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من12
»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

احلاج علي السليمان متحدثا للزميل منصور الهاجري

علي السليمان

علي السليمان مع ولي عهد بريطانيا وهو يرتدي البشت

ولد في الحي الشرقي بفريج الصوابر عام 1940

ويصنعون ويبيعون البشوت الرجالية بجميع 
انواعها ومقاساتها، والوالد بدأ بالعمل في هذه 
الصناعة منذ عام 1936 واشتغلت مع الوالد منذ 
عام 1954، وكان عند الوالد ديوانية وفيها العمال 
الذين يعملون عند الوالد وهو صاحب احلالل 
واملشرف على العمال وصناعة البشوت وكان 
في البداية خياطا والوالد تعلم من والده عندما 
كان في االحساء، والديوانيات كثيرة متخصصة 
في العمل لصناعة البشت مثل ديوانية سعود 
املخايطة وصالح التني���ب وابراهيم العبداهلل 
واحمد اخلرس وحسن البغلي وعباس الشواف 
وعبداهلل العباد وعلي العباد ومحمد املهنا وعلي 
العطية وجميع هؤالء كانوا خياطني واصحاب 
دواوين وعندهم عمال يشتغلون، وقد كان الوالد 
في البداية خياط بشوت بيده وبعد ذلك خصص 

له عماال يستعني بهم في العمل.
وكل واحد يعمل عند صاحب ديوانية وكنا 
نتعب ونبحث عن العامل اجليد املمتاز وندفع 
ل���ه املبلغ الذي يطلبه وبعضهم اذا حصل على 
زيادة ينتقل من االول الى الثاني وكان اصحاب 
الديوانيات من املخايطة متعاونني مع بعضهم 
البع���ض، واذا كان مطلوبا ندف���ع عنه الطلب 
ونس���حبه »ركز« او مبلغ مرك���وز عليه، وكل 
واحد يعرف الثاني والتعاون والعمل الواحد، 
والبش���وت كثيرة ومتنوعة واالقمشة بألوانها 
الزاهية � الديوانيات موجودة في منطقة احلساوية 
حاليا الصوابر وهن���اك ديوانية الوالد وعنده 

السوق واحصل على مبلغ وكذلك من السوق الى 
الشويخ ايضا انقل ركابا، ويوميا احصل على 
مبلغ ممتاز وامضيت في املخازن فترة والتحقت 
بدورة دراسية عن املخازن وانتهيت وكان ترتيبي 
الثاني وحصلت على مكافأة مائة دينار وسلموني 
مخازن االدوات الكهربائية والصيانة وبعد ذلك 
نقلت ال���ى مخازن الكيبالت ومعي عبدالرحمن 
كنعان واشتغلت معه وتسلمنا الكيبالت واملوقع 
في الشويخ شبرة كبيرة ويحضر املقاول وبعض 
االخوان يحضرون الساعة الواحدة ظهرا اشوف 
انه قطع مسافة فاضطر ان اعطيه الكيبل ملنزله 
فقلت للمس���ؤولني اعطوا االم���ر للمقاول وهو 
بدوره يقدم القوائم وهو يتسلم البكرة ويوزع 
بالفعل على املواطنني واعطوني سيارة انتقل 
بها وكنت اذهب الى الوفرة في املخازن وفي عام 
1987 قدمت استقالتي للتقاعد وكنت في الدرجة 
الثالثة وعلي عبدالكرمي مس���ؤول علينا وقال 
ال تتقاع���د انتظر فقلت له بعد التقاعد اطلبني 
مبكافأة شهرية خمسمائة دينار، فقال نعطيك 
»بونص« وقالوا نعطيك الدرجة الثانية وخرجت 

تقاعد بأربعة آالف دينار.

