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 من أجمل ما رثت به اخلنســـاء 
أخاها صخرا قولها:

  يذكرني طلوع الشمس صخرا
  واندبه بكل غروب شمس
  تشــــبه معرفتي بالراحل خالد 

املرزوق فقيد الكويت معرفتي بالشمس، فانا لم 
التق العم املرزوق يوما.. كما اني لم اقض اجازتي 
في مرابع الشــــمس السياحية، بسبب انتظاري 
النتهاء نقاش أمتي الدائر من قرون حــــول السقيفة 
وصفني وليالي االنس في االندلس.. والذي آمل 
أن ينتهي قريبا لنصنع ابرة كبداية ثم نفكر في 

صناعة الصاروخ الذي سيحملني الى هناك.
  كالهما الشــــمس واملرزوق عرفتهما من خالل 
أشعتهما التي غمرتني، فقبل ٣٠ سنة كنت طفال.. 
عاشقا ملجموعة أوراق كان يلقيها احلاج مروان 
قرب دكانه.. وكنت اقتطع من مصروفي ١٠٠ فلس 
كاملة وهي تعادل نصف ثروتي املنقولة وغير 
املنقولة... واملصروف كان بالنسبة لنا كأطفال 
يستحق أن تســــبقه اال كحال هذه االيام، فـ«اال 
الدستور» و«اال احلكومة» لم نكن نعرفهما وكنا 
نؤمن فقط باال املصروف.. وكانت املائة فلس تذهب 
الى يد احلاج مروان غير مأســــوف عليها.. واال 

تذهب الى حال سبيلها... ألحتضن 
«األنباء» واقرأ لدرويش اجلميل.. 
ليدخلني من باب ويخرجني من باب 
آخر ويشرق بي ويغرب.. ولتتحول 
«األنباء» الى بســــاط الريح الذي 

أسافر به مع االيام..
  وأحيت فّي «األنباء» هواية القراءة، وأن حتيي 
قارئا في الوطن العربــــي فكأنك أحييت الناس 
جميعا.... فنحن امة ال تقرأ اال على املاء املقري.. 
أعجوبة العرب الكبرى التي ينافسون فيها مستر 

بنادول في عقر داره....
  واليوم كلما قرأت كتابا كان للمرزوق اجر فيه 

فالدال على اخلير كفاعله..
  وينطبــــق املثال العامي «الــلــــي خلـــف مـــا 
مات» على الراحل املرزوق مبعناه البيولوجي... 
فأوالده ان شــــاء اهللا خير خلف خلير ســــلف.. 
ومبعناه الثقافي فإرث الراحل جتســــد في جيل 
كامل المسته أشعة شمس «أنباء» خالد املرزوق 

املشرقة....
  شكرا يا عم خالد املرزوق ورحمك اهللا وأسكنك 

فسيح جناته.
  broken-kuw.blogspot.com 

 في إحدى ليالي صيف ١٩٩٥ اشـــتكيت من آالم 
حادة في صدري، وقد اصر الزميل العزيز يوسف 
عبدالرحمن ان ينقلني الى مستشـــفى الصباح، 
طبيب اخلفارة اجرى لي تخطيطا سريعا للقلب 
وناولني بضعة ادوية، ثم عدت الى اجلريدة، واذا 
بالعم خالد يوسف املرزوق، رحمه اهللا، بدشداشة 
نومه واقفا في غرفتي ليسألني عن نتيجة الفحص.. 
طمأنته بأنها جيدة وأنه ال داعي للقلق، وكنت في 

غاية االحراج، اذ انني لم اتخيل ان يأتي هذا الرجل الكبير شـــأنا مسرعا 
من منزله بدشداشة النوم ليطمئن على صحتي، وكان بإمكانه ان يتصل 
هاتفيا ليســـأل عن حالتي ـ وهذا كرم منه ـ بدال من هذا العناء.. لم يكتف 
بوليد، رحمه اهللا، بالســـؤال عن الصحة بل طلب منـــي ان اترك العمل ـ 
كنت وقتها مديرا للتحرير ـ فقلت له: ستتأخر اجلريدة، فرد: ان شاء اهللا 
ما تطلع.. روح ارتاح.. اســـتأذنته ربع ساعة فقط الجنز بعض االشياء، 
فقال وهو ينسدح على الغنفة: «وهذي نومة.. ما راحل اطلع من هنيه اال 

