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مقدمة

�إىل �أبنائي الأعزاء و�أفراد �أ�سرتي الكرمية التي �أكن لها  كل االحرتام
والتقدير و�إىل �أبناء هذا اجليل والذي توفرت له �سبل احلياة من كل الو�سائل
احلديثة وهي�أت له الدولة حفظها اهلل الو�سائل التعليمية يف جميع املراحل
وكذلك الطرق وو�سائل املوا�صالت احلديثة وو�سائل االت�صاالت بجميع �أنواعها 
 ،وهذا بدون �شك �أعطى لأبناء هذا اجليل الكثري من الثقافة واملعرفة ب�أمور
العامل يف زمن قيا�سي ب�سيط .
و�أنا بهذه املنا�سبة �أكتب �إىل �أبنائي ق�صة كفاحي يف احلياة من �أجل احل�صول
على لقمة العي�ش يف ظل حياة ال تتوفر فيها و�سائل املوا�صالت �أو االت�صاالت �أو
العلم �سوى ماتعلمناه من تعاليم الإ�سالم وتوجيهات الوالد رحمه اهلل  ،وعلى
كل من يقر�أ هذه الق�صة �أن يت�صور ما كان يف املا�ضي ويقارنه باحلا�ضر و�أن
ي�ضع يف االعتبار �أن قيم احلياة هي التم�سك بالعقيدة اال�سالمية وتطبيق
�شريعة اهلل التي تتمثل يف خمافة اهلل وحماربة ال�شيطان  ،وال�صدق يف القول
والعمل و�أهم هذه القيم هي ال�صالة .
و�أين �أنا�شد �أبنائي و�أفراد �أ�سرتي و�أبناء هذا اجليل باتباع هذه القيم مهما 
كانت احلياة وماحتتويه من و�سائل حديثة .
حممد ظافر دوا�س القحطاين
رجب 1418هـ
نوفمرب 1997م
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التربية والتوجيه

ي�سعدين �أن �أ�سجل تاريخ كفاحي يف هذه احلياة فقد ولدت يف �أ�سرة كانت
�أحوالها املادية ب�سيطة جد ًُا ومل يكن هناك تعليم  ،ولقد بد�أت م�شوار حياتي مع
والدي  ،رحمه اهلل  ،حيث كان مكافح ًا لرتبيتنا وملعي�شتنا  ،وكان ح�سن اخللق
و�أمين ًا يف عمله و�صدوق ًا يف تعامله  ،وكان يو�صينا  ،رحمه اهلل  ،بتقوى اهلل
واملحافظة على ال�صالة فمن حفظ ال�صالة حفظه اهلل من كل �سوء  ،وكان
يو�صينا بال�صدق يف التعامل  ،فمن �صدق �صدق اهلل معه و�ساعده ووجهه التوجيه
احل�سن  ،وكان يو�صينا بالأمانة فمن كان �أمين ًا يف تعامله مع الغري �أمنه اهلل من
كل �سوء  ،وكان يو�صينا مبحاربة ال�شيطان واالبتعاد عن �أعماله وجل�ساء ال�سوء
لأنهم �سيجرون الإن�سان �إىل الهاوية وكذلك حماربة هوى النف�س لأن النف�س 
�أمارة بال�سوء .
هكذا كانت بداية احلياة على ال�صالح والتقوى وخمافة اهلل �سبحانه وتعاىل
منذ الن�ش�أة وهلل احلمد .
بداية المشوار

لقد بد�أت م�شوار حياتي مع والدي حيث كان يعمل يف جتارة املوا�شي ونقل
املواد الغذائية من جميع مدن اململكة �إىل مدينة الريا�ض  ،وكنت �أرافقه يف
�سفره  ،وكان خالل ذلك حري� ًصا على �أداء ال�صالة �سواء منفرد ًا �أو يف جماعة
 ،وكان يدربنا على الأعمال وال�صرب والكفاح .
