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 تسير احلياة دائما إلى حقيقة مؤكدة لتنتهي عند عالم 
املـــوت، فهذه ســـنة الكون وال نعترض علـــى قضاء اهللا، 
والســـعيد هو من ينتقل إلى هذا العالم اجلديد وال يحمل 
ســـوى شـــفاعة عمله الطيب، وهو بالتأكيد طريق ال مفر 
منه، وال تبقى من هذه احلياة سوى الذكرى اجلميلة، ومن 
الشـــخصيات التي ال ميكن أن يتجاهلهم الفؤاد العم خالد 
يوسف املرزوق، رحمه اهللا، الذي رحل بجسده لكنه سيبقى 
حاضرا في الوجدان بعد أن حقق مسيرة ال ميكن أن تختزل 
ببساطة لعمقها وثرائها سواء على اجلانب االقتصادي أو 
االجتماعي، ولم يتوقف هذا العطاء هنا بل امتد إلى مرحلة 
ال تنسى في بناء دولة الكويت منذ منتصف السبعينيات 
وتزعمه عملية التطوير مع بداية الثمانينيات في املرافق 

العامة والتجارية.
  ولم مينع ذلك حرصه على مد األيادي البيضاء، والتي 
وقعت واحـــدة منها مع زميل لي وأعتذر منه خلصوصية 
املوضوع لكن املآثر ال تخجل، فقد ذكر صديقي أن أبا وليد 
قد علم بحاجته للمال إلكمال تعليمه اجلامعي فما كان منه، 
رحمه اهللا، إال أن تبنى التزاماته وساهم في دراسته حتى 
انتهى من تعليمه اجلامعي، وهي أفعال ال ميكن أن يفعلها 
سوى أهل الطيب وهي ليست بغريبة عنه، واليوم نرثيك 
يا عم خالد املرزوق، وندعو اهللا أن يتغمدك بواسع رحمته 

واخلير فيما أبقيت.
  t-alhaiÀ@hotmail.com  

  ما أصعب الكتابة حني يتعلق األمر باملوت، ذلك املجهول 
املرعب الذي يغّيب األحباب، وتصبح الكتابة أكثر صعوبة 
عندما يغّيب املوت رجال من رجاالت الكويت األوفياء بقامة 

العم خالد املرزوق، رحمه اهللا.
   املوت سنة اهللا في احلياة، فكل نفس ذائقة املوت، غير 
أن ما يتركه اإلنسان من سيرة عطرة وأعمال خيرة جتعل 
من موته مجرد رحيل جلسد، وما أكثر األعمال اخليرة التي 

تركها العم خالد املرزوق، رحمه اهللا.
   كــنت في ديوانية العم أحمد العميري فــــي رمــضـــان 
املاضي، وكان يحدثني عـــن مناقب العم خالد املــــرزوق، 
رحمه اهللا، وإسهاماته في الكويت وخارجها، واملرء يعجب 
كل العجب من عزمية وهمة هذا الرجل وإصراره على االجناز 
في زمن كثر فيه الكالم وقّل فيه العمل، حدثني عن نخوته 
وفزعته مع أهل الكويـــت أينما كانوا، بل مع العرب وأهل 
اخلليج ككل، حيث كان، رحمه اهللا، شديد احلرص على فتح 
أبواب منزله كل أسبوع ليجتمع الكويتيون بإخوانهم من 
جميع الدول العربية ودول اخلليج في اسبانيا أو القاهرة 
وغيرها وكان حريصـــا على قضاء حوائجهم. كنت ضمن 
الوفد اإلعالمي الذي حضر حفل تدشني مشروع مدينة صباح 
األحمد البحرية، برعاية وحضور صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في ديسمبر ٢٠٠٩، وكم دهشت وأنا 
أشـــاهد الفيلم الوثائقي عن املشروع وبداياته التي تعود 
إلـــى عام ١٩٨٩، إذ يكفي أن تعرف حجم العزمية واإلصرار 
على اإلجناز لرجل كافح طوال ٢٣ عاما لتحقيق حلمه رغم 

الصعوبات تلو الصعوبات.
   رحـم الـــله العـــم خالد املرزوق، وأسكنه فسيح جناته، 
وخالص العزاء ألســـرة املرزوق الكـــرام مبصابهم اجللل، 
ولكنها إرادة اهللا عز وجل وأمانته التي عادت إليه سبحانه 
وتعالـــى، ومن يترك أبناء مخلصني يســـيرون على درب 
والدهم، ويترك سيرة مليئة بأعمال اخلير ومحبة الناس 