ملا تخلص».
  نظرت الى هذا العمالق الذي ترك فراشه الوثير بسببي لينام على غنفة 
صغيـــرة في مكتبي وأنبني ضميري: كيف ازعج العم خالد وأقلق راحته 
وهـــو الذي جاء ليتأكد من راحتـــي.. أيقظته من غفوته بقولي: عمي.. انا 
طالع.. فنهض وقال: اسبقني اشوفك تطلع بسيارتك جدامي.. خرجت من 
«األنباء» وخرج خلفي.. وبعده دقائق عدت الى مكتبي ألكمل عملي.. هذا 

املوقف لن أنســـاه ما حييـــت، وكنت أذكره كلما 
ذكروا اسم «األنباء» الن صاحبها ومؤسسها الذي 
عرفه الناس برجل االعمال هو في احلقيقة شالل 
انسانية، فاض على معظم انحاء الكويت، ساعد 
احملتاجني، وكفل االيتـــام والفقراء، ودرس على 
حسابه في اخلارج.. و.. و.. و.. وملا توفي، رحمه 
اهللا، اتعب اهله ولـــم يجدوا الراحة اثناء تقدمي 
العـــزاء فظلوا وقوفا طوال الوقت لكثرة احملبني 
واالصدقاء في الكويت وكل الدول العربية، الذين جاءوا ليشدوا على ايديهم 

ويقولوا: ان خالدا ترك خوالد تسير على دربه.
  ومن اول يوم تشرفت بلقائه في «األنباء» ناداني قائال: ابوأحمد.. وقد 
انحرجت في ان اصحح له تلك التســـمية واقول: انا ابوبدر.. وظل، رحمه 

اهللا، يناديني ملدة ٨ سنوات بهذا االسم حتى أحببت ان اسمعه منه.
  لقد فجعت عندما توفي ابنه وليد صاحب القلب الكبير.. وزادت الفجيعة 
مبوت احلفيد خالد، ذلك الشاب الذي اختطفه املوت مبكرا، وال ادري كيف 
حتمل قلب العم خالد كل هذا األلم، وقد يكون اســـتعجل موته ليلحقهما 

النه لم يقو على فراقهما.
  املواقـــف التي جمعتني به كثيرة وحتتاج الـــى جريدة ال مقالة.. رحم 
اهللا العم خالد يوســـف املرزوق وأسكنه فسيح جناته، وسيظل دائما في 
ذاكرة وقلوب كل اهل الكويت، ومنهم قلب «أبوأحمد» الذي جاءه بدشداشة 

نومه ليسأل عنه.

 نبيل الخضر

 خالد المرزوق وقلب أبوأحمد

 رثاء

الكويت والكويتيون   فقدت 
يوم اجلمعـــة املاضي علما من 
الكويـــت، املرحوم بإذن  أعالم 
اهللا تعالى العم خالد يوســـف 
املرزوق. وال اعتراض على حكم 
اهللا سبحانه وتعالى، فله ما أخذ 
وله ما أعطى، ولكن العني تدمع 
والقلب يحزن على فقد الغالي 
ويا له من غال على جميع أهل 

