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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  البريد االلكتروني إعداد: منصور الهاجري

ملا  مدرسلة  واللدي  أدخلنلي 
تعلملت  حيلث  مبلارك  بلن  أحملد 
والمعللم  والكتابلة..  الكريلم  القلرآن 
»جحشلني« ألنلي أخطأت فلي القراءة

وبعد س���نوات حتولت الى غيص مع الوالد وهو أفضل من السيب 
عند الناس ويقال في دول اخلليج العربي ان »الغيص املرأة تغطي 

وجهها عنه أما السيب فعادي«.

أجر البحارة

وعن أحوال البحارة في سفن الغوص وأجورهم وما كانوا يحصلون 
علي���ه وكيفية غوصهم يقول العم خال���د كريدي: الوالد كان يعطي 
البحارة 100 روبية ويبعثونها ألهلهم بعمان ويقال سلفة أو تسقامه، 
أحيانا الغيص يأخذ فضيلة ويس���تطيع ان يسدد ديونه والوالد لم 
يحصل على دان���ة أو حصباه لكن كان نصيبه من القماش )اللؤلؤ 
الصغير(، املهم اني ذهبت الى الغوص تباب وغيص مع الوالد، وكان 
الذي يس���وب علّي رجل عمان���ي وكنت أغوص 5 باع وذلك في هير 
ال���زور واجلليعة والبنيدر وأم الهيم���ان وأصعب مكان كان 6 أو 5 
باع وكنت انزل البحر حجري اربط حجر برجلي وانزل قاع البحر 
واذا خرجت من قاع البحر اقلب احملار على سطح السفينة ثم أقوم 

بغلق احملار باملفلقة وكنا نتمتع حينها بقوة النظر.
الغوص يبدأ عند الفج���ر حيث نأكل حبتني و3 حبات من التمر 
ونشرب فنجانا أو اثنني من القهوة ثم ننزل نغوص، وعندما نحصل 
على احملار نروح الى س���احل العدان ونب���دأ بغلق احملار ثم نطبخ 
العشاء على الس���احل ونرجع الى الشوعي حتى ننام فيه وبعدها 

نعاود الغوص عند الفجر.
واذكر اننا كنا نرمي الباورة بالبحر ليستقر الشوعي وبعد العشاء 
نركب الشوعي وننام، وفي أثناء الغوص يلف الشوعي حسب ماء 
البحر، اذا نزل الغيص بقاع البحر يترك احلبل من يده ويقطع احملار 
بيده حيث يقطع الغيص احملارة بالقوع، واحملار ال يخرج على الطني، 
وما يحدث ان الغيص ينزل بقاع البحر بني دقيقة ودقيقتني وهو ذو 
النفس الطويل، واذكر اننا لم نحصل أو نقف على تبراه ألن ساحل 

في البداية يتحدث احلاج خالد كريدي وسمي الدوسري عن مولده 
وبداياته األولى فيقول: ولدت في قرية الفحيحيل عام 1920م س���نة 
معركة اجلهراء وكان بيت جدي داخل الس���ور القدمي في الفحيحيل 
وكان���ت الفحيحيل قرية صغيرة فيها بي���وت قليلة ال يتجاوز 20 
بيتا وكان بيتنا يتكون من 3 كباره )مفردها ُكَبر( وفيه جليب ماؤه 
»م���روق« قليل امللوحة وبيتنا قريب من البح���ر يبعد عنه تقريبا 
من 50 إلى 60 مترا وكنت اذهب للس���باحة والساحل نظيف رملي.. 

على اجلال.
أدخلني والدي مدرسة مال أحمد بن مبارك وتعلمت القرآن الكرمي 
والكتابة ويعلمنا في املس���جد املوجود في الفحيحيل وهو الوحيد 
فيها. وبني بسواعد سكان الفحيحيل وكان إمامه مال أحمد بن مبارك 
وقد جحشني وضربني على رجلي وذلك ألني ال أقرأ بشكل صحيح 
وأكملت جزء عم قراءة فقط وحفظت األحرف الهجائية واستمررت 

في الدراسة حتى بلغت سن العاشرة وتركت الدراسة نهائيا.