ال يكون موته سوى رحيل للجسد وبقاء للروح.
   bodalal@hotmail.com 

 فقدت الكويت واحدا من أهـــم رجاالتها الذين 
بنوا وعمروا هذا الوطن، بل وكان له الشأن األكبر 
في قيام وازدهار وتطور الكويت الى أن أصبحت 
عروس اخلليج. لقد كان العم خالد املرزوق، رحمه 
اهللا، من الرجاالت الذيـــن فرضوا احترامهم على 
اجلميـــع بطيبة قلبه ودماثـــة أخالقه، فضال عن 
أنه كان ميلك عقلية اقتصادية فذة ســـاهمت في 
وضع اللبنة األساسية للوحة املعمارية اجلميلة 
لهذا الوطن والتي تغنى بها كل أصحاب الشأن في 

الدول املجاورة. 
  انه العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا رحمة 
واســـعة وطيب اهللا ثراه، صاحـــب القلب الطيب 
واأليادي البيضاء الذي استطاع أن ميلك قلوب جميع 
الكويتيني بل وامتدت محبته الى قلوب أبناء الدول 
املجاورة ملا كان له من اسهامات انسانية وعالقات 
ديبلوماسية اتسمت باالحترام والرقي في التعامل 

مع الصغير قبل الكبير مع الفقير قبل الغني. 
  ان الرجال أمثال العم خالد يوســـف املرزوق، 
رحمه اهللا، سيبقون خالدين دائما وأبدا في ذاكرة 
اجلميع مهما مضت السنون، فنحن تعلمنا الكثير 
والكثير من سيرة العم خالد املرزوق العطرة التي 
سننقلها ألبنائنا وأحفادنا ملا فيها من عظة وحكمة 
ترشـــدنا الى كيفية االخالص والعمل على رفعة 
وطننا والوفاء ألجله. رحمك اهللا يا عم خالد املرزوق 
وأسكنك فسيح جناته وألهم أهلك ومحبيك الصبر 

والسلوان.
  نقطة أخيرة: أثناء االحتالل العراقي الغاشم على 
وطننا الكويت قال الراحل امللك فهد بن عبدالعزيز 
ألمير القلوب الشيخ جابر األحمد طيب اهللا ثراه 
«أهنئك باثنتني» الشعب الكويتي، وخالد يوسف 
املرزوق، رحم اهللا أمير القلوب، رحم اهللا العم خالد 

وجعل قبريهما روضة من رياض اجلنة. 
  m.almashan@hotmail.com 
 

 ليس لنا عزاء في رحيل املغفور له بإذن اهللا تعالى العم 
خالد يوسف املرزوق سوى أننا نعلم يقينا أنه انضم الى 
قوافـــل العظماء من اخلالدين في ذاكـــرة الوطن، وأنه من 
التجـــار الذين قدموا أفعالهم علـــى أقوالهم، فقد كان العم 
خالد، رحمه اهللا، ينفذ أعماله ومشـــاريعه ورؤاه بصمت 

ليجعل جناحاته تتحدث نيابة عنه. 
  في الســـتينيات غّير مفاهيم البناء في الكويت بإقدامه 
على بناء أول مجمع سكني في الدولة والذي اليزال ومنذ 
أكثـــر من ٤٠ عاما قائما الى اليوم، ويتحدث عن حلم رجل 
حتقق وعاش وتنفس وأصبح جزءا من الذاكرة الكويتية، 
وفي بداية الســـبعينيات اجترح ما كان يعتبره الكثيرون 
وقتها أمرا مســـتحيال عندما أســـس أول مول جتاري في 
الكويت بل في منطقة اخلليج كلها، واعتبره البعض ضربا 
من اخليال اال أنه أثبت أن اخليال ممكن بل وســـهل اذا ما 
وقفـــت وراءه ارادة رجل يعرف كيف يحول تراب األحالم 

الى حقيقة من ذهب.
  العم خالد، رحمـــه اهللا، تاجر محلي كان يتحدث بلغة 
عاملية، بل ويجيد احلديث بلغة املستقبل ومتكن من حتويل 
أحالمه الى حقائق قائمة تشهد جميعها له كرجل ترك بصمات 

