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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

يتحدث احلاج درويش االسطى عن والده وأسرته فيقول: والدي محمد حجي 
علي االســـطى، واخواني عـــبداحلميد وعبدالستار وعبداخلالق، باالضافة الى 
اختني، أما عبداحلميد فتوفي وكان دائما مرافقا للمرحوم خالد املســـعود وزير 
التربية األسبق اما اخواني من األب أمهم سارة، فهم أحمد ومحمد ويعقوب و4 
أخـــوات من األب وكل يوم جمعة ازور اخواني وأتغدى عندهم، واختي الكبيرة 
عندها ولدين وبنتني والثانية عندها بنات وأوالد، وقد توفي والدي قبل 25 عاما 

بعد اصابته مبرض الربو.

الوالد واألسرة

الرعيل األول من الكويتيني رج�ال البر والبحر لهم دور كبير في خدمة الوطن 
ونهضته احلديثة قدموا الكثير لوطنه�م أيام البحر وبعد تصدير النفط، ضيفنا 
اليوم درويش محمد حجي علي االسطى من أولئك الذين عملوا على ظهر 
السفن الشراعية بحارا أدرك العمل البحري بكل ما فيه من مشقة وتعب 
إال أنه واصل عمله حتى انتقل للعمل في البناء والسيارات ميكانيكيا 
وسائقا على الشاحنات وسيارات التاكسي، يحدثنا عن تلك الفترة 
عندما كان سائقا على سيارات املاك التي كانت تنقل البضائع 
والركاب من الكويت الى مدينة الرياض والطرق الوعرة غير 
املستوية، ويذكر لنا قصة صاحب احلملة الذي ضربه كفا 
على وجهه وملاذا ضربه؟ وكذلك س�يارات التاكسي 

ومعاناته مع الركاب منتصف األربعينيات.
درويش محمد عل�ي الذي جتاوز الثمانني من عمره 

يعود بنا الى الكويت القدمية ومش�اهداته لبيوت الكويت وش�وارعها، وكيف مت 
القبض عليه في السوق وأخذوه الى مديرية الش�رطة مع األجانب واطلق سراحه 
ملاذا كل ذلك صار معه، والتاكسي ونقل الركاب... والسفر بالسيارات الكبيرة وقصة 
قيادته لسيارات حملة احلجاج، قصص يرويها لنا احلاج درويش محمد حجي علي، 
عن ساحة الصفاة والشارع اجلديد عندما شاهد اخراج أحد األموات من قبره مكفنا 
ل وُكفن ونقل الى املقبرة  ولم يتغير الكفن، وكذلك عن احد املواطنني الذي ُغسِّ

ليتم دفنه، لكنه عند وضعه في اللحد عطس! 
كذلك يحدثنا ضيفنا عن وضع املدرس مادة سوداء على قدميه حتى ال يذهب 

الى البحر وكيف كان يتحايل على ذلك.
كما يتطرق ايضا الى اسفاره املتعددة الى الهند ودول افريقيا ونقل التمور واخفاء 
البحارة للذهب، وكيف طارد االجنليز »داو« محمال بالذهب، كل ذلك وغيره يحدثنا 

عنه ضيفنا درويش محمد حجي علي االسطى في هذا اللقاء، فالى التفاصيل:

املدرسة ولم أكمل الدراسة.

بحار في السفن الشراعية

كان خالي املاص بشير بحارا مع النوخذة 
محمد ابراهيم بن شيبه في البوم الداو ملك 
عائلة الصقر والـــذي كان يعرف بـ »فتح 
اخلير« وكان خالـــي املجدمي العود على 
ظهر السفينة وكان ذلك عام 1941 وعمري 
10 سنوات ركبت تباب.. خرجنا من منطقة 
طوينه في الشويخ واملجدمي الصغير محمد 
والسكونية عددهم أربعة وحمولة السفينة 
5 آالف طـــن، دخلنا شـــط العرب وحملنا 
التمور من احدى قرى البصرة، وكان البحارة 
يصفون التمور والعمال هم الذين ينقلون 
من الســـفن الصغيرة »الداو« كان مصّفرا 
مبعنى جوانبـــه عليها الواح من النحاس 
والداو كان سريعا في البحر وميكن ان يكون 

أسرع سفينة وكان عليه من الشرع.
الشراع العود والقلمي والسفديره فوق 
والتركيت قريب من السكان والبومية من 

األمام بالساطور )مقدمة السفينة(.