تباب بسفن الغوص

بدأ العم خالد كريدي التعامل مع البحر وأهواله في س���ن مبكرة 
وعن ذلك يقول: بلغت س���ن العاشرة وكان والدي ميلك سفينة من 
نوع الشوعي ويذهب الى الغوص فأخذني معه »تباب« وألني ولد 
النوخ���ذة دائما اجلس بالقرب من الوالد يعلمني واش���اهد الغاصة 
وهم ينزلون البحر واذكر البحارة الغاصة والسيوب من العمانية، 
السيوب سبعة والغاصة س���تة وبالنسبة للطباخ أي واحد يطبخ 
وكان الوالد معه قراقير يرميها بالبحر ويصطاد السمك للعشاء فقط. 
أما الريوق فقهوة ومتر، حتى الليل، وال يوجد غداء نهائيا واألسماك 
كثيرة ومتنوعة صغيرة وكبيرة، والغاصة والسيوب يشبعون من 
السمك. وكان معي أخي سالم أيضا تباب والوالد نوخذة ورحنا غوص 

الهيرات القريبة وهو غوص العدان والوالد دائما بنفس املكان.
واذكر مغاصات جليعة وماجا ورها وكان العمق ما بني 8 و3 باع 

في سلن العاشلرة ارتلدت البحر 
»تباب« على »شوعي« لوالدي وكنا »نتريق« 
قهوة وتمرًا والعشلاء سلمك من البحر

كان »يسوب« علّي رجل عماني وكنت 
أربط حجرا برجلي وأغوص 5 باع والديين 
برقبتي ألضع فيه المحلار في قاع البحر

العم خالد كريدي يتوسط أبناءه وأحفاده

البقية ص 17

دأب رجال الكويت ذوو العزمية القوية و السواعد الفتية على مصارعة األهوال في البحر والبر لبناء هذا الوطن الشامخ ولتعلو معه مكانتهم وتتحسن 
ظروفهم املعيشية. من هذا الرعيل ضيفنا هذا األسبوع العم خالد كريدي وسمي الدوسري الذي بدأ كفاحه في دروب احلياة منذ سن العاشرة، وألنه 

ابن النوخذة فقد اقتحم البحر على سفينة والده »تباب« يتعلم منه ويشاهد الغاصة والسيوب وكيف يتعاملون مع البحر.
يحدثنلا في هذا اللقاء علن رحلته في احليلاة وذكرياته عن املاضي وكيلف كانت الظروف في 

عشرينيات القرن املاضي في الكويت عموما وفي الفحيحيل، حيث ولد وترعرع وتعلم الكتابة وبعض 
آيات القرآن في مسلجدها، ثم حتول سريعا للعمل في البحر وتدرج من التباب إلى الغيص ثم 

في األخير أصبح نوخذة. كملا يحدثنا عن أحوال العمل في البحر عند الغوص وكيف كانوا 
يحصلون على وجبتني فقط وكيفية احلصول على احملار وفلقه على الساحل.

كما يذكر لنا كذلك بعض نواخذة الفحيحيل القدامى والذين كان منهم والده 
الذي كان غيص عزال ثم أصبح نوخذة بعلد ذلك، وايضا يحكي لنا عن مزرعة 

والده في الفحيحيل ومزرعته هو في املنقف والتي كان يزرعها بالطماط 
واخلضار ثم يتم نقل هذه املزروعات إلى أسواق الكويت.

