
 «من املاضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 

كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 

رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 

اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 

أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من املاضي

  وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.
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 زاول خضير شعبان قاسم حسني بوشعبون األعمال التالية:
  في املستشــــفى االمريكاني مع خاتون فضة زوجة القســــيس، مع خاتون وسمية دكتورة 
واسمها ماري اليسون، بعض األعمال في املستشفي األمريكاني. في البحر مع عماي واخي جاسم 
بتكسير الصخور، في مكتب املرحوم عبداهللا املال، موظف في املوانئ واجلمارك منطقة اليارد، 
ســــائق عند املرحوم الشيخ خالد العبداهللا السالم، سائق باص وتنكر، ثم سائق تريال، بحار 
على التكات «ساحبات السفن»، ثم مجدمي رئيس بحارة على التكات، سائق سيارة تاكسي ملك 

خاص، سائق لنقل الركاب بني الكويت والبصرة، وسائق تريال بني دول اخلليج العربي. 

 األعمال التي زاولها خضير بوشعبون

 خضير بوشعبون: بدأت حياتي العملية لدى خاتون فضة 
وكنت أشاهد زوجها القسيس يقرأ الخطبة على المرضى

 روى لـ «األنباء» كيف كانت جدته تعالج النساء واألطفال بعمل «تمرية» واستخدام قشور الرمان وعثق النخيل

 اشـتغلت سـائقًا في الموانـئ ومجدميـًا فـي «التـكات» وكنت أنقـل الركاب
  بيـن الكويت والبصرة بسـيارتي الخاصة ونمـت ليلة عند أحد الزبائـن في العراق

 ال أنسـى الذكريات الجميلة في «الفريج» وأحد جيراننا قديمًا أمضى حياته «عزابيًا» 
وبعد وفاته وجدوا أكياسـًا مـن الروبيات معلقة خلـف باب بيته وتحـت برمة الماء

 حياة ثرية عاشـها ضيفنا لهذا االسـبوع خضير شعبان بوشـعبون، حيث تنقل بني حياة البحر والعمل عند 

القسـيس ثم في أحد املكاتب وبعدها في مؤسسـة املوانئ. ولد في احلي القبلي عام ١٩٣٦م، وعاش 

في تلك املنطقة اجلزء الغربي من مدينة الكويت القدمية، عاش يتيم األب وبعدما بلغ الرابعة من عمره 

اخذه عمه واخاه الكبير جاسم، حيث تزوجت األم وقتها من رجل آخر.

  بدأ حياته العملية منذ عمر مبكر وأول عمل له كان في املستشفى األمريكاني عند خاتون 

فضة زوجة القس التابع للكنيسـة املوجودة خلف املستشفى وبعد ذلك اشتغل مع 

خاتون وسـمية. من هي هذه السيدة وماذا كانت تعمل وأثناء عمله مع خاتون فضة 

عرضت عليه ان يتزوج ويسافر الى أميركا.

  ويحدثنا عن ذلك املستشفى واعداد املرضى من الرجال والنساء واألطفال. 

خضير بوشعبون عمل مع عمه في سفينة التشالة اخلاصة بعائلته وكان يحمل 

السـراج لهم. ماذا كان يعمل عمه في تلك السفينة مع جاسم اخيه وبعد سـنوات بني العمل في املستشفى 

األمريكاني والعمل البحري التحق باحد مكاتـب التجار للعمل مع مجموعة من العمال واملوظفني وله قصة هنا 

وحادثة في مكان آخر ومشاهدة األفالم العربية. وبعد ذلك انتقل للعمل في اجلمارك واملوانئ ولكن صعوبة في 

التعيني قابلته، فتم رفضه إال ان احلظ ساعده ووقف معه احد املواطنني فاشتعل في منطقة اليارد.

  وكان امليناء على ساحل السيف بالعاصمة وبعد ذلك نقل الى الشويخ، تدرج بالعمل فصار سائق باص وسائق 

تريال، براحة عباس أو براحة حمود الناصر البدر. ماذا شاهد فيها من مظاهر احلياة القدمية الشاوي ودكان حاجية 

ودكان عباس والكنيسة الصغيرة.

  مظاهر اجتماعية متعددة.. القمبار صيد السمك بالليل، قصص وحكايات كثيرة مؤملة ومفرحة، طفولة بريئة 

وشباب متوقد ورجولة خشنة صلبة قوية ملمارسة العمل املهني.

