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في اجلزء الثاني من اللقاء معها تستأنف الكاتبة الصحافية السعودية منى الذكير حديثها عن املاضي 

والذكريات وعن رحلة حياة والدها وأعماله وجتارته والعديد من مواقف حياته، كما تتحدث عن كثير 

من األمور احلياتية التي مرت بها في سرد أدبي جميل األسلوب، وكيف ال وهي الكاتبة ذات القلم اجلريء 

واألسلوب الرائع التي علمتها احلياة وأصقلت موهبتها وزادت خبرتها من خالل ما مرت به من صعوبات وما 

واجهته من مواقف متنوعة. نتعرف معها على ذكريات جميلة وشائقة من خالل هذا اجلزء الثاني من اللقاء 

معها، فإلى التفاصيل:

منى الذكير: والدي شارك يهوديًا في التجارة وكان يضع
إعداد: منصور الهاجري

القمح هو مطلب االجنليز األهم. 
اما ال����رز العراق����ي وباألخص ما 
كان يسمى العنبر بفضل رائحته 
العطرية النفاذة فكان مأكل امللوك 
والعظم����اء والوجه����اء في بالدنا 
وبالد االجنليز فهو غريب ونادر. 
اما اليهود فلهم قصة في العراق 
وبفضل حرصهم املادي وشطارتهم 
باحملاس����بة فهم من أنشأ البنوك 
والصيرفة ف����ي كل العالم، كانوا 
يعيش����ون في العراق وباألخص 
في مدينة البص����رة اجلنوبية ملا 
متتاز به من جو عذب طوال العام، 
وبفضل بساتني النخيل التي كانوا 
يعملون في جني متورها، وهم دوما 
مالك لذلك النخ����ل ويعمل لديهم 
العراقيني وحني  الفالح����ني  آالف 
تفوح التمور تبدأ مواسم اجلني 
والقطف كل نوع على حدة ومنه 
مئات األنواع واأللوان واألشكال 
واألحجام، وكانوا يسمحون بعمل 
األطفال بنات وأوالدا حتى اخلامسة 
العمر فيجلس����ون يصنفون  من 
التمور حس����ب الن����وع واحلجم، 
ويقطعون التمر طوال الستخراج 
النواة، ثم جبس تلك التمور في 
»شنك« وهي علب مستطيلة من 

الصفيح.
يق����ول وال����دي ان اليهود لم 
يتحل����وا بالطمع الذي يتصف به 
جتار العرب عموما فهم ال يبحثون 
عن الربح الكبير، فقد يبيع حتى لو 
كان الربح في القطعة »فلسا واحدا« 
وبذلك كان التاجر اليهودي يبيع 
مئات القطع في اليوم، بينما البائع 
العربي يجلس طوال اليوم وقد ال 
يبيع ش����يئا بسبب غالء أسعاره 
وتعنته ورفض����ه مهادنة الزبون 
أو تخفيض السعر له فيتركونه 
ويذهبون الى اليهودي للشراء منه 

بسعر أرخص.
شارك والدي أحد التجار اليهود 
ايران  في استيراد األقمش����ة من 
وبريطانيا والهند وبيعها في العراق 
في البصرة والزبير وارسالها الى 
بغداد ومدن العراق العديدة حتى 
احلدود الشمالية وكسبوا أرباحا 
عظيمة وكان والدي يدخل البيت 
ومعه حمالون يش����يلون أكياسا 
كبيرة »خيش����ة« مليئة بالنقود 
الورقية من فئة العشرين دينارا 
وخوفا عليها من السرقة كان يضع 
رزمات النقود فوق السرير الكبير 
حتت الفرشة القطنية الثقيلة وينام 
عليها هو ووالدت����ي. كان والدي 
يحبني ويعش����قني منذ والدتي 
ويسميني »املرزوقة« وكان والدي 
يعتقد طوال عمره ان احلياة وجوه 
وأعقاب. فاض اخلير على والدي 
بعمله بالتجارة وشاركه العديد من 
رجاالت الكويت ولكنه كان يحب 
االستقاللية فيفض الشراكة سريعا، 
لكنه يظل صديقا لهم طوال العمر 
يلتقي بهم في الديوانيات بعد اقامته 

الدائمة في الكويت.
اليهودي شريك  التاجر  سافر 
والدي فعمل وحده وكان الكثيرون 
يحقدون علي����ه ويتقولون عليه 
بالباطل حتى اتهمه البعض بأنه 
يعمل ب� »القج����ق« أي التهريب. 

سنوات عدة في ذات املدرسة، ثم 
جاء وقت الرحيل وقد شارف بداية 
الشباب، وسار بعض أهله نحو 
البصرة عاصمة النجديني. أتذكر 
أثناء عملي ف����ي الصحافة نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات 
من القرن العشرين كنت أذهب الى 
املنتديات الثقافية وعروض األزياء 
التراثية وكان����ت تقام بكثرة في 
ذلك الوقت بداية النهضة الثقافية 
والعلمية في الكويت وكانت وزارة 
اإلعالم سباقة الى إقامة املنتديات 
واستضافة أشهر املفكرين واملثقفني 
حتى انني قابل����ت معظم األدباء 
والشعراء العرب هنا داخل الكويت 
ول����م اجلأ للس����فر للبحث عنهم 
وعمل لقاءات معه����م فهم يأتون 
الينا معجبني بنهضتنا احلضارية 
التقيت  ان  ومتدننا، وقد صادف 
بالش����يخ عبداهلل اجلابر، رحمه 
اهلل، وجلس يحدثن����ا انا ومعي 
كوكبة من احلسناوات والصحافيني 
وكان، رحمه اهلل، يحب اجلمال في 
كل شيء ويعشق الثقافة وميتاز 
بلس����ان طلق وجرأة في احلديث 
والنقد ولديه أس����لوب جذاب في 
احلديث يجعل الس����امع يستمع 
صامتا كاملس����حور، فحدثني عن 
عمنا أكبر آل الذكير وهو احلجي 
سليمان الصالح الذكير حينما كان 
يأتي زائرا شيوخ األسرة الكرمية، 
وكي����ف كانوا يس����تقبلونه بكل 
ترحاب وإجالل فقد كان رجال مهيبا 
ودودا وأيضا واس����ع الثراء لديه 
جتارة عظيمة وكانوا يعتبرونه 
ملك البصرة، كما ان فيصل ملكا في 
بغداد، يقول الشيخ عبداهلل اجلابر 
كنا نحن األطفال نقف مبهورين 
نتطلع بشغف الى العم سليمان 
الذكير وكنا نناديه هكذا »العم« فلم 
يكن التكبر والغرور قد دخل حياتنا 
وكان ميسح على رؤوسنا ويقبل 