يتناول العم خالد كريلدي ايضا عمله في البلدية ويذكر بعض 
اآلراء له عن لبس املرأة للنقاب وانتخابات مجلس األمة وترشحها فيها، وغير ذلك من األمور واملعلومات 

الشيقة التي يحكيها لنا في هذا اللقاء، فإلى التفاصيل:

ولد عام 1920 في الفحيحيل عندما كان بها 20 بيتًا فقط

خالد كريدي: 
عملت »تباب« و»غيص« على سفينة والدي وأهل الخليج 

يقولون »المرأة تغطي وجهها عن الغيص لكن السيب عادي«

العم خالد كريدي وسمي الدوسري
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كنت نوخذة غوص بالعدان وكانت لنا خيمة على الساحل 
حيث نفلق المحار ونطبخ وكنا نسمع أصوات الذئاب من حولنا

واللدي كان يذهب إلى الغوص 
العلود وكان يغلوص فلي هيلرات 
أبوظلللام وخاللوة وأبوعصيبلة

بيللت جللدي كللان داخللل السلور القديم 
بالفحيحيلل وبله جليب ماؤه »ملروق« وثاثلة »كبارة«
تزوجت فلي بيت شلعر وكان مهر زوجتلي 800 دينار
أبلي كان غيلص علّزال قبلل أن يصبلح نوخلذة

العدان فيه محار موز.

نواخذة الغوص بالفحيحيل

ف����ي خضم حديثه عن البحر والبح����ارة تتزاحم ذكريات العم خالد 
كريدي اجلميلة ويذكر نواخذة الفحيحي����ل، تلك القرية اجلميلة التي 
صارت مدينة فيما بعد، ومن ذلك قوله: الفحيحيل مبوقعها على ساحل 
البحر اجلنوبي س����كانها اشتغلوا ومارسوا مهن البحر ومنهم من صار 
نوخذة غوص واذك����ر منهم حمد بن زوير وعوض بن خضير ووالدي 
كريدي الدوس����ري وكنت ايض����ا نوخذة غوص، كما اذكر ابن س����فيح 
الدوسري وخالد اجلابر من سكان ابوحليفة وعائلة الدبوس منهم ثالثة 
او اربعة والعدواني، وآخرون امتنى ان يعذروني، الني نسيتهم بسبب 
تق����دم العمر، ونواخذة الغوص كثيرون من الش����عيبة حتى الفنطاس 
والفنيطيس، واحلمدان فيهم نواخذة واحلقان منهم نواخذة والنويعير 
والروم����ي والهمالن، كل هؤالء كان منهم نواخذة واجلميع يذهبون الى 
الغوص بالشوعي ولم اشاهد »سنبوك« في الفحيحيل للغوص، وموسم 
الغوص يبدأ من الشهر اخلامس اما غوص اخلاجنية فيبدأ اواخر الشهر 

الثالث وملدة شهر واجلو بارد اواخر الشتاء.
كما اني ذهبت لغ����وص »اخلاجنية« وهو قبل الغوص الكبير وكنا 

جماعة والشوعي ملك للوالد وهو ال يذهب للخاجنية.
]واملقصود بغوص اخلاجنية عندما يقوم مجموعة من البحارة باالتفاق فيما 
بينهم ويستأجرون سفينة شوعي، وجالبوت ويذهبون الى الغوص للبحث 
عن احملار في الشهر الثالث وعرف باخلاجنية النه بداية الغوص، وكان الهنود 
عندهم لعبة باخلنجفة واول ورقة يرميها الالعب على االرض يقول خاجن مثلما 

نقول في لعبة الهاند راس كرت فعرف اول غوص باخلاجنية )احملرر( [.

الوالد والغوص

يحدثنا ضيفنا عن والده وحكاياته مع البحر والغوص السيما انه 
كان نوخذة وتعلم منه العم خالد كريدي الكثير وعن ذلك يقول: الوالد 
ذهب ال����ى الغوص العود وكان يغوص في هي����رات ابوظالم وخاللوه 
وابوعصية، وكنت معه »تبابا« وبعد ذلك رجع الى غوص العدان وعملت 
مع����ه »غيص« الى ان صرت نوخذة غ����وص وكنت اغوص في هيرات 

العدان بالساحل اجلنوبي.
والوالد رحمه اهلل قبل ان يصير نوخذة كان غيص عّزال وهو الذي 
يذهب الى الغوص مع النوخذة وكل شيء على نفقته وما يحصل عليه 
من لؤلؤ يعطي النوخذة خمسه وذلك مقابل وجوده بالسفينة واالكل.

