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 «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.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجري   البريد االلكتروني 

 قالت السيدة فاطمة بوعركي 
منذ عـــدة ســـنوات اســـتقبل 
الصديقات واالقارب من االهل، 
فـــي ديوانيتي النســـائية ليلة 
واحدة في االسبوع، اعداد كبيرة 
من النساء مع بناتهن يحضرن 

الديوانية. 

 الديوانية النسائية

 فاطمة بوعركي: لعبت السلة والطائرة في نادي األحمدي وأشرفت 
على الفريقين في وقت لم تكن فتيات المدينة يذهبن إلى النوادي

 ضيفتنا هذا األسبوع السيدة فاطمة خميس بوعركي وهي سيدة من الطراز األول لذلك اجليل الذي ولد مطلع األربعينيات حتدثنا عن رحلة السكن مع العائلة من مكان والدتها في الشرق الى 

مدينة األحمدي ومدارسها وحدائقها، كما تتحدث عن األحمدي املكان الذي نشأت فيه خالل مرحلة الشباب والنمو وتتناول مدينة األحمدي النفطية ببيوتها وشوارعها ومراكزها اإلدارية.

  كما حتدثنا عن التعليم واهتمام الدولة بنشر التعليم في جميع املناطق السكنية، كما تتذكر صديقاتها في املدرسة والنشاط الرياضي واملرشدات، وتتناول عالقتها بنادي األحمدي االجتماعي 

والرياضي، حينما انتسبت اليه. تذكر انه في الوقت الذي لم تدخل فيه فتيات املدينة األندية كانت فتيات األحمدي يذهنب الى النادي، وكان فيها ٣ أندية تستقبل روادها ملمارسة 

النشاط الرياضي والثقافي واالجتماعي.

  ثم تتحدث السيدة فاطمة بوعركي عن الوظيفة بعدما أنهت مرحلة التعليم فقد عينت في احدى املدارس االبتدائية ومن ثم في مدارس رياض األطفال مع زميالت كرميات 

تشيد ومتدح فيهن وتتذكر سنوات العمل اجلميلة، كما حتدثنا عن والدها الذي بدأ العمل بحارا ثم انتقل للعمل في شركة نفط الكويت في األحمدي وحتدثنا كذلك عن حياتها 

مع عائلتها.

  وتنتقل للحديث مع الوالدة رقية مال حسني التركيت هذه السيدة الكرمية بحديثها والقصص التي تقولها عن زمان الكويت القدمية، والديوانية النسائية التي التزال تستقبل 

النساء من األهل والصديقات واألقارب مرة واحدة في األسبوع، كما حتدثت عن األكالت الرمضانية واحللويات اخلثرة واالچار والهريس واجلريش.

  عزيزي القارئ متتع بقراءة هذا اللقاء الفريد من نوعه عن أحاديث املاضي، فإلى التفاصيل:

 ولدْت في الحي الشرقي ثم انتقلْت للعيش في األحمدي وبعدها في الصباحية واستقرت في سلوى

 السيدة الفاضلة فاطمة خميس أحمد بوعركي 
تقول عن نفســــها: ولدت في الكويت في احلي 
الشرقي فريج النصف ووالدتي هي رقية مال 
حسني التركيت، عشــــت طفولتي في الشرق 
وكنت ألعب مع بنات الفريج، وفي ذلك الوقت 
كانت البنــــات يلعنب أمام البيت أو داخل بيت 
العائلة األلعاب الشعبية التي كانت موجودة مثل 
احليلة واخلبصة ونط احلبل، وكانت البنات 
الصغيرات يلبسن البخنق، وشاهدت النساء 
الكويتيات يلبســــن العباءة والثوب والدراعة 
ويغطني وجوههن بالبوشية. كانت احلياة حلوة 
وجميلة، وكانت بيوتنا قريبة من البحر فكنا 
نسمع صوت صناع السفن والبحارة والعمال، 
وكنا نشاهد تلك املناظر والسكك والفريج وكانت 
الكويت القدمية حلوة، كما كان الناس واجليران 