وجناتنا فنكاد نطير فرحا.
نعود الى والدي الذي اجتذبته 
س����معة أبناء الع����م وثرائهم في 
البصرة فقرر الرحيل وبالفعل وصل 
البصرة واستقبله النجديون بكل 
الترحاب وائتمنه »العم سليمان 
الصالح« على كل أموال األس����رة 
وجعله »مطلعج����ي« أي هو من 
يس����مح لبضائعهم وغالتهم بأن 
تخرج من موانئ البصرة الى أنحاء 
ال����ى بريطانيا  العالم وباألخص 
العظمى في ذلك الوقت يحمل كل 
تلك البضائع عل����ى منت البواخر 

العمالقة لتبحر الى وجهتها.
كان ل����ه أصدق����اء إجنليز من 
ربابن����ة البواخر يجل����س معهم 
بالساعات يتسامرون ويتبادلون 
األحاديث املتنوعة عن جند والعرب 

والسياسة وغيرها.
كان وال����دي يحترمه����م فهم 
صادقون في تعامالتهم يحترمون 
الوق����ت ويقدس����ون املواعيد وال 
يخلون بها. وكان يعتز بصداقاته 
مع الهنود ممن كانوا يش����كلون 
مناص����ب كبي����رة في الش����ركات 
االجنليزية ويشرفون على تعبئة 
الغالت من القمح والشعير واحلنطة 
وحتميلها على منت البواخر، وكان 

النساء، وغرف الضيوف وغرف 
اخلاالت واخلادمات والس����ائقني 
وكدت ان اتوه بني جنباته كانت 
اياما س����عيدة وقد تبنتني خالة 
والدي اخلرساء النحيلة نشيطة 
احلركة وذكية وكانت حتكي لي كل 
ما يخص جدتي املزيونة، وقطرات 
الدمع تس����يل على خديها، كانت 
حتبها ومعجبة بجمالها واخبرتني 
بأن عيناي تشبهان عينيها لذلك 
فهمت معنى ما كان يقوله والدي 

لي دوما: »يا عيون أميمتي«.

سباق الرّقي

خرجن����ا في ب����اص كبير الى 
البر في »كشتة« كان عدد االطفال 
ضخما ووصلنا الى بستان األسرة 
ومس����احة كبيرة من����ه زرعت ب� 
»الرق����ي« وتب����ارى اجلم����ع في  
اقتطاف تل����ك الكريات اخلضراء 
الصغيرة، ل����م يحن وقت قطافها 
لذلك فمعظمها لم يكتمل نضجها 
وبدأنا في سباق لفلج الرقي وكنا 
قد مألنا »وانيت« كبيرا منه رمبا 
مئات وكانت الضحكات تتصاعد 
والصراخ يرتفع في سماء الصحراء 
وكثبان الرمال امللونة منه االصفر 
الذهبي ومنه األحمر وتالل بيضاء 
حتيط بنا من كل صوب، لم حتصل 
على رقية حمراء لذلك لم يفز أحد، 
وايضا لم يزعل اي واحد مننا ولم 
يفز وكانت رحلة ال تنسى، في جزء 
من صحراء جند الغرائبية. عدنا من 
زيارة عنيزة ولم يتزوج والدي من 
هناك وكان من حظ زوجته الزبيرية 
التي تنتظره في بيت أهلها وكانت 

هذه عقدة األمر بينهما.
نعود الى رحلة والدي وكيفية 
وصوله الى الكويت بعد سنوات 
ت����رك البحرين وصاح����ب قافلة 
بحرية وجاء ال����ى الكويت وكان 
أول شيء فعله عمامه »الذكران« 
ان أدخلوه الى املدرسة وال أتذكر 
أي مدرسة كانت هل هي األحمدية 
أم املباركي����ة وقد رافقه الش����يخ 
عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل، وكان 
يتميز منذ طفولته بعقاله الذهبي 
الضخم وكان بهي الصورة أبيض 
الوجه كما يصفه والدي وترافقا 

يتغلغل الى أعماقي لتسطر ذكراها 
الى األبد وحتى يومنا ال استطيع أن 
أنسى حالوة تلك الليلة املسحورة. 
ومنذ ساعات الفجر األولى وبعد 
أن صلى الرجالن السائق ووالدي 
وأخ����ي الصغي����ر تناولنا أكال قد 
اختلط بالرمال وواصلنا املسير 
صوب عنيزة الت����ي أصر والدي 
ان يس����ير بنا إليها لنتعرف على 
أهلنا هناك. ونرى بيت العائلة بيت 
جدي والد أبي حيث مسقط رأس 
والدي. بعد مسير يومني بلياليهما 
وصلنا عني����زة ودخلنا حواريها 
املترب����ة ورأينا بيوت����ا مترامية 
وحدائق ذات جداران عالية تطل  
من خلفها شجيرات ذات خضرة 
قانية، واستقبلنا االهل واالقرباء 
بترحاب حار وكنت املدللة في كل 
بيت اس����تضيف به والدي وأخي 
في ديوان البيت مع الرجال وأنا 
مع النساء في بيت احلرمي. وكان 
الشاي هو احلاضر الدائم في كل 

أوقات النهار وحتى الليل.

