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أجـــــرت الحــــــوار: حـــــــــنــــــــان عـــبــــــيــد

بالليبرالي  ـــقـــبـــت 
ُ
ل ملــــــاذا  الــــصــــراف  أحـــمـــد   •

املتطرف؟
ــ بداية أنا لست بمتطرف بقدر ما أنا مختلف، فأنا 
انــســان مختلف بكل شــيء، وال يعني االخــتــالف بأني 
أفــضــل مــن غــيــري، لــكــن مــجــرد أنـــي مختلف يجعلني 
بــيــنــي وبــــني نــفــســي انــســانــا مــمــيــزا، اوال انــــا مختلف 
متطرف في ادعائي بالجهل، وهذه احدى امليزات التي 
افتخر بها، واتميز فيها، فأقول عن نفسي دوما بأني 
جــاهــل واحــــب ان اتــعــلــم، وبــالــتــالــي عــنــدي االستعداد 
ألقول للطرف االخر «انت جاهل»، والجهل يكون في اي 
شيء، وهو من اسوأ الصفات التي تطلق على الشخص 
ويكرهها الناس، والجميل في االمر ان يشعر االنسان 

بجهله ليتعلم.

مختلف متطرف.. والدشاديش
• أبو طارق كيف تبدأ يومك، وكيف تنهيه؟

االنسان  عــن  كليا  مختلفة  اليومية  حياتي  أيــضــا  ــــ 
الكويتي الــعــادي، فــال اذهــب لــلــدواويــن ومــع االســف ال 
اذهب للعزاء وال لحفالت الزواج، وال حفالت االستقبال 
ونــــــــادرًا مــــا اشـــــــارك فــــي نــــــــدوات، ومـــــع ذلـــــك فحياتي 
االجــتــمــاعــيــة نشطة ومــثــمــرة جـــدًا وفــيــهــا مــتــعــة، احب 
لــعــب الـــــورق والــجــلــوس مـــع اصــحــابــي واحــــب الشغل 
على االنترنت واحب كتابة خواطري ومقاالتي، واحب 
لست  انــا  تنشر،  لــن  بأنها  اعتقد  الــتــي  اشيائي  كتابة 
تقليديا في حياتي اليومية، وحتى في حالقتي احيانا 
اســتــخــدم يـــدي الــيــمــني واحــيــانــا يـــدي الــيــســرى ألحلق 
وايـــضـــًا عــنــدمــا «افـــرشـــي» اســنــانــي افــعــل هـــذا الشيء 
يــكــون مختلفا يــومــيــا، فأنا  واالفــطــار عــنــدي يجب ان 

احب التغيير الدائم.
• ملاذا خلعت الزي الكويتي ولبست البدالت؟

ــ ليس لدي زي كويتي أللبسه.
• ما هذا العذر أال تستطيع شراءه؟

ــ طبعا استطيع شراءه، ولكن آخر مرة كان لدي الزي 
مــنــذ سنتني وعــمــلــت كــمــا عــمــل طـــارق بــن زيـــاد عندما 

حرق سفنه، فقطعت كل دشاديشي.
• أووف.. ملاذا؟

الدشداشة  ألبس  ــــ (ســؤالــك مهم جـــدًا)، عندما كنت 
وخصوصا  بعنجهية،  اتــصــرف  كــنــت 
امــــا االن فأنا  الـــســـيـــارة،  اقـــــود  عــنــدمــا 
مــنــســجــم مـــع نــفــســي وانـــســـانـــي اكثر، 
البنطلون  ارتـــدي  السيارة وانــا  فــأقــود 
والــقــمــيــص واذا واجـــهـــت مــشــاكــل في 
الطريق مع الطرف االخر حتى لو كان 
هو الغلطان فأشعر بأنه يتصرف معي 
بطريقة غير طبيعية فأضحك وامشي، 
فهو يفترض أني لست كويتيا ويحق 

له ان يصرخ علي.
الزي  تتهم البسي  انــت  اذن   •
والعنجهية  بــالــغــرور  الكويتي 

