
الجمعة 22 رجب 1429 هـ – 25 يوليو 2008 – السنة 37 – العدد ١٩12628
19

صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

في سلسلة حلقات «من قديم الكويت» نقلب صفحات الذكريات مع الرعيل األول من رجاالت الكويت الذين تخضرموا في مرحلتي ما 

قبل النفط وما بعده، وطاملا ان الحنني لأليام الخوالي، إلى الكويت القديمة، كويت الخير والبركة والحياة االجتماعية املتألقة، هو القاسم 

املشترك الذي يجمعهم، فمن االنصاف أن نشمل معهم عددًا من الوافدين من مختلف الجنسيات التي قدمت إلى الكويت قبل ٤٠ أو ٥٠ 

سنة فجاهدوا وعملوا، كل في مجالهومازالوا مساهمني في ورشة البناء والتنمية، وما كان ليستمر هذا التواصل والعطاء لوال محبتهم 

لهذا البلد الخير ومحبة الكويت وأهلها لهم..

مجالسنا للتجالس والتآنس.. وال تجالسوا من ال تجانسوا

حسن البلوشي: نحن أبناء سليمه الذي قتل أباه خطأ
الكويتي ــي»  «دوم اشتروا  الخيمة  رأس  تجار   ¶ للخارج يصدر  إنتاجها  مصانع..  كانت  أسواق   ¶

الــصــدق والصراحة  الــهــدف منها  الــديــوانــيــة،  او 

والــحــريــة الــكــامــلــة، تــجــد فــيــهــا مــســتــويــات شتى 

الخيمة،  رأس  فــي  نحن  كما  منتشرة  دواويــنــكــم 

تـــعـــالـــج شــــــؤون الـــحـــيـــاة، ومــجــلــســنــا فـــيـــه قاعة 

واملال  واالعـــالم  الرياضة  عــن  احاديثنا  للطعام، 

اتمنى  الهــلــهــا،  النــهــا  السياسة  عــن  نتحدث  وال 

«املجالس  الن  الــخــلــيــج  دول  كـــل  فـــي  تــنــتــشــر  ان 

مــــدارس»، و«اوقــاتــنــا غالبا مــا تكون بعد صالة 

الــفــجــر، ومــجــلــس يــســمــى عــنــدنــا بــاســم «مطعم 

كلكوت».

أبوام كويتية

وقــــال الــبــلــوشــي: الــكــويــت بــلــد الــســفــن نشأت 

صناعتها وازدهرت حتى اصبحت مشهورة في 

الخليج والــهــنــد وافــريــقــيــا، وبــالــرغــم مــن خلوها 

املواد  كــل  الكويتيني وفـــروا  ان  اال  مــن االخــشــاب 

املستخدمة في صناعة االبوام داخليا او استيردا 

من الخارج».

الصناعة  الشراعية اصبحت  السفن  واضــاف: 

او ما تسمى  الورجية  الكويت منها:  االولــى في 

الــشــاشــة، او الــبــلــم والــشــويــحــي، وبـــوم الغوص، 

الــبــقــارة والــبــتــيــل والــســنــبــوك والشويحي  مــثــل 

والجالبوت، والتشالة لنقل الصخر، ولكن تبقى 

البغلة وابوام السفار في أهمية األبوام، والتاريخ 

يشهد للكويتيني بأن اكبر بوم صنع في الكويت 

يسمى «بوم الغانم» حمولته كما قالوا وسمعنا 

حوالي ٥٠٠ طن، وفي بداية الخمسينات توقفت 

السفن  وبـــيـــعـــت  واالســـــتـــــخـــــدامـــــات،  الـــصـــنـــاعـــة 

الشراعية.