يحبون بعضهم البعض.
  ومن اجليران بيت تويتان وعائلة األنصاري 
والعسق ومحمد الچاركي والسدرة وكان من 
جيراننــــا إماراتيون والنــــزال نتواصل معهم 
ويزوروننا ونزورهم، حيث امضوا ســــنوات 
طويلة في الكويت، وبيتنا في األحمدي مواجه 
للشرق وبيوت الشركة كثيرة وكل ثماني بيوت 
متقابلة وبينها شــــوارع وأقرب اجليران كان 
ابراهيم سلمان ومال وقيان وخميس الدوب الذي 
كان ضابطا في الشرطة واحمد السدرة وبيت 
الفرح، وبنات تلك العائالت هن صديقات وكانت 
اكثر صديقاتي فاطمة خضير وشريفة رستم 

وشريفة تاج الدين (زوجها سفير حاليا).
  ومجموعة من عائالت الكنادرة الطيبني جدا 
جدا وال ازال اتواصل مع نساء هذه العائالت، 
حيث نلتقي في األعــــراس واألفراح منذ اكثر 
من ٥٠ سنة والنزال نلتقي باملواجيب األفراح 
واألعراس واالتصال مع بعض وقد جمعتنا مدينة 
األحمدي مبدارسها وناديها جيرانا طيبني جدا 
وحنونني على بعض كلنا أهل، وكنا اذا غابت 
الشــــمس كل واحدة في بيتها ممنوع اخلروج 

من البيت.
  أمضيت زهرة شبابي ومرحلة الدراسة في 

األحمدي بني اخواني ووالدي.
  اآلباء مع بعضهم البعض واألمهات يلتقني 
يوميا مع بعضهن، كان املجتمع في األحمدي 
خليطا من جميع الفئات وكنت اشعر اننا عائلة 
واحدة ولكن اذكر انه لم تكن توجد ديوانيات 
في ذلك الوقت في األحمدي فكان الرجال يلتقون 

مع بعض في املسجد أو أثناء العمل.
  وأقدم مسجد في األحمدي كان في السوق 
منذ ان تأسست هذه املدينة، كما يوجد السوق 
الكبير واسمه (اسبني) للموظفني الكبار وكل 

شيء موجود فيه.
  وأتذكــــر اننا لم نكن نختلــــط مع الفتيات 
األجنبيات، كنا نحــــن الكويتيات والعرب مع 
بعض فقط والسبب ان مساكن األجانب كانت في 
منطقة تختلف عن منطقة سكن الكويتيني ولكن 
اختلطنا مع البنات الكويتيات الالتي امهاتهن 
اجنبيات، ألن شركة نفط الكويت كانت تبعث 
بعض العاملني للدراســــة في الدول األجنبية، 
فالكويتي يرجع متزوجا من أجنبية ثم تأتي 

الى الكويت ونختلط مع بناتها.
  عندما كنا نســــكن مدينــــة االحمدي كانت 
الوالدة تستضيف بنات العائلة كل يوم جمعة، 
خاصة ايام الربيع حيث كان اخوالي وخاالتي 
والصديقات يزورونا، واذكر ان بيت جدي مال 
حسني كان على ساحل الفنطاس وكنا نذهب 
في الصيــــف ونحن بنات صغيرات لنســــبح 
بالبحر على الساحل الرملي فتعلمت السباحة 

بالفنطاس.
  اذكر ان اخي احمد كان يرمينا بالبحر لكي 

نتعلم السباحة فتعلمنا بتلك الطريقة.
  وتكمل ضيفتنا: لم اذهب الى الســــينما في 
االحمدي وال احب املســــرح، ولكن احب قراءة 
كتب الطبخ حاليا اما قدميا فكنت اقرأ القصص 
والروايات ولم احفظ الشعر سوى محفوظات 
املدرســــة، منذ طفولتي احب الهدوء وال احب 
الصخــــب والفوضى حتى ان املدرســــات كن 
ميدحنني. ثم تتحدث فاطمة بوعركي عن الدراسة 
والتعليم قائلة: التحقت باملدرســــة الشرقية 
للبنات ســــنة واحدة وبعد ذلك الوالد حصل 
علــــى بيت في مدينة االحمدي، ألنه كان يعمل 

في شركة نفط الكويت فسكنا هناك والتحقت 
مبدرســــة االحمدي املشتركة للبنات وتعرفت 
على مجموعة من بنات االحمدي، كما تعرفت 
في  املدرســــة على زميالتي مــــن البنات، مثل 
فاطمة خضير وشريفة رستم وزينة عبداهللا 