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وقد بد�أت حياتي معه يف �سفرات ق�صرية ل�صغر �سني وعندما �أمتمت الثامنة
من عمري طلب والدي من �صاحب �أغنام  ،يبيع فيها  وي�شرتي � ،أن �أ�سافر
معه من و�سط جند �إىل حوطة بني متيم التي تبعد عن الريا�ض حوايل 300
كيلومرت وذلك مقابل �أجرة مقدارها خم�سة رياالت تدفع بعد بيع الأغنام  ،وبعد
�أن و�صلنا �إىل حوطة بني متيم وبعد �أن باع �صاحب الأغنام �أغنامه و�أعطاين
الأجرة ومقدارها خم�سة رياالت  ،ثم ذهبت �إىل ال�سوق وا�شرتيت ب�شت بريالني
وا�شرتيت قهوة بريال واحد لأنها كانت من الأ�شياء النادرة يف ذلك الوقت ،
ووالدي كان حري� ًصا �أن يكون عنده قهوة  ،وبعد ذلك عدت �إىل �أهلي ما�شي ًا على
الأقدام يف خالل خم�سة �أيام و�أعطيت والدي القهوة وفرح بهذا كثري ًا و�أعطيته
الباقي وهو ريالني وكان هذا املبلغ يف ذلك الوقت �شيئ ًا طيب ًا  ،وقال يل والدي :
�سرتافقني يف �سفرات طويلة بعد ذلك مثل االح�ساء واجلنوب والغربية وم�شاوير
طويلة  ،وال�سفرات كانت متعبة وخميفة يف ذلك الوقت  ،وكان والدي دائم ًا
م�ستعد ًا ملحاربة من كان �سيعرت�ض طريقنا من الل�صو�ص وقطاع الطرق  ،قبل
�أن يكون هناك �أمن و�أمان  ،وكان يدربني على حمل ال�سالح .
ويف �إحدى ال�سفرات التي �أعتربها �أطول �سفره يل من موطن جند �إىل الكويت
ومن الكويت �إىل الإح�ساء ثم �إىل الريا�ض ثم �إىل الأهل بنجد .
وعند �سفرنا مرور ًا بالريا�ض رغب والدي يف بيع ناقة من �إبلنا للح�صول على
نقود �أثناء ال�سفر  ،فقال يل هل ت�ستطيع �أن جتل�س لوحدك حلني بيع الناقة ،
فقلت له � :أ�ستطيع ذلك �إذا عدمت قبل الليل � ،أما يف الليل ففيه الوحو�ش والدواب
�أخاف منها  ،وبالفعل توجه والدي وانتظرت عودته ولكنه ت�أخر  ،وعندما جاء
الليل �أح�ضرت الإبل وعقلتها و�سمعت �أ�صوات الذئاب تعوي يف اجلبال القريبة
مني  ،وعرفت �أن الذئاب �أرادت الهجوم علي حيث �أنها تعوي عند م�شاهدة
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فري�ستها وجل�ست على ظهر البعري وهو واقف و�أم�سيت عليه حتى ال�صباح  ،وبعد
ذلك �أطلقت الإبل لرتعى  ،وعند �شروق ال�شم�س ح�ضر والدي  ،وعندما �شاهدته
�أخذت �أبكي فقال يل ماذا يبكيك ؟ فقلت له خفت من الذئاب قال يل �أن الذئاب
مثل الكالب ال تخف منها  ،وطم�أنني قائ ًال  :ب�إمكانك الآن ال�سفر لوحدك .
كانت هذه الأعمال التي علمنى �إياها والدي بثت يف ال�شجاعة والتجربة ثم
�سافرنا �إىل الكويت و�أخذنا من الكويت حبوب و�سافرنا بها �إىل الإح�ساء ومنها 
�أخذنا متور و�أح�ضرناها �إىل الريا�ض بالإيجار ونقلنا �أطعمة للحكومة  ،وعندما 
�سلمنا �أطعمة احلكومة مل�ستودعاتها  ،عدنا �إىل الإح�ساء بعد �أن حملنا �شيئ ًا
بالإيجار و�شيئ ًا لأهلنا وعندما كنا بني الريا�ض واخلرج تركني والدي لوحدي
وذهب �إىل م�ستودع احلكومة لت�سليم احلمولة على �أن يعود يف اليوم التايل
فمكثت يف تلك الليلة لوحدي دون خوف وهلل احلمد  ،ثم �سافرنا �إىل �أهلنا يف
جند وكانت رحلتنا هذه �أكرث من �أربعة �أ�شهر وا�ستمرت الرحالت مع الوالد حتى
عام 1364هـ .