وذكر البلوشي االبوام التي بيعت إلى بحارة 

الــكــيــت، والتاجر  ابــراهــيــم  الــخــيــمــة، مــنــهــم:  رأس 

عــبــدالــلــه بـــن رابــــــوي، وجـــالـــبـــوت فــهــد البلوشي 

اشـــتـــراه عــبــد الــكــريــم ســبــالــو، والـــبـــدري بـــوم من 

 من التمر، وهو 
ِّ
الحجم املتوسط حمولته ٢٥٠٠ من

بوم مشهور عندنا، وقد وصل إلى اليمن وساحل 

ونواخذة  تجار  من  ابــن سفيان  اشتراه  افريقيا، 

اخـــرى اصبحت من  ابـــوام  الخيمة، وهــنــاك  رأس 

الــخــيــمــة، ألنــهــم عــمــلــوا فيها  ابــنــاء رأس  نصيب 

املشهور علي حسني  النوخذة  واشتروها، وهذا 

البلوشي كان يبحر الى الهند وسواحل افريقيا 

اشترى بوما كويتيا، وسالم عبدالله بن يعقوب 

نوخذة من رأس الخمية عمل في الكويت وابحر 

اشــتــراه، واغلب  الهند ببوم كويتي، واخــيــر  الــى 

السفن التي بيعت من نــوع «دومــي» اي بــوم من 

دون ماكينة أي كانت شراعية.

وتذكر البلوشي بوما من هــذه االبـــوام، حيث 

خــرج مــن رأس الخيمة بــواحــدة ولــم يتذكر اسم 

البوم الذي جاء به الى الكويت، وقال: «كان بوما 

شراعيا وبسبب الرياح القوية استغرقت املسافة 

مــدة شهر واحـــد، والــبــوم اذا وضــعــت ماكينة له 

سمي «لنج» والــشــراع «دومـــي»، مررنا بسواحل 

فارس كل يوم نطبق اي 

ننزل في ميناء صغير 

من شدة الرياح.

البلوشي  واضـــــــاف 

«كـــل هـــذه االبــــوام التي 

تم شراؤها من الكويت 

االيرانيني  إلــــى  بــيــعــت 

اهل فارس غرب ايران، الن عمر البوم االفتراضي 

انـــتـــهـــى، وبـــعـــد فـــتـــرة تـــوقـــفـــت عـــنـــدهـــم كــــل هذه 

االبوام».

سنان.. معلي

أيضًا  ركبها  الــتــي  الــبــاخــرة  البلوشي  وتــذكــر 

بــأجــرة تساوي  البحرين والكويت  إلــى  مــن دبــي 

٣٠ روبــيــة، كــانــت تحمل الــركــاب مــن عــبــدان إلى 

خر مشهر والكويت حتى جنوب الخليج العربي 

في  متجولة  مدينة  كانت  الباخرة  هــذه  والهند، 

باخرة  الــركــاب،  بــني  والــشــراء  البيع  فيها  البحر 

اتجهت  إذا  و«كــــــردانــــــا»  و«دواركــــــــــــا»،  «دامـــــــــرة» 

وإذا رجعت سميت  الهند تسمى «ســنــان»  نحو 

«معلي» والسفينة الصغيرة نسميها «شاموق» 

إذا خرجت من رأس الخيمة سميت «مغرب»، وإذا 

رجعت تسمى «مشرق».

هدايا رأس الخيمة

وذكـــــر بــعــض الـــهـــدايـــا الـــتـــي تــجــلــب مـــن رأس 

الـــخـــيـــمـــة إلــــــى الــــبــــلــــوش وإلـــــــى أصـــدقـــائـــهـــم في 

الــكــويــت عــن طــريــق محمد ســيــف، وأحــمــد سالم 

الواحد  الكيت، وحسن كــروب، هــؤالء كنا نعتبر 

معهم  يجلبون  أو وســطــاء،  البريد  منهم ساعي 

املتوت يجفف ويؤكل  الخنفروش، وعــوم (سمك 

مـــع الـــتـــمـــر) ويـــقـــال فـــي املـــثـــل: «الـــعـــومـــة مأكولة 

ومذمومة».