والسلطة؟
ــ ال شك في ذلك، فاللباس والجنسية 
التصرف  حـــريـــة  الـــشـــخـــص  يـــعـــطـــيـــان 
عندما  عــنــهــا،  تختلف  بطريقة  بــبــلــده 
يــكــون فــي بلد آخـــر، «فــيــا غــريــب خليك 

أديب».
أنـــا اريـــد ان اكـــون مــع املــجــمــوع وان 
احــــــس مـــــع الـــــطـــــرف اآلخـــــــــر، هـــــل ألني 

كويتي يجب ان ارفع صوتي على الناس؟! واحيانًا اذا 
ذهبت النجاز معاملة، اقف بالطابور فأجد الكويتيني 
يــتــجــاوزونــنــي، وال اهــتــم اذا كـــان لـــدي الــوقــت الكافي 
 ،

ً
جاهال كنت  عندما  مثلهم  اعمل  كنت  فأنا  لالنتظار 

لــو سمحت  ارفـــع صــوتــي واقــــول للشخص  فأصبحت 

رحم متخلف
الخاص  الـــكـــرتـــون  تـــســـتـــورد  انــــك  • ســمــعــنــا 

بالهمبرغر؟
ــ هذه التجارة جيدة وسيئة عندي، فاكثر املصاعب 
للكتابة  اضطر  عندما  هــي  الكتابة  فــي  اواجهها  التي 
عــن جهة اتــعــامــل معها، فــانــا اتــعــامــل مــع كــل الجهات 
املطاعم  وكــل  واملستشفيات  الــفــنــادق  ومــع  الحكومية 
في الكويت، يعني اتعامل مع كل الجهات، وفي الوقت 
نفسه اكتب عن املؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 
واملــؤســســات الــخــاصــة، مــع ان لــدي مصالح فيها ولي 
شركاء يتضايقون مما اكتبه، وبصراحة ال اعرف ماذا 

اعمل؟
• أليس هذا تناقضا تنتقدهم وتفتح ملفاتهم 

وتتعامل معهم؟
ــ (هذه املالحظة ممتازة) أتعامل معهم النه حرام ترك 
بضاعتي ألني كتبت عنهم فسعرها جيد، وال احد لديه 
مثلها، وهي جيدة، فأنا اتعامل بآالف املــواد، يقولون 
او  لديه وجهة نظر معينة  انتقدنا الن  صحيح احمد 
ان لــديــه الــحــق، او حــتــى ان رأيـــه قــابــل لــلــنــقــاش، او ان 

 عما يكتبه.
َ

بضاعته جيدة، ولنتغاض
• ماذا تقول عن الحكومة الحالية، هل اصبحت 

حكومة اصالح كما طالبوها ووعدتهم؟
ــ إن قالت الحكومة انها اصالحية او غير اصالحية، 
وانـــهـــا ســتــحــارب الــفــســاد، فانها 
حكومة خــارجــة مــن رحــم مجتمع 
بطريقة  التصرف  على  قــادر  غير 
حــكــيــمــة، فــــأي حــكــومــة تـــأتـــي لها 
الـــحـــريـــة فـــي قــــول مـــا تـــريـــد، فهي 
حــــّرة فــي ادعــــاء مــا تــدعــيــه، ان ما 
خلق  ومــا  شــيء  الحكومة  تدعيه 
هــــذه الــحــكــومــة شـــــيء، فــهــو رحم 
بمركز  يؤمن  ال  متخلف،  مجتمع 
التي  الطريقة  هي  فما  معلومات. 
يــتــم بــهــا اخــتــيــار الــــــــوزراء؟ وهي 
مــن اصــعــب الـــقـــرارات فــي اختيار 
اريد  ال  انــا  فكرة  وعلى  الحكومة. 
الــدخــول فــي الــســيــاســة، فــأنــا غير 
مـــرشـــح ألي مــنــصــب، ال اريـــــد اي 
مـــنـــصـــب، وارفـــــــض اي مــنــصــب – 
ان اهـــم مــوضــوع فــي الـــــوزارة هو 
اخــتــيــار الـــــوزارة، فـــاذا اردنــــا مثال 
طبخ اكــلــة معينة البــد مــن وجود 
مكونات يتم اختيارها بشكل جيد 
لــتــصــنــع هـــذه الــطــبــخــة، فــلــو كنت 
واللحمة  العالم  في  اعظم طباخة 
خربانة فستخرب الطبخة. اذن لو 
جئنا للوزارة وكيف تختار الحكومة وزاراتها يجب ان 
يكون هناك مركز معلومات يعطيها من تختار، ونحن 