  خضير شعبان بوشعبون وحديث من املاضي فإلى التفاصيل: 

 .. وهوية عمله سائق تريلة بطاقة عمل خضير شعبان سائقا في امليناء كتاب يوضح مستحقات خضير شعبان من راتبه الشهري عام ١٩٧٦

 (أحمد باكير)  خضير بوشعبون خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري

 البقية ص ٩ 

 يقول احلاج خضير شعبان بوشعبون 
ولدت فـــي الكويت عـــام ١٩٣٦ في احلي 
القبلي بفريج براحة عباس سابقا تعرف 
ببراحـــة حمود الناصر البـــدر، وفي ذلك 
احلي حضرة النامي وبيت الوالد كان يطل 
علـــى تلك البراحة وعلى ميني بيت الوالد 
كانت تسكن عائلة عباس علي وكان عباس 
يعمل في املستشفى األمريكاني والبراحة 
كان فيها دكان احلاج عباس خورشيد ودكان 
عبدالوهاب عباس جزء من بيت سعود البدر 
وتوجد حوطة كبيرة من البراحة باجتاه 
ســـاحل البحر نقعة اليسرة بيت يوسف 

احلميضي وعبدالرحمن وبيت ثنيان.
  واذكر بعض البيوت وديوانية يوسف 
احلميضي وديوانيـــة حمد صالح وبيت 
البحـــر، اما مـــن البراحة باجتـــاه القبلة 
فكان مسجد الساير املوجود حاليا وبيت 
املشعل وعلى ساحل البحر مقابل املستشفى 
األمريكاني نقعة اخلرافي وهي آخر نقعة 

على الساحل القبلي.
  وميتد منها خارور ماء (لســـان مائي 
ممتد لليابســـة) ولقد شـــاهدت جالبوت 
الذويخ وشـــوعي النوخذة ابن عليان مع 

سفن غوص.
  واملستشفى األمريكاني يقع على مرتفع 
وهو مازال موجودا وكان هناك بيت عربي 
سكن ملوظفي املستشفى وموظفي شركة 

النفط.
  خلـــف املستشـــفى األمريكاني توجد 
الكنيسة مالصقة له وتوجد مقبرة صغيرة، 
في تلك السنوات عندما اشتغلت عند القس 
كان يوم االحد يخرج القس ليلقي موعظة 
على املوجودين من املرضى وكنت أشاهد 
ذلك املوقف، القسيس اسمه مستر ديانك 
وقد زاولت العمل مع زوجته خاتون فضة، 
وكذلك مع خاتون وسمية التي كانت طبيبة 
باملستشفى األمريكاني، لقد تعاملت معها على 
اني من العاملني في املستشفى األمريكاني 
وسمعت بخاتون مرمي وكانت تأتي نساء 
أجنبيات الى خاتون فضة وبدورها تعلمهم 
اللغة العربيـــة ألنها كانت جتيد احلديث 
باللغة العربية والتعليم داخل غرفة صغيرة 

خلف بيت د.اسكندر.
  وكان يوجد خلف املستشفى األمريكاني 
٣ قبور بجانب الكنيسة، القبر األول ملواطن 
كويتي دفن هناك والثاني لرجل أمريكاني 
وحسبما سمعت ان القبر الثالث لكلب دفن 

خلف الكنيسة.
  ويكمـــل خضير بوشـــعبون ذكرياته 
قائـــال: لعبت الكرة الطائـــرة مع موظفي 
املستشـــفى األمريكاني وكان لدينا ملعب 
مجهز ونلعـــب بعد العصر، ومن البيوت 
التي كانت موجودة بالقرب من املستشفى 
للعاملني بيت سليمان وبيت بنيامني واذكر 
من املواطنني الكويتيني عبدالكرمي وعباس 

وقمبر مضمدين وابراهيم قمبر.
  وعندما كنت ألعب كرة الطائرة في أحد 
األيـــام اذكر اني جرحت في قدمي ونزفت 
الدم فقامـــت خاتون فضة بتضميد قدمي 

