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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

أكد أن الحياة في كويت الماضي كانت سهلة وبسيطة ومفعمة بالمودة

الش���خصيات املرحوم عبداهلل 
الكاظمي  الروضان واحلاج زيد 
وأبناء مقام���س فاضل وحمزة 
الذين كانوا  الزبائن  ومن أشهر 
يخيطون مالبسهم عندي املرحوم 
عب���داهلل عبداللطي���ف العثمان 
وعندما أوصل له مالبسه يقول 
اعطوا هذا الرجل ضعف السعر 

إذا كان 100 أعطوه 200.

العمل في البنك األهلي

واس���تمررت بالعمل خياط 
البنات  مالبس رجالي بس���وق 
حتى ع���ام 1968 وحضر عندي 
صديق عرض علي العمل في البنك 
األهلي وقال فيك الكفاءة واألمانة 
وطرحت اسمك على املدير للعمل 
في البنك. ولكن عليك ان جتتاز 
اختبارا أمام فؤاد االش���قر كبير 
املوظفني وكان رئيس البنك حسني 
مكي اجلمعة وخضت االختبار 

وجنحت 1968/3/23.
واستطرد الكاظمي قائال: وهكذا 
مت افتتاح البن���ك األهلي وبدأت 
العمل به واغلقت محل اخلياطة 
وأول رات���ب ف���ي البنك كان 95 
دينارا وكان رئيسي املباشر علي 
الشمالي وصادق معرفي وتقي 
جاسم واملعجل وعينت كاشير 
اتسلم األموال من الزبائن، واذكر 
ان املغفور له الراحل الشيخ جابر 
األحمد زار البن���ك وقال موجها 
الكالم ل���ي: بارك اهلل فيك انتبه 
واحرص على أموال املودعني. هذا 

الدينار فيه البركة واخلير.
بعد ذلك استمررت في العمل 
بالبنك وعينت مس���اعد رئيس 
خزينة وعلي الش���مالي رئيس 
اخلزينة وفي ع���ام 1978 عينت 
نائب رئيس اخلزينة واستقال 
علي الش���مالي وع���ني بدال منه 
صادق معرفي وبعد ذلك استقال 
من العمل وعينت مديرا للخزينة 
ف���ي البنك األهلي ووصل راتبي 
900 دين���ار وعينت على جميع 
اخلزائ���ن املوجودة داخل البنك 
للزبائن وعددها 144 خزينة لكل 
خزينة مفتاحان الرئيسي عندي 
ولكل زبون مفتاح خلزينته التي 
يودع فيها مقتنياته الذهبية أو 
أوراق���ه واس���تمررت في العمل 
حتى 1988/8/23 خدمة 20 سنة 
وكنت غي���ر موافق على العقود 
التي عرضوها علينا، وتنص على 
انه متى رأى املسؤولون في البنك 
االستغناء عن املوظف فلهم احلق 
في إنهاء عمله ولم أوافق على ذلك 

وقدمت استقالتي من العمل.

هواية التصوير

ثم ينتق���ل الكاظمي للحديث 
عن هوايته وحبه للتصوير حيث 
يقول: بدأت هواية التصوير منذ 
عام 1952م عندما اشتريت كاميرا 
صغيرة قدمية س���عة 12 صورة 
انتهي من  الفيل���م، بعدم���ا  في 
الى ساحة  محل اخلياطة اذهب 
الصفاة وأباش���ر التصوير وأي 
منظر أبدأ بتصويره، وكان يوجد 
محل تصوير في السوق الداخلي 
وآخر بسوق ابن دعيج والفيلم 
ب� 5 روبيات حتميض وطباعة، 
صورت امللعب الشرقي واملقبرة 
القدمية وساحة الصفاة واألندية 

القدمية.
استمررت في هواية التصوير 

وبالطو، كان صالح ابوس���يدو 
يفصل املالبس وكل 20 قميصا 
وكل 20 بنطلون���ا يفصلها مع 
بعض ويفصلها باملقص الكهربائي 
املاكينات عملها فتحات  واحدى 
األزرة وتركيبها وكنت اش���تغل 
على تل���ك املاكينة وبحدود 300 
بدلة يوميا تكون جاهزة ونوزع 
البدالت على الطلبة، واذا كانت 
هناك مشكلة في أي بدلة نعيدها 
ونعطي الطالب بدلة أخرى وكان 
عندنا 40 عامال يشتغلون ومكانهم 
في محالت استخرجت من البيت 
وأيضا عندن���ا، بعض العائالت 
كانوا يش���تغلون في التصليح 
والتركي���ب، وال���درز البالطو 3 
روبيات واستمررنا بالعمل مع 
املدارس حتى توقفت الوزارة عن 

صرف املالبس للطلبة.
و كانوا يخيطون مالبس طلبة 
املدارس. ومعن���ا اخلياط عزيز 
وهو صاحب محل خياطة وكذلك 
كان يأخذ مقاوالت مالبس الطلبة 
واذكر عندما نوزع املالبس على 
الطلبة كانوا يعطوننا الشوربة 

