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حديث الذكريات

إعداد  :سعود الديحاني

« والدي كان مسؤوال عن توزيع املواد التموينية سنة البطاقة »

سليمان التركيت :حصلت على بعثة علمية في إيطاليا عام 1963
ثم تحولت إلى بريطانيا وكانت دراستي في مجال البتروكيماويات
نحن اليوم مع احد طلبة ثانوية الشويخ الذين حلق
بهم ركب العلم فحلت ركابهم في ايطاليا ثم بريطانيا
بعدها عملت شركة االسمدة البتروكيماوية ،يحدثنا
ع��ن ح�ي��ات��ه ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ل�ي�ئ��ة ب��االن �ج��ازات ،وع�م�ل��ه في
منطقة الشعيبة ،احاديث شيقة ومتنوعة نقف فيها
مع سليمان التركيت يتخللها الحديث عن سيرة والده
فلنترك له ذلك:
والدت� ��ي ك��ان��ت ف��ي امل �ي��دان فريج
الرومي ثم انتقلنا ال��ى املطبة سنة
 1947وف ��ري ��ج ال ��روم ��ي اي مسقف
ال ��روم ��ي ث ��م م �س �ق��ف ال �ت��رك �ي��ت م��ا
حسني ثم مسقف القطامي وخوالي
ه � ��م اب� � �ن � ��اء م � ��ا ح� �س ��ني ال �ت ��رك �ي ��ت
وعائلتنا ه��م ع��ائ�ل��ة ع�ل��م ومشايخ
ون�ح��ن ننتمي ال��ى التابعي سعيد
ب ��ن م� �خ ��زوم ،ان ��ا ادرك � ��ت ج ��دي ما
ح � �س ��ني ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه وم � � ��ا ح �س��ني
محمد ،وال��دت��ي توفيت سنة 1998
وه��ي ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ختمت ال�ق��رآن
وع � �م � ��ره � ��ا  8س � � �ن� � ��وات ع � �ن� ��د اح� ��د
املطوعات وال ادري من هي قد تكون
بنت اس�ن��ان وج��دي ف��ي ذل��ك الوقت
م��ن ف��رح�ت��ه ف��ي ان�ه��ا ختمت ال�ق��رآن
اه � ��دى ل �ه��ا م��اك �ي �ن��ة خ �ي��اط��ة وه��ي
ت �ع��ادل س �ي��ارة ف��ي ذل��ك ال��وق��ت وق��د
اح�ت�ف�ظ��ت ب�ه��ا وال��دت��ي ح�ت��ى ال�ع��ام
 1960و 40س�ن��ة ظ�ل��ت ع�ن��ده��ا ه��ذه
املاكينة ،وعندي خالة رقية معمرة
وه � ��ي م� ��وج� ��ودة وه � ��ي ت� �ق ��ول ان �ه��ا
يوم كانت صغيرة كانت تلعب فمر
موكب الشيخ سالم املبارك فذهبت
م��ع االط �ف��ال وس�ل�م��ت ع�ل�ي��ه وج��دي
م��ا ح�س��ني ال�ع�ب��دال�ل��ه ض��رب�ه��ا ق��ال
مل ��اذا ت�س�ل�م��ني ع�ل��ى ال��رج ��ال ون�ح��ن
من منطقة امليدان انتقلنا الى بيت
الحفرة والسيل كان يصب في حفرة
في هذا الفريج لذا سمي في الحفرة،
والحفر التي كانت في الكويت في
املاضي لها اهمية من ناحية حفظ
املاء بدل املجاري اليوم مياه االمطار
ن�ح��ن اخ��ذن��ا ب�ي�ت��ا ب�ج��ان��ب ال�ح�ف��رة
وعندما تنزل االمطار يكون الجليب
مثل «الفلتر» حيث ان املاء يكون فيه
عذبا والجليب هو في بيتنا وكان
ال �ج �ي��ران ي ��أت ��ون ك ��ل م ��ن م �ع��ه ان ��اء
«ج � ��در» ي ��أخ ��ذون م ��اء م ��ن جليبنا
ألنه ماء حلو وقد اخذنا سنينا في
ه��ذا البيت ثم اشترينا نصف بيت
بوحمد ونحن اشتريناه سنة .1949