وتنظيفه ورجعت الى البيت.
  خاتون فضة والزواج

  وميضي خضير بوشعبون في حديثه 
قائال: في أحد األيام خاتون فضة عرضت 

الفـــداوي واقفا وبعد الســـالم طلبت منه 
الســـماح لي بالدخول لكي اسلم الرسالة، 
دخلت وجلست في الديوانية وبعد فترة لم 
استطع تسليم الرسالة فرجعت مرة اخرى 
الى مكتب املال في ســـاحة الصفاة، يومئذ 
سافر املرحوم عبداهللا املال، فوضعت الرسالة 
على املكتب، حتى عودته ورجعت الى البيت 
وامضيت العطلة في لعب كرة القدم، وملا 
عاد عبداهللا املال من السفر ناداني وسألني 
ألم توصل املكتوب؟ فخفت، ولكن عبداهللا 
املال اخذ الرسالة وخرج من املكتب باجتاه 
قصر الشـــعب، وبعد فترة رجع عبداهللا 
املال ونحن العاملني كتبنا رسالة له طالبني 
زيادة بالراتب، يوم االحد اعطانا اكرامية 
وزيادة خمس روبيات لكل واحد يعمل في 
املكتـــب، فتحول اخلوف الى فرحة، وبعد 
ذلك تشاجرت مع احد العاملني في املكتب 
واسمه كاظم وتركت العمل وسلمت املفتاح 
لرئيس احملاســـبني واخذت مستحقاتي، 
ورجعت الى البيت ومع عودة اخي جاسم 
اخبرته بأني تركت العمل، فغضب وقال 

انت متزوج.

  العمل في الموانئ والجمارك

  وميضي خضير شعبان بوشعبون في 
ذكرياته قائال: بعدما تركت مكتب عبداهللا 
املال توجهت لطلب العمل في املوانئ الواقعة 

  العمل في مكتب عبداهللا املال
  ويسترسل خضير بوشعبون في سرد 
ذكرياته قائال: اشتغلت موظفا عند عبداهللا 
املال وكان سكرتير حكومة الكويت وكان 
راتبي تقريبا ثالثني روبية وكنت اقدم القهوة 
واملاء للضيوف، اذكر ان املرحوم الشيخ 
عبداهللا السالم كان في زيارة لعبداهللا املال 
في مكتبه وبحضور مجموعة من التجار، 
وقد وقفت عند مدخل احملل وفتحت الباب 
لألمير الشيخ عبداهللا السالم رحمه اهللا، 
واثناء دخوله كنت بالربع الداخل من الباب 
وكان الشيخ عبداهللا اجلابر احد املوجودين 

من الزوار.
  واكمل بوشعبون: كان  املرحوم عبداهللا 
املال كل اسبوع يشغل فيلما واحلضور من 
املواطنني وكبار الشـــخصيات يجلسون 
في البلكونة وكنت اشـــاهد معهم االفالم 
العربيـــة التي تعرض، وفي احلقيقة كان 
ذلك الرجـــل ال مينع احـــدا من احلضور 
ومشاهدة االفالم، ســـواء من املوظفني او 
املواطنني وقد شـــاهدت فيلم وفاة جورج 
ملك بريطانيا وكان املسؤول عن املوظفني 
في مكتب عبداهللا املال اسمه محمد النيباري 

والسائق محمد جري.
  وفي يوم من األيام اعطاني عبداهللا املال 
مكتوبا لكي اوصله الى قصر الشعب وكان 
يوم اخلميس وصلـــت عند البوابة وكان 

الشويخ بداية النقل والعمل، خلف عرض 
علي ان انتقل للعمل في التكات (الساحبات) 
يومئذ كنت قد اشـــتريت ســـيارة جديدة 
اعمل عليها بعد نهاية الدوام (تاكســـي) 
وانقل ركابا إلى العبدلي، املهم ذهبت الى 
خليفة الشـــطي وطلبت منه العمل على 
التكات وقابلت محمد السميط ووافق على 
العمل وبعد ذلك قابلت النوخذة املرحوم 
يعقـــوب اليتامى وقال ماذا تعرف؟ فقلت 
سكوني أو مشغل ماكينة فقال نعينك بحارا 
في البداية ومـــع مرور الوقت نعمل على 