وفيها البطاط والبصل.
ترك���ت العمل ف���ي اخلياطة 
وتركت العمل في البنك وامضي 
أيامي في الديوانية الصباحية في 
النادي العربي مع األصدقاء وفي 
اللي���ل ديوانيات األصدقاء. يوم 
األربعاء ديوانية صبيح الكاظمي، 
يوم االثنني جواد بوخمسني، يوم 
الكاظمي  االثنني ديوانية جمال 
رئيس النادي العربي وهو ولد 
عمي، والديوانية للعائلة نلتقي 
فيها جميعا وأحيانا ديوانية محمد 
البالم في املنصورية والديوانية 

ليلية.

محل خياطة خاص

قررت ان افتح محال خاصا لي 
وان ات���رك العمل مع أوالد عمي 
فاستأجرت محال في سوق البنات 
من حجي ش���عبان عنده محالن 
ل���ه وجهزت احملل  وبقي واحد 
واإليجار 40 روبية واش���تريت 
املاكينة ووضعت الطاولة واألدوات 
من خيوط ومقص وعدة كاملة 

للمحل وذلك عام 1959.
أقمش���ة وعرضتها  اشتريت 
في محل اخلياطة واستمررت في 
العمل وكون���ت زبائن ومن تلك 

اريد الزواج.
اذكر هنا كان عبدالعزيز حسني 
مدي���را للمع���ارف وكان يفصل 
مالبسه عندنا وكان يزور أخاه 
محمد في محل���ه مقابل محالت 
اخلياط���ة اخلاص���ة بن���ا ومن 
اخلياطني محمد حسن وابناء جمال 
وحسن املوس���ى وأخيه عيسى 
وآخر اسمه التركي وعبدالعزيز 
األسطى وابناء ششتري وابناء 
بهبهاني كذلك محمد رفيع معرفي 

وعبدالرسول فرج.

التفصيل للطلبة

اذكر من الذين اشتغلوا عند 
الكاظم���ي اخلياط  عبدال���رزاق 
ابوس���يدو عندما أخذنا  صالح 
خياطة مالبس طلبة املدارس مثل 
مدرسة املثنى ومدرسة الصباح 
الش���رقية واملباركية  ومدرسة 
ومدارس أخرى، ونخيط املالبس 
لكل طال���ب بنطلونان وقميص 

فترة بس���يطة تعلمت التفصيل 
للكبار وملدة سنة أفصل وأخيط 
وكان عمي يراقبني حتى أتقنت 
العمل، وأخيط الدشداشة بنفسي 
وعلى ماكينة خاصة بي ضبط 
اخلياطة على ماكينة رجلية وبعد 
ذلك ماكينة على آلة، وهكذا زادت 
س���رعتي في اخلياطة وفي أيام 
العيد كنا نفصل دشاديش امللمل 
والبويلن والنيس���و واالمريكن 
ومالب���س صيفية، وكانت أجرة 
الدشداش���ة الصيفية 5 روبيات 
والدشداشة الشتوية 7.5 روبيات، 
اذا مدروز 5 روبيات، اذا الدشداشة 
القاطة 7.5 روبيات، اش���تغلت 
خياطا عند أوالد عمي لعام 1956م، 
عمي قال البنه عبدالرزاق الولد 
يتيم والزم تعطونه راتب في املدة 
التي اشتغلها عندكم وقال لوالده 
خصصنا له راتب 100 روبية وملدة 
5 سنوات جمعت من ذلك الراتب 
تقريبا 3 آالف روبية فقلت لعمي 

الوانيت باألغراض مثل السجاد 
القدمي والفرو ونبيع على األجانب 
في األحم���دي واذكر عبدالهادي 

جمال.

التعليم

عندم���ا بلغت م���ن العمر 8 
التحق���ت باملدرس���ة  س���نوات 
الش���رقية وكان الناظر األستاذ 
أحمد الس���قاف ومن املدرس���ني 
ابوطه وعبدالرحمن البغلي وخالد 
املضف ومال عيسى مطر واحمد 
املهنا وعلي بوقماز. بدأت الدراسة 
من س���نة أولى ابتدائي وبعد 6 
ش���هور تركت املدرسة وتعلمت 
القراءة والكتابة... ومن  خاللها 
طلبة الشرقية، عاشور الصباغ 
وعبداحلميد احلجي والشيخ سالم 
الكاظمي  السالم ورشيد  صباح 
ابن عمي، وكنا نذهب مشيا على 
األقدام ومجموعات والدوام على 

فترتني.