وال تفوتني الإ�شارة �إىل �أنني عملت �أي� ًضا يف بداية حياتي مع خايل يف جمع
احلطب واحل�شائ�ش ونقله على ظهور الإبل من جند �إىل الريا�ض  ،وذات مرة عندما 
حملنا الإبل �سلكنا طريق القديه  ،وكان طريق ًا جبلي ًا وعر ًا جد ًا  ،وعندما و�صلنا 
�إىل قمة اجلبل طارت على الإبل طيور من �سفح اجلبل  ،فجفلت الإبل وهربت بعيد ًا
 ،ثم عادت �إلينا وقد تناثرت �أحمالها  ،فعدنا مرة �أخرى �إىل جمع احل�شائ�ش ملدة
�أ�سبوع �آخر  ،ثم تابعنا ال�سفر بعزمية الرجال واجلد واالجتهاد والعمل ليل نهار ،
وبف�ضل اهلل حققنا عمل طيب وك�سبنا ثقة النا�س بنا واحلمد هلل .
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السنوات العجاف

وبعد ذلك جاء اجلفاف ومكثنا خم�س �سنوات بدون مطر وانت�شر املر�ض يف
احلالل والب�شر وهلكت معظم املوا�شي وفكر والدي يف ترك الرب والنزول �إىل
�أقرب مدينة  ،وكانت �أقرب مدينة هي املزاحمية وترك والدي �أخي عبد اهلل
الذي ي�صغرين ب�سنتني لرعاية الإبل وعددها ( )16ر�أ� ًسا وذهبنا �أنا ووالدي �إىل
املزاحمية وكان والدي يجمع من �أغنام �أهل املزاحمية وي�سرح فيها وي�أخذ على
الر�أ�س ن�صف ريال وكان هذا �شيئ ًا طيب ًا  ،خ�صو� ًصا عند زيادة عدد الأغنام
 ،وبعد �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع ح�ضر �أخي عبد اهلل بدون الإبل وكان يبدو
مري� ًضا ومتعب ًا ف�س�أله والدي عن الإبل فقال �إنها �ضاعت ومر�ضت �أنا باحل�صبة
و�أنه بحث عنها ومل يجدها وما ا�ستطاع احل�صول عليها  ،وقد ح�ضر للراحة
ثم يذهب للبحث عنها  ،فتناولنا الطعام وذهبنا �إىل الأماكن التي كانت ترتدد
عليها الإبل يف اجلله ونفود ال�سر بني الريا�ض والقويعية.
ويف ليلة من الليايل وجدنا جماعة يف رحلة قن�ص ،فقلت لأخي �سوف ننام
عند ه�ؤالء اجلماعة لعلهم �شاهدوا �إبلنا التي نبحث عنها  ،وعند و�صول رجال
الأمري �س�ألناهم عن الإبل قالوا نعم �إن هناك �إبل كثرية يف الرب وال ميكننا متييز
�إبلكم من الإبل التي نراها  ،وكان من ال�شئ الغريب بالن�سبة لنا �أننا وجدنا 
عندهم �صندوق يتكلم و�أخذنا نبحث يف ال�صندوق عن املتكلم فقالوا لنا �إن هذا
راديو وجل�سنا ن�سمع منه حتى �آخر الليل  ،ومن ثم رجعنا �إىل مطيتنا وزهابنا 
(طعامنا) فوجدنا �أن كلب ًا قد قطع مزهبنا و�أكل منه ونرث الباقي  ،ثم بتنا تلك
الليلة وعند ال�صباح قمنا بالتقاط ما نرثه الكلب عندما كان ي�سحب الوعاء الذي
كان فيه التمر ثم عدنا �أنا و�أخي �إىل والدنا وقلنا �أن الكالب �أكلت مزهبنا فقال
اخللف على اهلل .
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ثانيا
�سرية الكفاح والنجاح
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بداية العمل

بعد �أن �أو�ضحت يف اجلزء الأول عن كيفية الن�ش�أة والقيم واملبادئ التي تربيت
عليها وبعد �ضياع الإبل فكرت �أن �أبحث عن م�صدر رزق لأن والدي كان عليه
ديون بالإ�ضافة لكرب �سنه فقلت لوالدي « يجب �أن �أبحث عن عمل يف الريا�ض «
فقال والدي �أن العمل يف الريا�ض �شاق عليك ولكن ميكن �أن تعمل بالرب يف رعاية
املوا�شي فقلت لوالدي �أنا �أرغب العمل يف املدينة فقال توكل على اهلل واحفظ
الو�صية .
