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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 الهاجريالبريد االلكتروني

عّدد ما ُيقال عن سبب تسمية عائلته باسم الكوت

يوسف الكوت: عملت في »النفط« والشرطة و»المواصالت«
وساهمت في تبديل العملة أثناء عملي في بنك الخليج

رجاالت الكويت من الرعيل األول صقلتهم ظروف العمل فأخرجت منهم رجاال أشداء قادرين على حتمل العمل في الظروف املناخية الصعبة صيفا وشتاء مع عدم توافر 
األجه�زة احلديثة في ذلك الوقت. ضيفنا اليوم يوس�ف عباس علي الكوت املولود في الكويت عام 1929 وهو يحدثنا عن الزراعة في خيطان والعديلية، ومش�اركته 
لوالده وحده في زراعة القمح والش�عير وكيف كان يلتقط الفقع من األرض الزراعية، كما يحدثنا عن صناعة احللوى والرهش وعن س�وق احللوى ومن كان موجودا 
من الباعة ومصنع احللوى عند والده وجده. بدأ يوسف الكوت حياته العملية مع والده ثم انتقل للعمل في املقوع وبعد ذلك التحق بالشرطة، فماذا عمل، وإلى 
أين انتقل؟ ومن الذي نقله بس�يارته من املرقاب حتى س�كنه في ميدان حولي ومن الذي أمر بنقله من عمله في مخفر املرقاب الى مخفر الساملية؟ يوسف 
الكوت تنقل في العمل بني الش�رطة والعمل في مجال داللة العقار ثم وزارة املواصالت وبعد التقاعد دخل مجال البورصة وفيها حلقته خس�ائر جعلته 
يقدم نصائح للمتعاملني، وعن مزرعة جده في العديلية ومزرعة والده في أبرق خيطان يحدثنا يوسف الكوت ويذكر نصائح والده له حتى ال يتوه بني 
س�نابل القمح وهو صغير، وكيف كانوا يتنقلون. ثم يتطرق للحديث عن عائلة الكوت وملاذا س�ميت بهذا االسم، وهو يذكر لنا عدة روايات يتناقلها 
الناس س�ببا للتسمية، وفيما كان اللقاء يشرف على االنتهاء حدثنا يوسف الكوت عن مأساته اخلاصة خالل محنة الغزو وأسره مع أبناء أخيه وعدد 

من نساء الكويت وعودته بعد التحرير... تفاصيل كثيرة نتعرف عليها من خالل اللقاء التالي:

روبية وجمعت منها مبلغا ال بأس 
به.

دالل في سوق العقار

وميض����ي يوس����ف الكوت في 
ذكريات����ه قائ����ا ع����ام 1957 بعد 
اس����تقالتي من الشرطة كان عمي 
حسني علي الكوت يعمل دالال في 
السوق اضافة الى بعض االصدقاء، 
وكنت اجلس في القهوة »دالل من 
دون مكتب« اتع����اون مع الداللني 
اآلخرين � وكان س����وق العقار في 
اخلمس����ينيات مع نهضة الكويت 
العقارية ومع بداية تثمني البيوت 
القدمية � فمن يثمن له بيت يشتري 
بيتا آخر او ارضا فتحرك س����وق 

العقار.
وبدأت اشتري وابيع في العقار 
باالضافة لعمل����ي دالال ومما اذكر 
اني شاركت مجموعة من الداللني 
واش����ترينا ارضا كبيرة وبعناها 
وحصلت على مبلغ عش����رة آالف 

روبية ارباحا.
واذكر اراضي احلي القبلي اغلى 
سعرا اراضيها واملرقاب فيها رمادان 
واملجاص ما كان عندنا خرائط مثلما 

يوجد حاليا.
نأخ����ذ املعلومة م����ن صاحب 
االرض او البي����ت ونس����جلها في 
الدفتر ونع����رض التفاصيل على 
املشتري حسب ما هو مدون عندنا، 
اذكر ان التجار هم الذين يبيعون 
ويشترون واذكر انني بعت ارضا 
جلاسم الصراف وكنت اشاركهم، 
وكان جاسم يعمل صرافا ودخل 
سوق العقار ومن جتار العقار كانوا 
يشترون خارج املدينة ومما اذكر 
انني اشتريت ارضا في ميدان حولي 
وحضرنا عن����د دالل معروف في 
اوساط السوق وعرض علي ارضا 
للبيع فقلت له اريد ان اراها فذهبت 
معه الى ميدان حولي بالس����يارة 
ووصلنا ملوقع االرض ونزلنا من 
السيارة، وقال هذه االرض فقلت له 
انت متأكد فقال نعم مخول للبيع 
والتوقيع، فقلت له تأكد فقال االمر 
منته وسعرها ثاثة آالف روبية 
ادفع العربون ونسجل لك فرددت 
عليه وقلت يا اخ عبدالرحمن هذه 
االرض ملك����ي وعندي بها وثيقة 
تعجب الرج����ل وصدم من كامي 
فاعتذر عم����ا حصل، وكان احيانا 
يحصل ان دالال يلتقط اطراف الكام 
ويعممه على اآلخرين من دون ان 
يتأكد من صاحب العقار، وقد بعت 
تلك القطعة بخمسة آالف روبية.