صناعة البشوت

وينتقل بعد ذلك ضيفنا علي السليمان للحديث 
عن صناعة البش���وت تلك الصنعة التي ورثها 
عن وال���ده فيقول: كثير م���ن الكويتيني كانوا 
يشتغلون في خياطة وصناعة البشوت وكذلك 
كان م���ن اولئك الرجال الذي���ن كانوا يخيطون 

وكانت منطقتي بفريج البلوش���ي ومن يتأخر 
عن الدفع الشهر الثاني يدفع الشهرين ومن ال 
يدفع بعد 7 أيام نقطع عن���ه التيار الكهربائي 
وال يوجد تالعب والناس متعاونون، أمضيت 
س���نوات بالتحصيل ومنها الى قراءة العدادات 
الكيلوواط )بونن( باتن���ني والدفع للصندوق 
ويعطين���ي وصال باملبلغ املتس���لم وكان مدير 
الكهرباء مساعد البدر ثم عملت بعد ذلك كاتبا 
داخل الوزارة وكان التأمني على كل واحد يسكن 
بيت 200 روبية أو 100 روبية. وكان الراتب 640 
روبية، فكن���ت اعطي الوالد ثالثة ارباع الراتب 
والربع للمصروف الشخصي وكنت بذلك الوقت 
متزوجا وبنفس الوقت اشتغل على سيارة تاكسي 
من السوق الى الشرق وكنت اجني خمس عشرة 
روبية يوميا، املرحوم عبدالعزيز الرومي كان 
مسؤولي املباش���ر وهو الذي اعطاني الترقية 
ومما اذكر سهوا وقع خطأ مع احد املواطنني كان 
عليه مائة روبي���ة واعطيته الفاتورة ولم آخذ 
الفلوس منه وبلغت املس���ؤول فقال انت مهمل 
وغير منتبه فقلت عندي ش���غل كثير ونسيت 
من زحمة العمل فقلت م���اذا تريد فقال ننقلك 
الى الوزارة، عملنا تعميم وعرفنا ان املواطن من 
سكان حولي وخصموا عليه مائة روبية ومكثت 
في الوزارة شهرا من دون عمل ورفضت العودة 
للتحصيل فنقلوني ال���ى املخازن وكان عندي 
سيارة مرسيدس موديل سنتها وكان مسؤول 
املخازن محمود املضي���ان واثناء خروجي من 
البيت الى الش���ويخ انقل ركابا من الدعية الى 

مصري، وما كنت احب األلعاب وفي داخل الصالة 
ضربني االستاذ عبداإلله كفا على وجهي ومن 
ذلك اليوم كرهت الدراسة وبعد ذلك انتقلت الى 
مدرسة صالح الدين املتوسطة واذكر من الطلبة 
فيصل الكاظمي وابراهيم العباسي وراشد ومن 
أبناء الشمالي وأبناء الزقاح وابراهيم عسكر وهو 
مهندس وكثير من الطلبة ومن بعد ذلك فصلت 
من املدرس���ة بسبب عدم االنتظام بالدوام لبعد 

املسافة بني البيت واملدرسة وتركت املدرسة.
كما اذكر بيت النجادة واملؤمن وأبناء العطية 
وبيت الصباغ والزقاح وفريج اخلرس وأبناء 
ابراهيم العبداهلل واذكر االستاذ عبدالرزاق البصير 
وهو ضرير، وكما يقال ان الطالب أش���طر من 
أس���تاذه، فعبدالرزاق البصير صار أفضل من 

أستاذه مال يعقوب وتفوق عليه.

أول عمل

ينتقل ضيفنا علي السليمان بعد ذلك ملرحلة 
جديدة من حياته بعد تركه الدراس���ة فيحدثنا 
قائال: بعدما تركت الدراسة التحقت بالعمل بوزارة 
الكهرباء كموظف قسم التحصيل وعينت محصال 
لألموال من املستهلكني وبعد سنوات عينت قارئ 
عدادات، وكان عندي ش���نطة وفيها الوصوالت 
واطرق أبواب البيوت وآخذ منهم مبالغ استهالك 
الكهرباء ومن بيت آلخر والدفع كل ش���هر وكل 
يوم الشنطة فيها الفان أو ثالثة آالف روبية وفي 
ذلك الوقت أمان ال خ���وف من ان يلحقني أحد 
وكنت ادخل على العزابية واحصل منهم املبالغ 