العمل خياط مالبس

وعن بداية طرقه أبواب العمل 
يق���ول الكاظم���ي: بعدما تركت 
املدرسة عمي لم يتركني بالشارع، 
وكان يعم���ل خياط مالبس وله 
محل بالسوق الداخلي مع أوالده 
وأعمامي، فأخذني معه الى الدكان 
وبدأ يعلمني وأول عمل أنيط بي 
ان القط القماش ابرة وخيط وقضم 
االبرة أعطاني دشداشتني قدميتني 
وقد فك خياط الداخلي )الذيل( 
وبدأ يعملني مرحلة مرحلة كيف 
اغرز االبرة غرزة والثانية وخالل 
الثانية  أيام تعلمت واملرحلة   4
كي���ف اركب ال���زرار، وبعد ذلك 
الدشداشة،  بدأ يعلمني تفصيل 
وعلى الطاولة كان يحضر قطعة 
مترين واشاهد ماذا يعمل وهو 
يشرح لي كيفية التفصيل وأول 
خطوة ارقام القياس، وس���ألني 
هل تع���رف األرقام؟ فقلت نعم، 
فعديت له األرق���ام من 1 الى ال� 
100 انش وكل انش يساوي اثنني 

سنتيمتر ونصف.
ث���م وض���ع قطع���ة اخل���ام 
)القم���اش( صيف���ي وأعطاني 
القل���م الرصاص وبدأت القياس 
م���ن 1 – 20 دشداش���ة مصغرة، 
مثال طول الدشداشة ومن الزوايا 
الكم والفروخ، وبعد  نستخرج 

يق���ول مه���دي عبداحلمي���د 
الكاظمي: ولدت في الكويت باحلي 
الشرقي في فريج الصاغة وذلك 
عام 1938، والصاغة سوق يتكون 
من مجموعة من الدكاكني لصياغة 
الذهب. توفي والدي وكان عمري 
سنة ونصف السنة وعشت في 
بي���ت األعمام، الع���م عبداملجيد 
الكاظمي  الكاظمي، وعبدالرزاق 
وش���اكر الكاظمي وعندي أخت 
واحدة، واذكر من اجليران والد 
عاشور الصباغ وبعد ذلك عمي 
اش���ترى بيتا آخ���ر بالقرب من 
مس���جد الرومي وعش���ت معهم 
ومع أوالده���م، واذكر األصدقاء 
واجليران بي���ت الثويني وبيت 
محمد حجي جاسم واالستاذ أحمد 
البنا وبيت املوسى ويقابلنا بيت 
املتروك وعلي اخلباز وكنا منارس 
األلعاب الش���عبية مثل املقصي 
والدوامة والبلبول... چاب واال 
كت���ب بالعمل���ة بصراحة كانت 

احلياة ممتعة وسهلة.
كما اذكر قوطي الكاز والسراج 
وجليب املاء بوسط احلوش واذكر 
املهفة املعلقة بالسقف وتسحب 
باحلبل، وبرك���ة املاء جلمع ماء 
املطر والبرمة في الدهريز وماء 

الناقوط الذي حتت البرمة.
الش���ارع غير معب���د وكنت 
اش���اهد بائع النامليت بو شيلة 
والس���يارات الت���ي تذه���ب الى 
املقوع واألحمدي ووارة  منطقة 
وهي نوع الهمبر، وكان الطريق 
يرش بالزفتة السائلة لكي تسير 
السيارات من دون غبار واذكر ان 
عدد السيارات كان 5 سيارات تنقل 
الركاب الى البصرة من س���احة 
الصفاة. احلاج ياسني وعلي الدبو 
واحلاج أمني وشهاب كانوا ينقلون 

الركاب عام 1952م.
الش���ارع اجلدي���د ومحالت 
بيع الس���اعات وأسد عبدالباقي 
والغربلل���ي وأبناء مال حس���ني 
أصحاب مح���الت جتارية، اذكر 
السوق الداخلي ومحالت اخلياطة 
عمامي وآخري���ن ومحل املليفي 
والعبيدلي���ة ومح���الت التجار 

باجلملة واملفرد.
وع���ن ذكرياته ع���ن احلياة 
الكويت قدميا  ف���ي  االجتماعية 
يقول الكاظمي: كان اجليران تربط 
بينهم املودة والتعاون واألخوة 
الكويتيني مع  وكذل���ك جمي���ع 
بعضهم البعض، فكانت الطبخات 
واألكل توزع بني اجليران، حيث 
كل س���يدة تتنقص جلارتها في 
الفريج مع بعضهم  األكل، أوالد 
البعض بينه���م احملبة واملودة، 
كنا نذهب الى املدرسة مع بعض 
ونعود من املدرس���ة مثال اذهب 
ال���ى بيت اجلي���ران آكل عندهم 
وأوالدهم يحضرون ويأكلون في 
بيتنا وهكذا كانت احلياة سهلة 
وبس���يطة بعض البيوت بينهم 

الفرية )فتحة بني بيتني(.
بائع���ة الباجال وهي جتلس 
بالشارع مس���تندة الى احلائط 
واخلبز احلار من اخلباز والرهش 
واحللوة وكان اخلضار يستورد 
م���ن البص���رة واي���ران وكذلك 
البطيخ والرقي والعنب والرطب 