ال متحى على وجه اخلارطة االقتصادية للبلد.
  وكان الرجل يضع نصب عينيه الطبقة الكادحة في أي 
من مشـــاريعه بل ويضعهم كركيزة رئيسية العتباره أن 
املشـــاريع ما أنشـــئت اال من أجل الناس في النهاية، وهو 
األمـــر الذي طرح بركة النجاح في كل مشـــاريعه ومنحها 
استمرارية بل ونفخ فيها روح احلياة والقبول من جميع 

الناس صغر مشروعه أو كبر.
  عزاؤنـــا أيضا أن العم خالد، رحمه اهللا، له أياد بيضاء 
على كثير من الناس مواطنني ومقيمني، ومشـــاريع أهلية 
بل وحتى مؤسســـات حكومية ستكون أكبر شفعائه، وال 
يعلم من أمر مد يده البيضاء اال من تلقاها، وكانت مدة يده 
البيضاء باخلير سرا ال يعلمه حتى هو نفسه عمال باحلديث 

الشريف «ال تعلم ميينه ما تنفق شماله».
  ال ميكن ملقال أن يتسع لرجل بحجم العم خالد يوسف 
املرزوق، رحمه اهللا، فمثله ألف مقال ال توفيه حقه، وألف 
شهادة حق لن تصل الى جزء يسير من بياض يده، ومليون 
دراســـة لن تكفي لشـــرح كيف لرؤية رجل واحد أن تغير 
الوجـــه االقتصادي للبلد، بل أن تغير مالمح البلد، فكل ما 
ترونه اليوم من مواقف متعددة األدوار ومجمعات سكنية 
وشـــركات عقارية عاملة هي جزء مما قدمته عقلية رجل 
عمالق اسمه العم خالد يوسف املرزوق سبق برؤيته عصره 

بعشرات السنني.
  أهـــل عكا يقولون: «يا خوف أهل عكا من هدير البحر»، 
والعم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، كان يعمل باملثل 
الكويتـــي: «وش على أهل الكويت من هدير البحر»، فكان 
رحمه اهللا عندما يقدم على مشـــروع يسبق عصره ويراه 
البعض خارجا عـــن املألوف في وقته، اال أنه، تغمده اهللا 
برحمتـــه، كان ال يلتفت الى النقد ويقول: «ال يهمني هدير 

البحر».
  العم خالد، رحمك اهللا وأســـكنك فســـيح جناته وفتح 
على قبرك روضة من رياض اجلنة، فكم من عني بكت وكم 
مـــن قلب فطر وكم من صدر ضاق برحيلك، وأكثرنا حزنا 
الديـــرة التي أحببتها وأحبتك وقدمت لها من قلبك الكثير 
ومن عقلك ما هو أكثر، فهي اليوم األكثر حزنا على رحيل 
أحد أغلى وأكرم أبنائها الذين أجنبتهم فبروا بها حتى آخر 

يوم من حياتهم.
  والعزاء احلار ألســـرة آل املـــرزوق الكرام في مصابهم، 
فمصابكم مصاب أهل الكويت جميعا.. فبطريقة أو بأخرى 
العم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، يسكن ذاكرة الكويتيني 

كما سكن في أعلى هرم ذاكرة الوطن. 
  Waha٢waha@hotmail.com 

 طالل الهيفي
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 وداعًا يا أبا وليد

 العم خالد ستبقى خالدًا رحم اهللا العم خالد المرزوق

 السموحة

 بيني وبينك نظرات

 ذعار الرشيدي

 العم خالد.. ذاكرة الكويتيين

 الحرف ٢٩

 غّيب املوت بأمر القادر احلكيم أحد فرسان 
الكويت الكبار فارس اإلرادة وفارس الكرم 
واحلس املرهـــف بالكويت وأهل الكويت 
وفارس اإلجناز واإلبـــداع وفارس اخلير 
وفارس النسل الطيب، العم الكرمي العزيز 
خالد يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، بعد 
رحلة عطاء وإجناز زاخرة بالرموز الكبيرة 

الظاهرة للعيان، فالعم العزيز، رحمه اهللا وأرضاه وأكرمه، 
كان يحمل كل عناوين الفروسية وفي كل مضمار خاض 