واحلليب والصمون، وكانت دائرة املعارف تصرف 
لكل طالب األقمشة واألحذية، والدوام على فترتني 
صباحية ومس���ائية، انتشر التعليم وزاد عدد 
الطلب���ة وصاروا أصحاب ش���هادات عليا ومن 
أولى ابتدائي الى ان أنهيت رابعة ابتدائي وناظر 
املدرس���ة حمد الرجيب، ومن املدرسني االستاذ 
ماجد وعباس والوكيل عبدالعزيز الشاهني واحمد 
املهنا مدرس األلعاب ويوسف العلي مشرف فريق 
االستاد وايوب حسني مدرس الرسم، ولي معه 
موقف طريف حيث انه ذات مرة صورني وكنت 
سبق ان حلقت شعر الرأس وأيوب حسني كان 
من األس���اتذة الطيبني الذي يأخذ ويعطي مع 
الطلبة، وبالنسبة للدراسة في البيت والواجبات 
كنت اعتمد على نفسي واذكر انني رسبت في 4 
مواد واالستاذ عبداهلل ضربني كفا على وجهي، 
ولكن ف���ي الفترة الثاني���ة جنحت وصرت في 
الترتيب الثاني ب���ني الطلبة كان املدرس قدميا 
يعطي من قلبه ومن وقته كان قدوة يقتدى به، 
عكس هذه األيام، والدروس اخلصوصية ليس 
لها معنى وال تفي���د الطالب، نحن في املجتمع 
احلالي ميكن للطال���ب ان يخزن جميع حلول 
االسئلة على الكمبيوتر، على اآلباء واألمهات ان 
يعطوا أوالدهم الكثير من الوقت وعلى األب ان 
يباشر أوالده وال يقول عندي شغل ألن األوالد 
لهم األولوية واألم لها دور كبير، وعندما كنت في 
الصباح كنت في فريق الكشافة حتى انتقلت الى 
الصديق املتوسطة والناظر االستاذ احمد مرعي 
الرياضيات  البدنية عبداإلله ومدرس  ومدرس 

يبدأ احلاج علي س���ليمان محمد السليمان 
كالمه عن مش���وار حياته وذكرياته باحلديث 
عن ميالده في فريج الصوابر فيقول: ولدت في 
الكويت عام 1940 باحلي الشرقي بفريج الصوابر، 
واذكر بذلك الفريج دكانا كان يوزع فيه التموين 
على املواطنني والثويني والهارون كانا يشرفان 
على ذلك التموي���ن، واحلمد هلل الكويت بخير 
ونعم���ة وفضل من اهلل، وكل م���ا نقوم به في 
الكويت غيرنا يأخذه ويطبقه، وفريج الصوابر 
قدميا كان يعرف بفريج احلساوية، وبدأت أفهم 
احلياة عندما بلغ عمري الثامنة وبدأت بالتعليم 
في مدرسة الصباح واذكر سنة 1954م الهدامة 
الثانية عندما هدم���ت بعض البيوت لكن بيت 
الوالد لم يتأثر بتلك األمطار ومت نقل املواطنني 
في هذا الوقت الى املدارس، الدولة في تلك السنة 
ساندت املواطنني، واذكر من اجليران بيت ناصر 
القطان وهو شاعر وضرير وكان يجلس عندنا 
في الديوانية ويسرد قصصا وسوالف للعمال 
وهم يش���تغلون في البشوت، كما اذكر آخرين 
منهم محمد وعلي البغلي وبيت الشيخ خليفة 

ابراهيم وبيت الباذر واحلرز واملهنا.

الدراسة والتعليم

في خضم حديثه عن كويت املاضي يتطرق الى 
التعليم والدراسة وعن جتربته هو في الدراسة 
فيقول: صار عمري 8 سنوات والتحقت مبدرسة 
الصب���اح، واذكر الريوق بع���د احلصة الثانية 
في الشتاء شوربة العدس والصيف البسكوت 