وقـــال: «مــن هــدايــانــا البشيت أكــلــة تعمل من 

السمن والطحني والتمر والهيل، ويسمى أيضًا 

«حــنــيــنــي»، وســحــنــاء يـــضـــاف إلــــى الـــــرز أثناء 

الــطــبــخ، ومـــهـــيـــاوة أفـــضـــل هـــديـــة وأغـــالهـــا كنا 

تؤكل  الخيمة  رأس  فــي  أهالينا  مــن  نستلمها 

البلدي  الــعــدانــي  والــدهــن  والبصل  البربير  مــع 

مـــن أغـــلـــى الــــدهــــون، كــنــا نــحــفــظــه فـــي «عكيك» 

جمع عكة، كنا نشتريه من سوق الدهن موقعه 

هذا  في  يباع  وأتذكر  املباركية،  ساحة  الحالي 

السوق دهن الشحم من كفل الخروف، ودهن حل 

يستخرج من جوز الهند والسمسم، ودهن صل 

والــودج، وكلما شاهدنا شابًا غنيًا معززًا ثريًا 

عروقها  «الشجرة  أو  بالدهن.  «إيـــدك  لــه:  نقول 

بـــاملـــاء»، وإن شـــاء الــلــه وقـــدر ســـوف أهــديــك في 

يــا جاسم زجــاجــة مهياوة من  الــقــادمــة  السفرة 

صنع البيت.

• وثيقة عدسانية باسم محمد البلوشي • حسن البلوشي

مجلس.. ديوانية

الكويت تسمون  البلوشي: «انتم في  واضــاف 

مكان التجمع «ديوانية» مكان في البيت لجلوس 

الـــذكـــريـــات والـــتـــجـــارة والتعمير  الــــرجــــال، وهــــي 

االنتخابات  فــي  آثـــار  لها  ديوانيتكم  والــتــثــمــني، 

وبيع وشراء ومشاريع خيرية.

فارسية  الــــديــــوان  كــلــمــة  ان  الــبــلــوشــي  وذكـــــر 

املــال فهناك «ديوان  اسم اطلق على مكاتب بيت 

الـــــــــزمـــــــــام» و«ديــــــــــــــوان 

الـــتـــوقـــيـــع»، و«ديـــــــوان 

البر» و«ديوان الخاتم» 

الديوان  كــلــمــة  وتــــــدل 

عــــلــــى بـــــنـــــاء يـــــنـــــزل به 

التجار.

وقـــــــــــال: «نـــــحـــــن في 

ايضا  «مجلس»  الديوانية  نسمي  الخيمة  رأس 

الرجال،  لجلوس  يتخذ  البيت  مــن  منعزل  مكان 

فجاءت الكلمة من جالس «تجالسوا فتآنسوا وال 

تجالس من ال تجانس، وكل باق في الجلسة هو 

في  تبقى  العسل  مــن  البقية  والجلسة  «الجلس، 

االناء، والجلسة «حسن الجلسة» كلمتان املجلس 

هذه األسماء واملناطق حتى ال تضيع مع االيام، 

والتمثيليات  املناهج  في  ت 
ّ
تثب أن  يجب  أسماء 

واملسرحيات.

فرضتان

وقال البلوشي فرضة في رأس الخيمة عبارة 

عـــن مــيــنــاء، تــتــجــمــع الــســفــن عــلــى هـــذه الفرضة، 

تنزل وتحمل املواد االستهالكية وغيرها، فرضة 

رأس الخيمة تصل إليها األبالم على مدار السنة 

«خرجت  وقــال:  والهندية  الخليجية  البنادر  من 

الكويت  فـــرضـــة  الـــــى  الــخــيــمــة  رأس  فـــرضـــة  مــــن 

السفن  كــان يستقبل  الـــذي  الجميل  املــرســى  ذلــك 

الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، كــلــمــة عــربــيــة فــي املعاجم، 

البحر،  فــي  للسفن  الــفــرضــة محطة  تعني  ولــكــن 

دخلت الكويت بورقة صفراء مصدقة من حاكمنا 

صــقــر بــن محمد الــقــاســمــي اطـــال الــلــه فــي عمره، 

وصلت فرضة الكويت في عهد املغفور له الشيخ 

عــبــدالــلــه الــســالــم الــصــبــاح، وكـــان الــشــيــخ صباح 

الــســالــم املـــبـــارك الــصــبــاح عــلــى رئـــاســـة الشرطة 

الخيمة نسمية «صباح  رأس  فــي  وكــنــا  الــعــامــة، 

الثالث» الذي نودي به اميرا على الكويت في عام 

.«١٩٦٥

السواد.