وسمي غيص عّزال النه عزل نفسه عن البحارة الغاصة والسيوب، 
وكنت نوخذة غوص بالعدان بعدما ترك الوالد الغوص واستمررت 
مع اخي سالم واوالد عمي واجلماعة وابني الكبير وكنا نقوم بفلق 
احملار ونحن على ساحل البحر وكنا نسمع اصوات الذئاب ونشتري 
خروفا واحدا للغاصة ونطبخ على ساحل البحر وعندنا خيمة على 
الس���احل نطبخ فيها كذلك ذهبت لغوص الردة والرديدة في العدان 
وغوص الردة ليس فيه س���لفة ولم اس���تخدم املنظار او الصندوق 
الزجاجي ولكن كنت انثر زيت الصل فيصفي ماء البحر ونش���اهد 

قاع البحر والغوص رواسي على مكان وجود احملار.

العمل بالزراعة

ينتقل العم خالد كريدي من البحر الى البر ليحدثنا عن نشاطه 
بالزراعة وكيف كان يس����اعد والده قائال: كان الوالد لديه مزرعة 
في الفحيحيل وكنت اس����اعده في الزراعة وكانت مساحة املزرعة 
ثالثة وثالثني الفا وعندي مزرعة في املنقف وكنت ازرعها بالطماط 
واخلضار والبطيخ الفريدوني وكان يعمل معي فالحون عمانيون 
واعطيهم اجورهم نهاية كل موسم وفيها جلبان ماء. واملاء نستخرجه 
بالفراش����ية املصنوعة م����ن اجللد واحيانا نس����تخدم احلمير في 
اس����تخراج املاء ومع دخول املكائن استخدمتها في استخراج املاء 
وسقي الزرع، من ذلك يتضح انه كان هناك ثالث وسائل الستخراج 
املاء، بواسطة الفراشية من اجلليب، وبواسطة احلمير والوسيلة 

الثالثة هي املكائن.
ومزارع املنقف فيها س����در واالثل وابوحليفة ايضا لنا فيها مزرعة 
واملنقف فيها مزارع وال يوجد فيها بيوت فكنت اساعد الوالد في مزرعته 
وكنا نس����كن في الفحيحيل وكان في املزرعة جليب����ان، ومن جيراننا 

خلف احلربي وراشد اخللف وكنت اشرب القهوة عنده صباح كل يوم، 
وطيور الربيع كثيرة.

وعندنا الهبدان ولهم مزارع، ومزرعة املنقف اشتراها الوالد من راشد 
الصنقيه����ي وكنا نبيع البطيخ والطماط، ومحم����د احلمدان كان عنده 
س����يارة لوري وهو الذي ينقل اخلضار من مزارعنا الى سوق الكويت 
ويعطي����ه للدالل ويبيعه وفي اليوم التالي يحاس����بنا وننقل اخلضار 
يوما بعد يوم.. حتى جنهز الطماط ونضعه في الصناديق والسيارات 
متشي على طريق الفحيحيل الى الكويت والطريق غير معبد، ومن بعد 

صالة الفجر نخرج وبالسيارات الى 
سوق الكويت وأدركت اجلمال تنقل 
اخلضار من جميع القرى الساحلية 
وتسميها »القصور« وكانت البيوت 
قليلة وخيام وبيوت الشعر يا زين 

ذلك الوقت.