انتش�رت الصناعة اليدوية قدميا في الكويت وكان لها محالت ومصانع مثل اخلراز واملدبغة للجلود واألخشاب، كذلك البشوت كان لها صناع وخياطون، 
أوالد الس�ليمان متخصصون في صناعة وخياطة البشوت وهي أنواع منها الشتوي والصيفي والربيعي ولها أسماء مثل الدريوية والبزوني وغيرهما من األسماء 
الكثيرة. والبشت كلمة فارسية األصل والعباءة االسم العربي، وهناك البشت الرجالي وفي السنوات األخيرة ظهر البشت النسائي، جميع الصناعات اليدوية 
القدمية انتهت واختفت مع التطور احلديث للدولة ما عدا صناعة البشوت اليدوية فالتزال مستمرة وذلك لوجود من يستخدمها وألنها من األزياء الوطنية 
القدمية واحلديثة، ضيفنا علي الس�ليمان ورث صناعة وخياطة البش�وت عن والده الذي افتتح له محال ومصنعا في السوق منذ عام 1936، ويحدثنا عن 
البشت وأنواعه وأقمشته ومن الذين يلبسون البشت قدميا وحديثا، األلوان واملقاسات وأسماء البشوت الشتوية والصيفية والربيعية ومصادر استيرادها 
وصناعتها وخيوطها. كما يتطرق الى الديوانية الصناعية والعمال وصناع البشت وسوق البشوت القدمي والسوق احلديث.      يقول علي السليمان ان النساء لهن 
بشت خاص بهن وهذه طفرة جديدة في صناعة البشوت، ضيفنا صاحب نكتة وهو من الظرفاء ومن يجالسه ال ميل مجلسه من السوالف والطرائف. يسرد علينا العديد من 
الذكريات واملعلومات عن صناعة البشوت وتطورها ومراحلها باالضافة الى بيعها وزبائنها وغير ذلك من املعلومات الشيقة في هذا اللقاء مع ضيفنا احلاج علي السليمان، فإلى التفاصيل:

»كنت أنقل الركاب بسيارتي من السوق إلى الشرق وأجني 15 روبية يوميا«

عائلة السليمان
يتحدث احلاج علي الس��ليمان عن عائلته فيقول: الوالد 
كان يعمل في خياطة البشوت منذ كان شابا مع والده وتزوج 
والدتي من قبيلة احلروب ووالدها عبداهلل البغلي، واما زواجي 
فكان من احدى العربيات وعلى معرفة الوالد، وباختيار الوالدة 
وهي بنت عبدالغني حسن من النجف االشرف ودفع الوالد 
خمسمائة دينار والزواج مطلع الستينيات واملؤخر خمسمائة 
دينار واهلل رزقني منها باالوالد والبنات حس��ن مس��اعد 
مهندس ومتزوج بنت خالته، صالح مهندس بالنفط متزوج، 
حمد مهندس بالنفط متزوج، د.فهد طبيب اس��نان دراسات 

عليا، يوسف مدرس وسالم مدرس ايضا.
واما البنات فاربع وجميعهن مدرسات وقد حصلن على 
مائة الف دينار واعطيت الزوجة عش��رين الفا هدية لها مني 
ووديعة باس��مي واالوالد كلما تزوج واحد منهم اعطيه من 
جيبي اخلاص هدية واذا عنده بناء بيت ونقص عليه اعطيه 
س��بعن الفا مثلما يعطيه البنك، ويرجعها اقس��اطا بدال من 

البنك واقساطه وشهريا يدفع الولد.

كان على أح�د المواطنين مائ�ة روبية فأعطيت�ه الفاتورة
ولم آخذ المبلغ فعّنفني المسؤول وبعدها تم نقلي إلى المخازن 

البقية ص13

علي السليمان: تعّلمت صناعة البشوت أبًا عن جد 
وبدأت العمل فيها منذ سنة الهدامة الثانية 

الش�يخ فهد الس�الم هو من خصص »س�وق البش�وت«
وأطلق علي�ه هذا االس�م وكان إيج�ار ال�دكان 10 روبيات 

)كرم دياب(احلاج علي السليمان في محله مشيرا إلى صورة والده
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13 عن اصل كلمة بشت يقول ضيفنا احلاج علي 
السليمان: بش���ت كلمة فارسية وليست عربية 
ومن يلبس البش���ت يهتم بالبشت مثلما يحب 
نفسه وااللوان الزاهية واملرتبة ومما اذكر جاسم 
اخلراز وحسني احلمد شاعرين كانا مهتمني بلبس 
البشت ويحبون االنواع الراقية والطيبة وليست 

شغل اليدين.