األسرة والعائلة

وع����ن أهل الوالد ف����ي عنيزة 
تق����ول منى الذكي����ر: بيت اخوال 
الس����بع جتمعن  والدي وخاالته 
الكبيرة صاحبة  في بيت األسرة 
األمر والنهي جتلس في احلوش 
وه����واء العصر املنع����ش يدغدغ 
الكبير ذو حلية  الوجوه وولدها 
طويلة ودشداشة بيضاء ناصعة 
يهابه األطفال ويوقره الكبار كان 
يقف فوق رأس والدته ميسح على 
شعرها ويبسمل ويحوقل بآيات 
القرآن، فهذه اخلالة كبيرة األسرة 
وفي كل عام في ذات الشهر واليوم 
تسودها كآبة جتعلها تكره احلياة 
مبن فيها حتى اوالدها وبيتها، وبذلك 
يعم جوا من الرهبة والترقب كل 
أفراد األسرة، ويطبق الصمت على 
األطفال فال يلعبون وال يتحركون 
ينزوون خل����ف أمهاتهم خوفا ان 
تصرخ فيهم اجلدة، خالل اقامتي 
في بيتهم املترامي األطراف والذي 
يقيم به جميع االوالد مع زوجاتهم 
وأبنائهم وبناتهم، فيه حوش الطبخ 
وحوش الغنم والديوان واستقبال 

تكمل الكاتبة منى الذكير قصة 
وجود والدها في مملكة البحرين 
الشقيقة بعد أن دخل مجال التجارة 
مع بني عمومته هناك، حيث تقول: 
دخل والدي الى مدرسة في البحرين 
وتعلم اللغتني العربية واإلجنليزية 
واحلساب والدين وقد تأسس في 
ذلك متاما بحيث أفادته تلك الدراسة 
فيما بعد بعمله في التجارة وكان 
عبقريا في احلساب بحق فأي رقم 
يعرض عليه يديره في عقله بضع 
دقائق أو ثوان ويعطيك اجلواب 
الصحيح بس����رعة فائق����ة، وكنا 
نتضاحك ونح����ن أطفال من تلك 
اخلاصية لدى والدنا، وكنا نقول 

له: يبا.. بابا مخك مكينة.
لم يقم والدي في البحرين طويال 
فقد ضاق صدره من تعنت بعض 
عمومته هناك وعدم إتاحة الفرصة 
له ليستقل بعمل  جتاري خاص 
به بحجة أنه لم يزل طفال، فاغتنم 
اول فرص����ة لرحيل بعض أقاربه 
البصرة والزبير لزيارة بني  الى 
عمومتهم هناك، وهم أيضا يعملون 
في مجال التصدير واالس����تيراد، 
وكان خيال����ه مش����بعا بص����ورة 
جميلة عن البصرة ونهرها الكبير 
ونخيلها الريانة وبساتينها الغناء 
فذكرته مبعشوقته عنيزة املدينة 
التي أصبحت قطعة من قلبه في 
البعد وقد علم في قرارة نفسه أن 
العودة للعيش فيها أصبحت حلما 
لن يتحقق تلك املدينة الصغيرة 
املنزوية بني كثبان الرمال، املتجلعة 
بسقف النخيل، واحملاطة بجداول 
احلياة الرقراق����ة تغذي احلدائق 
التي يزرع  والبساتني الصغيرة، 
بها البطيخ والرمان والعنب، عندما 
ذهبنا مع والدنا ونحن صغار لم 
يتج����اوز أحدنا الثالثة عش����رة، 
قطعنا صحراء مكفهرة بسيارتنا 
السوداء يقودها أحد أبناء القرى 
في صح����راء جند، كان يرغب في 
زيارة أهله ووجدها فرصة عندما 
عرض عليه والدي قيادة سيارتنا 
الفورد فقريته تقع ما بني عنيزة 
وحدود اململكة احملاذية للكويت. 
كانت األتربة تنهال علينا من نوافذ 
السيارة الى ان وصلنا إلى قريته 
التي تتك����ون من عدة  الصغيرة 
بيوت طينية، ونساؤها يتميزين 
بجم����ال فطري عجيب حتى انني 
حضضت والدي على التزوج من 
إح����دى بنات القرية قائلة له: أبي 
لديهم ابنة تش����ابه املمثلة سعاد 
حس����ني، تزوجها يا أبي.. وكان 
في نيته أن يختار فتاة من بنات 
عمومته أو أخواله وجميعهم هناك 
في عنيزه لذلك رفض فكرتي وهو 

يبتسم بخجل..
خرجنا من القرية تقطع السيارة 
الفيافي والسهول وبدأت أراضي 
اجلزيرة اخلصبة تتراءى لنا � بتنا 
ليلة أخرى في وس����ط الصحراء 
وكانت ليلة ال تنسى بالفعل وقد 
انطرحت في فراشي فوق الرمال 
اتطلع الى صفحة السماء السوداء 
الداكنة تتناثر فوقها آالف النجيمات 
البراقة حتى بدت السماء كصفحة 
من فضة وغفت عيناي وبريقا رائعا 

الغزو الصدامي للكويت كان صفحة قامتة في التاريخ اإلنساني

)قاسم باشا( منى الذكير تتحدث إلى الزميل منصور الهاجري 

تعرضت ملعاكسة
من سبعة شباب فطاح فيهم 

أخي »بوكسيات وطراقات« 
وفي املخفر شكره الضابط

أّلفت أكثر من كتاب 
بدأت طباعتها 

منذ بداية الثمانينيات

كان والدي عبقريًا في 
حساب األرقام بسرعة 
وكنا نتضاحك كأطفال 
ونقول له »يبا.. مخك 

مكينة؟!«

أبي أول من استورد 
مكائن جلب املياه 
وأنابيب نقلها حتت 

األرض في الكويت
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»خيشة« مليئة بالنقود حتت فرشة السرير خوفاً من السرقة

الغزو الصدامي للكويت
كان حلظة صادمة لكل 

من عاش على أرضها الطيبة 
وترك ظالله السيئة 

على اجلميع

كان والدي وطنيًا يتحدث 
بحماس عن القضية وذهب في 
شبابه متطوعًا حملاربة اليهود 

هناك وساعد العديد
من الفلسطينيني

اختلف والدي 
مع جتار املواد الصحية 

ألنه كان يبيع بربح نسبته 
%2.5 وهم يحصلون 

على أرباح 300%

عدد من املكتبات احلكومية في كل 
الثقافية  اخلليج وكل املؤسسات 
ومت لي ذلك مما ادخل الس����عادة 
الى قلبي فكان م����رادي ان يطلع 
على كتابي اكبر ع����دد من القراء 
واملثقف����ني واملهتمني بأمور االدب 
والفكر، الكويت اعطتني الشهرة 
واخلير والسعادة ولها يعود كل 
ما اسعدني وحفظ كرامتي، وكيف 