اليوم ليس لدينا قاعدة ?Whose? Who من هو؟
• كيف يختارون اذن؟

ــــ مــن خــالل زيـــارة ديــوانــيــتــهــم، ومــن خــالل سماعهم 
بأسماء االشخاص ورؤيتهم او الن الشخص الفالني 
رشح هذا او ذاك.. فدائما تسمعني هذا الوزير محسوب 
على رئيس مجلس النواب، وهذا محسوب على وزير 
الــداخــلــيــة، وذاك مــحــســوب عــلــى الــشــيــخ الــفــالنــي.. اذن 
عملية االختيار تمت وفقا لالعراف الطائفية او القبلية 
وبالتالي  وتــوازنــات سياسية،  على حسابات  بناء  او 
فـــال يــمــكــن لــلــحــكــومــة مــهــمــا كـــانـــت اهـــدافـــهـــا نــبــيــلــة او 
ليست  الخلطة  الن  اليها  تصل  ان  ممتازة  تطلعاتها 
لالدارة  يــأتــي  عــنــدمــا  االمــيــركــي  فــالــرئــيــس  منسجمة، 
اي  االميركية،  االدارة  بــل  االميركية  الحكومة  يقول  ال 
الرئيس  يأتي  وعندما  عمل  فريق  فيها  يكون  االدارة 
يخرج كل موظفي االدارة السابقة ويحضر مدراءه معه 
الربــع ســنــوات يــديــرون البلد بطريقة تمثل افــكــار هذا 
الرئيس، اذا فكري اشتراكي وُيفرض علي وزير اقتصاد 
رأسمالي اذن سياستي االشتراكية لن تمشي، يجب ان 
يختار رئيس الوزراء وزراءه وفقا ملخطط تنموي لديه، 
الـــوزراء فيه مربوط  امــا نحن ففي بلد متخلف رئيس 
ارادتــه وتصرفاته، فمهما  التي تقيد  الحبال  بعشرات 

كانت تطلعاته فلن ينجح.
ـــحـــكـــومـــة من  • أبـــــــوطـــــــارق.. ملـــــــاذا تــــخــــاف ال
النواب  بــالــفــعــل  االســـتـــجـــواب وتـــتـــوتـــر؟ وهــــل 
فتستفز  الفساد  تكشف  ملفات سرية  لديهم 

الحكومة بها؟
الــوزراء يتعرضون لالستجواب ويواجهون  اليوم  ــ 
احــــدى ثـــالث حــــاالت، امـــا انـــه غــيــر قــــادر عــلــى الوقوف 
املفوهني من اعضاء املجلس،  على املنصة والــرد على 
وبالتالي ينسحب او يستقيل او يرضى بطلبات النواب 
ويخلص املوضوع، او وزير آخر عليه مماسك، فيعرف 
والوزير  ويتبهدل،  يسلخوه  رح  املنصة  اذا صعد  انــه 
اآلخر ال مماسك عليه، ولديه القدرة على صعود املنصة 
ولكن رئيس الحكومة ال يريد، وهذا مثال ما حصل مع 
السنعوسي او بدر الحميضي او اكثر من وزير لديهم 
االستجواب،  مـــحـــاور  تــفــنــد  الــتــي  واآلراء  الــحــجــج  كـــل 
لكن كما قيل وحسب معلوماتي، غير املتأكد منها، أن 
رئيس الــوزراء طلب من احد الــوزراء عدم الصعود إلى 