واخلالل.
كان عمي يشتغل على طريق 
األحمدي ينقل الركاب وكل يوم 
جمعة كنت اذهب مع عمي ومعنا 
احلاج عباس ابوالزل )هكذا يعرف( 
عنده محل بسوق التجار، نحمل 

احلياة رحلة من الكفاح املتواصل ومسلسل من النجاحات واحملاوالت واإلخفاقات. وحياة 

ضيفنا اليوم مهدي عبداحلمي�د الكاظمي، الذي ولد عام 1938 والتي ب�دأت منذ أيام الزمن 

اجلميل، مليئة باألحداث ومحطات اجلد واالجتهاد من�ذ نعومة أظفاره، فقد التحق 

بالدراسة ثم تركها بسرعة بعد ان تعلم القراءة والكتابة لينخرط في ميدان العمل 

خياطا لفترة طويلة من الزمن فتح خاللها محال خاصا به، وتوسع ليدخل 

مجال التجارة في املالب�س ليتوزع جهده في هذا امليدان ما بني 

القاهرة والكويت، وبع�د ذلك انتقل للعمل في البنك األهلي 

على مدار 20 سنة وتدرج في املناصب فيه حتى أصبح 

مسؤوال عن كل خزائن البنك.

ضيفنا أيضا يهوى التصوير وله في ممارس�ة هذه الهواية صوالت وجوالت امتدت على مدى 

عقود حيث بدأت باستخدام كاميرا صغيرة يس�تخدم فيها فيلم 12 صورة، ثم تطور األمر وبدأ 

يصور الالعبني ويشارك في معارض التصوير اال انه يحزن كثيرا عندما يتذكر الغزو العراقي ويقول 

انه حلم به قبل حدوثه بيوم ويزداد حزنا حينما يتذكر ان العراقيني دمروا كل شيء في الكويت 

حتى انتاجه من الصور الذي جمعه منذ العام 1952.

الكاظمي ل�ه أيضا هوايات أخرى في مجاالت النجارة والبناء وتصليح الس�يارات، كل ذلك 

وغيره حدثنا عنه ضيفنا مهدي عبداحلميد الكاظمي، فإلى التفاصيل:

لم أعم�ل بالتجارة في األس�هم وعينت أح�د المواطنين 
فت�رة بع�د  من�ي  فاش�تراه  األلع�اب  لبي�ع  مح�ل  ف�ي 

جمع�ت 5 آالف روبي�ة م�ن أج�ري كخي�اط وعنده�ا ق�ررت ال�زواج

في محل اخلياطة الذي كان ميتلكه في سوق البناتمجموعة من الصور القدمية  يحتفظ بها مهدي الكاظمي

مهدي الكاظمي مع ابنه عالء

ذات  س�يارت�ي  تعطل��ت 
الفل�س  انفج�ار  بس�ب�ب  ي�وم 
البي�ض  م�ن  بخلط�ة  فأصلحته�ا 
واألسمنت فس�ارت لمدة 6 شهور

شاركت في العديد من معارض 
التصوي�ر وأخ�ذت صورة للش�يخ 
جابر فوزع�ت على جميع الوزارات

لدي 50 فيلمًا سينمائيًا قديمًا 
فيلم  و700  فوتوغرافيًا  فيلمًا  و76 
المقاس�ات جميع  من  س�ينمائي 

البن�ك األهل�ي   عمل�ت ف�ي 
المناصب  في  وتدرجت   1968 في 
حتى صرت مس�ؤواًل ع�ن الخزائن 
قبل أن أس�تقيل في ع�ام 1988

)أسامة البطراوي( مهدي الكاظمي خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري   

البقية ص7

مهدي عبدالحميد الكاظمي

مهدي الكاظمي في ديوانيته

مهدي الكاظمي: حلمت بالغزو العراقي قبل حدوثه 
والعراقيون دّمروا إنتاجي من الصور منذ عام 1952
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وهكذا امضيت فترة االحتالل في 
القاهرة.

أم العيال اخبرتني بان اجليش 
العراقي دخل البيت ونهب وسرق 
الكاميرات والص���ور والبومات 
ورش���وا املاء عل���ى الصور، كل 
ما انتجته من���ذ عام 1952 دمره 

العراقيون.

السيارة »باضت«

الكاظمي  اللقاء تطرق  خالل 
الى موقف طري���ف صادفه ذات 
يوم عندما كان يحضر عبدالعزيز 
حسني عند اخيه محمد مال حسني 
في احملل كان يرافقه رجل مصري 
وعنده سيارة صغيرة يوقفها امام 
ال���دكان، وفي احد االيام صدمت 
تلك الس���يارة من اخللف فخرج 
املصري من احملل، وصاح »ايه اللي 
عملته، العربية »باضت« )باللهجة 
املصرية(، فخرج احلج عباس من 
محله وقال: وين البيضة؟ كيف 
تبيض الس���يارة؟ ما في بيضة 
خلف السيارة، واملصري يقول: 

باضت، باضت«.