أم محمد
يوم اشترينا نصف بيت بوحمد
ك ��ان ��ت ج ��ارت� �ن ��ا ام م �ح �م��د ف��اط �م��ة
الحسينان وهي ابناؤها خالد والد
العبي الكرة حمد وسعود ومحمد
وبنت نحن يوم سكنا كانت كبيرة
في السن وهي مرضعة امللك سعود
ي � � ��وم ك � � ��ان امل � �ل� ��ك ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ف��ي
الكويت.
كان يأتيها كل شهر  50رياال من
امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ع��ن ط��ري��ق وك�ي�ل��ه ف��ي ال�ك��وي��ت فهد
النفيسي وهي تصدق منها تعطي
اوالده � � � ��ا وت � �ق� ��وم ب �ت��وف �ي��ر ل�ب�ع��ض
مساجد امل��اء حيث ت��أم��ر ب��اع��ة امل��اء
في الكويت وتقول «اذهبوا للمسجد
فان وكذلك املسجد الفاني».

الدراسة
ك� � ��ان� � ��ت ع� � �ن � ��دن � ��ا ف� � � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت
دراس � ��ة اس �م �ه��ا ال ��روض ��ة ال �ت��ي هي
ال �ب �س �ت��ان س �ن��ة  1945ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
جبلة وناظرها هو عقاب الخطيب
وتسمى ال��روض��ة القبلية واتممت
ب �ه��ا س �ن �ت��ني وب� �ه ��ا م � ��واد دراس� �ي ��ة
وه ��ي ف �ت��رة ال�ص�ب��اح�ي��ة ث��م انتقلنا
ال ��ى امل ��درس ��ة ال �ش��رق �ي��ة س �ن��ة 1948
ون � ��اظ � ��رن � ��ا اح� � �م � ��د زي � � ��ن ال� �س� �ق ��اف
واستمررت بها من  1948ال��ى سنة
 1955واملواد التي تدرس كانت مواد
دراسية عادية ومن الطاب الزماء
اذك ��ر ال�ش�ي��خ مشعل االح �م��د ووال��د
النائب محمد ما صالح املا ونحن
ف��ي ه��ذه امل��رح�ل��ة ت��م تطبيق علينا
ن �ظ��ام ل �ب��اس ال�ب�ن�ط�ل��ون والقميص
وكان ذلك سنة  1953والدراسة على
ف �ت��رت��ني ال �ص �ب��ح وال �ع �ص��ر وك��ان��ت
مناهج دراسية قوية.

• والدتي ختمت
القرآن وعمرها
 8سنوات
فأهداها جدي
ماكينة خياطة
• جارتنا أم محمد
أرضعت
امللك سعود
بن عبدالعزيز
• ّ
تغير لباسنا

الوزير السابق عبدالعزيز حسني مصافحا الشيخ عبدالله السالم رحمهما الله

تكريم وزير الشؤون مبارك العيار رحمه الله عام 1997

في احدى مناسبات عمله

مع وفد الشركة الصينية عام 1992

مكرما من جمعية مشرف

ع�ن��ده م�ح��ات للكنافة والحلويات
وه ��ي ص ��راح ��ة ك ��أن ال �ط��ال��ب ذاه ��ب
ل �ل��رح �ل��ة ب �ن �س �ب��ة ل �ل��داخ �ل��ي ع�م�ل�ي��ة
ت��رب��وي��ة ون �ش��اط��ات وي ��وم االرب �ع��اء
كنا نذهب الى اهلنا.

