبدو أن الضحايا 
من عائلة واحدة.. إال أنه لم يتم بعد الوقوف 
على أسباب ومالبسات وقوع هذا احلادث.

الطائرة بعد حتطمها

شـيخة غامن عبـداهللا بوراشـد، زوجة 
عبدالرحمن يوسف بن حجيـ  ٧٦ 
عاما الرجال: كيفان ـ ق٥ ـ ش٥٨ 
ـ م٢٠ ـ مقابــــل نادي الكويت ـ ت: 
٢٤٨٤٧٧٦٨ ـ ٩٩٣٥٠٥٥١ ـ النساء: 
القادســــية ـ ق٧ ـ ش٧١ ـ م٤ ـ ت: 

.٢٢٥٢٨٢٦١
علي طارق جوهر جمعة الشرقاويـ  ٢٣ عاما 
ـ الرجال: العقيلة ـ ق٣ ـ ش٣٣٨ ـ 
م٧ـ  ت: ٩٩٤١٤٩٩٧ـ  النساء: مبارك 
الكبيــــر ـ ق٦ ـ ش١٠ ـ م١٦ ـ ت: 

.٢٥٤١٥٣١٠
أرملة  شـريفة حسـني علـي عبـداهللا، 
عبدالــــرزاق عبدالرحمن املال ـ ٨٠ 
عاماـ  الرجال: احلسينية األشكنانية 
ـ ميدان حولــــي ـ ت: ٩٩٨٥٩٨٢٨ ـ 
ـ  أمير املؤمنني  النساء: حسينية 
الدسمة ـ ق٥ ـ ش٥٠ ـ م٣ ـ مقابل 

الدعية.
مرمي أحمد عبدالرسـول البلوشي، أرملة 
عيسى دور محمد صوار البلوشي 
ـ ٧٤ عامــــاـ  حســــينية البلوشـ  
ـ   ٦٦٦٥٥٧٦٦ ت:  ـ  اجلابريــــة 

.٦٦٥١٦٦٦٢
هاشـم علي حسـني الناصـرـ  ٢٥ عاماـ  
الرجــــال: حســــينية بوحمد ـ ت: 
٦٦٥٥٢٠٩٤ـ  النساء: القصورـ  ق٣ 

ـ ش٩ ـ م٧٧ ـ ت: ٩٩٠٠٩١٩٩.
أحمد حسـن علـي الكنـدري ـ ٨٥ عاما 
الرجال: النزهة ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م٦ ـ 
ت: ٩٩٧٦٠٩٩٧ـ  النساء: العمريةـ  
ق٣ ـ ش٦ ـ م٢٣ ـ ت: ٦٧٦١٤٤٤٤.

أرملة  أمينة مشـيعي إبراهيم املشيعي، 
نافل حمــــود صالح بويابس ـ ٧٩ 
عاماـ  العديليةـ  ق٢ـ  ش٢٧ـ  م١٩ـ  
ت: ٩٩٩٦٦٥٥٦ـ  ٥٥٦١٣٣٠٢ـ  الدفن 

التاسعة صباحا.
مزعل خالد ثامر العتيبيـ  ٣٤ عاماـ  بيانـ  
ق٩ـ  ش١ـ  ج١١ـ  م٤٢ـ  ت: ٦٦٠٢٠٠٩٦ 
ـ ٩٩٦٢٩٨٨٧ ـ الدفــــن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.
دعـي خليفة مبـارك العابـر ـ ٤٩ عاما ـ 
الرجال: الرميثية ـ ق٦ ـ ش حراء 
ـ ج٦٧ـ  م٦ـ  ت: ٦٦٥٤١٧٧٧ـ  النساء: 
مبارك الكبيــــر ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م٣ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هللا

الة
ص

 ال
ت

قي
وا

م

٥٫٢٠الفجر
٦٫٤٤الشروق

١١٫٥٥الظهر
٢٫٤٨العصر

٥٫٠٧المغرب
٦٫٢٨العشاء