قــــريــــة صغيرة،  كــــانــــت  الـــشـــامـــيـــة  عـــــن  وقــــــــال 

قوافلها  الــشــام ألن  الــى  التسمية نسبة  وجـــاءت 

وكلمة  العذبة،  آبارها  من  لترتوي  فيها  تتجمع 

دروازة هندية وفارسية تعني األبواب املفتوحة، 

الـــدروازات الكويتية عرفت  وبعد التساؤالت عن 

أشهر  ومــــن  الـــكـــويـــت،  فـــي  دروازة   ١٢ هـــنـــاك  أن 

البوابات منذ عام  الذين صنعوا هذه  النجارين 

١٩٢٠ املرحوم عبدالعزيز الصقعبي ومحمد بن 

خــمــيــس، وعــبــدالــلــه الــنــصــيــب، ومــنــطــقــة الدوغة 

تعني الكّي والحرق، وهي كلمة عربية  والدوغة 

هي اآلن الفروانية سميت كذلك ألن أرضها كانت 

تــحــتــرق لــيــســتــخــرج مــنــهــا الـــجـــص، وكــــل أرض 

محروقة هي «الدوغة».

وذكــــر الــشــعــيــبــة تــصــغــيــر الــشــعــيــب وهــــو واٍد 

من  أي  الشعبيات  ايضا  وتعني  السيل،  بــه  يمر 

دون ياء، سكنها أناس أزيلت القرية ألنها ملوثة 

تصغير الشعب.

او  بالبرص  تعرف  زاحــفــة  حشرة  البريعصي 

الـــوزغ تتسلق الــجــدران، وأمــا بــوابــة البريعصي 

فــجــاء اســمــهــا نــســبــة ألحـــد املـــزارعـــني، كـــان يملك 

مزرعة في هذه املنطقة، علينا أن نــدّرس أوالدنا 

كان يحتاجه كل بيت وكل دكان، وحتى األبواب 

لها سوق خاص يسمى (البيبان). أبواب تصنع 

وتــزخــرف خصوصا بــاب بــو خــوخــة والدرفتني 

ودرفة واحدة، وتصنع في السوق أعمدة الخيام 

واألرماح، وكل لوازم البر، وذكر البلوشي أسواقا 

أخرى بألم وحسرة على ضياع تلك االسواق التي 

ضان قال: أين سكة 
ّ

لها تاريخ عريق وتراث ال يعو

الـــصـــوف، وســــوق االبـــيـــض، والــــدجــــاج، والفحم، 

وسوق النورة والبقر والحمير والخراريز، وسوق 

البوالطو، واملفاتيح.