وهذه الو�صية هي تقوى اهلل واملحافظة على ال�صالة وال�صدق يف التعامل
والأمانة واالبتعاد عن �أعمال ال�شيطان ورفاق ال�سوء وحماربة النف�س لأن املدينة
بها مغريات قد تغريك بالطرق التي ال �أحب �أن تقع فيها ثم �سافرت �إىل الريا�ض 
عند �أحد �أقربائي « دليم بن جبار»  وعند مقابلته �س�ألني عن �سبب ح�ضوري
للريا�ض  و�أخربته ب�أين �أتيت �أبحث عن عمل فقال �إن العمل بالريا�ض  �شاق
يف �أعمال البناء ،وبالفعل وجدت العمل �شاق ًا و�أن املقاول «ابن قباع»  الي�أخذ
�أ�شخا� ًصا �ضعاف ًا �أو �صغار ال�سن  ،وكان ذلك يف �أوائل عام  1366هـ  تقريب ًا .
ثم بعد ذلك توجهت �إىل موقف �سيارات الأجرة للإح�ساء و�أبلغت �صاحب
�سيارة ب�أين �أرغب ال�سفر �إىل الإح�ساء و�أعطيته الأجرة وكان مبلغ ال �أتذكره
وكان ال�سفر عن طريق رماح وهو طريق �صعب وفيه طلعة وعندما و�صلنا الطلعة
نزل الركاب وكانت ال�سيارة تطلع وتنزل حتى و�صلت �إىل قمة اجلبل وبتنا قبل
رماح وعند ال�ساعة العا�شرة و�صلنا رماح  ،فنزل الركاب وذهبوا يف جماعات
وبقيت لوحدي جال� ًسا يف ظل ال�سيارة مع ال�سائق واملعاون ثم نام ال�سائق وقام
املعاون بتجهيز الأكل وقال يل املعاون :
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« ملاذا مل تذهب مع الركاب « فقلت له  :ال �أعرفهم فقال اجل�س معنا وعندما 
ا�ستيقظ ال�سائق �أبلغه املعاون فقال يل ال�سائق « تناول الطعام معنا « ومن ثم
وا�صلنا ال�سفر �إىل الإح�ساء وو�صلناها بعد خم�سة �أيام ل�صعوبة الطريق وتعطل
ال�سيارة �أحيانا 
وعندما و�صلنا الإح�ساء ذهبت لأختي وعندما �شاهدتني ظنت �أين بقية الأهل
لتخمينها ب�أن الأمرا�ض فتكت بنا ومل تكن تعرف عن �أخبارنا �شيئ ًا لعدم وجود
و�سائل ات�صال فقلت لها ب�أن الأهل بخري وطمنتها عليهم  ،و�أخربتها ب�أين ح�ضرت
للعمل بالظهران ومكثت عندها ثالثة �أو �أربعة �أيام ثم �أعطتني خم�سة رياالت
كانت عندي �شيئ ًا كثري ًا ا�شرتيت منها مالب�س للعمل وتوجهت �إىل الظهران ،
وكان بني الإح�ساء وبقيق مركز ي�سمى مركز اجلديده حمل �شركة الأ�سمنت الآن
 ،وعندما و�صلت املركز  ،كان الأوتوبي�س اخلا�ص ب�شركة �أرامكو ال يركبه �سوى
موظفو �أرامكو فقط �أو الذين يحملون الورقة احلمراء من احلكومة  ،وهي مبثابة
( بطاقة الأحوال الآن ) فمنعني رجال املركز من ركوب الأوتوبي�س لعدم حملي
الورقة احلمراء ومنت يف املركز وطلبت من م�سئول املركز �أن �أوا�صل �سفري
وعندما ت�أكد من حقيقة �أمري و�أين فع ًال ح�ضرت للعمل قام ب�إيقاف الأوتوبي�س 
فركبت معه �إىل بقيق وبحثت عن عمل فيها ولكني مل �أجد عمل ثم وا�صلت ال�سفر
�إىل الظهران وذهبت �إىل مكتب �أرامكو و�سمعت هناك عن �شخ�ص يدعى عبد
العزيز ال�صويغ وهو من الدمام فم�شيت على الأقدام من الظهران �إىل الدمام
وطلبت منه �أن يكتب �إ�سمي فقال يل يجب �أن تكون قد ا�شتغلت �سابق ًا يف �أرامكو
�أو معك ورقة من �أحد م�سئويل �أرامكو فقلت له لي�س معي ورقة وال �أعرف �أحد ًا
ثم ذهبت �إىل الظهران مرة �أخرى ووجدت مقاول يدعى عبد اهلل النعيمي
فانتقلت معه وكان عمله بني بقيق والظهران وهو (م�شروع �أنابيب ) مطروحة
على الأر�ض بني بقيق والظهران وترغب �أرامكو تغليفها بالقطران ومن ثم يحفر
لها بالأر�ض وتو�ضع يف احلفرة .