املنصة.
يــرفــض رئيس  ملــــاذا  نــتــســاءل  هـــذا يجعلنا   •
الــــوزراء صــعــود وزيـــره الـــذي يملك الحجة الى 

املنصة؟..
ــ ألنه ليس لدينا خطة كوزارة، وهل نتصدى للفساد 
ونمشي في الطريق املستقيم، واألهم اليوجد للحكومة 
شيخ  يرأسها  التي  الحكومة  فستبقى  يمثلها،  حــزب 

قف بالدور وعندما يعرف اني كويتي مثله يخجل، أنا 
اريد ان اعطي احتراما للبنطلون، فالذي يلبسه ليس 

اقل منك يا مواطن قد يكون احسن منك.
• تقول منذ سنتني قطعت دشاديشك، وأنت 
في عام ١٩٩٦ كتبت تنتقد هذا 
وتعلق  منه  وتسخر  الــلــبــاس 
عليه اذن ملاذا هذه االنتفاضة 

جاءت متأخرة؟
البنطلون  الــــبــــس  كـــنـــت  ــــــ 
عندما كنت موظفا في البنك، 
فأحسست  الـــــــخـــــــارج  وفــــــــي 
انـــــي اغــــلــــط لـــيـــس فـــقـــط على 
واذا  االنـــــســـــانـــــي،  الـــصـــعـــيـــد 
كــنــت ال تــلــبــس هـــذا الــــزي في 
ولو  فــيــه،  الــخــارج وتستحي 
كــنــت فـــخـــورًا بـــه فــألــبــســه في 
كــل مــكــان، وطــاملــا انــك خلعته 
تعيش  انـــــــــك  يــــعــــنــــي  فــــــهــــــذا 
الــحــيــاة بــطــريــقــة خــاطــئــة، اذًا 
ملـــاذا اعــيــش هـــذه الــحــيــاة في 
البس  ان  فــــقــــررت  خـــطـــئـــهـــا؟ 

البدلة في الداخل والخارج.
• أال ينتقدك اصحابك؟

فهم  يــــســــتــــطــــيــــعــــون،  ال  ـــــــ  ـ
يعرفون ان لساني طويل.

• فكرة ما تكتبه ووقت ومكان كتابته، فكيف 
يتوفر الجو لك لتستوحي وتكتب؟

ــ ال شك ان الكتابة تحتاج الى جو مناسب 

وهذا الجو يوجد في بيتي، ومشكلتي ال تكمن في 
امــر، وهو  املــقــال بــل فــي النشر، فانا مّصر على  كتابة 
ان اكتب في «القبس»، فدائما لدي افكار اريد كتابتها، 
وهــي اكــثــر بكثير مــن قـــدرة الــجــريــدة فــي ان تنشر لي 
مقاال واحــدا، في السابق كان لدي مخرج في الصفحة 
االخـــيـــرة، فــكــانــت مخصصة الحـــد الــكــتــاب يــنــزل فيها 
حتى عشرين مقاال، فكنت اجمع طوال االسبوع مقاالتي 
وأضــع العشرين مقاال فــي االســتــراحــة االخــيــرة، وهذا 
ادارة التحرير تغيير هذه  كان يريحني، بعدها قررت 
ان  لكل كاتب، والحقيقة  الصفحة ووضــع مقال واحــد 
ما يوقفني عن االفكار هو ارهاق يدي وظهري، وليس 
االرهاق الفكري، ولدي دائما افكار وليست بالضرورة 

ان تكون جيدة، ولكنها افكار ملقاالت.
• في مقاالتك التي اطلعت على بعضها فانها 

تصلح ملشاهد كوميدية!
ــ ال ادري، انا ال ارى هذه االمور قد ترينها انت ككاتبة 

او ناقدة او قارئة.
• مــثــال فـــي احــــد مــقــاالتــك تــكــلــمــت عـــن الواح 
الشوكوالتة التي اشترى والدك صناديق كثيرة 
للقارئ  منها، ووضعها في غرفتك وصــورت 
مشهدا كيف بدأت تلتهمها، وكيف وقعت كلها 