البعثة
كنت اري��د ان التحق ف��ي الجيش
ومل � ��ا س �م �ع��ت ان ه� �ن ��اك ب �ع �ث��ة ال ��ى
اي� �ط ��ال� �ي ��ا ف �ض �ل��ت اي� �ط ��ال� �ي ��ا ألن �ه��ا
دراس� ��ة واول م ��رة ت �ك��ون ب�ع�ث��ة ال��ى
اي �ط��ال �ي��ا ل ��دراس ��ة ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
وك� ��ان� ��ت وزارة امل ��ال� �ي ��ة ه� ��ي ال �ت��ي
تشرف على االم��ور النفطية وكانت
هناك فكرة لتنمية الثروة النفطية
ويكون هناك بدائل للنفط وافضل
ش � ��يء ص �ن��اع��ة ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
ع ��ن ط ��ري ��ق ال� �غ ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي ال ��ذي
ي� �ح ��رق ف �ي �ع �م��ل م �ص��ان��ع ل�ص�ن��اع��ة
االسمدة الكيماوية فوقع االختيار
على الشركة االيطالية فبعثنا الى
ايطاليا للدراسة ولكن صار خاف
م � ��ع ال � �ك � �ي� ��ؤس  KOCال � �ت� ��ي ك��ان��ت
م�ه�ي�م�ن��ة ع�ل�ي�ه��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا ف�ق��ال��وا
ن�ح��ن ن�ن�ق��ب ع�ل��ى ال�ن�ف��ط وت��ذه�ب��ون
الى ايطاليا لذا فسخ العقد وعملوا
شركة ثانية واطلقوا عليها شركة
االسمدة الكويتية ونحن ذهبنا الى
ايطاليا سنة كاملة قبل فسخ العقد
ون �ح��ن ك�ن��ا ع �ش��رة ط�ل�ب��ة وان ��ا كنت
رئيس املجموعة وقد قابلنا الشيخ
جابر االحمد ألنه كان رئيس املالية

الوالد

وق��د حثنا ع�ل��ى امل�ث��اب��رة وال��دراس��ة
وق � � ��ال ان � �ت� ��م ب � ��اك � ��ورة ال �ص �ن ��اع ��ات
الكيماوية في الكويت.

عليه وقال هذا شيء داخلي ليس لك
دخل فيه كان الشيخ عبدالله املبارك
شخصية قوية.

املبارك

بريطانيا

ك��ان ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك في
ذل��ك ال��وق��ت ه��و نائب االم�ي��ر وقائد
الجيش ورئيس االمن العام ،واذكر
يوم كنا في ثانوية الشويخ كان له
مواقف طيبة اذك��ر منها ك��ان هناك
م�ه��رج��ان ف��ي ث��ان��وي��ة ال�ش��وي��خ ومن
ضمن البرنامج هناك تمثيلية اي
فقرة معركة مع اسرائيل وان العرب
تهاجم وتقاتل وتهزمهم وك��ان في
سنة  1955وكان املعتمد البريطاني
ح��اض��را ف��زع��ل وق��ال ه��ذا ي��دع��و الى
االش �م �ئ��زاز وال ن�ق�ب��ل ف��ي ذل ��ك ف��رد

ع �م �ل��وا ش��رك��ة ج ��دي ��دة ت�م�ل��ك بها
ش��رك��ة الصناعات البتروكيماويات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة  60ف � ��ي امل � �ئ� ��ة وش� ��رك� ��اء
اجانب «غلف  20في املئة» وبيركت
بتروليوم  20في املئة وسميت شركة
االسمدة الكيماوية وقد ارسلونا الى
بريطانيا ودرسنا في كلية صناعية
وبعدها رجعنا الى الكويت  6اشهر
وك� ��ان ف ��ي س �ن��ة  1964وت��درب �ن��ا في
م ��رك ��ز  KOCوب� �ع ��ده ��ا ذه �ب �ن ��ا ال ��ى
اميركا مل��دة سنة عملنا ف��ي مصانع
الغلف للكيماويات سنة  1965بعد