قدميا كان القياس بالذراع وليس 
باملتر مثا نقول: عش����رون ذراعا 
عرضا وطوال ثاثون ذراعا، تقريبا 
من االخطاء التي كانت حتصل ان 
دالال يوزع االرض او البيت على 
داللني آخرين من دون ان يعطيه 
املعلومات الكافية، فيحصل خطأ.

وذات مرة اش����تريت قس����يمة 
باالش����تراك مع مجموعة وثمنت 
واعطيت قسيمة سكنية في الرميثية 
ولم حتصل معي مشاكل، لكن بعض 
املش����ترين او البائعني يتاعبون 
بالسوق مثا يقول عندي واريد بيع 
القسيمة وعندما تتطلب منه يقول 
ارتفع السعر فان سامها استمررت 

في العمل سنتني وتركت الداللة.

بنك الخليج

ويتحدث يوس����ف الكوت عن 
مرحلة جديدة من حياته قائا: عام 
1962 بن����ك اخلليج طلب موظفني 
فتقدمت بطلب ومعي محمد الصراف 
وعبدالرحمن العجيري وهو رئيس 

يقول يوسف عباس علي الكوت: 
ولدت في الكويت باحلي الشرقي 
عام 1929 ميدان شرق والذي كان 
ميتد طوليا من السوق الى املطبة 
واذكر من سكان ميدان شرق بيت 
عائل����ة باقر وبيت اخلميري ومن 
الشمال حفرة امليدان وكانت غرف 
بيت الوالد تنتهي عند تلك احلفرة 
وبعد ذلك توجد )الطنبورة( وكذلك 
بيت علي عبدالوهاب القناعي ومنها 
الى فريج القناعات والى الس����وق 
الداخل����ي، وكانت بامليدان ماكينة 
الطحني لصاحبها آغا علي واذكر 
بيت عبداهلل بوصخر وأيام رمضان 
فيه قراءة القرآن الكرمي فكنت اذهب 
لاستماع ومما اذكر ان الوالد باع 
البيت الكبير الى الس����يد حسني 
الطبطبائي وذلك بسبب ان أخي 
الكبير ص����ار مديونا مببلغ ألحد 
نواخذة الغوص والوالد سدد الديون 
من ثمن البيت واشترى بيتا آخر 
في الش����رق واذكر ان سعر البيت 
الذي باعه كان مائتي روبية، وكانت 
العائلة تتكون من جدي وجدتي 
والوالد ووالدتي واخواني � وجدتي 
أخت الشاعر ما عابدين وسكنا في 
الش����رق بعدما اشترى الوالد ذلك 
البيت وأذكر من اجليران مندني.

وكما ه����و معروف فإن امليدان 
واملطبة كانا من احياء الشرق.

وكنت أذهب الى البحر للسباحة 
في نقعة النصف ونقعة معرفي مع 
عبداهلل جاس����م الصراف وفاضل 

خلف وخالد خلف.
وأذكر نقعة الطوب مقابل مدرسة 
سيد حسني الطبطبائي وبالتحديد 
مقابل البح����ر، وكان يعلم القرآن 

الكرمي والكتابة والقراءة.

مرحلة التعليم

وميضي يوس���ف الكوت في 
ذكرياته قائا: أول مدرسة التحقت 
بها كانت املدرسة اجلعفرية التي 
كانت بالقرب من املس���توصف 
الس���وري واذك���ر عبدالرحمن 
العوضي وأوالد معرفي ويعقوب 
صرخوه، وسعدون الصالح الذي 
كان يتحدث اللغة الفارسية الن 
املدرسة اجلعفرية فيها مادة اللغة 
الفارسية ولها مدرس خاص، واذكر 
من املدرسني الشيرازي وتعلمت 
اللغتني العربية والفارسية وكان 
اثنان من ابناء الشيرازي يدرسان 
باملدرسة وكان معنا من الطلبة 
موسى فرج ومدرس اسمه محمد 
حسن الكندري الذي كان يدرس 
اللغة العربية ودعيج العون وكان 

الناظر محمد حسن الشيرازي.
والوالد كان يدفع خمس روبيات 
في الشهر، وبعد سنوات التحقت 
بالتعليم املسائي في مدرسة النجاح 
في منطقة املطبة وبعد السنة الثالثة 
املتوسطة تركت الدراسة والتحقت 

بالعمل.