وفاطمة مجيد.
  وكنت اراجع دروسي في البيت وكان الدوام 

املدرسي على فترتني صباحية وبعد العصر.
  وفي بعــــض االيام كنت اذهب مع زميالتي 
الى نادي االحمدي واستمررت بالدراسة حتى 
انهيت املرحلة املتوسطة في مدرسة االحمدي 
املتوسطة للبنات، وكانت الباصات تنقلنا من 
البيت الى املدرســــة واذكر ايضا خولة اجلبر 
ومــــرمي كنجو، واذكر ان الناظــــرة كانت نهى 
البيطار، والوكيلة شــــريفة بعبع من اجلالية 
الفلسطينية وطوال سنوات الدراسة كنت هادئة 
ومحترمة نفسي، ومن املواد التي لم اكن احبها 
الرســــم ولكن االشغال اليدوية كنت ارغب في 
عملها، واشتركت بفريقي السلة والطائرة مع 
فريق املدرسة وشاركت في املباريات املدرسية 

وكذلك الزهرات.
  من زميالتي في املدرســــة رباب واملرحومة 
جنمة وصفية واذكر يوم النشاط املدرسي كل 
طالبة كانت حتضر اكل من البيت وكل اسبوع 
على واحدة ونواصل اليوم الدراسي حتى املساء، 
ومدرســــة االحمدي فيها حديقة كبيرة ونحن 
الطالبات جنتمع في احلديقة واذكر ان املدرسات 
كن يعاملننا كأخوات وايضا الطالبات اخوات 

مع بعضهن.
  وكانت الوزارة تقدم لنا االكل بعد احلصة 
الثانية او الثالثة في الشــــتاء شوربة العدس 
واحلليب والبسكويت في الصيف وكانت احلياة 
حلوة والدراســــة اجمل، احلياة في االحمدي 

حلوة جدا.
  كنت مرشدة فريق املرشدات باملدرسة وكنا 

نذهب الى املخيم الكشفي السنوي بالفنيطيس 
وكان عندنا نشاط كبير في مدرسة االحمدي، 

وكنا نطبخ في املعسكر الكشفي.
  وقد كنت مرشــــدة والعبة ســــلة وطائرة 
وشاركت في اخلياطة، كانت احلياة الدراسية 
ممتعة جدا في مــــدارس االحمدي، من رياضة 
والعاب املدارس الى رياضة األندية في االحمدي، 
كانت وزارة التربية (املعارف سابقا) قد هيأت كل 
شيء للطالب األكل واملالبس والكتب واملواصالت 
واملالعب والرياضة بأنواعها وللطالبة حرية 

االشتراك.
  املدرسات من احسن املدرسات في مدارس 
األحمدي احلقيقية انني كطالبة منذ اخلمسينيات 
قد استفدت من ذلك التعليم كانت الدولة مهتمة 
بتعليم الفتــــاة الكويتية، ولذلك فتحت مجال 

التعليم على اوسع 
األبــــواب، فتعلمنــــا 
علــــى  وحصلنــــا 
الشهادات وحصلنا 
الوظائــــف  علــــى 
مــــن  احلكوميــــة 
مدرسات وسكرتيرات، 
ومكلفــــات بأعمــــال 

ادارية واشرافية.
الدراســــة    اثناء 
شــــاركت في جميع 
البطوالت املدرسية 
للسلة والطائرة كذلك 
عندما كنت مرشدة 
بفرقــــة املرشــــدات 
كنا نشارك مع يوم 
االحمــــدي الرياضي 
منذ بداية الستينيات 
وكان يومــــا عظيما 
في االحمــــدي حيث 

ان جميع االندية الرياضية الكويتية تشــــارك 
بفرقها وكذلك الفرق الشعبية كما كان الوافدون 

يشاركون فيه.