عام 1960

ذل � ��ك رج �ع �ن��ا ل �ل �ك��وي��ت م � ��دة ط��وي �ل��ة
وك��ان��وا ينشئون امل�ص��ان��ع وب�ع��د ان
ج �ه��زت ب��دأن��ا ف��ي ال�ت�ش�غ�ي��ل االول ��ي
وب ��دأن ��ا ع�م�ل�ن��ا وق� ��د ع �ي �ن��ت م�ش��رف
عمليات حتى سنة  1969وف��ي اثناء
ذلك ذهبت الى بريطانيا سنة اجازة
دراس � �ي� ��ة وب �ع ��دم ��ا رج� �ع ��ت ت�س�ل�م��ت
التصدير سنة  1971الى غاية 1976
تدرجت في التصدير حتى اصبحت
ناظر عام التصدير بعد ذلك انتقلت
ال� ��ى ال� �ش ��ؤون االداري � � ��ة واس �ت �م��ررت
حتى سنة  1979بعدها سافرت الى
سويسرا اج��ازة دراس�ي��ة ال��ى جنيف
واخ � � � ��ذت م��اج �س �ت �ي��ر ادارة اع� �م ��ال
وبعدما رجعت عينت مديرا للبحوث
في الشركة وبعد سنة عينت مديرا
ع��ام��ا ل��وح��دة امل�ل��ح وال�ك�ل��وري��ن التي

ف��ي ال �ش��وي��خ ب�ع��ده��ا ان�ت�ق�ل��ت وح��دة
االس �م��دة وص ��رت م��دي��را ع��ام��ا وذل��ك
سنة  1982وسنة  1986عينت عضو
مجلس ادارة وترقيت ملساعد عضو
امل �ن �ت ��دب واس� �ت� �م ��ررت ل �غ��اي��ة 1995
وتقاعدت.

مجلة الكيمياء
مجلة الكيمياء هي مجلة تصدر
ع��ن ش��رك��ة وق��د سميت ب�ه��ذا االس��م
ن�س�ب��ة ال��ى ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات وه��ي
ت �ت��اب��ع ان �ش �ط��ة ال� �ش ��رك ��ة وم� �ق ��االت
اجتماعية.

مشاكل
ل��م ت�ك��ن امل �ص��ان��ع ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت
اتوماتيكية ب��ل اغلبها ي��دوي تأخذ

جهدا ذهنيا وعضليا ام��ا االن كلها
كمبيوتر ب��االول ،ك��ان تعبا وتصير
م�ش��اك��ل ألن ط��ري�ق��ة ال�ت�ح�ك��م صعبة
ت��أخ��ذ ج�ه��دا عضليا ول��م يكن هناك
اه�ت�م��ام ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة وات��ذك��ر ان قرية
ال �ش �ع �ي �ب��ة ف ��ي ذل � ��ك ال ��وق ��ت ل ��م ت�ك��ن
ق��د ازي �ل��ت وه��ي ق��ري�ب��ة وك ��ان عندنا
م�ص�ن��ع ح��ام��ض ال�ك�ب��ري�ت�ي��ك وي �ن��زل
الرذاذ الذي يسمى االمطار الحمضية
وال � �ن ��اس ك ��ان ��ت ت �ن ��ام ف ��ي ال �س �ط��وح
ف� �ي� �ن ��زل ع �ل �ي �ه��م ي �ص �ي��ب م��اب �س �ه��م
بالحروق فتنقطع واذك��ر انني كنت
مشرفا على وردية الليل واتصل علي
ض��اب��ط امل �خ �ف��ر وق� ��ال اغ �ل��ق امل�ص�ن��ع
وق��د وج��ه ال��ي تهديدا وفعا اغلقنا
املصنع وك��ان سنة  1967وبعد ذلك
اغلق املصنع ألنهم تضرروا ...وقرية
الشعيبة كانت مأهولة وبها مساجد
ومستوصف وسوق وناس ساكنون
بها قرية جميلة.