أسماء ال أنساها

البلوشي  وتــــحــــدث 

عـــن أســـمـــاء فـــي مواقع 

لها  الكويت  عديدة من 

مـــــعـــــان، ومــــــازالــــــت في 

األدعــمــي منطقة قبالة  أنساها منها:  ذاكــرتــي ال 

رأس الـــزور، وفــي املــراجــع تعني الكلمة أن يميل 

الــشــيء فــنــدعــمــه، والـــدعـــوم الــــذي يــمــيــل فتدعمه 

ليستقيم، وحتى إذا كان في صدر الفرس بياض 

فهو أدعم، والكويتيون يقولون للون البني أدعم، 

وربما كانت محرفة من أدهــم، من الدهماء وهو 

فـــي مــســتــهــل لــقــائــنــا مـــع حــســن عــلــي عبدالله 

قنبر البلوشي قال ولدت في رأس الخيمة منطقة 

سدرو، اسمها الحقيقي «جلفار» ولكنهم لوجود 

الليل  الــنــار فــي  خيمة عــلــى تــل وحــولــهــا تشعل 

الــخــيــمــة والقدماء  الــســفــن ســمــيــت رأس  الرشــــاد 

يسمونها نار على تل، كانت منطقة رملية ألهلها 

صوالت وجــوالت مع االنكليز، ولكن لم يقاوموا 

طويال خصوصا بعد ان قامت القوات االنكليزية 

بإبادتها في عام ١٨٠٦، والله سبحانه من على 

اهلها باالستقالل والحرية عام ١٩٧١.

حراسة النخيل

ابناء سليمة بن  البلوشي: نحن من  واضــاف 

مــالــك بــن فــهــم الــــذي قــتــل ابــــاه خــطــأ فــقــال البنه: 

ــا اشـــتـــد ساعده 
ّ

ــلــمــتــه الـــرمـــايـــة كـــل يـــــوم، فــلــم
ّ
«ع

رماني»، خرج الى البر خوفا من اهله عبر البحر 

الى كرمان في بالد فارس، وكانت معه مجموعة 

ذلك  بعد  واغلبهم  انــصــاره ومؤيديه،  من  كبيرة 

النخيل،  البصرة وعملوا في حراسة  عاشوا في 

ولـــهـــم امــــتــــداد فـــي الـــكـــويـــت قــبــل ثــالثــمــئــة سنة، 

كــانــوا يــتــاجــرون بــني الــبــصــرة والـــديـــرة، وعمان، 

وسلموهم في الكويت حراسة االسواق واملخازن 

ألنهم اقوياء االجسام، وفيهم االمانة واالخالص، 

العدسانية  والوثيقة  واالنــتــبــاه،  املالحظة  وقــوة 

الكويت من عام  انهم كانوا في  وهــذا دليل على 

١٨٦٠، وحتى قبل هذا التاريخ.

وقـــال: «دخــلــت الــكــويــت عــام ١٩٥٥ كــان عمري 

١٦ سنة عملت مع الحميضي والغانم وفي دائرة 

الصحة، وكنت من اوائل الطباخني في مستشفى 

فـــــي منطقة  والـــنـــفـــســـيـــة  الـــعـــصـــبـــيـــة  االمـــــــــــراض 

الــصــلــيــبــخــات عـــام ١٩٥٨ بــعــد ان كـــان فــي الحي 

الــشــرقــي، وقــبــل ذلـــك كـــان خــلــف الــبــلــديــة وتابعا 

اي  املجانني»  «دار  يسمى  املستشفى  وكــان  لها، 

املصابني بالجنون ومختلي العقول».

وذكر الشيوخ الذين درسوا في مدارس الكويت 

من ابناء رأس الخيمة منهم: الشيخ عبدالله بن 

حميد القاسمي، وعبدامللك بن قابد، وذكر ايضا 

ازمــة عبدالكريم  اثناء  الخيمة  ابناء رأس  موقف 

قــاســم حــيــث حــمــلــوا الــســالح ووقــفــوا امـــام قصر 

السيف يرددون «يا بو سالم عطنا سالح ، وانت 

ارتاح، واكثرهم بلوش رأس الخيمة، وذكر موقفه 

اثــنــاء الــغــزو الــصــدامــي حــيــث قـــدم ٣ مــن ابنائه 

وارشـــدهـــم وحــثــهــم عــلــى االنــضــمــام الـــى القوات 

االماراتية املدافعة عن الكويت وادوا واجبهم وهم 

اآلن احــيــاء، كــل هــذا لــرد جــزء مــن جميل الكويت 

وكرم اهل الديرة.

الــكــويــت عـــام ١٩٦٩، ورجعت  وقــــال: «غـــــادرت 

الــيــهــا ثــانــيــة وثــالــثــة، ولــكــن هـــذه الـــزيـــارة جئت 

للمشاركة في عزاء االمير الوالد رحمه الله».