سفرات متعددة

وبعد كالمه عن الســـفن وركوب البحر 
فّصل ضيفنا في حديثه عن أسفاره وقال: 
بعد اخلروج من البصرة وصلنا الى بومباي 
واستقبلنا يوسف الصقر، واذكر ان سفينة 
عسكرية فيها مجموعة من العسكريني الهنود 
صعدوا الى السفينة وفتشوها ولم يعثروا 
على شيء، وكان الضابط أعرج نزلنا التمور، 
وغادرنا بومباي والســـفينة كانت خالية 
وســـافرنا الى املكال وحملنا سمكا ماحلا 
ناشفا وغادرنا املكال وقد شاهدت مدينة عدن 
وزرت الشيخ عثمان ودخلت حي اليهود 
والعيدروسي وضربة سيف علي وشاهدت 
اليهود في محالتهم بســـوق عدن وذهبنا 
الـــى زجنبار وبعد أكثر من نصف شـــهر 
وصلناها ونزلنا السمك وتسلمه منا تاجر 
من البهرة وبعد ذلك الى ممباسا وسافرنا 
الى سمبروجنا لتحميل اجلندل وشاهدت 
جبوكو وشـــكله مثل البقرة والشـــواذي 
)القرود( حملنا اجلندل والباســـجيل الى 

الكويت وصلنا ودخلنا في نقعة الصقر.
في بومباي قهوة أسســـها الكويتيون 
ومسجد عند جوري بازا وكنت آكل الغداء 
فـــي مطعم ايراني بحدود نصف أناء مرق 

عدس وعيش ابيض.
في الهند شاهدت االلعاب السحرية ويوم 
من االيام شاهدت الساحر وهو يقتل رجال 
ويســـيل منه الدم ويغني »دوقو، دوقو« 

عط�س اللح�د..  ف�ي  وضع�ه  وعن�د  المقب�رة  إل�ى  وُنق�ل  وُكّف�ن  ُغّس�ل  التج�ار  أح�د  أن  أتذك�ر 

عندم�ا ُحف�ر الش�ارع الجدي�د وُهدمت البي�وت القديم�ة في براحة الس�بعان اتض�ح أن تحته�ا مقبرة

وهم يضحكون واذكر منهم عزرا وأوالده 
داود الكويتي وصالح الكويتي وكان خالي 
املاص بشير مينعني من الذهاب الى اليهود 

ولكن كنا أحيانا نذهب مع األصدقاء.

التعليم

وعن مساره بالتعليم وبدايته يقول 
ضيفنا درويش: التحقت مبدرســـة مال 
يوســـف ومدرسته على ســـاحل البحر 
بالشرق، واذكر انه كان يضع على رجل 
التلميذ مادة سوداء لكيال نذهب الى البحر 
ولكن نحن الشباب كنا نضع دهنا على 
اللون األسود ونربطه بقطعة قماش واذا 
خرجنا من البحر نرفع القماش ويبقى 
اللون األســـود على الرجل ونذهب الى 
املدرســـة وال يظهر اثر على اننا ذهبنا 
الى البحر، وكنا نســـبح في بحر سيف 
الطوب ويوجد ماكينـــة الثلج وماكينة 
السري ويقابلها الطبيب السوري بجانب 
عمارة معرفي واملدرسة اجلعفرية وعمارة 
عبدالعزيـــز احلمر، وبعـــد فترة تركت 

اجلديد حسينة حلوة وابوشهيب الذي كان 
يتم ربط رجليـــه باحلديد ونحن نصفق 
وهم يرقصون أسود اللون سمني، نغني 
ابوشهيب دندل الدلو ونصفق وهو يرقص 

وكذلك حسينة حلوة سوداء اللون.