ارد دينك يا كويت؟
عس����ى اهلل ان ميد في عمري 
ألس����تطيع ذلك.. م����ع كل احلب 

والدفء.
ومتضي منى الذكير في سرد 
حكاياتها وذكرياتها فتتحدث عن 
والدها وأمسياته في منطقة الشعب 
قائلة: كان والدي ميضي امسياته 
يوميا في ديوانية قريبة من منزلنا 
في منطقة الشعب ويجتمع نخبة من 
شياب احلي )كبار السن( يلعبون 
الدامة ويصرخون مشجعني ابطال 
املالكمة في املباريات التي كانت تبث 
اسبوعيا من تلفزيون الكويت، له 
صديق مقرب من املجموعة كان ذلك 
الرجل الكويتي قد اصيب مبرض 
السرطان وكان دائم الشكوى من 
انشغال اوالده املراهقني عنه فنادرا 
ما يجد واح����دا منهم يوصله الى 
املستش����فى، ايضا كان يشكو من 
قلة الراتب التقاعدي وكثرة العيال، 
ذلك كان في منتصف الثمانينيات 
من القرن العش����رين، قال والدي 
ان عائلتهم تع����ود بأصولها الى 
مدينة التنومة في العراق، بعد ما 
يقارب الثالثني عاما كان لي زميل 
في عال����م الصحافة من ابناء تلك 
االس����رة اخبرته مبا سمعته من 
والدي عن اصولهم القدمية ومما 
يثبت ذلك بياض بشرتهم واذ بذلك 
الزميل يتحول الى وحش كاسر، 
ينشر الشائعات حولي ويسبب لي 
املشكالت ويحاول تخريب عالقاتي 

بالزمالء واالصدقاء.
وأتى بأحد األشخاص ليدبلج 
له املوضوعات الصحافية ويكتب 
التاريخية واصبح  البح����وث  له 
بني ليلة وضحاها كاتبا ومؤرخا، 
كان والده يتس����لم كل شهر مائة 
القلب  الرقيق  دينار من وال����دي 
الذي عطف على صديقه املريض، 
لو اخبرت ذلك الزميل عن مقدار 
املبالغ التي تسلمها والده حينذاك 
فأكيد س����يأتي ببلطجي يلخبط 
كياني، منطقة الش����عب وهي من 
اوائل مناطق الكويت النموذجية 
شوارعها فسيحة وحدائقها منسقة 
وقد س����كناها بداية السبعينيات 
وهجرناها الى منطقة الفيحاء في 
بداية الثمانينيات، كان والدي كثير 
التنقل وكأنه يهرب من شيء او احد 
يالحقه، ش����ياب ديوانية الشعب 
حزنوا على والدي في بداية كتاباتي 
في جريدة القبس فقد اعتادوا قراءة 
مقاالتي اليومي����ة في زاويتي في 
القبس ثم يدور حوار وجدل حول 
املوضوع، وفي يوم جاء مجموعة 
منهم وكانوا غاضبني وهم ميتلكون 
عمارة او اكثر وحدثت لهم مشكالت 
مع الساكنني او مع االسكان وطلبوا 
من والدي ان اكتب في زاويتي حول 
تلك املشكالت، وال ادري ما الذي 
ش����غلني في ذلك الوقت ونسيت 
املوضوع متاما، فزعلوا على والدي 
وشككوا مبا اكتب وقالوا ان هناك 

من يكتب بدال عني في زاويتي.
وعن ذكرياتها عن العيد الوطني 
واحتفاالته تقول الذكير: كم عيدا 
وطنيا ساهمت في أفراحه؟ العديد، 
وأول عيد ل���ه عالمة في حياتي 
عندما جاء اخوتي يحملون مجلة 
كويتية وصورتي تتصدر غالفها 
وأنا ارتدي زي املرشدات واحمل 
علم الكويت مرفرفا بني يدي.. كنت 
أسير في طوابير مع تلميذات كل 
مدارس الكوي���ت احتفاء بالعيد 
الوطني وتداول األهل واألقرباء 
املجلة معتزي���ن بصورتي على 

غالفها.
عندما كبرت وعملت في شركة 
عمالقة كنت املسؤولة عن تنسيق 
العربة التي ستشارك في كرنڤال 
العيد الوطني الذي يسير بشارع 
اخلليج العربي، اخترت البنات من 
موظفات الشركة األميركية الشقراء 
الس����مراء والكويتية  والهندي����ة 
احلنطاوي����ة، ألبس����تهن أثواب����ا 
ملونة ابتعتها من س����وق احلرمي 
وأجلستهن في سيارة على شكل 

سمكة القرش العمالقة.
في السنة التالية كانت العربة 
على شكل طائر البجعة البيضاء 
وأجنحت����ه ترتفع عاليا.. ثم ُمنع 
إقامة املهرجانات وتوقف نشاطي 
ولكن يظ����ل العيد الوطني عالمة 
فرح في قلبي فمن فرحة الكويت 

يستمد قلبي سعادته.

ُيقال، وهناك س����وار ابتعته من 
بومباي عندما سافرت الى الهند 
نهاية الس����بعينيات م����ن القرن 
العشرين، اشياء جميلة بسيطة 
ليست باهضة الثمن، السؤال كيف 
هبطوا الى سرداب البنك، وتسلموا 
الصندوق، وسلبوا ما به؟ تزوجت 
بعد التحرير في اخلبر، وانفصلت 
وع����دت الى الكويت ألجد كما من 
االشاعات العجيبة تستقبلني هنا، 
االن أحاول حتري����ك قضايا ضد 

مطلقي تلك الشائعات.
كان����ت الكوي����ت تعاني غزوا 
حربيا.. وانا تعرضت لغزو مماثل 
انتهكت حياتي وإرادتي وعاطفتي، 
الكويت تعرضت خلسائر عظيمة، 
واناتعرضت خلسائر ال تعوض 
متس س����معتي وكرامتي وقلبي 