  حياة الوالد

  وحتدثت فاطمة بوعركي عن حياة والدها 
قائلة: بدأ حياته العملية في البحر مع ســــفن 
الغوص والسفر ومع بداية التنقيب عن النفط 
الوالد رحمه اهللا كان من اوائل من التحق بالعمل 
في شركة نفط الكويت وبعد ذلك انتقل للعمل 
في االحمدي بعد تصدير اول شــــحنة للنفط 
وقبلها مثلما ذكرت مع شــــركات التنقيب عن 
النفط ومطلع اخلمســــينيات خصص له بيت 
جنوب االحمدي، فانتقلنا للسكن فيه وتعرفت 
على بنات اجليران والتحقت مبدرسة االحمدي 

املشتركة.
  ومع بدايــــة بناء 
الصباحية  منطقــــة 
انتقلنا للســــكن فيها 
وبعد وفاة الوالد رحمه 
اهللا انتقلنا للســــكن 
في  منطقة ســــلوى 
مع الوالــــدة واالوالد 
واحلمد هللا مرتاحني 
في بيتنــــا وجيراننا 

ناس طيبون جدا.
  منذ اخلمسينيات 
الســــبعينيات  حتى 
الشــــرق ثم  ســــكنا 
االحمــــدي ومنها الى 
الصباحيــــة ومنهــــا 
اربع  ســــلوى حاليا. 
مناطق سكنية عشت 
تلك البيئة االجتماعية 

واحلمد هللا.

  كان الوالد رجال هادئا بدأ حياته في الغوص 
مع شمالن بن علي وجدي مال حسني عبداهللا 

التركيت.
  وانتقل للعمل في شركة نفط الكويت، وكان 
ميضي حياته بني املسجد والبيت وقراءة القرآن 
الكرمي، الوالد أيضا ســــافر إلى الهند وأفريقيا 

مع السفن الشراعية الكبيرة.
  وأذكــــر ان والدي رحمــــه اهللا كان مالزما 
وصديقا للقرآن الكرمي، حيث كانت حياته األولى 
في منطقة الشرق مع البحر وبعدما اشتغل في 
األحمدي انتقلنا معه للسكن هناك وبعد عدة 
سنوات سكنا الصباحية وهنا الوالد تقدم به 
العمر ونحن كبرنا وتخطينا مراحل الطفولة 
والشباب وتزوج االوالد والبنات وانفتح ادراكنا 

على االشياء احمليطة بنا.
  واهللا وفقنا بجيران طيبني محبني للوالد الذي 
كانــــت عالقته طيبة معهم، وأذكر من جيراننا 
في الصباحية ناصر السهلي وعبداهللا جمعة 
ومحمد الهاجري ومن جيراننا عتبان ومطران 
وسهول والعوازم بيض اهللا وجوههم طيبني 

إلى حد بعيد من الطبية واخللق والتدين.
  وال تزال العالقة معهم وكذلك مع جيراننا 
في األحمــــدي واحلياة في الصباحية اختلفت 

عن حياتنا في األحمدي.

  العمل والوظيفة

  وتكمــــل فاطمة بوعركي: انهيت دراســــتي 
والتحقت بوزارة التربية وعينت سكرتيرة إدارية 
في مدرسة األحمدي املتوسطة وبعد سنوات 
انتقلت إلى روضة الصباحية، والناظرة كانت 

يسرى معروف ثم عايدة عابدين مصرية.
  وكانت الناظرات كاألم مع العامالت واالداريات 
واملدرسات وأذكر أن اجتماع املنطقة في الروضة 
كنا كلنا نعمل يــــدا واحدة. الناظرة والوكيلة 
واملشرفة عبلة ومرمي البكر تقاعدت عن العمل 

عام ١٩٨٦، مع دخول ولدي فهد املرحلة االبتدائية 
فتحت مشغل خياطة للمالبس النسائية وفيها 
مدخول ولكن بعض العامالت كن يسرقن قطع 

االقمشة.
  ولداي فهد وحسني بدآ دراستهما من املرحلة 
االبتدائية حتــــى أكملوا املرحلة الثانوية وكل 
واحد منهما اجته للعمل حسب رغبته، حسني 
التحق بالعســــكرية وفهد باألعمال احلرة مع 
مجموعة من أصدقائه، حيث كونوا لهم شركة 

وال يزالون يعملون.
  وكان حســــني الثالث على الدفعة ألن فيها 
احلــــرس الوطنــــي األول والثاني من احلرس 
وهو الثالث ولكن األول على طلبة دفعته من 

العسكريني وواصل دراسته في أميركا.