كلمة فارسية

األناقة واخلياطة والقماش، بعض الش���باب 
يقول���ون ان الزوجة في ليل���ة زفافها تلبس 
احسن املالبس فهو بناء على هذا في ليلة زفافه 
يلبس احسن بشت يضاهي مالبس الزوجة، 
كذلك فان عامة التجار يلبسون البشت املمتاز، 
وحاليا اليزال البشت موجودا عند الناس من 

جميع الطبقات.

السوق العام

ولضيفنا وجهة نظر في عدم وجود س���وق 
خاص حاليا للبشوت وارتباط ذلك بحركة البيع 
حيث يقول: اذا فتحنا محالت لبيع البشوت في 
سوق خاص فإنه لن يدخل السوق اال من يريد 
شراء البشت فلذلك نفقد الزبون واما اذا صرنا 
في السوق العام فإن جميع اجلنسيات متر علينا 
الكويتي، املصري، السوري والسعودي وجميع 
اجلنسيات االجنبية فلذلك وضعنا في السوق 
العام افضل من وجودنا في س���وق متخصص 
للبش���وت، مثال واحد في س���يارته يريد بشتا 
جاهزا فإنه ال يجد موقفا يوقف سيارته فيه عند 
سوق البش���وت، اما مع وجود احملل في سوق 
عام فإنه يقف في اي مكان وينزل ويدخل الدكان 
ويشتري، وجتدر االشارة الى ان الذين يشترون 
البشوت ليقدموها هدايا، وتقدميها للعمدة عند 
املصريني، يختارون بشوتا جيدة واهل اخلليج 
العربي يحضرون عندنا ويشترون، وفي بعض 
الدول العربية ال يلبس عامة الناس البش���وت 
فقط يلبسها املسؤولون، فلذلك ال يوجد عندهم 
صناعة وخياطة البشت فعندما اخلليجي يدخل 
الى السوق يبهر باملوجود وينتقل من محل آلخر 
ولكن عندما يكون سوقا خاصا نصير مثل بائع 
التمر، كل واحد يجلس بنفس���ه، ولذا فإنني ال 
ارغب في وجود سوق خاص للبشوت واالفضل 

وضعنا احلالي.
ويضيف: حاليا نصنع بشوتا للحرمي وخاصة 
في فصل الشتاء والتفصيل يختلف عن بشت 
الرجال، والتصليح والتنظيف للبش���ت يأخذ 
وقتا من الصانع اخلبان والتنظيف والتقصير 
وتغيير الزري وفيه صعوبة في التغيير، والعمل 
لبشت جديد افضل من التصليح، وعندما نخبر 
املواطن بان التصليح بخمسني دينارا املواطن 
يندهش ويقول البش���ت اجلديد مبائة واربعني 
والتصليح بخمسني؟ نعم التصليح فيه تعب 
اكثر من خياطة البشت اجلديد، ونأخذ مقدم سعر 
التصليح اخلبانة ونعمل على خبنه والس���عر 
بخمسة دنانير. وسعر االيجار حاليا ثالثمائة 
وخمس���ني دينارا وكان قدميا بخمسني دينارا، 
فاخلبانة بخمسة وهذا ليس بكثير، الناس الذين 
يريدون الهداي���ا للمعاريس، مثال ابناء القبائل 
بدال من شراء ساعة بخمسمائة دينار يشترون 
خمسة بش���وت هدايا والبشت ذكرى والساعة 

لفترة قليلة، البشت يبقى الى االوالد.
ويضيف احلاج علي الس���ليمان: اهل دول 
البش���ت اجليد ويشترون  اخلليج يلبس���ون 
ويقولون عندكم احسن من الذي عندنا وخاصة 
االلوان ويشترون، وخاصة عندنا جميع االلوان 
وعندنا مشغل محل للبيع ومصنع وعمال بالراتب 
او القطوعة اي بالقطعة بعض البشوت مبرقعة 
ولها الوان وخاصة عند بعض اخلليجيني، ايضا 

بعض النساء يلبسن الكشخة.