ومشاعري.
الناس كانوا يعيشون دوامة 
اخلوف على ممتلكاتهم في الكويت 
وانا اعيش دوامتني، خوفي على 
الكويت وخوفي على نفسي وعلى 

ذاتي ان تنتهك.
الكويت  ال����ى  الناس ع����ادوا 
التحرير محمل����ني بخيرات  بعد 
الس����عودية وكرم اململكة وجود 
ابناء اجلزيرة، وقد كانت عودتي 
مليئة بالرهبة والرغبة في الهروب 
بعد خسائري العديدة. عام ثمانني 
قررت طباعة اول كتاب لي جمعت 
مقاالتي املتناثرة في صحف الكويت 
ومجالتها. كان صديق الروح السيد 
الفلس����طيني  الش����يتي  عبداهلل 
ويعتب����ر فلس����طني قضيته هو 
فق����ط يدافع عنها ب����كل عنفوان، 
كان قريب����ا الى فك����ري نتحاور 
ونتشاور وكنت ضيفة دائمة في 
بيته العامر وزوجته الغالية اميرة 
ترحب بكل ضيوفها بكل احلب، 
وكانت اخت����ا وصديقة، وعرفت 
الفنانات في بيته وتعرفت على 
الديبلوماسيني العرب وزوجاتهم 
في والئم الغداء والعشاء التي كان 

يقيمها في منزله.
اعطيت اوراقي كلها ألبو حسام 
وقد تبنى رغبتي في اصدار كتاب، 
كلم السيد احمد بهبهاني الذي لم 
اكن اعرفه من قبل على ان يطبعوا 
كتابي في مطبعة اليقظة، ذهبت 
ملقابلة السيد بهبهاني وقد فاجأني 
بأنه سوف يطبع اول كتبي مجانا، 
شعرت بخجل ش����ديد ورفضت 
لكنه اصر وقد كان طبع لي ألفي 
نسخة من كتابي االول الذي حمل 
عنوان »كلمات لآلخرين« نفدت 
نسخ الكتاب ووزعناه على معظم 
املس����ؤولني واول نسخة اهديتها 
لسمو امير البالد في ذلك الوقت 
الش����يخ جابر االحمد رحمه اهلل، 
ابراهي  اس����تقبلني مدير مكتبة 
الش����طي املثقف الرائع، وسلمني 
ش����يكا ضخم����ا حملت����ه بخجل 
وانهال����ت التبريكات علي من كل 
صوب وحتسفت ان اصرف الشيك 
االمي����ري، كان من الورق الفاخر 
وطويل يفوق كل الشيكات املعتادة 
متنيت ان اضعه في برواز واحتفظ 
به العمر كله، ولكن الشيكات وجدت 
لتصرف وقد كان وتناهشت املبلغ 
االيادي كالعادة ولم يتبق لي غير 
القليل كالعادة، وكانت الصدمة ان 
الكتاب كان يحمل موضوعات ال 
تعود لي سألت أبو حسام الشيتي، 
صاح قائ����ال: لقد اختلطت االمور 
واالوراق واملوضوع����ات التي لك 
ولآلخرين س����امحيني وقد كان 
فليس بالي����د حيلة وانا تلميذته 

الصغيرة قبل كل شيء.

ظالل سحرية

كتاب���ي الثان���ي طبعته بعد 
االحتالل عام 1993 ومت توزيعه 
عام 94 وقد طبعت خمسة آالف 
نسخة وحتتوي مجموعة قصص 
قصيرة، لم يكن عبداهلل الشيتي 
عراب ه���ذا الكتاب وقد صادفت 
تنقالتي ما بني الكويت والبحرين 
واململكة العربية السعودية، ان 
تش���تت الكتاب ولك���ن وزعته 
بطريقة جيدة في اململكة، وعن 
طريق ارس���ال طرود الكتب في 
البري���د اس���تطعت بيعه لعدة 
مؤسسات وعاد علي اقتصاديا 
حيث وزعت ثالثة آالف نسخة 
والفني بقيت تائهة ما بني البلدين، 
لذلك كرهت املطابع التجارية فهي 

شؤم على كتبي.

مقاالتي حياتي

هذا العام طبعت كتابي الثالث 
الذي يضم بني دفتيه مقاالتي في 
عدة صح����ف خليجية وكويتية، 
طبع لي لدى د.عب����داهلل الغنيم 
رئيس مركز البحوث والدراسات 
الكويتية، وقد قررت اهداءه ألكبر 

من عائالت الزبير وقد نزحوا الى 
الكويت وبعضهم الى السعودية، 
وقد رغبت ان يتوظف ولديها في 
اململكة وبالفعل نقل الوالد جتارته 
الى الدمام وكان حزينا فلم يفارق 
الكويت إال ن����ادرا فهو ليس من 
محبي الس����فر كثي����را، وكان في 
السابق يسافر في عطلة املدارس 
الى البصرة ويجلس في بلكونة 
الفندق يتأمل ش����ط العرب، كان 
يعشق ذلك النهر املتدفق باخليرات 
ثم مير لزيارة أه����ل زوجته في 
الزبير وهم ف����ي العادة من كبار 
الس����ن والعجائز اما الشبان فقد 
هاجروا من زمن طويل وتوظفوا 
في الكويت وعاشوا حياة مريحة 
ثم انقطع متاما عن زيارة العراق 
وعاش في الكويت منغمس����ا في 

عمله وجتارته.