الغنم
وايضا كان هناك راعي غنم ذهب
ال� ��ى ال �ن �ف��اي��ات وك � ��ان ف �ي �ه��ا س �م��اد
اليوريا وهو سام وب��ارد ف��إذا اكلوا
م �ن��ه ع �ط �ش��وا واك� �ل ��وا زي � ��ادة ون�ف��ق
قطيع ال�غ�ن��م وج ��اء ي��ري��د تعويضا
من الشركة.

مشرف
في ايطاليا سنة 1964

ات � �ص � �ل� ��ت ع � �ل� ��ي ادارة ج �م �ع �ي��ة
م�ش��رف ألج��ل ان اك ��ون م��دي��را عاما

عند مجسم الكرة االرضية عام 1955

فعا اشتغلت مديرا عاما ملدة ثاث
سنوات والعمل فيها متعب بخاف
القطاع النفطي القائم على اسس.

الصينية
شركة الصينية شركة مشتركة
من ثاث دول وتم اختيارها وهي
ال� �ص ��ني وت ��ون ��س وال� �ك ��وي ��ت وه��ي
م�ق�س�م��ة  40ف��ي امل �ئ��ة ل�ل�ص��ني و30
ف ��ي امل� �ئ ��ة ل �ل �ك��وي��ت و 30ف ��ي امل �ئ��ة
لتونس ...الكويت ت��زود الصني في
االم��وم�ي��ا الن �ت��اج االس �م��دة املركبة
وتونس تزود بحامض الفسفوري
واملصانع ف��ي الصني وبقية امل��واد
وان� ��ا ك �ن��ت ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي��س مجلس
االدارة وم �ق��ره��ا ال �ص��ني وم�ج�ل��س
االدارة يجتمع اربع مرات في السنة
مرة في تونس واخرى في الكويت
ومرتان في الصني ،وكذلك اشرفت
ع�ل��ى ن ��ادي ب��وب�ي��ان ال ��ذي يختص
في العاملني في البتروكيماويات
وك � �ن� ��ت رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��ادي
وكذلك كنت في اللجنة التأسيسية
للنادي.

الوالد
ال� � � ��وال� � � ��د ك � � � ��ان ي � �س � �م� ��ى م �ح �م��د
البحريني ألنه ذهب للبحرين وهو
صغير  13س�ن��ة واف�ت�ت��ح ل��ه متجرا
وج � ��دي م ��ا ح �س��ني ال �ع �ب��دال �ل��ه هو
خ��ال��ه واع �ط��اه رأس م��ال وع�م��ل في
ف�ص��ل ال�ش�ت��اء ف��ي ال��دك��ان «امل�ت�ج��ر»
ام��ا ف��ي ال�ص�ي��ف ك��ان ي��دخ��ل البحر
وبعدما بلغ عمره عشرين استدعاه
ج��دي وزوج ��ه اب�ن�ت��ه ال�ت��ي ه��ي ام��ي
وع�ن��دم��ا ق��دم ال�ك��وي��ت اف�ت�ت��ح ايضا
متجرا «دك��ان» وك��ان سنة البطاقة
اي� ��ام ال �ح��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان
ي � ��وزع امل � � ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة ألن ك��ان
ه �ن��اك ن �ق��اط ل �ل �ت��وزي��ع ال ��وال ��د ك��ان
مسك اح��دى ه��ذه النقاط ث��م عندما
ص��ارت  KOCسنة  1949وت��م بناء
املستشفى االميري اخذ يورد بيضا
ودجاجا للشركة والصحة وهو كان
ي �ش �ت��ري م��ن ال �س��وق امل �ح �ل��ي ع�ن��ده
ص�ب�ي��ان وي�ج�م�ع��ون ل��ه ف��ي ال�س��وق
امل �ح �ل ��ي ث� ��م اخ � ��ذ ي� � ��ورد م� ��ن اي � ��ران
وك ��ان ي��أت��ي ف��ي ص �ن��ادي��ق وب�ع��دم��ا
ع �م��ل ال�ح�م�ي�ض��ي م��زرع��ة ال��دواج��ن
ترك والدي هذا العمل ...وكان يأتي
الوالد في دكانه صالح شهاب وهو
درس في البحرين.