قماش الوبر المستورد من بوشهر اإليرانية لصناعة البشوت كان من أفضل األنواع ألنه كان ُيحاك يدويًا 
كنا نس�تورد الخيوط من الهند أوائل الس�تينيات ثم تحولت الصناعة إلى فرنس�ا وألمانيا

ت�م فصل�ي م�ن المدرس�ة لع�دم انتظام�ي ف�ي ال�دوام بس�بب بع�د المس�افة ع�ن البي�ت

س�عر كيل�و »ال�زري« ارتف�ع إل�ى 300 دين�ار الرتباطه بأس�عار 
الذه�ب والفض�ة وإيج�ار المح�ل ارتف�ع م�ن 50 إل�ى 350 دينارًا

عملت في تحصيل أموال المس�تهلكين بوزارة الكهرب�اء ثم قارئ عدادات 
وكن�ت أحم�ل يومي�ًا آالف الروبي�ات ف�ي حقيبت�ي دون أي خط�ر أو خوف

وقدميا كانوا يقولون ان البشت الواحد كان 
يزوج أهل الفريج ويلبسهم ألن اجلميع يستعير 
البشت ويستخدمه للحالة البسيطة عند الكويتيني 
حاليا احلمد هلل نحن بنعمة وخير وبيع البشت 
له سوق والبعض يستأجر البشت ليلة واحدة 
واعتقد انه خس���ران لو اشترى أحسن وأفضل 
له وخاصة ان املعرس قد أقام حفلة كلفته أكثر 
من ألف دينار ويستأجر بشتا بخمسني دينارا 

ويعيده اليوم الثاني.
وهناك البشت املقطع النه بشت فيه الهيلة 
مقطعة وبشت املنديلي دربوية وغالبية الكويتيني 
يلبسونه وخاصة امراء الكويت يلبسونه وايضا 
منديلي قدمي غي���ر عريض وغير طويل توفير 

في الزري.

المهتمون بالبشوت

وع���ن ابرز من كانوا يهتمون بالبش���وت 
وانواعه���ا وخياطتها اليدوية وألوانها يقول 
ضيفنا: واما من كان يلبس البشت ويعتني 
بلبسها املرحوم الشيخ عبداهلل السالم الصباح 
حيث كان يهتم بالنوعية واخلياطة اليدوية 
واللون، وكذلك التجار، ومما اذكر النواخذة 
الكبار كانوا يلبسون البشت ويعتنون بلبسها 
واحملافظة عليها واما الشباب فيشترون البشت 
لالعراس، وقد بعت على احد املواطنني بثالثمائة 
وخمسة وعشرين دينارا بشتا جنفيا في قمة 

الزبائن يش���ترون وال يعرفون ما مدى أهمية 
البش���ت املهم انه يلبس دون االهتمام بنوعية 
اخلياطة، البشت اليدوي سعره غال، وليس كل 

خياط ماهرا باخلياطة.
ويقوم راعي الديوانية بتوجيه العامل بكيفية 
العمل اليدوي، البشت يباع جاهزا وبالطلب حسب 
ما يريد الزبون، أيضا بعض الدول العربية بدأوا 
يصنعون البشت الشتوي على املاكينة وليس 
الصيفي، والبشت الصيفي ما عليه اقبال شديد، 
أما البشت الشتوي فيقبل عليه املواطن الستعماله 
في الشتاء للوقاية من البرد. وحاليا في اإلحساء 
مت افتتاح مصنع للبشوت ويستوردون األقمشة 

من أوروبا، ويسدون على اآللة.
ويستكمل ضيفنا احلديث عن عملية صناعة 
البشت فيقول: بعدما يكتمل البشت املعلم يبدأ 
بتركيب الزري املذه���ب وتركيب بالبيل ميينا 
وشماال ويبردخه على خشبة تسمى البرداخة 
وبي���د الهاون ويضرب ال���زري والبد ان يكون 
متدربا من يبردخ البشت والغشيم ينقطع عنده 
البشت، والفرق بني الشتوي والربيعي والصيفي 
من األنواع الراقية الوبر الطيب خيوط، وأصواف 
مغزولة من شعر األغنام. والبشوت الصيفية 
والش���توية بهاري أو ربيعي والصيفي األسود 