الكويت.
  رجل عظيم والعظمة هللا تعالى، 
إذا حاولت أن أتكلم عن إجنازات 
العم خالد يوسف املرزوق، رحمه 
اهللا، فلـــن أســـتطيع أن أوفيه 
حقه، وســـأكون ال شك مقصرا 
في حصرها في عدة سطور أو 
عدة أوراق، ولكن أحاول أن أذكر 
البعض منها على سبيل املثال 
وليس احلصر، فمن اجنازاته، 
رحمة اهللا عليه، تأسيس عدد 
من الشركات التجارية والعقارية 
واالستثمارية التي كان لها دور 
في نهضة بلدنا احلبيب، وكذلك 
تأسيســـه لعدد من البنوك الى 
جانب النشاط االعالمي وتأسيس 
جريدة «األنباء» وكذلك إصدارها 
في جمهورية مصـــر العربية، 
وهو أيضا صاحب فكرة إنشاء 
مدينة صباح األحمد البحرية، 
ومساهمته رحمه اهللا في عون 
احملتاجـــني وأتذكر أنه في أحد 
األيام فـــي ديوان العم ســـعد 
الطامي، كان يتكلم عن املرحوم 
خالد املرزوق أثناء الغزو العراقي 
الغاشم حيث كانوا في مؤمتر 
جدة متذكرا وقوفه مع الكويتيني 
ومساعدة احملتاج منهم، حقيقة 
أعجز عـــن حصر اجنازات هذا 
الرمز وحصر جناحاته رحمه 
اهللا، وفي هذه املناســـبة أتذكر 
الشـــهيرة لنابليون  املقولـــة 
بونابرت، حيث قال «النجاح هو 
الذي يصنع العظماء»، فنجاحاتك 
يا فقيدنـــا الغالي صنعت منك 
رجال عظيما فرحمة اهللا عليك 
وأسكنك اهللا فسيح جناته وعّظم 
اهللا أجركـــم أهل الكويت عامة 
وعائلة املـــرزوق خاصة بوفاة 
العم خالد املـــرزوق وهو كان 
وسيظل في قلوبنا رغم انتقاله 

من احلياة الدنيا الى اآلخرة.
  

  وما املوت اال رحلة غير أنها

  من املنزل الفاني الى املنزل الباقي

 

 سيرة بطل 

 جتتمع عند موت العزيز على أقربائه ومجتمعه وبلده، حشـــرجة النفس 
وضيق الصدر وفراغ القلب وأمله وانشغال العقل وتفكره وغيرها، ومن كبر 
املصاب وعظمه فقد قال املصطفى صلى اهللا عليه وآله وســـلم «إمنا الصبر 
عند الصدمة األولى»، ألن العقل قد ال يصدق ذهاب العزيز بال رجعة فيجزع 
أو يعترض على اهللا فيحرم أجر الصبر الذي ال ســـبيل إال هو والذي حازه 

املسلم لقضاء اهللا وقدره.
  ومن مشـــاهد ألم الفراغ الذي يحرق القلب قول الزهراء فاطمة ابنة النبي 
ژ رضي اهللا عنها وعن أمها ملا عاد الصحابة رضي اهللا عنهم من دفن أبيها 
النبي عليه الصالة والسالم بعد موته «أطابت أنفسكم أن حتثوا على رسول 
اهللا الترابـــي» فهيضتهم ومن عندها على البكاء، فـــكان ذلك املصاب اجللل 

أظلمت له املدينة بعد أن كان نورها دخول النبي ژ إليها.
  فاملـــوت هادم للذات ومفرق للجماعات وحقيقة ال هرب منها وال مفر، فيه 
يظهر عدل اهللا، فالسالطني وامللوك يتساوون مع الفقراء وعدميي املال واجلاه، 
كما يظهر فيه إنصاف اهللا ســـبحانه فمن أحسن عمال لنفسه وخيره تعدى 
لغيره ال يتساوى مع من أساء لنفسه وحمل وزر غيره، فالغني الشاكر قال 
بعض أهل العلم أنه أفضل من الفقير الصابر ألنه مقتدر ماديا فيسهل له طريق 
الســـوء واملعاصي أيا كان شكلها، ولكنه أبى إال طريق التصدق ونشر العلم 
واخلير والنفع لبلده وأبناء بلده وإعماره، فجمع بهذا بعد موته أجر الصدقة 
اجلارية والعلم املنشور ودعاء اخليرين له ممن ملسوا خيريته فتحقق حديث 
املصطفى عليه الصالة والســـالم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وقال أحد العلماء بل 