أول عمل حكومي

ثم يتحدث يوسف الكوت عن 
بداية حياته العملية فيقول: اول 
عمل في حياتي بعد الدراسة التحقت 
بشركة نفط الكويت عام 1947 وكان 
الراتب اتسلمه من العم عبدالرحمن 
العتيقي وكنت ابصم على الورقة، 
والبداية كانت في منطقة املقوع، 
مع مجموعة من الهنود الذين كانوا 
يطبخون للعمال واملوظفني العاملني 
في املقوع، وكنت اعمل مع الهنود 
جنهز االكل وامل����كان ونقدم االكل 
لكبار املوظفني، اما الس����كن فكان 
في بي����ت صغير في املقوع وأذكر 
عبداهلل دشتي وهو رئيس العمال، 

تقّدمت للعمل في الش�رطة 
والش�يخ صب�اح الس�الم ه�و من 
القب�ول اختب�ار  خ�الل  س�ألني 

تعط�ل »الس�يكل« ل�دى 
ففوجئت  لي�اًل  ال�دوام  من  عودتي 
بالشيخ صباح السالم يقف بسيارته 
ويطل�ب من�ي الرك�وب إليصال�ي

رف�ض أح���د الضب��اط 
إعطائ�ي إج�ازة ف�كان ذل�ك من 
الش�رطة من  اس�تقالتي  أس�باب 

نفس��ي  عل�ى  اعتم��دت 
ف�ي ش�راء دراج�ة ب�� 15 روبية 
إلخوان�ي  وال�دي  ق�ال  وعنده�ا 
»اعتمدوا على أنفسكم مثل أخيكم«

بع�د أن تركت الش�رطة عملت 
دالاًل ف�ي س�وق العقار وفت�رة التثمين 
كانت سببًا في حصولي على أرباح كبيرة

عمل�ت مجهزًا ل�أكل لمدة 
عام في منطق�ة المقوع وكان راتبي 
20 روبي�ة ثم اش�تغلت ف�ي البناء

ومرة واحدة في االسبوع احضر 
الى الكويت لس����وق اخلضرة في 
سيارة والس����ائق عيد بن شينان 
ونشتري اخلضار بجميع انواعه 

واللحوم واالسماك.
وكان����ت الس����يارة وانيت من 
نوع الهمير لونها اسود وعجاتها 
عريضة والطريق من املقوع الى 
الكويت رملي غير معبد وتعلمت 
بعض الكلم����ات من الهنود الذين 
كانوا يساعدوننا، ومرشد بن طوالة 
كان الرجل املس����ؤول عن منطقة 
املقوع واي حادث هو الذي يفصل 
فيه كأنه القاضي، واذكر ان يوما ما 
سقط من يدي وعاء صيني وانكسر 
وارسلوني له حملاكمتي وسألني عن 
كيفية كسره فقلت سقط من يدي من 
دون ان ادري فسامحني، والصاحب 
هو الذي اشتكى علي الصاحب تقال 

للرجل »االجنليزي«.
وبعد سنة واحدة تركت العمل 
والراتب كان عشرين روبية كنت 
اعطيها للوال����د رحمه اهلل، واول 
زيارة من املقوع الى البيت كانت 
باستقبالي جدتي ووالدتي فرحني 

بي كأنني عائد من السفر.
واذكر ذات ي����وم بعدما تركت 
الشركة طلبت من الوالد ان يشتري 
دراجة فرفض، فذهبت للعمل بّناء مع 
اسطى رضا وكان العمل صب القار 
في احد الشوارع الرئيسية وحصلت 
على مبلغ من املال واشتريت دراجة 
فقال الوالد الخواني شوفوا اخوكم 
اشتغل واش����ترى لنفسه دراجة 

وكان عملي تسجيل الشكاوى 
وتس����جيل بعض االموال االخرى 
وكان مدير الشرطة جاسم القطامي، 
ومما اذكر ان املرحوم الشيخ صباح 
السالم رئيس الشرطة في ذلك الوقت 
كان يفصل بالليل يستفس����ر عن 
االمور املستجدة او عن اي حوادث 
نسجلها، فكان يتابع العمل بالتلفون 
ليا يستفسر عندما اكون بالدوام 
حيث كان عملي مسجل االحوال، 
ومسؤول البدالة وأسجل الشكاوى 
وبعد توس����عة الدائرة مت افتتاح 