والبزوني والبني احملروق واألشقر والبدري.
ويقولون: »يا بوبشيت البدري

كل من درى يدري«

لعملية تركيب اخليوط وطريقتها فيقول: أوال 
نقل فتيلة الزري وهي على ش���كل خيوط وما 
تنكسر الفتيلة جنمعها 6 خيوط ونلفهم على 
مطوي وبعد ذلك حس���ب ما نريد، أيضا نضع 
البطانة وخيط قط���ن وبعد ذلك العامل يركب 
اخليط مع اخليط البريس���م ويشده على بداية 
البش���ت الذي يتكون من 4 أج���زاء البداية أوال 
التركيب ثانيا الصمظ، ثالثا الهيلة، خيط متت 
حياكته باألخير املكس���ر، والبشت يشتغلون 
فيه 4 أو 5 معدل كل بش���ت 4 أيام ولكن عندما 
يوزع العمل الذي ذكرته ينتج أكثر من بشت، 
والعمال يسكنون في الديوانية وحسب مهارة 

العامل بإشراف صاحب احملل.

بيع البشوت

عن تسويق البشوت ومن يشتريها وكيفية 
بيعها يقول السليمان: البيع باجلملة واملفرد، 
الصناعة مهتمون بها أهل الكويت والسعودية 
والبحري���ن، اخلياطة باجلاهز للبيع أو الطلب 
للزب���ون، وأهل الرياض كان���وا يحضرون الى 
الكويت ويش���ترون وخاصة القماش الدورفي 

ألنه غير متوافر عندهم في السعودية.
ويضيف احلاج علي السليمان: منذ ان بدأنا 
بالبشوت حتى يومنا هذا والكثير من املواطنني 
يرغبون في خياطة البش���ت يدويا وليس على 
املاكين���ة، وامنا لقط باإلبرة باليد، ولكن بعض 

أما أنواع اخليط فكانت تس���تورد قدميا من 
الهند حتى أوائل الستينيات وقد انتهت صناعتها 
وحتولت الصناعة الى فرنس���ا واملانيا، ألنهم 
استعملوا اخليوط الزري املذهبة واستخدموها 
للبدلة العسكرية في الدرجة األولى ونحن صناع 
البش���وت عندما عرفنا ان صناعة الزري جيدة 
بدأنا نطلبها. والكيلو تقريبا 120 دينارا وحاليا 
ارتفع سعر الزري )اخليط املذهب( وصار الكيلو 
ب� 300 دينار والس���بب ارتف���اع الفضة، وكلما 
ارتفع سعر الذهب ارتفع سعر الفضة ويتبعها 
ارتفاع الزري عندنا، ومن األنواع درجات أولى 
وثاني���ة وصفر وهذا يعتب���ر تقليدا )ال يغرك 
شراعه تراه س���ماري( ما عليك من لونه ترى 
تقليد، والفرنس���ي عياره 22، الفرنسي يقاوم 
أكثر وال يصدأ وخاصة عندنا استعمال البشت 
أكثر من غيرنا وأما السعوديون فيرغبون في 
اللون األحمر وهو املاني ولكن خالل س���نوات 

يبدأ يتغير.
ويضيف احلاج علي السليمان: الدرجة األولى 
فرنس���ي عيار 22 و28 و12 واخليط الياباني ال 
يق���اوم مجرد لون ويتغير مع مرور األيام، كما 
ان العوامل اجلوية تغير اللون مثال دهن العود 
على البش���ت يغير اللون وكذلك دخان البخور 

أيضا يغير اللون.
ويستفيض ضيفنا احلاج علي السليمان في 
احلديث عن عملية صناعة البش���وت فيتطرق 

عش���رون عامال وكان الوالد يق���دم لهم الغداء 
والوجب���ات االخرى والش���اي واملاي وينامون 
في غرفة مخصص���ة للنوم � الوالد عنده دكان 
بس���وق البدر وبعد ذلك دكان بسوق البشوت 
وهذا السوق خصصه لهم املرحوم الشيخ فهد 
الس���الم الصباح واطلق عليه س���وق البشوت 
وااليجار بعشر روبيات وحتى في صار االيجار 

اربعني دينارا.
ويكمل احلاج علي الس���ليمان حكاياته عن 
صناعة البشوت فيقول: دالل البشوت محمد علي 
بوخلف كان اشطر دالل موجود وكان السعوديون 
يحضرون لشراء البشوت، كما اذكر ان سليمان 
وعبدالعزيز الدويسان كانوا من اصحاب احملالت 
لبيع البشوت وكذلك عبدالرحمن اخلضير وفهد 
املسعود وكان يطلق عليه فهد »الدانة« وحسن 

البغلي وخالد وصالح العليان.
ويضيف: الدالل اذا عرف ان السلعة ليست 
بسعرها وان احلاضرين يريدون املزايدة فقط يرفع 

البيع ويعرف انهم يريدون ان ينزلوا سعرها.