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وكان العمل مق�سم �إىل ثالثة �أق�سام الق�سم الأول يقوم بعملية احلفر والق�سم
الثاين لتنظيف الأنابيب من ال�صد�أ والق�سم الثالث وهو الأخطر يقوم بعمل
القطران وو�ضعه على الأنابيب ونظر ًا خلطورته كانت �أجرته تزيد عن الق�سمني
الآخرين  ،وكنت �أنا من اجلماعة الذين عملوا بالقطران وكان هذا العمل بال
�شك خطري وي�سبب حروق باليدين والرجلني وبقيت يف هذا العمل ملدة حوايل
�سنة وحلق بي �أخي عبد اهلل  ،فطلبت من املقاول �أن يلحق �أخي بالعمل معه
وفعال مت ذلك وعملت �سنة �أخري  ،وكنا ن�شرب املاء احلار بعد و�ضعه يف براميل
القطران بعد �إفراغها وبعد م�ضي �سنتني �أي يف عام 1368هـ  ق�صدت امل�شرف
الأمريكي الذي كان را�ضي ًا عما مل�سه فينا من ن�شاط وجد واجتهاد  ،فطلبت منه
�أن يكتب يل تو�صية للإلتحاق ب�شركة �أرامكو وفع ًال �أعطاين تو�صية ىل ولأخي
�أي� ًضا فالتحقنا  ب�شركة ارامكو يف 1368/1/11هـ   فذهبنا �إىل �إدارة �شئون
املوظفني ب�أرامكو فتم توجيهي للعمل بالظهران وتوجيه �أخي �إىل ر�أ�س تنورة.
فترة االستقرار

وبعد �سنتني انتقلت �أنا وجمموعة من ال�سعوديني للعمل بال�سكة احلديد و�صرت
�أعمل بال�سكة احلديد كعامل بالظهران وكان عملي غ�سيل املكائن بعد و�صولها 
من ر�أ�س تنورة يف �صناديق نقوم بتفكيكها وغ�سلها بالديزل ومن ثم تو�ضع على
الق�ضبان وكانت ال�سكة احلديد قد �أو�صلت خطها �إىل قبل �أبقيق ب�أربعني كيلومرت
وكانوا ميدون اخلط باملعدات والأخ�شاب واحلديد الدوامر وكنت �أ�شتغل ليل نهار
وتعجب مني الأمريكان ل�صربي على العمل بجد واجتهاد  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إين وهلل احلمد مل �أترك فر�ض من فرو�ض ال�صالة �إال وقمت ب�أداءه  ،طلبت
من امل�شرف الأمريكي �أن ي�سمح يل �أن �أ�صلي يف وقت ال�صالة وكنت �أحتدث
مع الأمريكان بوا�سطة مرتجم  ،وقد قلت لهم �أن الإ�سالم يو�صينا بال�صالة
قبل كل �شئ وتقوى اهلل واملعاملة احل�سنة وال�صدق والأمانة واالبتعاد عن �أعمال
ال�شيطان  ،ف�س�أل الأمريكي ماهي ؟ فقلت له ال داعي �أن �أقولها لأين �أعرفها فقال
الأمريكي نريد �أن نعرفها فقلت للمرتجم هي حلم اخلنزير والدخان وامل�سكرات
قصيت مع احلياة
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والأ�شياء التي يحرمها الإ�سالم فامل�سلم ال يقربها  ،وبعد ذلك كانوا �إذا �أح�ضروا
الطعام يح�ضروا يل طعام لي�س فيه هذه الأ�شياء و�صاروا يحرتمونني وي�صدقوين
يف كل ما �أقول بعد �أن �أدركوا �صدق قويل وعملي و�صاروا �أي� ًضا يعاملونني بخالف
ما يعاملون به الغري الذين يخالطونهم يف �أكلهم وال ي�ؤدوا ال�صالة كما �أنني كنت
ال�أ�شرب البيب�سي كوال وقالوا يل ب�أنه عادي ولي�س به كحول ولكن كنت �أخاف منه
ويف عام 1370هـ كان رم�ضان يف ف�صل ال�صيف ولقد و�صل خط ال�سكة