متناثرة؟ وانت غارق في وسطها تأكلها.
ـــــ نــعــم هــــذه الــقــصــة لــطــيــفــة جــــدا، مــــرت فـــي حياتي، 
فانا  االســلــوب،  لهذا  ادري بامتالكي  انــي ال  والحقيقة 
اصال ال اعتبر نفسي اني كاتب محترف ولدي اسلوب، 
بـــل كــتــابــاتــي هـــي انـــعـــكـــاس لــحــيــاتــي الــبــســيــطــة التي 
اعيشها، وحتى عندما اسافر ففي كل مكان لي قصة، 
للفندق للعشاء فقط، بل تحصل معي  ادخــل  فمثال ال 

قــصــص، ويــجــوز ان خــيــال الطفل 
فـــــي داخـــــلـــــي يـــضـــيـــف عــــلــــى هذه 
منها  ويــعــمــل  تفاصيل  الــقــصــص 
دراما، وفضولي للمعرفة يدفعني 
ودائما  كـــثـــيـــرة،  بـــأمـــور  لـــلـــتـــورط 
يــا أخـــي كيف  يسألني اصــحــابــي 
تحدث معك هذه القصص ونحن 
ال؟ واالمـــــر اآلخــــر انـــي دائـــمـــا ارى 
فلوسا على االرض خمسني فلسا 
ومــائــة فلس ال احــد يــراهــا غيري، 
فلدي مالحظة ال يمتلكها االنسان 
العادي، وهي من اعطاني هذا الكم 
الكبير من االفكار التي اصبها في 

مقاالتي.
• انت رجل اعمال عملت 

فـــي املـــصـــارف واالعـــمـــال الــتــجــاريــة، لــكــن من 
شجعك على الكتابة؟

ـــ طـــول عــمــري تــاجــر، مــنــذ كـــان عــمــري تــســع سنوات  ـ
والذي شجعني على الكتابة هو نشأتي في بيت يقرأ، 
الجد واالب والعم لديهم مطبوعات وكتب تأتيهم من 
املتوسطة،  الطبقة  مــن  تجارية  اســرتــي  وايــضــا  مصر، 
ولديها الرغبة في القراءة، فمن اكثر االشياء التي ادين 
بها لجدي ووالدي اني نشأت في بيت يهتم بالتجارة 
الـــتـــي اســتــقــيــهــا مـــن القراءة  فــاملــعــلــومــات  ة،  ـــــقـــــراء وال
الكتاب  ملقاالت  قراءتي  وبعد  دفعتني الكتب،  والسفر 
وجــدت اشخاصا احسن مني وآخــريــن أســوأ مني، اذًا 
اكــون في املنتصف، واكتب واصبح افضل من  ملــاذا ال 

السيئني؟

  (  البقية على الصفحة ٣٩ ) 
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الطبطبائي 
يشعرني باألسى 

واألسف للمستوى 
املتخلف الذي 
وصلنا إليه في 

االختيار
 مّزقت 

دشاديشي 
ألصبح أكثر 

إنسانية بعيدا 
عن العنجهية 

والغرور

ال تــمـوتــي قـبـلـي يــا فــاطمة
أحـــمــد الـصـــراف:

تــســع سنوات،  عــمــره  كــان  مــنــذ  تــاجــر   ،١٩٧٤ عــام  بــيــروت  مــن جــامــعــة  االعــمــال  بـــادارة  مــجــاز   ،١٩٤٥ عــام  ولــد 
الخلج،  بــنــك  فــي  عــمــلــه  مــن خـــالل  كــانــت  فــي حــيــاتــه  لــتــحــول  ا ونــقــطــة  عــامــا،  االربـــعـــني  تــقــارب  املــصــرفــيــة  خــبــرتــه 
الصحافة  فــي  لــكــتــابــة  ا قــرر  قــعــيــة،  لــوا وا لــصــريــحــة  ا لــجــريــئــة  ا لــســفــر شــخــصــيــتــه  وا بــالــقــراءة  مــع شــغــفــه  لــذي شــكــل  ا
الساخرة،  لــجــريــئــة  ا بــتــفــاصــيــلــهــا  اآلخــريــن  لــســفــر ســتــفــيــد  وا لــقــراءة  ا مــن  يــســتــقــيــهــا  لــتــي  ا ملــعــلــومــات  ا عــنــدمــا وجــد 
لبلدي  ا فــي  تــجــري  كــثــيــرة  مـــور  ا عــلــى  يــوافــق  يــنــافــق وال  يــجــامــل وال  فــال  عــلــيــهــا،  رقــيــب  قــفــه جــريــئــة جــدا ال  مــوا
والغترة  الدشداشة  يرتدي  ال  املوقف،  عليه  يصعب  مما  العمل،  في  شركاءه  ينتقد  انه  حتى  وينتقدها،  فيكتب 
االجــتــمــاعــيــة ثرية  فــان حــيــاتــه  ذلــك  لــلــعــزاء،  ومــع  يــذهــب  لـــدواويـــن، وال  ا يـــزور  لــلــحــفــالت وال  يــذهــب  لــعــقــال، ال  وا

لــصــراف، وهــذا نادرا  ا لــبــيــتــه وضــعــه «أرمــة» كــتــب عــلــيــهــا أحــمــد وفــاطــمــة  ثــنــاء زيــارتــنــا  ا لــفــتــنــا  ، ومــا  ونــشــطــة جــدا
الكويتية. ئــل  لــعــوا ا تــفــعــلــه  مــا 

ملــخــتــلــفــة والقضايا  ا مــحــطــات حــيــاتــه  فــيــه  تــنــاولــنــا  لــســاعــة  ا مــن ســاعــة ونــصــف  أكــثــر  مــعــه  دام  فــي حــوار ســاخــن 
فالحوار  ازاءهـــا،  بــكــل شــفــافــيــة  تــه  لــخــاصــة وقــراءا ا ئـــه  وآرا نــظــره  مــبــديــا وجــهــات   لــدولــيــة،  وا ملــحــلــيــة  ا لــســيــاســيــة  ا

ينتهي. ال  خــاص  طــعــم  لــه  مــعــه 
الساخر  لــجــريء  ا لــكــاتــب  ا لــصــراف،  ا احــمــد  ملــعــروف  ا لــكــويــتــي  ا االعــمــال  ملــتــطــرف رجــل  ا ملــخــتــلــف  ا لــي  لــلــيــبــرا ا نــه  ا

االستراحة: هــذه  مــعــه  لــنــا  كــانــت  لــذي  ا

مــخــتــلــف مــتــطــرف بــادعــائــه الـجــهــل

QƒU âæH ÖM áüb
• من الحروب والوضع الساخن لننتقل الى اجواء اكثر تلطيفا، 

نعلم انك متزوج بلبنانية، فماذا علمتك من كلمات لبنانية؟
ـــــ مـــن االمـــــور الــتــي افــتــخــر بــهــا واســـعـــد فــيــهــا انـــي اتــأقــلــم مـــع كـــل الظروف 
لهجتي مصرية  املصريني  ومــع  اميركية  لهجتي  االميركان  مع  والبيئات، 
ومـــع الــلــبــنــانــيــني لــهــجــتــي لــبــنــانــيــة، بــالــتــالــي مـــع زوجـــتـــي اتــكــلــم باللهجة 

اللبنانية واتقنها فاتكلم في البيت ٧٠٪ كويتي و٣٠٪ لبناني.