أنا والغزو

عام 1988 ذهبت الى بريطانيا، 
ثم عدت قبل الغزو بعدة اشهر.. 
وفي رحلة سريعة لزيارة والدي 
في الدمام وكان سعيدا بوجودي 
قربه ويحاول اقناعي بكل الطرق 
أن اترك املقر وكفاية دراسة وان 

اقيم واستقر.
لم أكمل االيام العشرة هناك وإذ 
الكويت.  الغزو االحتالل يجتاح 
الكويتي����ون على املنطقة  تدفق 
الشرقية وبقيت هناك مضطرة. 
توظف����ت في بن����ك الرياض فرع 
ف����ي جريدة   الس����يدات، وكتبت 
اليوم في الدمام، وراسلت صحيفة 
اجلزيرة ف����ي الرياض كنت أبكي 
الكويت وحياتي هناك وذكريات 
عمري اش����تريت منزال في مدينة 
اخلب����ر فجرجرن����ي البعض الى 
احملكمة بحجة مشاركتهم في اقتناء 
املنزل. كنت أذه����ب إلى احملكمة 
ودموع����ي تغطي وجه����ي. كانت 
الصواريخ تتساقط علينا ونحن 
امليريدي����ان في اخلبر  في فندق 
وأنا في دوامة احملاكم، والقضايا 
وجلسات االستماع. كنت حزينة من 
قسوة االهل وتعلمت ان املساوئ 
ال تأتيك اال من أقرب الناس لك.. 
كان لي صن����دوق محفوظات في 
البنك السعودي االميركي تركت 
به ما امتلك من قطع بسيطة من 
الذهب وبعض االملاس مع الفواتير 
فجأة ذهب البعض مع أوراق حتمل 

توقيعي
وتسلموا الصندوق وضاعت 
حتويشة العمر، وبكيت ليس ملا 
تعنيه تلك القطع من عائد مادي 
ولكن ملا متثله من ذكريات عزيزة 
علي، فكل قطعة حتكي قصة، ذلك 
القلب من املاس هو شبكة زواجي 
االول في الكويت، وهذه »مرامي« 
نوع من اخلوامت القدمية جدا هبت 
موضة ف����ي الكويت وكل البنات 
يضعن في اصبعهن املرامي، وهناك 
فركيتة اي شباصة للشعر ولكن 
من الذهب وبها بعض القصوص 
الس����عر ولكن  امللونة، رخيصة 
جميلة الش����كل وتراثية املوديل، 
وخ����امت أمل����اس على ش����كل عني 
تنظ����ر ل����ك ومتنع احلس����د كما 

الس����تينيات وحضره كبار جتار 
املواد الصحية، وأصبح بعضهم 
أعض����اء في غرفة التج����ارة فيما 
بعد وطلبوا من والدي احلضور 
ملناقش����ته في بعض األمور وقد 
ذهب الوالد »على وجهه« فلم يكن 
يدري فحوى ذلك االجتماع وملاذا 
عقد لكنه فوجئ بهم يشنون عليه 
حربا شعواء ويتهمونه بالتخريب 
عليهم وإفساد املشترين فصعق 
والدي وتساءل كيف ذلك؟ وكان 
وحيدا ب����ني جيش من املهاجمني، 
وقالوا: نحن مضطرون الى ان نبيع 
بربح يتعدى ال� 300% أو حتى ال� 
400% وذلك حتى نسدد إيجار احملال 
وثمن الديكورات واملفروشات، الى 
جانب أج����ور العمال واملندوبني، 
بينما أنت تبيع بربح ال يتعدى ال� 
2.5% وأي عميل يأتي ليبتاع من 
محالتنا يقارننا بك ويقول: ولكن 
عبداهلل الذكير يبيعنا أرخص منكم 
بكثير وهي نفس البضاعة وذات 
املواد وأنت تعلم اننا نشتري منك 

وننفعك.
كان بعضهم يسكن في السابق 
بديوان الذكير في البصرة يأكلون 
وينامون فل����م تكن هناك فنادق، 
وكانت العادة املتبعة س����ابقا ان 
املسافرين يسكنون عند األصدقاء أو 

األهل واآلن يجلسون حملاكمته.
فثارت كرامته وقال لهم: لقد 
اعترفتم قبل قليل بأنكم تبتاعون 
بضائعكم مني وآخذ منكم نفس 
الربح البسيط وأنتم تبيعونه 
بأضعاف سعره فلماذا الشكوى؟ 

ماذا تريدون مني بالضبط؟
قالوا: ان تبيع بنفس أسعارنا 
وتترك عنك أرباح الشرع هذه التي 

ال توكل عيش.
قال الوالد: أنا أبيع بالسعر الذي 
يعجبني، وإذا كنتم أنتم حرامية 
وتسرقون املستهلك فلن أشارككم 
بهذه السرقة، لقد عاهدت اهلل بأنني 
لن أتعدى حدود الشرع في نسبة 
بالقليل وخرج  الربح وأنا راض 
غاضبا، لقد ظل والدي عش����رات 
السنني الى ان استطاع ان يكون له 
ثروة معقولة، بينما بقية التجار 
ممن استمروا يشترون منه ومن 
الس����وق احمللي ويعرضونه في 
محالهم ويبيعونه بأغلى األثمان 

أصبحوا من املليونيرية.
كان الوالد وطنيا يتحدث بحماس 
عن القضية الفلسطينية وله العديد 
من األصدقاء الفلس����طينيني وقد 
مّول بعضهم ببضاعة هائلة من 
املواد الصحية وفتحت لهم دكاكني 
خاصة بهم، كما انه وجد لهم كفالء 
وشركاء كويتيني وبذلك استمرت 
جتارتهم بشكل ناجح. في شبابه 
ذه����ب متطوعا حملارب����ة اليهود 

واسترجاع فلسطني.
وكان يتبرع دوما ولم يأخذ أي 
وصل من أي منهم ولم يحاسب أو 
يأخذ نقودا مقابل تلك البضائع، 
وكان����ت ل����ه مواق����ف غريبة في 
نهاي����ة الثمانينيات وبعد تخرج 
ولديه م����ن جامعة الكويت وهما 
من مواليد الكوي����ت من زوجته 
الزبيرية وهي ابنة عائلة كرمية 