أفضلهما أتقاهما هللا سبحانه.
  هذه احلقائق عايشـــناها هذه األيام، فســـبحان من قدر األمور وسيرها، 
ففـــي يوم واحد دفن في الثرى اثنان متاثال فـــي العمر واألعمال التي تنطق 
بفضلهما، هما رجل وامـــرأه اجتمع بهما أنهما يجمعان ال يفرقان، يبنيان ال 
يهدمان، خيرهمـــا ظاهر في بلدهما، وال نزكي على اهللا تعالى أحدا، فالرجل 
له من اســـمه نصيب فهو مرزوق من اهللا سبحانه حب أهل الكويت واألسرة 
احلاكمة، ومرزوق باملال الذي كان به من املبادرين الستثماره بالبلد ومرزوق 
بعد النظر بإحياء الطب اإلسالمي وإنشاء مركز ومسجد له ومرزوق البعد عن 
السياســـة ومساوئها وعفن دهاليزها، ومرزوق اإلعالم الهادف ال الفاسد فلم 
يكن إال للوحدة الوطنية مجمعا وللضارب لها أو الســـاعي لتفتيتها محاربا، 
وغير ذلك مما عطر وخلد تاريخه، إنه الفاضل املرحوم بإذن اهللا ســـبحانه 

خالد املرزوق.
  أما املرأة اخليرة فهي بتلة اخلرينج التي يشـــهد لها أحد استثماراتها مع 
اهللا ســـبحانه، إنه املسجد الذي باســـمها في منطقة العارضية والذي يؤمه 
الشيخ محمد ضاوي العصيمي فخّرج طلبة علم وحفظة للقرآن الكرمي ونظم 
وينظم محاضرات شـــهرية وموســـمية، فكل يدعو لها بخير املآل عند رب ال 

يضيع من أحسن عمال.
  هـــؤالء األخيار قد وفدوا كما وفد مـــن قبلهم على رب كرمي رحيم يجازي 
باحلسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، فهو عند ظن عبده به وال نظن 
به سبحانه إال حسنا، واهللا أسأل ان يعقبهم مبالهم وذريتهم خيرا ورصيدا 

من األعمال الصاحلة التي جتري لهم بعد الوفاة.
  Salman.f@msn.com 

 تهتز املشاعر والنفوس عندما يغيب عن عيوننا رجل من رجاالت 
الكويت البارزين الذين قدموا من أنفســـهم بأعمالهم الوطنية الشيء 
الكثيـــر، وما يتركه هؤالء من بالغ االثـــر نظير ما عرف عن بعضهم 
بالكرم واعمال اخلير واالحســـان للقريب والبعيد جسدوا فيه طريق 
التواصل والتراحم االجتماعي والثقافي وحتى السياسي، ومساهمة 
البعض اآلخر بالتنمية االقتصادية والتجارية التي وضعت الكويت 
فـــي مصاف الدول املتقدمة وكذلك من شـــارك منهم في احداث طفرة 