غناء السامري

أدركت الفنانة سعاد البريكي وكانت 
تغني السامري وعيده املهنا أيضا فنانة 
وعندها فرقة شعبية ونغني السامري وفي 
األعياد وعودة املهنا وبنت عم عيدة املهنا 
وهدية املهنا خالتهم أيضا فنانة شعبية 
بعد وفاتها تســـلمت عودة املهنا الفرقة 

وكنت احضر حفالتهم وآكل معاهم.
كذلـــك أدركت التاجـــر خليل القطان 
وادركت اخلان واملناخ وكان يلبس عقال 
الشطفه وســـوق اليهود وموقعه خلف 
مسجد السوق وفيه عبداهلل العوضي وأما 
اليهود خلف الصاغة، ومجموعة  فريج 
كبيرة من اليهود مع عائالتهم وكنا نرميهم 
باحلجر ونغني عليهم »يهودي بوطربوش« 

أحد وبيت بومشكال في دروازة العبدالرزاق 
عند املغيــــســـل بالقرب من حســــينية 
خزعل، واذكر الصوابر فيها مقبرة ومزارع 
للقبيلة العوازم، وفيها شجر الكنار، أيضا 
بعض خيـــاطي البشـــوت واحسن نوع 
النجفي والدورقي، وكنت ألبس البشـــت 
بعد العودة من البحـــر واذهب الى قهوة 

بوناشي.
واذكر الشارع اجلديد وفيه مقابر واذكر 
ذلك اليوم الذي استخرج احد األموات وهو 
مكفن بقماش ابيض وقد شاهدت ذلك امليت، 
حيث كان الكفن على حالته اجليدة التي 
كان عليها عند دفـــن الرجل، ووقفت مع 
الناس حتى حضر املرحوم الشيخ يوسف 
بن عيسى القناعي ونقل الى املقبرة القبلية 
ذلك الرجل، واذكر ان ســـكة الصوف فيها 
مقبرة ظهرت القبور عندما مت حفر الشارع 
اجلديد وهدم البيوت القدمية براحة السبعان 
ومســـجد بني بحر وسكة الصوف حيث 

أسس الشارع اجلديد عام 1950.
ومن الشخصيات الفكاهية في الشارع 

بســـاحة القصر واحلارس صنقور أيضا 
كشك املرحوم الشيخ مبارك الصباح وبعد 
سنوات كان الشيخ عبداهلل اجلابر يجلس 
بالطابق األول من الكشك واذكر املرحوم 
الشيخ صباح الناصر يجلس أمام الكشك 
بالطابق األرضي صبـــاح كل يوم وكنت 
شابا قويا احمل التمر وابو حجي حارس 
امليناء، وبعض الشباب أخذوا قلة متر من 
احدى الســـفن ومنهم ابراهيم بومشكال 
وكان شابا شقيا ودائما يتشاجر مع النساء 
وابو حجي اشـــتكى علينـــا عند املرحوم 
الشـــيخ مبارك احلمد وذهبنا الى مخفر 
السيف وســـألنا من الذي أخذ التمر فقال 
ابو مشكال أنا ألننا نشعر باجلوع ونحن 
شباب فعفى عنا وخرجنا من املخفر ولم 

نعد مرة ثانية.

بومشكال

ابراهيم بومشـــكال شـــخصية قوية 
والشباب يخافون منه ودائما بيده عصا 
وبعض الشباب يستعينون به اذا ضربهم 