أنواع البشوت واألقمشة

ثم يتحدث احلاج علي السليمان عن انواع 
البشوت فيقول: اما انواع االقمشة قدميا كانت 
محدودة منها الش���توي وهو الدورفي والوبر 
من ابوشهر وهو من احسن االنواع الن حياكة 
القماش يدوي ايضا عندنا النجفي من العراق، 
وااللوان اربعة الوان االسود والبدري والعوجي 
واالدبس واالشقر اما االسود البزوني هو االسود 
املغالط او الكذاب واخليط القدمي من خيط الوبر 
من االبل واخلرفان وتغ���زل على اليد باملغزل 
وحسب االجادة، واما اقمشة البشوت احلالية 
فتتم خياطتها على املاكينات وفي الدول االوروبية 
وهناك انواع من االقمشة وألوانها عدة من واحد 
الى ستني لونا واالنواع اختلفت ونقول لصاحب 
املصنع عطنا اللون الفالني حسب طلبنا وعندي 
لوحة فيها ألف لون، العودي الوسط مكون من 
خمسة ألوان وغيرها من االلوان وحسب الطلب 
من دول اجنلترا واليابان وفي بريطانيا تصنع 
اخليوط وتنسج االقمشة وفي اليابان تستورد 
اخليوط وتنسج االقمش���ة حيث في بريطانيا 
يصنعون اخليط ويصنعون قماش البشت ونقول 
اخليط أو البشت االجنليزي واليابان تفوقت على 
بريطانيا في األقمش���ة ونشتري حسب طلبنا، 
من اللون أو القماش كل لون يقرر لنا 500 متر 
وقياس كل متر 7 أمتار ونفصلها حسبما نريد، 
وصاحب الدكان هو الذي يفصل البش���ت مثال 
بالنسبة ملصنعنا،أنا الذي افصل والعامل يخيط 
البشت، أحيانا حسب العرض والطول نفصل 

والقصير بحدود 6.5 أمتار.

البشوت والخيوط

ويس���تطرد في احلديث عن عملية خياطة 
البشوت فيقول: خياطة البشوت منها أنواع مثل 
نوع املكسر الزري واملكسر البريسم والكرمك 
الدريوية منها العريض والوسط ومنها املنديلي 
وهو دون ألوان، أما السعوديون فيرغبون في 
امللكي ذي اخلط األحمر والنقطة السوداء الدريوية 
عرضها 2.5 سم بالصدر والبعض يطلب 6 سم 

والطول حسب طول الرجل.

صورة قدمية للشارع اجلديد يحتفظ بها علي السليمان

سوق البشوت
ثم يستفيض بعد ذلك احلاج علي السليمان 
في احلديث عن سوق البشوت وباعته واحواله 
فيقول: البداية كانت سوق البدر لبيع البشوت 
وسوق قيصرية فهد السالم واملخايطة والباعة 
كلهم انتقلوا الى تلك القيصرية وااليجار كان 
خمس روبيات ثم حتول الى خمسن روبية 
وحاليا السوق تهدم وحاليا ايجار الدكان في 
السوق مبائتن وخمسن دينارا، سوق البشوت 
سابقا حاليا سوق املكياج دخل الغريب واالجنبي 
من البهرة واصحاب البشوت من الكويتين 
خرجوا من السوق والبعض بالسيارة يطلب 
البشت ونعطيه له، وحاليا ال يوجد سوق خاص 
للبشوت، والبشت عند املعاريس ليلة واحدة 

وبعد ذلك ال يعرف البشت.

صورة تذكارية »أرى من األفضل بيع البشوت في السوق العام وعدم تخصيص سوق لها«

الشاعر الشيخ عبدالعزيز السعود لقطة من كويت املاضي الشيخ ناصر السعود الصباح
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