  نادي األحمدي الرياضي

  امضت السيدة فاطمة بوعركي في ذكرياتها 
قائلة: كنت أذهب الى نادي االحمدي الرياضي 
مع زميالتي في املدرسة وبنات الضريح وخاصة 
ايام العطل وكنا نلعب كرة الســــلة والطائرة، 
كنا نذهب مشيا على األقدام من منطقة السكن 
جنوب االحمدي الى النادي واذكر ان االحمدي 
كانت مقسمة الى ثالث مناطق سكنية جنوب 

ووسط وشمال.
  وفي منطقتنا املطافئ والسوق الكبير ومسجد 
املنطقة ويوجد في مدينة األحمدي ثالثة أندية 
النادي احلباري ونادي االحتاد ونادي االحمدي 
الــــذي كنت مع زميالتي نذهــــب اليه وقد وفر 
النادي لنا كل أسباب الراحة من ألعاب وحمام 
سباحة ومطاعم، ادارة النادي خصصت جزءا 
للفتيات، فيه مالعب مثل ملعب للتنس وملعب 
للسلة وملعب للطائرة وعينوا مدرسة للخياطة 
علمتنا اخلياطة.. وقد شاركت في إحدى الدورات 
وحصلت على شهادة في اخلياطة وقد تسلمت 

هذه الشهادة خالل مهرجان.
  وقد عينت مشرفة على فريق كرة السلة وكرة 
الطائرة للنساء في نادي األحمديـ  ألنني عندما 
كنت طالبة كنت أمارس لعبة السلة والطائرة 
وأذكر من الالعبات في فريقي النادي: شريفة 

رستم وفاطمة خضير وزينة عبداهللا.
  واشــــتركت مع فريق نادي الشباب فريق 
الفتيات ألن أخي عبداهللا وأخي راشد كانا يعلبان 
بالنادي فعينت رئيســــة فريق كرة بالنادي، 
كذلك نادي االحتاد في األحمدي ايضا جهزوا لنا 
املالعب، ونذهب إلى النادي مبالبس الرياضة، 

بذلة التدريب واحلذاء.
  اســــتمر هذا النشــــاط الرياضي ملدة ثالث 
سنوات بالنادي، بنات االحمدي ذكيات ونشيطات 
ومجتهدات في الرياضة وحصلنا على بطوالت 
في السلة والطائرة باالندية التي كانت موجودة 

في مدينة األحمدي.

  المطبخ المنزلي

  وتسترسل ضيفتنا قائلة: كنت طالبة والوالدة 
أدخلتني معهــــا املطبخ وبدأت تعلمني الطبخ 
وجتهيز األكل والسفرة الكويتية، كانت الوالدة قد 
أجرت عملية جراحية والطبيب نصحها بالراحة 
التامة فكانت جتلس على الكرســــي وتعلمني 
الكميات الرز وامللح واملاء، اللحم أو الســــمك، 
وكنت أطبخ األكل احيانــــا ماحلا ومرة ثانية 
ماسخا بدون ملح، ومرات العيش «نثري» يعني 
ناشــــف وأحيانا محروق وهكذا حتى تعلمت 
الطبخ وكانت تشجعني على االستمرار، ومما 
اذكــــر ان ابن عم الوالد ضحك علّي وقال خذي 
كمية عيش ومثلها ملح ومثلها ماء واطبخيها 
مع بعض وبالفعل اتبعت الطريقة وكانت بداية 

فاشلة هذا قبل ان أدخل املطبخ مع الوالدة.
  في البداية الوالدة علمتني جميع انواع األكالت 
الهريش، مطبق السمك، مكبوس اللحم والدجاج، 
واجلريش، واملنهنه، وخبز الرقاقق على التاوة، 
ومحمر شكر واملشــــخول والبالليط، وچباب 
الربيان، وتعلمت طبخ كبة البرغل، وامليدم وهو 
سمك اجلرجور، حني يغسل وينظف ويطبخ 
حتــــى ينضج ويبرد وبعد ذلك نســــلخ جلده 
ونقطع رأسه وبعد ذلك نضعه في املاء البارد 
ونضع عليه امللح حتى ينشف من املاء ويبقى 
حلما بدون ماء ونحمس احلشو البصل بالدهن 
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