يبـــدأ احلاج درويش محمد حجي علي 
االسطى حديث الذكريات بالكالم عن مولده 
فيقول: ولدت في الكويت بحي الوســـطى 
بفريج الصاغة، وذلك عام 1923م، ومما اذكر 
ان الصاغة كانت عبارة عن مجموعة دكاكني 
عددها 12 دكانا فيها مجموعة من الكويتيني 
الذين يشتغلون في صياغة الذهب وبعضهم 
يبيع مواد غذائية وحلويات واذكر منهم 
عيسى شـــعيب ومحمد القطان وموسي 
بائع احللوى والزالبية وكذلك يوجد تنور 
خباز، واســـمه علي اخلباز وعبدالرسول 
وهو رجل أعمى يبيع حلويات لألطفال مثل 
الكركري وعصاة العمي وصفارة مصنوعة 
من احللويات وابوصالح اجليماز وينادى 
عليه »جدي جدي« واذكر هذه احلادثة التي 
حصلت لعيسى شعيب عندما كان جالسا 
في دكانه توفي ونقل الى املسجد وغسل 
وكفن ونقل الى املقبرة والرجال يحملونه 
وميشون في جنازته، واثناء تنزيله ووضعه 
في اللحد عطس بقـــوة فأخرج من القبر 
وأعيد الى بيته بعدمـــا فك عنه الكفن إال 
أنه بعد 4 شهور توفي ودفن في القبر في 
املقبرة القبلية بجانـــب قصر نايف لكن 

بعدما تأكدوا هذه املرة من وفاته. 
وكان صاحب دكان في الصاغة واذكر 
احلاج علي األربش وهو صائغ ذهب وعندهم 
ديوانية وفيها حوض ماء كنت اسبح به مع 
أصدقائي ومن الصاغة الى فريج الشيوخ 
واذكر جيران بيت الوالد عبداهلل الصانع 
وبيت شـــيرين من الداخل وبيت احلداد، 
كانت العالقة طيبـــة جدا وكنا متالحمني 
ومترابطني واذكر بيت عبداهلل اجلوعان 
وديوانيتهم وعائلة درويش الكندري كانوا 
ينقلون املاء بواسطة احلمير وكانوا طيبني 
يعطوننا املاء والشاي وينادون علينا واذكر 
بيت الشـــيخ عبداهلل اجلابر بالقرب من 

بيت اجلوعان.
شاهدت اجلسر الذي بناه املرحوم الشيخ 
مبـــارك الصباح وكان يربط ما بني البيت 
والقصر وكنت وأنا صغير أمشـــي واعبر 
عليه نحن السود مسموح لنا العبور وكان 
اجلســـر مصنوعا من اخلشب وقالوا لنا 
ان مهندسا ايرانيا هو الذي صنعه عندما 
كان خزعل بن مراد يزور الكويت في عهد 
الشيخ مبارك الصباح، والشيخ خزعل عنده 
قصر بجوار احلسينية اخلزعلية )حاليا 
اجلديدة( وقد باع القصر علي ســـليمان 
املسلم، وقصر آخر في الشرق وبيت جمال 
بالقرب من قصر املسلم، وهذا يعتبر أول 
جسر مشاة بني في تاريخ الكويت وسوق 
املخكرة يبيعون فيه الدهن واذكر ساحة 
الصوافني وكانت ساحة املاء، واذكر البنديرة 

جنم أبو فالح وابو عبداهلل وأحد املواطنني درويش محمد علي األسطى مع الزميل منصور الهاجري

سيارة موديل قدمي في أحد شوارع الكويت القدمية امليناء القدمي في العاصمة

ولد بحي الوسطى بفريج الصاغة عام 1923

البقية ص9

درويش األسطى: حصلت على إجازة قيادة السيارات أواسط األربعينيات 
واشتغلت »ميكانيكي« لسيارات الماك واللوري وسائق تاكسي

درويش محمد علي األسطى
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9 يحكي لنا احلاج درويش قصة طريفة من الواقع فيقول: يوم من األيام كان بالسوق 
تفتيش ومت القاء القبض علي وركبوني بالســـيارة اللوري وذهبنا الى قصر نايف مع 
األجانب الذين قبض عليهم ووقفت بالدور أمام الضابط املسؤول، وقال انت من أحضرك 
فقلت الشـــرطة، ناداهم من احضر هذا الرجل أنتم، ما تعرفون الناس هذا رجل كويتي 
حتضرونه الى املخفر؟! فقال بالسيارة وصلوه مكان ما اخذتوه منه وال تعيدون اخلطأ، 
واطلق سراحي وعدت بسيارتي التاكسي والربع يضحكون، واصحاب سيارات التاكسي 

هم الذين قالوا للشرطة هذا ما عنده هوية خذوه.