• متى تزوجتها؟ وكيف؟
املــشــاريــع فــي حياتي  انــنــي دخــلــت بمئات  ــــ سنة ١٩٧٤ تزوجتها واعــتــقــد 
ومشروع زواجــي من فاطمة هو احسن مشروع عملته في كل حياتي، لقد 
التقيتها في الجامعة العربية في بيروت كانت تدرس معي في نفس الصف 

ادارة اعمال وهي من مدينة صور.

املــنــزل مكتوب  بــاب  اآلرمـــة على  املقاطعة لفتتني  • عفوا على 
عليها احمد وفاطمة الصراف؟

التي  الكويت  فــي  القليلة جــدا  البيوت  مــن  ــــ ُسئلنا كثيرا عنها وقــد نكون 
عليها هكذا آرمة، ومنذ البداية قلت لك انا انسان مختلف وارى ان زوجتي 
تمتلك هــذا البيت اكــثــر مما امتلكه انـــا، وحــتــى انــي ال اقـــول جــوانــا ابنتي 
بل ابنتنا واسم جوانا االسم الوحيد لبنت كويتية وهو مشتق من جون 

يوحنا وهو اسم مسيحي.

• كيف تقبل اهلك في ذلك الوقت زواجك بلبنانية وليست كما 
تجري العادة بالزواج من االقارب؟

ــ انا انسان مستقل برأيي منذ كان عمري ست عشرة سنة، وكانت تصرفاتي 
االرض،  بانني شقي جــدا وشــاقــق  يعتقدان  كانا  والـــدي  ان  مستقلة حتى 
ادخن واشــرب وانا كنت ابعد عن هذه االمــور وربما لجرأتي وحركتي من 
دون توقف اتهموني بذلك، اختالفي جعلني ال اتزوج بالطريقة التقليدية 
فــي الكويت قبل اربــعــني ســنــة، بــل اخــتــرت شريكة حــيــاة تبقى معي طوال 
عمري وصدفة دراستي ووجودي في لبنان جعلتني ارتبط بفاطمة، التقينا 
وذهبت بكل وقاحة وكلمت اهلها وقلت لهم اما ان تشرفوني او تذهبوا الى 

اهلي للكويت وتتعرفوا علينا، وفعال حرصهم على ابنتهم جعلهم يأتون 
فوافقوا وتزوجنا،  اهلي وتعرفوا عليهم  ويــرون  فيها  للكويت ويسكنون 

لقد احببتها كثيرا فهي مختلفة جدا.

• ماذا احببت في فاطمة من صفات ومزايا؟
انها عاطفية  الجواب  السيئة فيها يكون اسهل،  ــ لو سألتني ما الصفات 
زيـــادة عــن الــلــزوم وانـــا طفلها تهتم بــي اهتماما غير عـــادي ونــحــن نكمل 
وجوهرت،  قبل  مــن  بكثير  اجــمــل  اصبحت  بانها  اعتقد  والــيــوم  بعضنا، 
عندما بحثت عن صور العطيها لك للمقال واثناء رؤيتي لصورة قديمة لها 
اصبت بصدمة فلم تكن فاطمة حلوة كما هي حلوة االن، وفي هذا الوقت 
السابق على مقياس  بها كما كنت في  اتــزوج  ان  لو شفتها واردت  اليوم 

جمالها ملا تزوجتها.

• هل تسألها رأيها عندما تكتب مقاالتك؟
ــ نعم اسألها عندما تكون فاضية واطلب منها انطباعها، واحيانا اصاب 

بحيرة اذا كان املقال مقبوال فأسألها عنه فتقرأه وتعطيني تعليقها.

• هل تدخل املطبخ مع الزوجة وتطبخ؟
ــ من مزايا فاطمة منذ زواجنا اني ال اعرف شيئا عن شؤون البيت وبالنسبة 
لالكل فانا انسان سهل جدا وغريب من بني الكويتيني آكل اي شيء من دون 

تذمر.

