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  أصدرت اإلعالمية شيخة الزاحم كتابا عن الغزو العراقي للبالد الذي 
وقع في أغسطس عام ١٩٩٠ تضمن ما دونته من ذكريات وكتابات عن 
تلك األزمة املريرة وما واجهته أثناء إقامتها في املنفى. وقالت الزاحم في 
مقدمة كتابها «مرارة وآالم البعاد» ان ما دونته في الكتاب كان إعصارا 
خالج نوازعها الشخصية وبات يتصارع في داخلها السيما مع حجم 
املعاناة املتمثلة بالغــــزو العراقي واجتياح جميع البالد. وذكرت انها 
عندما علمت بأن املعتدي دخل الكويت أدى ذلك إلى حالة بكاء شــــديد 
وانفعال أصابتها السيما انها كانت قد فارقتها منذ خمسة أيام، مضيفة 
انه بعد أيام قليلة من تلك احلالة أدركت ان الكويت في امتحان «وكان 
هذا هو العنوان..فأين املبتدأ». وأضافت «عندها انسابت الكلمات بال 
توقف فنحن فداؤك يا كويت وخط الدفاع األول عنك وأنت اآلن أحوج 
احملتاجني إليه فقلت فيها مــــا قلت والنبع أصبح ينابيع تتدفق دون 
توقف كالشريان فأصبح كالنهر اجلارف بال ضير أال وهي اإلبداع واحلنو 
ونحن األبناء لها والدرع الواقي بال ريب فال هي من دوننا تعيش وال 
نحن لنا راحة أو حتى لذة عيش». وقالت الزاحم انه كان هناك إدراك 
ان الكويت ستعود «مكرمة بتاجها ومبرزة بنصره وعزيزة بعزها فهي 
لنا ونحن لها فكيف وهي سليبة». وذكرت ان تلك الكلمات التي تضمنها 
الكتاب والتي تعبر عن ذكرياتها خالل أزمة الغزو خرجت من القلب في 
وقت احملنة وانها تنشــــرها في الكتاب كما كتبتها لتكون شاهدة على 

ما مضى من زمن وذلك مبناسبة أعياد الكويت املجيدة. 

 غالف الكتاب

 تومي: نرغب في تعزيز التعاون الثقافي مع الكويت
 كونــــا: أكدت وزيرة الثقافة اجلزائرية خليدة تومي امس األول 
ان الكويت راسخة في املشهد الثقافي العاملي والعربي ووصلت الى 
تطور ملحوظ في شتى املجاالت السيما في املجال الثقافي حيث تهتم 

بتدعيم مختلف االبداعات والقضايا الفكرية وتلم شمل املثقفني.
  وأعربت وزيرة الثقافة اجلزائرية لـ «كونا» عن خالص متنياتها 
للكويت الشقيقة مبناســــبة قرب حلول ذكرى االحتفاالت بالعيد 

الوطني وعيد التحرير.

  وشــــددت على رغبة اجلزائر في تعزيز التعــــاون الثقافي بني 
البلديــــن بناء على ارادة قيادتي البلدين التي تســــعى الى توطيد 

العالقات بني البلدين والتقريب بني الشعبني.
  وجددت املسؤولة اجلزائرية دعوتها الى تعزيز التبادل الثقافي 
بني البلدين السيما ان اجلزائر ستحتضن أنشطة تظاهرة «تلمسان 
عاصمة الثقافة اإلسالمية ٢٠١١» من أجل ابراز مدى العمق احلضاري 

للكويت. 

 الزاحم أصدرت «مرارة وآالم البعاد»: الكويت تجاوزت امتحان االحتالل بصبر وثبات 
 تضّمن ما دونته من ذكريات وكتابات عن تلك األزمة المريرة