قصة من الحياة

الكاظمي: عندما  وقال مهدي 
كنت صغي���را كان عندي دراجة 
وعمي قال يا مهدي روح اشتر لنا 
خبزا، ركبت الدراجة واشتريت 
اخلبز واثناء املشي سقطت مع 
الدراجة على االرض، واذ بسيارة 
الدراجة  كادت تقتلني، رمي���ت 
ورميت اخلبز وهربت وأخبرت 
عمي مب���ا حصل م���ع العلم ان 

السيارات قليلة.
وفي مناسبة اخرى عندما كنت 
اعمل مصورا كنت حامال الكاميرا 
وواقفا خلف مرمى النادي العربي 
فضربتني الكرة وأسقطتني على 
الكاميرا وانتفخ  األرض وكسرت 
وجهي م����ن ضربة الكرة، أذكر ان 
الذي ضرب الكرة بتلك القوة هو 
الالعب عنبر سعيد من العبي النادي 
العربي، وكانت املباراة بني العربي 
والنصر، وكان املصورون يقولون 
هذا أبونا وأبو املصورين، عملت 
دورة كأس آسيا جميع املصورين 
الذين يعمل����ون بالدورة ما كانوا 
الناجت الصحيح لالعبني  يعطون 
والفرق الرياضي����ة فكنت عندما 
يلع����ب فريق م����ع الفريق الثاني 
آخذ اللقطات الفنية واعملها على 
اسطوانات وأنزلها على لوحة على 
الباب واكتب مهدي الرشيد حتى 
انتهت الدورة، املرحوم الشيخ فهد 
األحمد كان يشاهد تلك الصور فسأل 
من اللي يعمل هذه اللوحة ادعوه 
لزيارتي الى االحتاد وقابلته وقال 
لكمال مهدي شوف هذا الرجل الذي 
عجبني فيه انه يعطي الالعب الناجت 

الصحيح.
وآخر قصة كنت مسافرا الى 
قطر مع النادي العربي، وبدأت اول 
مباراة واثناء التصوير كان مصور 
تلفزيوني يق���ف خلف الكاميرا 
ينقل املباراة، وفجأة سقط على 
االرض، وبسرعة تداركت األمر 
ووقفت خل���ف الكاميرا وأكملت 
التصوير بالرغم من ان خبرتي 
كانت بس���يطة ولكن���ي أكملت 

وأنقذت املوقف.
وأخيرا أشكر جريدة »األنباء« 
وأشكرك أستاذ منصور الهاجري 
على هذا املجهود الذي تبذله في 
تسجيل االحداث واحلوادث، شكرا 

جزيال.

وكنت اعمل خياطا وكذلك عندما 
كن���ت اش���تغل في البن���ك فلم 
أتوقف عن التصوير، وفي فترة 
الس���بعينيات اتفقت مع النادي 
العربي لتصوير الالعبني مقابل 
مبلغ بسيط وبعد ذلك انتدبني 
احمد عبدالصمد عندما كان وكيال 
في اإلعالم، وقد ش���اهد اللوحة 
التي وضعتها عند مدخل النادي 
العربي معلقة عليها صور العبي 
النادي العربي، كما اشتغلت مع 
جميع رؤساء النادي، أيضا كنت 
السياحية بالصور  أزود املجلة 
الب���راق، واخلطوط  وجري���دة 
الكويتي���ة وجمي���ع  اجلوي���ة 
احلفالت، وكذلك كنت أزود بعض 
املصورين والصحافيني بالصور، 
والدورات الرياضية، وأول معرض 
تصوير في نادي القادسية كان 
حتت رعاية الشيخ جابر املبارك 
وعدة مصورين وكان أول معرض 
مشترك أش���ارك فيه، واملعرض 
الثاني مع صالح ش���هاب وكان 
الوكيل املساعد وكان عن مسابقة 
القرآن الكرمي، كذلك شاركت في 
السياحي  البرنامج  معرض عن 
وأخذوا جميع الصور وعملوا منها 
معرضا في سنغافورة وعددها 
40 صورة واعطوني مبلغا عن 

تلك الصور.
كما شاركت أيضا في معرض 
الكويتية عن  للخطوط اجلوية 
احلرف الشعبية حتت رعاية احمد 
املش���اري ومجموعة كبيرة من 
املواطنني وحصلت على مجموعة 
من الشهادات، أما املعرض الرابع 
فكان للصور الفوتوغرافية وكان 
حتت رعاية الشيخ جابر عبداهلل 
اجلاب���ر الصباح، وق���د كرمني 
واعطيته صورة مشتركة مع والده 

وأوالدهم واعطاني هدية.
وكذلك عملت صورة للراحل 
املرحوم الش���يخ جاب���ر األحمد 
وكانت صورة جميلة واعطيتهم 
)النيكتف( ووزعت تلك الصورة 
على جميع الوزارات كذلك عملت 
ص���ورة للفرضة عن املواد التي 