• تطبخ لك اكالت لبنانية؟
ـــ االكــــل الــلــبــنــانــي قــد يــكــون الـــذ لــكــنــه مــتــعــب فــي الــتــحــضــيــر، وايــضــا االكل  ـ
الكويتي اكل بيئة بسيطة، فتعدد االلــوان واالكــالت في لبنان يعقد االكل، 
ولذا تجدينني منسجما مع االكل البسيط في بيئتي اكثر من االكل اللبناني 

وايضا االكل اللبناني يبيت وانا احب االكل الطازج.

• ثمرة حبكما كم انتجت من االوالد؟
ــ تمنيت ان يكون لدينا اوالد اكثر، لكنني اعتبر ان تربية االوالد مسؤولية، 
اول يوم  فــي  أنني  االوالد وقــد تستغربني  مــن  قليال  عــددا  انجبنا  وبالتالي 
زواجنا قلت لها اذا لم تنجبي لي اوالدا فسأكون مبسوطا، لسبب اني اقلق 

واتعذب مع شقاء ابني فال تعتقدي أنك اذا لم تنجبي لي ولدا سأتزوج بأخرى، 
فاستغربت فاطمة هذا الكالم.. اليوم لدينا جوانا وطارق ومحمد، والذي ميز 
جوانا وهي اول االوالد هدوءها الرهيب ال تشكي وال تبكي وال تضحك وكان 
عمرها حينذاك اكثر من سنة وفي احدى املرات احضرنا اكياسا بالستيكية 

وورقية من السوق وعندما سمعت اصوات االكياس اخذت تضحك.

• بماذا يشبهك اوالدك؟
ــــ ابــنــاؤنــا غير عــاديــني ومــمــيــزون.. تعمل جــوانــا فــي بنك الخليج ومحمد 
اشتغل في بنك الخليج بعد اربعني سنة، في الشهر نفسه من تاريخ عملي 
في البنك، ونقطة التحول في حياتي كانت عملي في بنك الخليج باالضافة 
الى القراءة في البيت هما شكال حياتي وعمال احمد الصراف، عملت في 
واللبنانيني  واالنكليز  الهنود  بني  املوظف  الكويتي  الوحيد  وكنت  البنك 
كلهم بال استثناء كانوا احسن مني وافهم مني وعلموني، فبدأت اصبح 
البلد  اهــل  فالعنجهية ونــحــن  الــكــويــتــي،  مــع غير  اكــثــر  انــســانــا متسامحا 

واحسن من غيرنا اصبحت معتدلة عندي.

• ماذا عن مزاملة السيد يعقوب الجوعان؟
ــــ هــو اكثر انــســان اثــر فــي حياتي، هــو مــدرســي فــي البنك، هــو مــن وظفني، 
كـــان هــو املــديــر وانـــا مــوظــف اخـــر درجـــة الــســلــم بــعــدي الـــفـــراش، واهــتــم بي 
اريد  ازال جاهال  وال  واملعرفة  العمل  بحب  فكنت شغوفا  البنك  في  كثيرا 
التعلم، يعقوب هو صديقي مع فارق السن البسيط بيننا، فهو اكبر مني 
واصبحنا شركاء ونسافر مع بعضنا فتطورت عالقتنا واصبح صديقي 
وشريكي ورفيق السفر وال ازال لليوم اراه واستمتع بجلساته واعتقد انه 
من القلة الكويتيني الحكماء التي بقيت عنده القناعة وعزة النفس والكرم 
املدة  الحكم عليه لسببني طول  اربعا واربعني سنة استطيع  لقد عاشرته 

وقدرتي على املالحظة.

• ماذا تسمع من اغان؟
الغربية  للموسيقى  لكن عندما استمع  بـــاالرواح  بالتقمص وال  أؤمــن  ــ ال 

ارتاح.

(تصوير: عبدالسالم جديد)

فاطمة: أحمد طفلي املدلل.. أحب صلعته وارتجف من صراحته مع الناس

• أحـــمــد الـصـــراف: املجتمع الغربي أكثر أخالقية وشرفا من مجتمعاتنا كافة.. والحجاب جواز سفر القتراف املوبقات