الزواج
تزوجت سنة  1972وتأخرت في
ال� � ��زواج وال �ح �م��د ل �ل��ه ع �ن��دي ث��اث��ة
اوالد وثاث بنات والحمد لله كلهم
متزوجون.

الشويخ
حني انتقلنا الى ثانوية الشويخ
ك��ان��ت ه �ن��اك ن �ق��اط ت �ج �م��ع ت��أت�ي�ن��ا
ب � ��اص � ��ات وت� �ن� �ق� �ل� �ن ��ا ال � � ��ى ث ��ان ��وي ��ة
الشويخ وه��ي نقاط متفرقة مقابل
امل��درس��ة ال�ش��رق�ي��ة وب �ع��ض مناطق
ال�ك��وي��ت ال��داخ�ل�ي��ة وال�ط��ري��ق محاذ
ل �ل �ب �ح��ر ح� �ت ��ى ن� �ص ��ل ال � ��ى ث��ان��وي��ة
ال�ش��وي��خ وك��ان نحو  15ب��اص��ا وقد
ت �خ �ل��ل ف �ت��رة دراس� �ت ��ي ف ��ي ث��ان��وي��ة
ال� �ش ��وي ��خ ان � ��ي س �ك �ن��ت ف ��ي ال �س �ك��ن
ال ��داخ � �ل ��ي وه � ��و ن� �ظ ��ام ك � ��ان ج �ي��دا
وال �ك��وي��ت ك��ان��ت س �ب��اق��ة ف ��ي كثير
م��ن امل�ج��االت وك��ان السكن الطابي
متوافرا فيه الوجبات الغذائية من
ري��وق وغ��داء وع�ش��اء وه��ي وجبات
ف ��اخ ��رة وامل �ت �ع �ه��د ل �ه��ذه ال��وج �ب��ات
هو عدنان جبري وهو اول من كان

• بدأت دراستي
في الروضة
«البستان»
سنة 1945
• أتممت دراستي
«ماجستير» في
سويسرا سنة 1979

في الدراسة
من الدشداشة
إلى البنطلون
سنة 1953
ونحن في
املدرسة الشرقية
مع أحفاده

التركيت ونظرة لعدسة «الراي»

(تصوير علي السالم)

عنكاش
س �ف �ي �ن��ة ع �ن �ك��اش ه ��ي ل�ع�ب��دال�ل��ه
وال ��د ح�س��ني وام ��ام امل�ط�ب��ة  40سنة
ه��و امل��ا حسني العبدالله وق��د كان
ح��ري �ص��ا ف ��ي ت�ش�ج�ي��ع ألوالده في
شراء ما كان على ساحل البحر ألنه
كان عارفا وواعيا وعنده نظرة.

النجاح

مع سمو االمير الراحل جابر االحمد اثناء سفر بعثة ايطاليا عام 1963

مسجد املطبة

عوامل النجاح كثيرة ومن اهمها
امل �ث��اب��رة وات �ق ��ان ال�ع�م��ل وان ي�ك��ون
ال��رج��ل املناسب ف��ي امل�ك��ان املناسب
واذا اردت ال�ن�ج��اح ف��اب��د ان تكون
ال ��دراس ��ة وامل ��ؤه ��ات ف��ي تخصص
ال �ع �م��ل ن �ف �س��ه اي ال ت ��أت ��ي ب �م��دي��ر
ل �ش��رك��ة ص �ن��اع �ي��ة وه � ��و ت�خ�ص��ص
ادبي او لبورصة.