الوالد واألسرة

يتطرق ضيفن����ا للحديث عن 
عائلته بداية من والده وأس����رته 

فيقول:
الوال����د تزوج ثالث����ا وأنا من 
زوجته االخيرة، ووالدتي من عائلة 
العويهان )العنزة( وعائلة املالك 
أوالد خالتي ومنهم فيصل أبوحمود 
جد السفير فيصل املالك، وعندي 
أخت من أمي اسمها لولوة محمد 

السلمان املالك.
وبالنسبة لي فقد تزوجت عام 
املهر ثمامنائة دينار،  1970 وكان 
حيث خطبها ولد عمي من اجلماعة 
وكان زواجي في املنقف في بيت 
شعر في املزرعة وعزمنا الرجال 
والعرضة والعشاء، والزواج قدميا 
زين وكل شيء موجود والقلوب 

صافي����ة والناس متعاونة مع بعضها البع����ض في الزواج، وكان هناك 
تق����ارب بني اجليران وكذلك بني العائالت، واحلمد هلل رزقت من االوالد 
بولي����د ونواف كما رزقني اهلل ببنت، وكذلك عندي أحفاد وهم خريجو 

جامعة ويشتغلون ومتزوجون من عائالتنا.

السيارات والسواقة

ومن االمور الطريفة ما يذكره العم خالد كريدي من أنه كان لديه 3 
سيارات ولكنه لم يتعلم قيادة السيارة، حيث يقول:

لم أتعلم قيادة السيارة وكان 
عندي سواق سائق على اللوري 
وآخر على الوانيت، وعندي سيارة 
تاكسي يس����وقها ويشتغل عليها 
سائق، وكان يعطيني مبلغا مجزيا 
والوانيت أيضا له مدخول، واللوري 
ينقل اخلضار الى سوق الكويت 
ويسلمها الى الداللني، مبعنى أنني 
كنت أمتلك ثالث سيارات يسوقها 

سواق لكل سيارة سائق خاص.

لبس النقاب

كذلك فإن للع����م خالد كريدي 
رؤاه في عدة أمور، حيث يقول: يا 
حلو الكويت التعليم ممتاز وعلى 
الولد والبن����ت ان يتعلما وأوافق 
على اس����تخدام النق����اب للبنات 
أمانع  الكبار والصغار، وكذلك ال 
لبس البرقع مثل أمهاتنا وجداتنا، 
وال يجوز إظه����ار الوجه، كما أن 
الكويت قدميا أحسن من  أسواق 
احلالية والفحيحيل جميلة وحلوة 
وأسواقها حلوة وجميلة، وحاليا 

صارت االسواق خلطا.
كم����ا أذك����ر أصدقائ����ي محمد 

عبدالعال وعلي عبدالعزيز العنزي وفي الس����نوات املاضية كان عندي 
أغنام شتاء وصيفا وعليها خدم يشرفون عليها، وأتركها عندهم ويسرح 
فيهم بعريفجان ويتكاثرون وحاليا بعت االغنام ولم أشتر اإلبل، وحاليا 
أذهب الى مدينة الكويت، وقدميا كانت مدينة جميلة من دون س����يارات 
مزدحمة واملالبس كنت أضبطها عند اخلياط وبعض النساء كن يخيطن 

مالبس االطفال والنساء.

الغزو العراقي

لدى تذكره 2 أغسطس األسود تأثر ضيفنا كثيرا وحكى لنا باختصار 
كيف كانت الظروف حينها قائال: بعد غزو صدام حسني للكويت أمضيت 
عشرة أيام ثم خرجت مع العائلة واألوالد الى اململكة العربية السعودية 
حفظهم اهلل ورعاهم، وأمضيت س����بعة ش����هور هن����اك وبعد التحرير 
بش����هرين رجعنا الى الكويت وكانت السماء مليئة بالدخان بسبب ان 
العراقيني حرقوا آبار النفط في الكويت قبل أن ينس����حبوا مع رئيسهم 

املدحور املقبور صدام حسني. 
وبع����د الع����ودة ش����اهدت الكويت منهوب����ة من كل ش����يء.. نهبها 

العراقيون.