تغيير عملك.
  فخرجت منه ولم أوفق وبعد فترة دخلت 
املستشـــفى وبعد اخلروج باشرت العمل 
وقابلت املرحوم يعقوب اليتامى وعينت 
بحارا على التك مع النوخذة بادار وبعد ذلك 
نقلت مع نوخذة آخر اسمه بوعباس وبدأت 
العمل من لنج الى «تكات» وبعد فترة نقلت 
الى «تك» آخر مع نوخذة آخر وعني معنا 
بحار العب دامة وهو ميتاز عليهم باللعب 
وبعد فترة عني ذلك البحار مجدميا علينا 
وبعد فترة عني علينا أبورجيب مجدميا في 
ليلة صيـــف كان الهواء هادئا وأبورجيب 
أراد ان ينام وهو يدخن ونام وقد أردت ان 
اجرب هل هو نائم أو مســـتيقظ وحركت 
البايبات فتحرك ولم ينم كانت غشـــمرة 

ولكن ثقيلة.
  بعد ذلك عينت مجدميا في «تك» محفوطة 
والنوخذة ابوســـالم وكنا ننقل املاء الى 
املراكب ونوصل املرشدين ايضا الى املراكب، 
كذلك كنا نسحب البواخر، وامضيت سنوات 

العمل حتى التقاعد.

  سيارة التاكسي

  ويكمل خضير بوشعبون: أثناء عملي 
في املوانئ اشـــتريت سيارة شفر وبدأت 
اشتغل في نقل الركاب (تاكسي) سرا بني 
النقرة وحولي والشرق وكذلك نقل الركاب 
الى العبدلي ـ والراكب يدفع ١٠ دنانير من 
الكويت الى العبدليـ  والى مدينة البصرة بـ 
٢٠ دينارا، وذات يوم نقلت رجال مع زوجته 
وملا دخلت سوق البصرة قال الراكب اذهب 
عند «الطبقة» فقلت له هذه الطبقة تذهب 
الى ايـــران فقال ال بل الى اراضي عراقية، 
فعبرت معهم بواسطة «الطبقة» فقال: اآلن 
صار الليل ادعـــوك ألن تنام عندنا حتى 

الصباح وبعد ذلك تعود.
  امضيـــت ليلتي عندهم ولكن لم تغفل 
عيناي وفـــي الصباح اعطانـــي اجرتي، 
واشـــتريت طروح ورطب وحلم وأجبان، 

ورجعت الى البيت.
  ومرة اخرى ايضا نقلت زوج وزوجته 
وعندما دخلت البصرة قال الراكب وصلنا 
الى ماركيـــل قرب مطار البصرة وبالفعل 
أوصلتهم وعرض علي ان انام عندهم، فقالت 
املرأة: اذا صار لك عودة الى البصرة ارجو 
ان حتضر معاك دراجة للطفل، وبعد فترة 
حصلت على ركاب وسافرت الى البصرة 

واخذت الدراجة معي.
  وحضر الرجل وتشاجر مع زوجته بسبب 

الدراجة واخذت اجري.
  ومن املشاكل مع الركاب أوصلت رجلني 

علي الـــزواج من إحدى الفتيات وقالت يا 
خضير اريـــد ان ازوجك واعطتني صورا 
لفتيات وشاهدتها وكان منهن فتاتان اشرفت 
على تربيتهما، وقالت سنرسلك الى أميركا 
للدراسة وحتصل على سيارة، وعندما قلت 
جلدتـــي هذا الكالم قالـــت تريد ان تصير 

نصرانيا عيب هذا الكالم.
  واذكـــر ان القس كانت لديه ســـيارة 
شفر وكنا نوصل بعض النساء بالسيارة 
وشاهدت بعض النساء يحضرن ومعهن 

السدو ويعلمن األجانب اللغة العربية.
  وكان القسيس يلقي علينا موعظة كل 
يوم أحد وكنت احضر تلك املوعظة بحكم 
عملي مـــع خاتون فضة وكنت مالزما لها 

طوال اليوم.
  واذكر كان القسيس أو من ينوب عنه 
يوزعون علينا دشاديش جديدة يوم االحد 
قبل احملاضرة واشتغلت عدة سنوات ولكن 
كل شهرين اخرج وآخر عمل كان مع خاتون 
وسمية الدكتورة ماري وتركت العمل نهائيا 

في املستشفي االمريكاني.
  وحتدث خضير بوشعبون عن األعمال 
التي زاولها قائال: بداية عملي كان عمري 
تقريبا اثني عشـــر عامـــا وكان عملي في 
املستشفى األمريكاني واشتغلت مع خاتون 
فضة زوجة القســـيس وكذلك مع خاتون 