كانت تستورد.
كما طلب سيتي اخوان مني 
ان اعم���ل له صورة عن س���وق 
اخلالل )الفرضة( 9 × 60 وحضر 
خبير الشركة وش���اهد اللوحة 
واستدعاني وقابلته وقال: نريد 
ان نأخذ هذه اللوحة الى املانيا، 
فقلت: على أي أساس؟ فأكرموني 
مببلغ.. وقلت للمسؤول إذا كان 
هناك رجل في وجهه ندبات فإنه 
ميكنني ان اعمل صورة تخفي هذه 
الندبات فأحضروا رجال ونقطوا 
وجهه وصورته وخرجت الصورة 
ووجه الرج���ل ال تظهر فيه أي 
نقط، وع���ن كيفية قيامي بذلك، 
فقد اخ���ذت جوربا وركبته على 
عدسة الكاميرا وصارت الصورة 
صافية وعندها توجه املسؤول الي 
بالسؤال قائال: كيف عملت هذا؟ 

فقلت له ان ذلك من اخلبرة.
التقط���ت ص���ورا مختلف���ة 
األحجام واأللوان جلميع أوالدي 
منذ الطفولة، صور فوتوغرافية 
وص���ور كامي���رات تلفزيونية 
وال أزال احتف���ظ بها وأيام البر 
ابواحلسن وهو  وصورة حملمد 
القدم والشباب على  يلعب كرة 

ساحل البحر.
تقريب���ا عن���دي 50 فيلم���ا 

تخصيص بيت للعائلة في املقوع 
الشرقي فقلت لعمي اريد ان اسكن 
بهذا البيت وكانت املنطقة فيها 
مزارع وارض لسباق اخليل في 
املزرعة املهم جهزت البيت وكتبنا 
عقد الزواج عند سيد علي والد 

سيد صباح.
ال���ف روبي���ة زين���ة للبيت 
وعرضت فيلما سينمائيا وقدمت 
االكل. وبع���د الزواج قلت لعمي 
واوالد عم���ي اريد ان افتح محال 

خاصا بي.

االحتالل العراقي

وع���ن ذكريات���ه املؤملة عن 
الكاظمي: ليلة  االحتالل يق���ول 
االحت���الل العراقي مس���اء يوم 
االربعاء كنت مسافرا الى القاهرة، 
وكنت صباح ذلك اليوم جالسا في 
الديوانية أتريق )فطور الصباح( 
دخلت احدى البنات تسلم وقالت 
اليوم ضايق خلقك اشفيك.. مالك 
عادة فقلت لها البارحة حلمت ان 
اجليش العراقي دخل علينا في 
الكويت وان والدتكم ماخذينها 
وعلقوها في طائرة »هليوكوبتر« 

وحاليا متردد في أمر السفر.
كان مق���ررا ان تقلع الطائرة 
الواحدة ولكن بسبب  الس���اعة 
فني تأخرت باملطار، حيث تعطل 
الترمنر، وبعد ساعة تأخير طارت 
الطائرة وعلى حفر الباطن تعطل 
الترمنر الثاني، فرجعنا الى مطار 
الكويت ونزلت الطائرة والساعة 
أقلعت من مطار  الرابعة عصرا 

الكويت.
وصلنا القاهرة الساعة السابعة 
مس���اء ذهبت الى الفندق حتى 
الساعة العاشرة مساء وشاهدت 
الكويتيني املتواجدين في الفندق 
يركضون الى املصاعد.. س���ألت 
فقالوا ان احدى اإلذاعات قالت ان 
اجليش العراقي يتحرك )نحو( 
صوب الكويت.. فتذكرت احللم.. 
وامضيت ستة اشهر في القاهرة ال 
اعرف شيئا عن عائلتي، والذين 
كانوا في الكويت الى ان تعرفت 
على مواطن مصري كان يعمل في 
إحدى اجلمعيات التعاونية وقرر 
السفر إلى الكويت فاعطيته رسالة 
وبعد العودة الى القاهرة اعطاني 
رسالة ومجموعة من احلجابات 
النسائية وعرضتها في محلي.. 

الواح���دة بنصف ثمنها ومن ثم 
سافر إلى القاهرة.