وكان����ت أي����ام احل����رب العاملية 
الثانية وخفت جتارة االس����تيراد 
وأغلق����ت املوانئ في ب����الد الدنيا 
التجارة  واغلقت املصانع وبارت 
والتصدير واالس����تيراد واحتاج 
الناس لألقمشة ولألغذية واحلبوب، 
والتجار اجلشعون اغلقوا مخازنهم 
على مافيه����ا من بضائع وحبوب 
ومنس����وجات وق����رب ان ميوت 
الناس جوعا، وكان أبي واصحابه 
يدفعون بس����خاء لبعض التجار 
لفت����ح مخازنهم وكان يش����تري 
منهم باسعار مهولة وبدأ السوق 
وخاصة »سوق التجار« وهو اسم 
يطلق على »سوق الذكير« في قلب 
البصرة حيث كل محال ومخازن 
آل الذكير تقع في صفوف متقابلة 
التي تقدم الشاي  املقاهي  وبينها 
ويعمل الراديو فيها على بث القرآن 
الكرمي طوال الوق����ت فهم عموما 
شديدو التدين، حتى ان بعضهم 
خاصم والدي واعتبره متحررا فهو 
يذهب الى السينما ويرتدي احدث 
املوضات »في الغتر« والُعقل، كان 
شابا وسيما ناصع البياض أحمر 
اخلدين ذا عينني جنالوين ورموش 
تغطي خديه، واصابع ترفة ال تعرف 
اخلشونة أبدا كان سخيا يبذر دون 

حساب ومينح كل محتاج.
كان والدي يكس����ب جيدا من 
ازده����ار اعماله،  التجارة نتيجة 
وقد شاركه بعض الكويتيني امثال 
عبداللطيف الثويني الذي اصبح 
احدهم وكيل وزارة الدفاع وآخر 
وكيال في وزارة الداخلية وزوجته 
أمها من الذكير والدها اغنى رجل 
من الذكير في ذلك احلني وبعد فترة 
فك والدي الش����ركة مع صاحبيه 

كعادته.
والدي شخصية استقاللية يحب 

التفرد بعمله.
الذكير والدي  يعتبر عبداهلل 
احلبيب اول من اس����تورد مكائن 
جلب املاء وباعها بس����رعة البرق 
لقد اراحت مزارعي احلقول وذلك 
في نهاية اخلمس����ينيات عند بدء 

النهضة الزراعية.
يعتبر والدي ايضا اول من بدأ 
في استيراد االنابيب الضخمة التي 
متدد للمياه حتت االرض وايضا 
صادف استيراده لها بدء النهضة 
العمرانية وباالخص تأسيس البنى 
التحتية في شوارع الكويت تقدما 
للنهضة العمرانية فيما بعد، لقد 
كان يس����تورد من روس����يا ومن 
الهند ومن الص����ني وهي دول لم 
يتعام����ل معها التج����ار من قبل 
وروس����يا والصني بعيدتان جدا 
وكان يستورد منهما البورسالن 
ومغاس����ل احلمامات والبانوات 
واحلاشي، كان اشهر جتار الكويت 
يشترون منه لقد كانت بداية جتار 
املواد الصحية الكويتيني عظيمة 
وتناسب روح العصر في منتصف 
القرن العشرين وهو حب املظاهر 
والبحث عن اإلث����ارة واألضواء، 
فل����م يكن أحدهم يفهم في أصول 
االستيراد والتصدير ولم يتعاملوا 
مع دول كبرى بل يش����ترون من 
السوق احمللي ولكن يعرضون تلك 
البضائع بشكل راق وداخل محالت 
متس����عة وديكورات براقة فكان 
الناس ممن يبنون منازلهم وڤللهم 
في املناطق اجلديدة مثل الشويخ 
وكيفان والشامية وغيرها يبتاعون 
القيمة والتمديدات  املنزل  أدوات 
األرضية من تلك املعارض واحملال 
البراقة ويدفعون أغلى األثمان،كانت 
احلكومة قد بدأت في تثمني املنازل 
القدمية من الكويتيني باملاليني الى 
جانب منحهم أراضي حكومية في 
املناطق اجلديدة ولذلك كان الناس 

يصرفون ببذخ.
ورغم ذلك كانت الروح التجارية 
التنافسية وروح اجلشع الذي هو 
م����ن صفات التاج����ر احلقيقي قد 

متلكت التجار في البلد.

الوالد والتجارة

الوالد قد وضع لنفس����ه  كان 
ربح����ا ال يتعدى ال� 2.5% على كل 
صفقة مبيعات، وقد ُعرف عنه ذلك 
وأي مندوب م����ن غير الكويتيني 
كان يعلم ذلك فيش����تري من غير 
فصال وكان����وا يحترمونه ولكن 
بعضهم كان يطلب من والدي ان 
يوقع على فاتورة السعر فيها يزيد 
أضعاف املبل����غ بحجة ان املعزب 
الكويتي فلوسه كثيرة ويدفع دون 
ان ينظر في الفاتورة وبعضهم ال 
يفهم بالتجارة أصال وجاهل علميا 
الوالد كان ينهرهم  وثقافيا، لكن 
ويعتبر ذلك سرقة، فكانوا يحفرون 
له عن����د معازيبهم حتى أصبحوا 
جميعا ضده وب����دأوا يحاربونه، 
وقد عقدوا اجتماعا وكان في نهاية 

منى الذكير مع رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر

والدتي ضحية الظلم

السبعة األشرار

عملي في التجارة

حتكي الذكير قصة عن والدتها فتقول: في البصرة أحب 
والدي أمي وهي في عمر السابعة عشرة ظل عدة سنني 
يالحقها من بيتهم الى الكلية التي تدرس بها وفي ذلك 
الوقت كان القليل من الفتيات يكملن دراستهن وهي 

كانت وحيدة والدها مع شقيقها الصغير مدللة جدا، ظل 
والدي يخطبها ملدة عامني ووالدها يرفض فقد كان والدها 

شيعيا متشددا، ووالدي سني من نسل الوهابيني اهل 
جند املتشددين بعد احلاح وتدخالت وافق، وفي قلبي 

اردد ليته لم يقبل، فبعد سنوات من العشق وبعد والدة 
ثالثة ابناء حلوين طلقها من اجل خادمة جاءت تعمل لدى 

امي الشابة الصغيرة اجلميلة، وكانت تلك املرأة قد تخطت 
الثالثني من عمرها وامي في العشرين من عمرها وجهها 

ابيض وجديلتها طويلة تصل الى ركبتيها وتلك املرأة ميأل 
»الدق« االخضر اي )الوشم( وجهها ويديها ولكنها وكما 
يقولون كانت جميلة املالمح، اغوت والدي فطلق زوجته 
بشكل مفاجئ وتعسفي وأخذ االطفال منها وكان عمري 
ثالث سنوات فقط، عشت مع تلك املرأة على انها امي ال 