احلديد �إىل بعد الإح�ساء وكنا نح�ضر الأخ�شاب �إىل ر�أ�س اخلط و�أنا �صائم وكان
بع�ض زمالئي غري �صائمني باعتبارهم م�سافرين وكان الأمريكان يخففوا عني
العمل مع �إعطائي وقت �إ�ضايف وزيادة يف الراتب وي�سمحوا يل �أن �أجل�س بالعربة
املكيفة ويذهبوا �إىل العمل مع زمالئي الغري �صائمني  ،لقد �أخذ بع�ض زمالئي
ي�ستف�سروا من الأمريكان عن �سبب جلو�سي دون عمل فيقولوا لهم �أنه �صائم
ويكفي عليه ذلك  ،وكان راتبي يف ذلك الوقت هو  200ريال وتدرجت خالل �سنة
حتى و�صل راتبي �إىل  900ريال وهذا من توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل وحمافظتي
على الأمانة وال�صدق والعقيدة وال�صالة واجلد واالجتهاد وكنت ال �أعرف �شئ
عن الثقافة وكانوا يعلمونني ويدر�سوين اللغة ويجتهدون معي حتى عام  1371هـ
وو�صل راتبي من  900ريال �إىل  1600ريال بينما كان راتب زمالئي اليتعدى 400
ريال وهذا توفيق من اهلل  ،حيث حفظت و�صية والدي رحمه اهلل  ،الذي �أو�صاين
بال�صدق واملحافظة على ال�صالة والأمانة واجلد والإجتهاد والإبتعاد عن �أعمال
ال�شيطان  وهوى النف�س
وا�صلت عملي بال�سكة احلديد وتدرجت من عامل فرامل �إىل م�ساعد م�أمور ثم
�إىل م�أمورقطار حتى مفت�ش حركة ومفت�ش (�أ) حركة ومفت�ش قطار وتدرجت �إىل
�أن و�صلت مدير �شعبة �أعمال فرع ال�سكة احلديد بالريا�ض و�شغلت عدة �أعمال
وعدة وظائف وهذا توفيق من اهلل.
ومن البداية  كنت �أعمل و�أدر�س وتعلمت مباديء اللغة الإجنليزية ودر�ست يف
معاهد ارامكو اللغة ،وكذلك مبدر�سة الدمام الأوىل الإبتدائية وبالإ�ضافة �إىل
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ذلك �أح�ضرت معلم خا�ص يف البيت وح�صلت على دورة �أعمال من معهد ال�سكة
احلديد ودورات �أخرى ،و�شهادات تقديرية تعادل الثانوية .وحزت على ذلك  بعد
كفاح  وعمل و�سهر يف الليل و�أعمال لي�ست ب�سيطة .وكما يقول املثل من جد وجد
ومن �سار على الدرب و�صل.
هذا وعند و�صول خط ال�سكة احلديد �إىل الريا�ض ،ثم افتتاحه يف عهد  جاللة
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل وكنت �أنا مع عدد من الأ�شخا�ص الذين اختارتهم
ارامكو ولب�سنا  لبا�س  خا�ص  باملنا�سبة وو�ضعنا  بطاقات على �صدورنا  تو�ضح
وظائفنا ،وكنا جميع ًا نخبة من ال�سعوديني وجهزوا لنا قطار من الدمام �إىل
الريا�ض ولقد افتتح امللك عبدالعزيز اخلط  يف عام 1371هـ وقد كنت �أنا �أول
�سعودي يرافق امللك عبدالعزير بالقطار�أثناء رحلة جتريبية ،ولقد وا�صلت العمل
حتى عام 1372هـ
وبعد �أن ا�ستقر بي املقام يف ال�سكة احلديد ،حيث �أن �أخي عبد اهلل قد التحق
بال�سكة احلديد�أي� ًضا  ،وطاملا �أين قد بنيت بيت ًَا باالح�ساء ،لذلك ات�صلت بالوالد،
رحمه اهلل ،وعر�ضت عليه �أن تنتقل العائلة من الريا�ض بالعريجا حيث كان يقيم
الوالد� ،إىل االح�ساء.