مبشاريع البناء واملعمار.
  فكيف بنا نشعر وقد فقدنا باالمس رجًال اختزلت فيه جميع صفات 
هؤالء الرجال فالعم خالد يوســـف املرزوق، رحمه اهللا، فرض نفسه 
في املجتمع كعقلية نيرة في جميع املجاالت، ابي اال ان يودعنا شامخا 
مبا تركه من بصمة مؤثرة في تاريخ الكويت احلديث، حفر اسمه فيها 
لتكون جوهرة للخليج عندما بدأ مشواره التجاري رغم حداثة سنه 
عندمـــا كان يلهو في ذلك احلني من كان في عمـــره، وآمن بأن العمل 
عبـــادة ومن االميان وان اهللا ال يضيع اجر عامل منهم، كما آثر اال ان 
يبدأ جهده وابداعه في بلـــده الكويت رغم كل املغريات لتكون مركزا 
للتنمية االقتصادية واملالية من خالل تأسيس بنوك جتارية لتوظيف 
االموال ثم تبع ذلك بنهضة عمرانية عندما وضع حجر االساس الول 
مراكز مجمعات واسواق ومواقف للسيارات لم يكن لها نظير باملنطقة 
ساهمت في جعل الكويت درة وعروس املنطقة، لم يرغب ان يتوقف 
عمله عند هذا احلد من النشـــاط التجاري واملعماري بل جسده بروح 
وفن العمل عندما اثرى املجتمع الذي احبه كجزء من نفســـه بعالقته 
وتواصله االجتماعي ورأيه السياســـي بصرح ثقافي وظهور اعالمي 
مميـــز من خالل جريدة «األنباء» جعل القلـــم فيه يكتب الكويت اوال 
وقد وهبها املرحوم عقله وروحه فلم حتد تلك املؤسسة االعالمية عن 
رأيها الوطني رغم ظـــروف الصراعات الداخلية واخلارجية فواجهها 
باحترام كل اطياف املجتمع واحملافظة على عالقات الكويت مع اخوانها 
وجيرانهـــا، اضف الى ذلك ان املرحـــوم خالد وعائلته الكرمية عرفوا 
بشـــيمة الكرم والعطاء واملبادرة في اعمال اخلير والبر واالحسان ال 
لشيء سوى ان يكون ذلك لهم ذخرا في آخرتهم وخير شاهد على ذلك 
صرح مركز الطب االسالمي مبستشفى الصباح الذي يقدم شتى انواع 

اخلدمات الطبية لكل من يعيش على هذه االرض الطيبة.
  رحمك اهللا يا خالد فكم نحن بحاجة في هذا الوقت إليك وألمثالك، 
ولكـــن املوت حق وانا هللا وانا اليـــه راجعون، واليك نقول قد تغيب 

اجساد الرجال ولكن تبقى اعمالهم وامجادهم ما بقي الدهر.
  وال شـــك ان من عضده بيبي وخلفه فواز ويوســـف فهو خالد وال 

حول وال قوة اال باهللا. 

 امياننا هو ما يجعلنا ال 
نعترض على قضاء اهللا 
وقـــدره، وامياننا هو ما 
يجعلنا نتمسك بالدعاء 
لكل من تركنا وذهب الى 

جوار ربه.
القريب، رحل    باالمس 
العم خالد يوســـف  عنا 

املرزوق، بكته الكويت وقبلها اخلليج، بكته نساء 
ثكلى عشـــن في كنف خيره، بكته االسر املتعففة 
التي ظلت لسنوات حتت ظل «خالد»، بكته حتى 
االرض التي رواها بكرمه، بشهامته، باسمه الذي 

تخلد حتى في حياته.
  العم خالد املرزوق، انتقلت روحه الطاهرة الى 

بارئها، حيث أحبابها، وتركتنا بحزننا نتوارى.
  خالد املرزوق، فـــارس ترجل، قلب تبجل لدى 
االمة، واســـطورة كتبت مبـــاء من ذهب، هو ارث 

الكويت، هو سور كل مدينة مر منها.
  فمـــن رأى «خالدا»، لن يبكيه اياما، ولن يكتب 
مقالة رثاء ثم يشد الرحال، بل يبكيه العمر، فهو 
مالذنا حني كنا ننشد املالذ وهو الدرع حينما كنا 

نحتمي وهو الدفء في ليالي الشتاء.
  عمي العزيـــز خالد املرزوق، أقســـم ان القلب 
موجـــوع، والروح حتاول مجـــاراة آالمها، فاآلالم 

على قدر محبتي فيك، وفي ذريتك من بعدك.
  احلياة تفرق االجساد، لكن القلوب تشابكت، فمن 
مر على قلبك، أحب استوطانه، فأنت بالد بأسرها، 