مخفر املرقاب فنقلت للعمل فيه.
واذكر ان في احدى الليالي كنت 
خارجا من الدوام على السيكل ولكنه 
تعطل فتركته ومشيت ابحث عن 
سيارة تاكسي واذا بسيارة تقف 
بجانب����ي وفيها املرحوم الش����يخ 
صباح الس����الم يش����ير لي، وقال 
ال����ى بيتك وكنت  اركب نوصلك 
يومئذ اسكن في ميدان حولي في 

اخلمسينيات.
واوصلني الى البيت في ميدان 
حولي وقال لي رحمه اهلل ملاذا تعمل 
في مخفر املرقاب وانت تسكن حولي 
وطلب نقلي الى مخفر الس����املية 
فصارت املس����افة قريبة بالنسبة 

لي.
وكان رقمي في الش����رطة 33 
وباشرت العمل في مخفر الساملية اال 
اني بعد ثاثة اشهر قدمت استقالتي 
من الشرطة وذلك عام 1957، اذكر 
من الذين كانوا بالش����رطة سعود 
املعيلي وموسى وحبيب بوشهري 

يجب ان تكون����وا مثله تعتمدون 
على أنفسكم.

والدراجة كانت من نوع فليبس 
ابوأس����د من عبدالرس����ول فرح، 
وسعرها خمس عشرة روبية وفيها 

سلة ومنفاخ و»أميجر« دينمو.

شرطي بدائرة الشرطة

ويكمل يوس����ف الكوت بعدما 
تركت العمل مع البنائني التحقت 
بالشرطة، وذلك بعدما سمعت ان 
الش����رطة طلبت كويتيني للعمل 
شرطة فذهبت الى دائرة الشرطة 
املبنى القدمي في ساحة الصفاة الذي 
خرقه اجليش العراقي ايام الغزو 

واليزال املبنى القدمي موجودا.
تقدمت بطلب م����ع اربعة من 
املواطنني وكان املرحوم الش����يخ 
صباح السالم هو رئيس الشرطة 
ويخت����ار بنفس����ه من ي����رى فيه 
الكفاءة واملق����درة على العمل في 
الشرطة، فتم اختياري من بني من 

مت اختيارهم.
واول سؤال وجهه لي من هو 
ابوك واين تس����كن فجاوبته ومن 

هم جماعتك.
وبعد ذلك حولني على الضابط 
عثم����ان االيوب����ي، وذهبت معه 
ومجموعة من الذين مت اختيارهم 
ذهبنا الى اخلياط غام في السوق 
الداخلي وفصلنا مابس عسكرية 
)ش����رطي(، وملدة ثاث س����نوات 
ونصف السنة عملت كاتب احوال 

في الدائرة الرئيسية.

وعبداهلل الوطيان ويوسف محمد 
علي الكندري واذكر من الضباط 
غامن وموسى وعلي احلافظ وسعيد 
السليم وسالم ابوعبدالصمد وكان 

برتبة مازم.
واذكر ان����ه اذا مت القاء القبض 
على احلرامي يحضرونه عندنا في 
االدارة ويوضع باحلوش وابوصالح 
الطباخ يعطي االكل له، وبعد ذلك 
يسلم الى السجن الكبير ومقره قرب 
البلدية، واذكر ان اصعب حرامية 
كانوا من الغجر القادمني من اخلارج 
إلقاء القبض عليهم وطردوا  ومت 
من الكوي����ت، واذكر كذلك حادثة 
وقعت داخل السجن ان اولئك الغجر 
تشاجروا مع الشرطة على االكل، 
وحذفوا بأوالدهم على الشرطة وبعد 
تسفيرهم ارحتنا، وشاهدت معاقبة 
رجلني تش����اجرا امام الدائرة ومت 

ضربهما باخليزران.
وبعد االس����تقالة من الشرطة، 
الفرق في مخفر الساملية ان العمل 
كل 12 س����اعة والعمل خفيف في 

اخلمسينيات.
اما مخفر املرقاب فكان العمل 
فيه كثيرا بسبب وجود الوافدين 
والسوق القريب من املنطقة، واذكر 
اعدام اول مواطن عند األمن العام، 
كانت الساملية خالية من املشاكل 

والضابط سالم ابوعبدالصمد.
واذكر من اسباب استقالتي من 
الش����رطة انني طلبت من ضابط 
املخفر اجازة فرف����ض وهذا احد 
االس����باب وكان الراتب خمسمائة 

وال�دي كان ي�زرع القم�ح والش�عير ف�ي أب�رق خيطان 
وكن�ت عندم�ا أختف�ي وس�ط الس�نابل يطل�ب من�ي هزه�ا

وثيقة قدمية ألحد البيوت شهادة تقدير من وزارة املواصالت
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