وسمية د.ماري اليسون.
  وأثنـــاء العمل احيانـــا كنت أهرب من 
املستشفى فأجد عمي وأخي جاسم جاهزين 
للذهاب الى البحر، حيث كانا ميلكان سفينة 
لنقل الصخور من عشيرج، فكانوا يأخذونني 
معهم وملدة يومني أو أكثر أو أقل حســـب 

املد واجلزر.
  اما الراتب فكان يعطى لعاشور وكان 
يعمل طباخا وهو بـــدوره يعطيه ألخي 

جاسم.
  وعملي في املستشفى األمريكاني كان غير 
مستمر فبني فترة وأخرى كنت اترك العمل 
وبعد العودة من البحر مع عمي واخي جاسم 
ارجع للعمل مع (اخلاتونات) وكلمة خاتون 
اطلقت على السيدات األجنبيات للتسهيل 
الكويتيات،  املراجعني من املرضـــى  على 
ألن األسماء األجنبية في ذلك الوقت كان 
يصعب لفظها على نسائنا، فكل من يعمل في 
األمريكاني من طبيبات تعطى اسما عربيا 
ويسبقه كلمة خاتون مبعنى السيدة مثال 
خاتون فضة يعني الســـيدة فضة وهكذا 

تسهيال للنداء.

في العاصمة على ساحل البحر، وكان علي 
اخلبيزي مراقبا في املوانئ وجاسم العنجري 
مسؤوال فيها ومعي االخ سالم، وعرض عليه 
العمل في اليارد ولكنه رفض العمل بنظام 
اسبوع ليال وآخر نهارا وعرض علي العمل، 
فقبلت بالدوام على هذه الطريقة وباشرت 
العمل في اليارد، وامضيت سنوات وقابلت 
الســـيد عبداهللا البرجس، وقال لي نريد 
ســـائقا فذهبت الى مكتب سفاح وتعلمت 
قيادة السيارة وبعد شهر جنحت وحصلت 
على اإلجازة وذهبت الى مبارك احلساوي 
واخبرتـــه بأني حصلت على إجازة وكان 
احد املســـؤولني باملوانئ وقدمت له طلبا 
للعمل كسائق في املؤسسة، وقال اريدك 
سائقا عندي وغدا احضر بعد العصر بالدور 
األول، وقابلته ومعه علي اخلبيزي ومحمد 
قبازرد ومبارك احلساوي ومتت املوافقة على 
تعييني سائقا وارسلت الى منطقة اجلليعة 
وعينت عند املرحوم الشيخ خالد عبداهللا 
الســـالم رئيس اجلمارك واملوانئ، سائق 
سيارة صالون او الوانيت او على اجليب 
وكان رجـــال طيبا يحب ويحترم العاملني 
عنده، وبعد ذلك عرض علينا زيادة الراتب 
عشـــرين روبية ملن يرغب بقيادة سيارة 
باص او تنكر مياه فوافقت وعينت سائق 
باص وحصلت على الزيادة، وفي الباص كنا 
ننقل العمال واملوظفني، حيث كانت الدوائر 
احلكومية توفر سيارات لنقل املوظفني من 
والى العمل، كانت خدمة ممتازة للموظفني 
واذكر في يوم من االيام دخلت احد الفرجان 

الضيقة وصدمت املرزام وكسر.
  بعد ذلك طلـــب حمد البحر رحمه اهللا 
من علي اخلبيزي شـــراء تريالت وبدأوا 
بتدريب ســـائقي الباصات والتناكر لكي 
التريالت وسائقي الصالون  يعملوا على 
تولوا قيادة الباصات والتناكر فكنت واحدا 
من الذين حتولوا الى سائق تريال وباشرت 
التدريب وبعد اسبوع عينت سائق تريال 
للنقل وملدة سنة بعض السواق نقلوا الى 
مراقبني مـــن كويتيني وغير كويتيني، في 
الوقت نفسه بحارة ونواخذة التكات قاموا 
بإضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم فذهبت 
الى السيد خلف وقال العمل متوقف بسبب 
اإلضراب وهو أول اضـــراب للعاملني في 

املوانئ واجلمارك الكويتية.
الوالد الشـــيخ سعد    وحضر املرحوم 
العبداهللا الســـالم وحتدث معهم وعادوا 
الى عملهم وكان ذلك عندما كانت املوانئ في 