ويف عام 1375هـ �أح�ضرت والدي و�أهلي �إىل الأح�ساء وقمت بنقل �أغرا�ضهم.
وكان رئي�سي �أمريكي وعندما قلت له ب�أين �سوف �أح�ضر �أهلي ووالدي �إىل االح�ساء
ليكونوا قريبني مني قال المانع من اح�ضارهم بوا�سطة القطار لدرجة �أنه �أخذ
يحمل معي العف�ش والنا�س �أخذوا يتحدثوا عن هذا لأمريكي الذي ي�ساعدين على
حمل العف�ش .ويرجع �سبب ذلك حل�سن عملي معه .ويف تلك املنا�سبة �أعطاين
�أجازة �أ�سبوعني براتب لأكون مع �أهلي عند ح�ضورهم للأح�ساء وهذا ال�شيء
مل يحدث مع �أحد وكل ذلك بف�ضل اهلل الذي جعلهم يعاملوين معاملة طيبة من
خالل جدي و�صدقي مع اهلل وعملت معهم حتى عام 1382هـ حيث عينت مدير ًا
لفرع ال�سكة احلديد بالريا�ض ثم رفعت �إىل من�صب املدير العام باملرتبة الثالثة
ع�شر وعملت بفرع الريا�ض �إىل �أن متت �إحالتي للتقاعد يف 1412/7/1هـ .
قصيت مع احلياة
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المال والبنون زينة الحياة الدينا

احلمد هلل الذي رزقني �ستة �أوالد وخم�س بنات وهم:
 الإبن عبداهلل هو �أكربهم ،يعمل مدير ال�ش�ؤون املالية يف ال�سكة احلديدبالريا�ض.
 الإبن �سعد يعمل مبجمع امللك فهد الطبي بالظهران, الإبن خالد الذي �سلك الأعمال احلرة و�أ�س�س هو واخوانه م�ؤ�س�سة خالدالظافر للنقل والتخلي�ص اجلمركي.
 الإبن هزاع يعمل يف م�ؤ�س�سة خالد الظافر للنقل والتخلي�ص اجلمركيمدير ًا لفرع جدة .
 الإبن م�ساعد يعمل مديرعام ملكتب رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع. الإبن بندر يعمل يف �شركة �أرامكو (يف م�شروع �أنابيت الزيت) لنقل الزيتمن الظهران �إىل ينبع.
واحلمد هلل رب العاملني �إنهم �أخوه متحابني ومتعاونني يعملون ب�صدق و�إخال�ص 
على نهج  الآباء من قلبهم.
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مقومات التوفيق والنجاح

قامت �أ�سرتنا على املحبة والإخال�ص والتقدير والإحرتام منذ تاريخ الأباء
والأجداد .وهلل  احلمد ،وقد �سلكنا نحن و�أبنا�ؤنا امل�سلك الطيب الذي نحمد
اهلل عليه .هذا كان �سبب جناحنا يف العمل مل نكن متعلمني ولكن كنا �صادقني
مع �أنف�سنا ومع تعاملنا معهم .واحلمد هلل الذي جعلنا جمدين وموا�صلني على
خري مايرام و�أنا الآن �أعمل رئي� ًسا ملجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة خالد الظافر للنقل
والتخلي�ص اجلمركي.
�سنوا�صل ان �شاء اهلل امل�شوار يف طريق اخلري واجلد والإجتهاد ،واملحافظة
على العقيدة الإ�سالمية والعمل مبا ير�ضي اهلل �سبحانة وتعاىل ،ولقد �أو�صيت
الأبناء ب�أن يعملوا بتقوى اهلل يف تعاملهم مع النا�س بال�صدق والأمانة وحماربة
ال�شيطان وهوى النف�س.
�أ�س�أل اهلل التوفيق وال�سالم
حممد بن ظافر بن دوا�س القحطاين
رجب 1418هـ
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