وبعد فترة أحضر من هناك 
وفتح له محال في سوق اجلت دالل 
عقارات وأسهم.. وقد نصب على 
بع���ض الذين ليس لديهم خبرة 
وقال لهم هذه العمارات ملك لي 
اش���رككم معي بالعمارات مقابل 
اعطائي قسائمكم ويضحك عليهم 
وبعد ذلك يقول انه خسر ال من 

االراضي وال من العمارات.
بدأ سوق املناخ وكنت اعمل 
في البنك وكنت متابعا له ومما 
اذكر انه اش���ترى طائرة خاصة 
واشترى اسهما بخمسة ماليني 
وباعها مبليون خسر ما دونه وما 

خلفه وسافر إلى البرازيل.
ذلك الرج���ل الذي كان يعمل 
عندي موظفا بثالثمائة روبية صار 
ميلك طائرة شيء عجيب � راحت 
االيام ورجعت االيام وفي يوم من 
االيام كنت مع زوجتي في لندن 
في احد الشوارع واذا بذلك الرجل 
يسلم علي وبعد الكالم واحلديث 
معه دعان���ي للغداء عنده فقلت 
شكرا ولكن انت مجود في لندن 
خير ان شاء اهلل فقال عندي عمارة 
وحضرت لكي آخذ االيجارات املهم 
زوجتي راحت إلى الشقة، وذهبت 
معه إلى ش���قته وتغديت عنده 
ونزلنا مع بعض وفي الش���ارع 
اثناء الس���الم عليه قال اعطني 
خمسمائة جنيه فقلت له عندك 
عمارات وجتمع االيجارات فقال 
اليوم االحد والبنوك ال تعمل.. 
فقلت هذا ثمن الغداء فقال ال لكن 
الظروف ثم اعيدها لك س���لمت 

عليه وتركته بحسرته.

الزواج

ويتحدث مهدي الكاظمي عن 
ذكريات زواجه قائال: بلغت من 
العمر الس���ابعة عش���رة عندما 
اخبرت عمي برغبتي في الزواج 
ال���زواج فقلت  وقال ممن تريد 
ل���ه بنت عمت���ي واصررت على 

رأيي.
بعد ذلك قابلت عمتي وطرحت 
عليها فكرة الزواج من بنتها فقالت: 
يصير خير إن ش���اء اهلل.. متت 
املوافقة وقدمت الفي روبية مهرا 
لها وبقي عندي ألف روبية جهزت 
بها للزواج وذلك عام 1957.. مت 

للماليني ايام سوق املناخ.
اذك���ر عندما كان عندي محل 
لبيع األلعاب تقدم احد املواطنني 
للعمل في احملل ووافقت وعينته 
بائعا بثالثمائة روبية شهريا وبعد 
فترة قال اريد ان اش���تري احملل 
فقلت له احملل كلفني عش���رين 
ال���ف روبية فوافق وبعته، وبدأ 

يتعامل مع السوريني.
وكان ذل���ك الرجل الذي كان 
يعمل في محالت���ي يتعامل من 
خلف���ي معه���م.. وكان يبيع ما 
سعره عش���رة آالف بألفني أخذ 
مبالغ كبي���رة وهرب إلى إحدى 
الدول اخلليجي���ة وأغلق احملل 
بحدود ثمانني ألف روبية فحضر 
الس���وريون واعطيته���م أوراق 
املبايعة ونفدت من الدين وبعد 
ذلك سافر إلى دولة عربية وكان 
عندنا عباءات سعر الواحدة ثماني 
عش���رة روبية وفي تلك الدولة 
اش���ترى مجموعة كبيرة وباع 

يقول الكاظمي: فتحت محالت في 
القاهرة في منطقة الزمالك.

وبشارع فؤاد وابيع احلجابات 
التي أستوردها من اليابان وكنت 
اسافر مع علي يوسف االسطى 
الى اليابان واشحنها الى القاهرة 
واحلمد هلل وفقت في تلك احملالت 
واستمررت بالعمل خمسة عشر 
عام���ا كما دخلت مج���ال العمل 
التجاري ف���ي الكويت ايضا عن 
طريق مح���ل لأللع���اب ومحل 
آخر للمالبس الداخلية للنس���اء 
ف���ي املباركي���ة وكان هذا لفترة 
قصيرة في الس���تينيات بجانب 

العمل كخياط.
وعما اذا كان مارس نش���اطا 
في البورصة قال: لم ازاول البيع 
والش���راء في االسهم، وكان احد 
رجال العائلة يقول لنا هذه سوف 
تصير اوراق اجتهوا الى ش���راء 
االراضي والعم���ارات والبيوت 
وعلى اي اساس يصل ثمن احملل 

بدأت أبتعد شيئا فشيئا ألن في 
ذلك تعبا على القدمني، ومع ان 
املاكينات حاليا تطورت لألفضل 
واألحسن ولكن ال تنس ان االنسان 

يتقدم في العمر واحلمد هلل.
أما مش���كلة الرجل���ني فإني 
اعاني من آالم شديدة ومنذ عشر 
سنوات اش���كو من آالم الرجلني 
وقرر االطباء اجراء العملية ولكن 
اطباء من العائلة نصحوني بعدم 
إجراء العملية وأن اكتفي بالعالج، 
واآلن امشي على العصا منذ خمس 

سنوات.
وف���ي مس���توصف العمرية 
دكتور متخصص في طب العائلة 
نصحن���ي باملش���ي يوميا، وان 
اخفف م���ن اكل اللحوم واعتمد 
على الس���لطات فخف الوزن 16 

كيلو.