وان للعزاء نهر ال ينضب، هم أبناؤك.
  فمن اكثر منهم فروسية وشهامة وكرما ونبال، 
كيف ال وكل منهم «خالـــد املرزوق».. هللا ما أخذ 
وهللا ما أعطى، أخذ ما وهـــب، وترك ارثا خلالد، 

سيخلد في أبنائه وأعماله.
  اليوم ثقلت االمانة علـــى فواز وبيبي ونواف 
ونوف والعنود ويوسف ومرزوق واخوتهم، فهم 
لن ميثلوا أنفسهم، بل أصبحوا «خالد»، ونعم ما 

ورثوه.
  العم خالد، يد ال تعرف الضم وال الضيم، مفتوحة 
بالكرم، ولو سألنا االرض كلها لوجدنا خالدا فيها، 

مر عليها فارسا.
  خالل تشـــرفي بالعمل لدى العم خالد وأبنائه 
الكرام، كانت الدهشة ملتقى أيامي، فكلما قلت في 
قلبي هذا أكبر عمل قام به العم خالد، لكني وبعد 

حني أقسم ان العمل الذي تاله في اخلير أكبر.

  حتـــى تعبـــت مـــن 
املقارنـــة، فمـــن يعرف 
العم خالد يعلم جيدا أن 
االنهار اخلالدة ال تنضب، 
وأنها ال تورث اال احلصاد 

والزرع.
العراقي  الغـــزو    أيام 
العم خالد  الغاشم، كان 
بوابة العبور للكثيرين، كان ذلك الفارس الذي اشتد 
به ألم فراق الكويت، لكنه لم يترجل، ولم ينحن، 
بـــل أعطى ما أخجل من كانوا من حوله، وأقســـم 
انه ما ادخر فلســـا اال وأنفقه في حب الكويت، بل 

قدم أوالده.
  العم خالد، هل الكــــالم يغني عن الفجــــيعة وألم 

الفراق، هل االوراق تكفي ملسيرتك، ال واهللا.
  ورغم احلزن، اال انني أتوق ملعرفة ما أخرج النهر 
طوال حياته احلافلة باحلب، فواهللا لن يكون مجلد 
كافيا لتأريخ فارس قل نظيره في اخلليج والوطن 
العربي، وال ألف حكاية ستكفي.. بل ما أمتناه أن 
تكون حكاياه الوالدنا وأحفادنا وكل جيل سيمر 

على الكويت ضوءا يستمدون قوتهم منه.
  ففي الكويت رجـــاالت صنعوا تاريخا أبيض، 
ورجاالت كانوا مبنزلة االنهار التي ما تزال جتري 
عبر أبنائها، ولعل العم خالد من الرجاالت الذين 
صاغوا الوطن فـــي كل عقد مر، وكل حقبة دارت 

رحاها باخلير.
  أبنـــاء العم خالد، لو قمت بألف حجة عن العم 
خالد ما أوفيته حقه وال حقكم، ولو كتبت مليون 
مقال ما ساويت ذرة من عطاء العم خالد، ولكن ما 
يهون علي وعلى كل أهل الكويت أنكم فينا باقون، 
انكم ذخيرة خالد املرزوق احلية، انكم تلك االنهار 
التي تفرعت من نهر خالد، وانكم عزاؤنا في رحيل 

العم واالب خالد املرزوق.
  واهللا ما أردت انهاء ما أكتب، وما أردت اال قول ما 
في القلب من حزن، واني على يقني أن اميانكم باهللا، 

هو الذي جعلكم تصبرون على هول املبتلى.
  وما يهون الفاجعة هو أن العم خالد اليوم ذهب 
الى جوار ربه، جوار العزيز الرحيم الغفور العفو، 
فهناك داره التي شيدها بأعماله التي نعرف عنها 
القليل، لكن الكثير منها كان مخفيا، فما تعلم شمال 
العم خالد ما قدمت ميينه، وهو االرث الذي تركه 

في أبنائه، أبناء العم اخلالد.
  * مدير تحرير «النهار» 
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