فيه.
  فذاك الفارس دخل مجال التجارة بتركة تنوء باملديونية 
وهو لم يبلغ اخلامسة عشرة من العمر، ولكن كان رأسماله 
احلقيقي عزمية حديدية وذكاء حاذقا ومصداقية ال حدود 
لها وإرادة جبارة جعلته يحول مديونية التركة إلى أرباح 
وافرة، وأتاح له ذلـــك أن يصنع ثروة فكان حقيقة أحد 
فرســـان اإلرادة بالفعل، وكان رحمه اهللا كرميا لكل من 
قصده بل وملن لم يقصده، فأتذكر ويتذكر معي الكويتيون 
ابان فترة االحتالل الغاشـــم عندمـــا أصدر «األنباء» من 
القاهرة، فكانت لسان حال الكويت والكويتيني خالل تلك 
الفترة العصيبة من عمر الوطن الذي احتل بالكامل، فقد 
عز املال على كل من لديه مال في تلك املرحلة التي كانت 
في كل جوانبها خســـارة، إال أن العم الكرمي، رحمه اهللا، 
صرف علـــى «األنباء» من حر ماله خلدمة قضية الوطن 
والكويتيني وصارت دليل الكويتيني بالشتات ودليل من 
خرج مؤخرا من الكويت ليلتحق بأهله، بل إنه رحمه اهللا 
كان يوزع املواد العينية على الكويتيني في كل مناسبة 
كالبطانيات ومتطلبات رمضان، فكان بحق وحقيقة فارس 

الكرم وفارس الوطنية احلقة.
  وكان، رحمه اهللا، مبدعا حيث حقق إجنازات حقيقية 
فأينما ذهبت في هذا الوطن ستجد له بصمة، فإن ذهبت 
ملنطقة الصباح الطبية ستجد مركز الطب اإلسالمي ومسجده 
التحفة، وإن رجعت بالذاكرة تصدح أمامك لؤلؤة املرزوق 

التي كانت والتزال عنوانا للمنطقة التي 
هي فيها، وإن ذهبت إلى اخليران ستجد 
لؤلؤة اخليران، وإن ذهبت إلى الرقعي فإنك 
سترى مشروع الآللئ، وإن عدت للساملية 
فسترى سوق الساملية، وإن دخلت شارع 
الصحافة فستجد الشمعة املشعة «األنباء»، 
وغيرها الكثير مما ال يتسع املقام لذكره، 
ولكنها مشاريع كبرى ساهمت في تنمية هذا الوطن وبنائه 
وعلى أكثر من صعيد، ومما ال أستطيع أن أجتاوزه تلك 
الذرية الكرمية التي أجنبهـــا ورباها على اخللق الكرمي 
واألدب اجلم، فاالخـــوان الكرام وليد، رحمه اهللا، وفواز 
وأستاذتي بيبي قد تشرفت مبعرفتهم شخصيا وتعاملت 
معهم، وقد كنت أســـتغرب كيف يكون هناك أناس بهذا 
اخللق واألدب والتواضع والقـــدرة على العطاء، وكنت 
عندما أحتدث ألحد عن خلقهم أفاجأ بأن جميع ذرية هذا 
الرجل على ذات املسطرة، فقد عرفت عن األخ يوسف واألخ 
مرزوق واألخت العنود واألخت نوف من خالل معارفهم 
أنهم أيضا بالفعل ذهب، فهم لم أتشرف بالتعرف عليهم 
شخصيا، ولكن ما سمعته من الذين تعرفوا عليهم بأنهم 
أنفس من الذهب واجلوهر باخللق الكرمي واألدب حفظهم 
اهللا جميعا وشد من حلمتهم وجمعهم القادر العزيز على 

اخلير واحملبة والرضا.
  وفي هـــذا املقام احلزين اململوء باألســــــى أتضـــرع 
للعزيز القدير بأن يقبل فقيدنا العم العزيز خالد يوسف 
املرزوق بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته 
مع األنبياء والشـــهداء والصديقني، وإنـــا هللا وإنا إليه 
راجعـــون.. وال يفوتني أن أتقـــدم للكويت والكويتيني 
وأزواج وأبناء وبنات الفقيد بخالص وصادق العزاء في 
هذا املصاب اجللل، سائال املولى جلت قدرته بأن ميدهم 
وميدنا بالصبر والســـلوان وال حـــول وال قوة إال باهللا 