هوايات أخرى

وع����ن هوايات����ه األخرى غير 
التصوير يق����ول الكاظمي: أمتلك 
قدرة من اهلل س����بحانه وتعالى 
حي����ث منحني بع����ض الهوايات 
اليدوي����ة واحلرفي����ة مثل هواية 
النجارة والبناء واألعمال الصحية 
وامليكانيكا، فكنت اعمل مس����ارح 
خاصة للمعاريس، وخاصة لألسرة. 
ولدي فكرة جيدة عن الس����يارات 
وتصليحها مثل مكوناتها الكربرتير 
والراديتي����ر ومما اذكر انني كنت 
في طريق السفر فتعطلت السيارة 
السيارة،  وارتفعت درجة حرارة 
وعرف����ت ب����أن »الفل����س« انفجر 
فنزل املاء من الس����يارة، وبقدرة 
قادر استطعت ان اصلحها وانا في 
طريق السفر حيث أحضرت بيضا 
وخلطته مع اسمنت ووضعته مكان 
الثقب وعندما جف وبعد س����اعة 
اشتغلت السيارة، وملدة ستة شهور 
وقد اخذت البيض واالسمنت من 
جماعة كانوا على الطريق وعندهم 

بقالة.
وبالنس���بة للنجارة ميكنني 
الكراس���ي واملقاع���د  تصلي���ح 
ف���ي امور  والط���اوالت وكذلك 
الكهربائيات أعتمد على نفس���ي 
وال اعتمد على اآلخرين، بالتفكير 

والصبر استطيع العمل.

محالت في الكويت والقاهرة

وعن نشاطه التجاري في مصر 

سينمائيا قدميا وعندي 76 ألف 
فيلم و700 فيلم س���ينمائي من 
جميع املقاسات سوبر وبالڤيديو 
حف���الن تقريب���ا و40 ش���ريطا 
لش���خصيات واعي���اد ميالد 15 
ش���ريطا ونقلت من التلفزيون 
54 شريطا ملوضوعات خارجية 
من احلوادث واحلرائق وصور 
للطاغي���ة صدام حس���ني وعدة 
مواضي���ع أخرى أو عن اجليش 
األميركي ودخول���ه الى العراق 
تركت التصوير منذ ثماني سنوات 
بسبب ضعف في العني اليمنى � 
والطبيب بعد الفحص نصحني 
بترك التصوير ومنذ ذلك اليوم 
توقفت ع���ن التصوير وخاصة 
البوال رايد )الصور الس���ريعة( 
ففيها مادة سامة لو كرت واحد 
وضعته في فم جمل بعد ساعات 
ميوت اجلمل بسبب املادة السامة 
املوجودة ف���ي الكرت، فكيف اذا 
الطفل وضعه ف���ي فمه، أنصح 
كل واحد اال يس���تعمل الكاميرا 

الفورية.

األوالد واألحفاد

ويستطرد ضيفنا في احلديث 
عن هوايته املمتعة وانتقالها الى 
ابنائه واحف���اده فيقول: وراثة 
التصوير عن���د األوالد والبنات 
واألحفاد مثل احدى البنات واحدى 
احلفيدات وهي خريجة جامعة 
وهوايتها التصوير وكذلك حفيدة 
ثانية وابني عالء ايضا لديه هواية 
التصوير وضياء، تقريبا جميع 
االبناء والبنات وبعض االحفاد 
واوالدهم لديهم هواية التصوير 
ألنني منذ طفولتهم كنت آخذهم 

معي.
وأوالدي وأوالدهم تقريبا ثالثة 
وثالثني ولدا وبنتا هذه نعمة من 
اهلل سبحانه وتعالى ويعيشون 
على أرض هذا الوطن الطيب الذي 

يحتضننا ونعيش على ترابه.
الش���عب  ابناء  وعلى جميع 
التراب���ط والتعاون  الكويت���ي 

والتآخي مع بعضهم البعض.
كان الكويتيون قدميا مترابطني 
متعاونني ال فرق بينهم، اجلميع 

سواسية.
إلى اآلن الأزال اخيط مالبسي 
بنفس���ي وما أزال امتلك ماكينة 
للخياطة ولكن مع آالم الرجلني 

خالل مب�اراة للعرب�ي في قطر س�قط المص�ور التلفزيون�ي فتدارك�ت األم�ر وأكملت التصوي�ر إنق�اذًا للموقف

لوحة بها عدد من صور ضيفنا مهدي الكاظمي خالل مراحل حياته

..وخالل إحدى سفراته اخلارجية

)أسامة البطراوي( مهدي الكاظمي متحدثا عن الصور النادرة التي يحتفظ بها    وصورة مع الشيخ عبداهلل اجلابر، رحمه اهلل ..ومع الشيخ علي العبداهلل في إحدى املناسبات

.. ومع الشيخ سالم الصباح، رحمه اهلل مهدي الكاظمي مع األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهلل

الكاظمي يحمل صقرا في صورة يعتز بها
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