قصة من الحياة

سنوات نقلت بعض الركاب كذلك عملت 
سائقا عند فهد السميط وكنا نذهب الى 
سيارة ومعنا فريج مهوس السعيد أيضا، 
واستمررت بالذهاب الى احلج وبعد ذلك 
ذهبت مع فهد الفهد أيضا ألعمل سائقا واذا 
رجعت اعود الى سيارة التاكسي واحصل 

على ما يقارب 10 روبيات.

الزواج

وعن زواجـــه يحدثنا احلاج درويش 
االسطى قائال: تزوجت سيدة ايرانية من 
عبادان وبعـــد حترير الكويت من الغزو 
العراقي توفيت واهلل رزقني بولد واحد 
اســـمه منصور وهو ميكانيكي وبعدها 
تزوجـــت غير كويتية وعندي منها بنت 
واحدة وتعيش عند جدتها وخوالها في 
سيالن وكل شهر ارســـل لها 100 دينار 
والبيت الذي تعيش فيه توجد به أشجار 
الناريـــل واألنانـــاس والهمبه )املاجنو( 
وتتحدث اللغات االجنليزية والسيالنية 
والعربية، الزوجة األولى استخرجت لها 
جوازا وجنسية كويتية أما الثانية احلالية 
حاليا فلم احصل لها على اجلنسية وتقود 

السيارة لتقضي حوائج البيت.
اســـواق الكويت القدميـــة أفضل من 
الكويتي  األسواق احلالية والسبب كان 
متواجدا فـــي محله أما الذي يبيع حاليا 
فموظف متواجد في احملل، حاليا صباح 
كل يـــوم احضر الى الســـوق اجتمع مع 
االصدقـــاء، ويوم اجلمعـــة ازور اختي 
واتــــغدى عـــندها وبعد ذلك واحد من 
أوالدها يوصلني الـــى البيت، بيتي في 
صباح السالم واستخدم الباص في التنقل 
من البيت الى السوق صباح كل يوم، وقبل 
أذان الظهر ارجع الى البيت، حاليا عمري 
جتاوز الثمانني بخمس سنوات، احلياة 
حلوة ومستانس طوال يومي امشي في 
األسواق واملشي رياضة للكبار. أما العصر 
فـــال اخرج من البيـــت أمضي الوقت مع 
العائلة والليل كذلـــك خوفا من حوادث 
الطرق، احلمد هلل طوال حياتي اشتغل 
واسوق السيارة، وفي احدى الليالي كان 
هناك تفتيش وأوقفني الشرطي مع ولد 
اختي وأردت ان أعطيه البطاقة اال انه قال 
ال تخرج البطاقة نعرفك لكن ملاذا ال تقود 
السيارة فقلت له العمر كبير وال استطيع، 
فقال يا حجي اهلل يعطيك الصحة والعافية 
وواصلنا الطريق الى البيت وعرفت ان 

االجازة منتهية منذ 4 سنوات.
الشرطة طيبني ويساعدون مع الكبار، 
والعائـــالت كلهم متعاونون وميدون يد 

املساعدة لبعضهم البعض.

لدى عودتنا من الهند انحرفت الس�فينة عند بوشهر وانكس�رت فنزل القالف مبارك وأصلح ما بها من خلل

اإلنجلي�ز ألقوا القب�ض على »ال�داو« محم�الً بالذهب بع�د مطاردته بهيليكوبتر وس�حبوه إلى كراتش�ي