اعرف غيرها، في عمر خمس سنوات طلقها واخذني منها 
وانقطعت صلتنا بها، وتزوج ابي امرأة من عائلة كرمية 
من اهل الزبير وعشت معها العمر كله، واآلن ال أندهش 

كثيرا عندما اسمع قصص بعض الكويتيني ممن يتزوجون 
اخلادمة السيالنية ويطلقون الزوجة ام االوالد ويدمرون 
بيتا كانت تضيئه السعادة وذلك من اجل نزوة سرعان ما 
تخبو، مات والدي وتوفى شقيقي الكبير وهاجر شقيقي 
االصغر الى اميركا بعد ان تزوج من هناك ضاربا عرض 

احلائط بكل الروابط، وانا في نقطة العشق االبدي الكويت 
حبيبتي انتظر لقاء تلك املرأة التي حملتني في احشائها 

وتوارت سريعا، امتنى ان اعوضها ولو بشيء بسيط عما 
فعله والدي بها من ظلم فادح هي ابنة العائلة الكرمية، انها 

متثل املرأة العربية بصمتها واناقتها وشعورها بكرامتها 
يدفعها الى الصمت واالنتظار، فال قانون واضحا يحميها، 
وال نظام معموال به، وحتى بعض بنود الشريعة يستغلها 

الرجل لصاحله وبذلك يؤذي املرأة ويظلمها.

عن قصة طريفة تعرضت لها تقول منى الذكير: كان 
بعض املراهقني في احلي يجتمعون عند بقالة قريبة 
من بيوتنا ونساء اجليران يشتكني من خجلهن من 

الذهاب الى البقالة للتبضع لوجود هؤالء الشباب الصغار 
وخصوصا ان بعضهم كان يتفوه بألفاظ غير الئقة 

فيما بينهم وذات يوم اوصلني باص املدرسة الى قرب 
الباب نزلت حاملة شنطتي الثقيلة واذ بعضهم يصفر 

بفمه صافرة طويلة مع جملة »اشهاجلمال« )ما هذا 
اجلمال( وكانت املرة االولى التي اتعرض فيها ملثل هذا 
املوقف فدخلت الى صالة البيت غاضبة صادفني اخي 

االصغر فسألني عما بي، اخبرته مبا حصل ودخلت 
غرفتي، بعد قليل رن التليفون ثم فجأة اختبص البيت 

وزادت الضوضاء وطرق اخوتي االطفال باب غرفتي 
يتصايحون: علمت ان ابي واخي في مخفر الشعب 

القريب من بيتنا، هبط قلبي بعد دقائق كانوا هنا ماذا 
حصل؟ بعد برهة جاء والدي وهو يسحب اخي خلفه 

وهو يعنفه ويؤنبه والدماء تغطي مالبس شقيقي الذي 
كنت احبه جدا واخاف عليه من كل شيء فنحن ثالثة 
اخوة عشنا منذ طفولتنا ايتام االم، رغم وجود امنا 

ولكننا ال نعرف عنها شيئا بعد ان طلقها الوالد واخفى 
كل اثر لها، املهم علمت ان شقيقي خرج من البيت 

غاضبا وتوجه مباشرة الى البقالة معاتبا املراهقني على 
فعلتهم فنحن جيران وعيب التحرش، كانوا سبعة شبان 

وهو وحيد فاعتقدوا أنه صيد سهل ولم يعلموا بأنه 
يتدرب يوميا في احد النوادي الرياضية على رياضة 

كمال االجسام، ورغم انه في نفس سنهم ورمبا اصغر 
ولكنه ميتاز بجسم رياضي وعضالت مفتولة وصدر 

عريض، وفي البيت يحمل اثقاال مخيفة، املهم طاح فيهم 
»بوكسيات وطراقات« وتطاير السبعة ميينا وشماال، 
وجاءت الشرطة ونادوا والد كل واحد من املتعاركني 
وصافح الضابط اخي بوجود والدي قائال: اشكرك 

فنحن لم نستطع تأديب هؤالء املشاكسني واهل احلي 
جميعا يأتون يشتكونهم، وجاء آباؤهم يعتذرون من ابي 

ومن الشرطة، ولكن ظل هؤالء السبعة سببا لتنغيص 
حياتي منذ اكثر من عشرين عاما، وبعضهم تبوأوا 

مركزا مرموقا ولكن ما بقي في نفوسهم من هذا املوقف 
يدفعهم لعمل املقالب املؤذية لي!

خاضت الذكير العمل التجاري في خطوة غير معهودة على 
مجتمعاتنا، وعن ذلك تقول: رمبا كنت من فتيات الكويت 
القالئل ممن اجتهن للعمل التجاري، في الثمانينيات فقد 
كان لوالدي محل في شارع فهد السالم في عمارة الورثة 

ظل به ملدة 23 عاما متصلة، وعندما أراد الرحيل الى 
الدمام طلب ان يعطيني احملل وقد كان، وجلبت دراعات 
من البحرين واإلمارات ومن القاهرة أثناء دراستي في 
اجلامعة هناك، ومن الهند أثناء سفري، ووضعت بعض 
التحف والبخور والعطور وهكذا مت افتتاح معرض منى 
الذكير وجاء حلضور حفلة االفتتاح البسيطة العديد من 
القريبات والصديقات، وبدأت أتلقى اتصاالت من سيدات 

األسر احلاكمة في البحرين واإلمارات والسعودية، 
وكونت عالقات وصداقات رائعة، واذكر في رحلة لي في 

الثمانينيات الى البحرين لشراء دراعات للمعرض في 
الكويت استقبلتني إحدى بنات األسرة من آل خليفة جالت 

بي في كل انحاء البحرين وجلست معي عند عني عذاري 
وعرفتني على كل سيدات االعمال ومن ميتلكن مشاغل 

خياطة. كانت انسانة غاية في الرقة والرزانة ولم تتركني 
حتى يوم الوداع في املطار.

أول عيد وطني 
له عالمة 

في حياتي عندما 
جاء أخوتي 

يحملون 
مجلة كويتية 

وصورتي تتصدر 
غالفها وانا ارتدي 

زي املرشدات