العلي العظيم.
  aljaser_b٠٨@hotmail.com 

 باسل الجاسر

 رحم اهللا الفارس أبا وليد

 رؤى كويتية

 أن تكون شـــيئا واحدا، فهذا أمر 
سهل.. أما أن تكون عدة أشياء في وقت 
واحد، فذلك هو املستحيل الذي حققه 
الراحل العم خالد يوسف املرزوق في 
حياة حافلة امتد فيها عطاؤه إلى العمل 

التجاري واإلعالمي واخليري.
  كان الراحـــل ال يقبـــل باألفـــكار 
أفـــكارا كبيرة  الصغيرة، لذلك قدم 
للكويت متثلت في تأسيس مشاريع 
مازالـــت الكويت حتـــى يومنا هذا ـ 
ـ تستفيد منها، واستطاع  وستبقى 
بعقليتـــه الذكية منذ نعومة أظفاره 
أن يزرع زهـــور أفكاره في أرض لم 
تكن وقتها مهيأة للزراعة كما يجب، 
ومبثابرته ودأبه غير العادي، أزهرت 
هذه الزهور، بل تناسلت على شكل 

حدائق وارفة.
  وألن الكويت تذكر من يذكرها، فإن 
اتساع أفق الراحل، جعله حاضرا في 
كثير من األماكن في الكويت، وهناك 
أكثر من فعالية اقتصادية أو جتارية 
أو إعالمية جتعلـــك تتذكره، وليس 
أولها وال آخرها: البنك التجاري والبنك 
العقاري وشركة عقارات الكويت وال 
شركة آللئ الكويت العقارية، وشركة 
مشاريع الكويت للتعمير والعقارات، 
وشركة اللؤلؤة االستثمارية، وشركة 
اللؤلوة العقارية، وشركة املجموعة 
املالية الكويتية، وشركة سوق الساملية 
العقارية، وغيرها الكثير من الشركات، 
إضافة إلى العديد من املشـــاريع في 

اخلارج.
  أنا شـــخصيا أتذكره أيضا عندما 
أمشي بجوار «مسجد الطب اإلسالمي» 
الذي يحمل اسم والده ووالدته، وهو 
يهتم بالعالج الطبيعي، ويعد بناؤه 
حتفة معمارية نادرة على اتســـاعه 
وروعة بنائه. ولن أقول ان العوائل 
احملتاجـــة ســـتفتقده، ألن عمله لن 
ينقطع، فأبناؤه بال شك سيتابعون 
مسيرته، فهم يحملون تعاليمه وقيمه 

التي عاش عليها.
  املتتبع حليـــاة الراحل يقف أمام 
شخصية متميزة، من النادر أن جند 
مثلها، فقد خاض في مدرسة احلياة 
بكفني عاريتني اال من أسلحة اإلرادة 
والتصميم واإلصرار، ودخل السوق 
التجاريـــة في زمن العمالقة، وأوجد 
لنفسه مقعدا يليق بعقليته بني كراسي 

كبار جتار الكويت.
  ولو دققنا في حياتـــه املزدحمة 
باملشاريع احليوية، لوجدنا أنه كان 
ســـابقا لزمانه مبراحـــل كثيرة، ألن 
االجنـــازات التي حتققت حتتاج إلى 
أكثر من حيـــاة كي يتمكن الفرد من 

حتقيقها.
  هناك أشخاص صعب أن يعوضهم 
الزمان.. ولكنهم في الوقت نفســـه، 
وإن غابوا عن الواقع، ال يغيبون عن 
ســـجالت تاريخ البالد التي ساهموا 

في بنائها.
   يكفي أننا ســـنتذكر الراحل كلما 
سال حبر أقالمنا فوق هذه الصحيفة 
التي أسســـها، لتكون رمزا من رموز 
املؤسســـات املدنية التـــي تفخر بها 
الكويت.. وإن لم نســـتطع أن نقدم 
له شـــيئا - كونه ال يحتاج إلينا - 
حيث عاش ومات عصاميا - فلنرفع 
أكف الضراعة الـــى اهللا تعالى بأن 
يتغمد الراحل خالد يوسف املرزوق 

برحمته.
   nasser@behbehani.info 
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