اخلشان وعملت سائقا على سيارة لوري 
مع ابو احمد الوهيب وكان يومئذ ذاهبا 
الى احلج وكنت أستأجر السيارة من حملة 
اخلشان وسافرت الى املدينة املنورة وقد 
ســـبقت احلملة بيوم وليلة وذلك مطلع 
اخلمسينيات، وبعد ذلك ذهبت مع حملة 
مفلح احلواس سائقا على سيارة باص، 
وذلك مطلع الســـــتينيات، ومما اذكر ان 
طباخ احلملة في أحد املرات طبخ الغداء 
من حلم، ولكن طبخ 3 ســمكات زبيدي 
ووضعها داخل الـقـــدر وبعد ذلك حفظ 
القدر بعيدا عن أعـــني احلجاج، في ذلك 
الوقت كنت موجودا حتــــت الســـيارة 
وعندما ذهب الطباخ ذهبـــت الى القدر 
ووضعت العيش احملمر والزبيدي وحضر 
مفلح وطلب من الطبـــاخ جتهيز الغداء 
فاكتشف ان أحدا قد أكل نصف عيش القدر 
مع زبيدية، فقالوا مـــا أكلها اال درويش 
فاعترفـــت بذلك بأني أكلت نصف عيش 
القدر، وبعد العودة من احلج أذهب إلى 
سيارتي التاكســـي وانقل الركاب، وبعد 

واملاجلة )املواد الغذائية(، ومعي مساعد 
رجل صومالي، وبعدما خرجت من الدهناء 
غرزت السيارة واحلجاج نزلوا وحاولنا 
اخراجها من الرمال، استرحنا وشربنا الشاي 
وضربني ســـعود اليوسف بسبب تغريز 
السيارة وبعد العودة قال لي صرت زين 
وتفهم فقلت له ضربتك سوتني زين، وتلك 
كانت اول حجة ومعنا مجموعة من احلجاج 
الكويتيني، واذكر التاريخ عام 1948، وقد 
ذهبنا الى املدينة ونصبنا اخليام بالقرب 
من البقيع وبعد اسبوع توجهنا الى مكة 
املكرمة، بعض اصحاب احلمالت يؤجرون 
اليوسف  التحاولة اعطاني سعود  بيوت 

خمسمائة روبية والزمن شهران.

سيارة التاكسي

ويكمل ضيفنا قائال: بعدما جمعت مبلغا 
من املال اشتريت سيارة فوكسول وبدأت 
اشتغل عليها تاكسي انقل الركاب من ساحة 
الصفاة الى الشرق، الراكب 4 آنات وبعد 
ذلك تركت التاكسي واشتغلت عند احمد 

ووشـــتي والفورد والفوكسول ويشتغل 
»بالهندال«، وبعد ذلك اشتغلت ميكانيك 
على الســـيارات الكبيرة )املاك( واللوري 
نفك ونشد املاكينات، بعد ذلك التحقت عند 
راشد العقروقة ميكانيك في كراجه بالقرب 
من مبنى البلدية، حيث كانت توجد قهوة 
الشاوي، وحاليا موقف للسيارات والراتب 
كان كبيرا جدا وتركت ســـعود اليوسف 
بسبب االختالف.بعد ذلك حتولت الى سائق 
سيارة ماك ملك راشـــد العقروقة وكنت 
انقل بعض االخشاب واول سفرة باملاك من 
الكويت الى الشدادية الى الصليبية الى كبد 
حتى دخلت احلدود السعودية وواصلت 
الطريق الى الرياض وبعد الوصول سلمت 
البضاعة للتاجر والطريق غير مقطوع وفي 

اثناء التفتيش طلب اخراج اجلوازات.

رحلة الحج

سعود اليوسف اسس له حملة للحج 
اواخر االربعينيات وذهبت معه ســـائقا 
على ســـيارة لوري وفيهـــا اخليام واملاء 

مت القاء القبض على الداو محمال بالذهب 
وكان خالي املاص بشير فيه مجدمي عود 
وقد قال لنا ان الطراد لم يستطع ان يلحق 
بهم وحتركت طائرة هليوكوبتر وتابعت 
السفينة الداو حتى توقف عن السير وتبعه 
الطراد االجنليزي وســـحبه الى كراتشي 
ويقول خالي املاص بشـــير القوا القبض 
عليهم وحبســـوهم ملدة ســـنة في مدينة 

كراتشي وتكسر الداو واهمل.