أسواق الكويت

وقـــــــــــــــــال: «اســــــــــــــواق 

الكويت كانت مختصة 

بــــــــأعــــــــمــــــــال مـــــعـــــيـــــنـــــة، 

وانـــــــــتـــــــــشـــــــــرت داخــــــــــل 

السور وشمالي ساحة 

الصفاة املقر الرئيسي 

لــلــبــضــائــع اآلتــــيــــة من 

البر وقريبة من الفرضة على البحر، ولكل سوق 

اسم لبضاعته املتداولة فيه او الحرف او اول من 

 او مشهور بشيء ما، اســواق الكويت 
ً
فتح محال

كانت املركز الذي يجمع رجال االعمال ومحالتهم 

وتوزيع بضائعهم».

وأضــــاف الــبــلــوشــي: «لــقــد شــهــدت التوسعات 

العصور،  مــدى  على  والترميمات  واالصــالحــات 

منها تسقفت من حرارة الشمس واالمطار، منها 

والــبــواري، ومنها  الجندل  العرشان من  وضعت 

الــعــمــاريــات والشينكو «صــفــائــح» الــتــي مــا زالت 

قائمة في سوق الحريم «واجــف»، فهذه الفرضة 

بحاجاتها  كلها  االســـواق  لتزويد  رئيسي  مركز 

مـــن املـــــواد االســتــهــالكــيــة الــتــي تــصــل عـــن طريق 

للقادمني  الصفاة  وهــذه  السفن،  بواسطة  البحر 

من الصحراء الشمالية او الجنوبية تجد في هذه 

الساحة جميع منتجات االلبان والدهن الحيواني 

واملواشي والصوف والجراد والفقع.. الخ».

سوق الحدادين

وتذكر سوق الحدادين الذي كان مصنعًا ينتج 

الخارجي،  الــســوق  وحتى  الكويتي  يحتاجه  مــا 

دكاكني منتشرة في هذا السوق الذي كان يسمى 

«ســــوق الــــحــــدادة» اصـــحـــاب املـــحـــالت يصنعون 

الـــشـــراعـــيـــة ولــلــبــنــاء كالهيب  لــلــســفــن  املــســامــيــر 

والــصــخــني والــشــبــل والـــفـــأس والــطــبــر والجدوم 

واملجدح والسندانة واملطرقة، والسالسل وحتى 

الباورات البحرية.

وذكـــر ايــضــًا ســكــة الــســاعــات فيها حــوالــي ١٠ 

محالت تصلح فيها ساعات الحائط التي كانت 

رائـــجـــة فـــي الــخــمــســيــنــات وقــبــل هــــذه السنوات، 

وســاحــة الــصــرافــني الــتــي تكتظ بــالــنــاس لتبادل 

العمالت، دليل على ان الساحة نشطة في فصل 

الربيع خاصة فتتبدل الروبية الكويتية الهندية 

بــالــريــال والـــتـــومـــان والـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي، وايضًا 

الــفــضــة والـــذهـــب، وســــوق  الــدهــن الــغــنــي بأنواع 

الدهون، كانت توضع بالصفائح «قوطي تنك»، 

او البستوك، والقرب، مصنع من مصانع الكويت 

املنزلية  االوانــي  التناكة لصناعة  القديمة ســوق 

سوق يوقر العلب واملحقان وطرمبة الكيروسني 

والطشوت واالباريق واملرازيم، سوق لو طورناه 

وبالقرب  للعالم،  املــصــدريــن  مــن  الــكــويــت  لكانت 

• البغلة البدري عام ١٩٣٩منه سوق الطحني الــذي يباع فيه الطحني الذي 

بوم البدري نهايته كانت

ــمــة الــخــي رأس  فــــي 

الطباخني  أوائل  من  أنا 

ــني» ــان ــج امل «دار  فـــي 