شعر محفوظ

كما يذكر لنا العم خالد كريدي عدة أبيات من الش����عر يحفظها منذ 
زمن تقول:

واه���ن���ي ال���ت���رف ع��ي��ده ف���ي ال���ب���الدي:
ف���ي ن��ه��ار ال��ع��ي��د ي��ل��ب��س ث����وب خ���اره

ع��ي��دن��ا ب��ال��ه��ي��ر ي��س��م��ت ل���ه االج����ادي
ل��ب��س��ن��ا ال��ش��م��ش��ول م��ل��ب��وس ال��غ��ب��اري

ن���وخ���ذ ان���اس���ن ي���ق���روم ال���ع���وادي
ن��ع��م أب���ون���اص���ر ك��ن��ه ط��ي��ر ال���ه���دادي

ف����وق س��ل��ط��ان اخل��ش��ب ب����وم إزن����ادي
ي��رت��ك��ي ل��ل��م��وج إل����ى زم����ة أف���ك���اره

العمل في البلدية

كما عمل في البحر والبر اشتغل العم خالد كريدي في البلدية وعن 
ذلك يقول: اشتغلت في البلدية وعينت في مركز بلدية الفحيحيل وعملي 
مراقب ونحن خمسة ومسؤول املركز محمد فارس العنزي وكنا نشرف 
على البقاالت واملطاعم وقد خالفت بعض املخالفني واآلخرون أسامحهم 
بعد التعهد واشرف على توزيع شاليهات املنطقة اجلنوبية وتثبيتها.

كما اذكر عندما كنت في مرحلة الش����باب اني كنت اذهب الى البحر 
للسباحة على ساحل الفحيحيل.

مجلس األمة

يتحدث ضيفنا عن مجلس األمة وأعضائه قائال: جميع أعضاء مجلس 
األم����ة طيبون وممتازون ولك����ن اذا أي واحد من األبناء عنده رغبة في 
الترشيح لعضوية مجلس األمة أقف معه وأسانده واساعده حتى يوفق 

من اهلل بالنجاح.
أما املرأة فال أوافق على ترشيحها ملجلس األمة وال أؤيدها وال انتخبها، 
فأكبر خطأ أن ترشح املرأة نفسها وأما الرجال فنساندهم، فاملرأة يجب 
ان تخدم في البيت وتساعد زوجها كما كان األمر قدميا لكن حاليا عندها 

خدم تعتمد عليهم واملرأة اليوم موظفة مدرسة وطبيبة.
وخت����م ضيفنا حديثه بتوجيه النصح لش����بابنا بالقول: الش����باب 
الكويتي طيبون واطلب منهم أداء الصالة وااللتزام بالدين اإلس����المي 
وعدم مصاحبة رفقاء السوء وعليهم بالعلم والعلوم الشرعية واالهتمام 
بالوطن وااللتفاف حول القيادة العليا واحملافظة على األمن في وطنهم، 
كما أمتنى منهم عدم الس����رعة في الس����يارات واحملافظة على حياتهم، 
واقول لألبناء جميعا ان الكويت وطنكم حافظوا على هذا الوطن بالوحدة 
وااللتزام واالهتمام بالكويت وال تسمحوا للعابثني بان يسببوا الضرر 

لهذا الوطن الشامخ.
ان الكويت بلد األمن واألمان ويقول الشاعر:

أب��ي��ع��ه أال  آل����ي����ت  وط������ن  ول������ي 
مالكا ال��ده��ر  ب��ح��ال��ه  غ��ي��ر  ي��ك��ون  وأال 

ويقول شاعر آخر
ح������ب ال������وط������ن ف��������رض ع��ل��ي��ا

أف������دي������ه ب������روح������ي وع���ن���ي���ا

كلللان للدى الواللد مزرعلة 
مزرعتي  أزرع  وكنلت  بالفحيحيلل 
بالمنقف بالطماط والخضار والبطيخ 
الفريدوني بمعاونة فاحين عمانيين

أدركلت نقل الخضلار بالجمال من 
»القصور« إلى سلوق الكويت وبعدها كنا 
نستخدم السيارات على طرق غير معبدة

»اؤيد لبس النساء للنقاب«

من آثار االحتالل العراقي الغاشم للكويت
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سفن غوص نوعها شويعي

)اسامة البطراوي( العم خالد كريدي مع الزميل منصور الهاجري  