تصليح السيارات

وبعد االنتهاء من سرده ملرحلة العمل 
في البحر، ينتقل ضيفنا درويش االسطى 
للكالم عن عمله في مجال آخر فيقول: افتتح 
سعود اليوسف كراجا لتصليح السيارات، 
وبعدما تركت البحر بدأت اشـــتغل عنده 
صانع اتعلم امليكانيكا وتصليح السيارات 
ومضت ســـنوات حتى تعلمت وبعد ذلك 
حصلت على اجازة قيادة السيارات تقريبا 
اواسط االربعينيات سنة التموين، وبدأت 
اشتغل ميكانيك تصليح السيارات مثل هلمن 

وهكذا كان الهنود يعملون الســـحر وكان 
العمل بساحة بجانب البحر، واذكر »دارو 
خانه«، وهذا ما نسميه النقعة، ويوجد بعض 
احلدادين على ساحل البحر، وذلك لسفن 
اجلالف، السفن التي تنظف من االوساخ 
وما علق بها من البحر وملدة اسبوع ويكلف 
النوخذة مبلغا كبيـــرا واذكر عندما قمنا 
بتصليح الداو وكان في بوم الداو ثمانية 
تنكات ماء للشرب وكمية من التمور الكل 

البحارة.
لكن زجنبار ممتازة جدا وحلوة وسكانها 
طيبون واملاجنو فيها بكثرة الواحدة نصف 
شلن واذكر »بانو فرج« على ساحل زجنبار 
وكل ما نأمل نعطيه السعر، امضينا خمسة 
عشر يوما في زجنبار ومنها الى بر السودان 
والمو وممباسا وسافرنا من سريالنكا الى 

الكويت ودخلنا الداو الى نقعة الصقر.
اذكر البحارة ولد عيسى شعيب وصالح 
اجليماز وخالي املاص بشير واملكبس عازف 
العود اسمه فرج وفي تلك السنة حصلت 

على مبلغ ال بأس به.
البوم الصغير

ويستطرد ضيفنا درويش االسطى في 
حديثه عن سفره بالبحر فيقول: وفي السنة 
الثانية، ركبت بحارا مع سلطان في البوم 
الصغير وهو نوخذة في بوم يوسف الصقر، 
وفي هذه الرحلة خرجنا من طونية ومن 
البصرة نقلنا متورا وخرجنا من شط العرب 
باجتاه الهند وصلنـــا الى مدينة بومباي 
ونزلنا التمور عند وكيل الصقر واملجدمي 
العود يوسف املباركي واملجدمي الصغير 
حمد والسكوني جعفر واحمد وثالث نسيت 
اسمه ومن بومباي سافرنا الى النيبار وكان 
معنا كمية من الذهب قد اخفاها النوخذة 
في اماكن سرية، كذلك اذكر انني كنت انام 
في عمارة خنجي احمد في النيبار، وكانت 
العربانة تنقل البضائع الى سفن املنجي 
ومنها الى الســـفينة وفي تلك السنة اذكر 
الطباخ وهو رجل عماني وكان عدد البحارة 
تقريبا خمسة وعشرين بحارا، ومما اذكر 
اثناء العود وعند بوشـــهر، دقة السفينة 
على الصخور وانكسر معنا قالف مبارك 
ونزل واصلح اخللل، ودخلنا بوشهر في 

اخلور وامضينا يومني.
اذكر في تلك الســـفرات كنت اشـــتري 
اغراضا وبعض احلاجات للوالدة واخواتي 
من مالبس واذكر أني اشتريت دراعة وثوبا 
وغترة كلكته ذات املربعات وبعد العودة الى 
الكويت حصلت على مائة روبية واعطيتها 
للوالد. وفي احدى سنوات العمل البحري 

صورة بطاقة مدنية وصورة رخصة قيادة لدرويشسوق املباركية احلديث

الشرطة بالزي الرسمي في أحد شوارع الكويت القدمية أحد شوارع الكويت قدميا

سيارات قدمية تقف في السوق سيارة قدمية في صحراء الكويت
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