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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

وابوشبر ومغلطاني أكبر من الش����بر، أبوفتر يضرب باحلملة ونعمل 
سدادة بني الشلمان وبعدها بالكغات ولفترة صغيرة.

وتعلمت مع الوالد اساعده واضرب معه، كما تعلمت جميع االعمال 
في السفينة وكنا نستخدم حل املناديل وعندي منقار كلفات وكل حملة 

اربع شالمني حتى ننتهي من عمل السفينة.

السفر بالسفن الشراعية

بعد العمل في صناعة الس����فن الش����راعية حتول الى السفر عليها 
وعن ذلك يقول حس����ني القالف: تركت العمل بالسفن كقالف مع الوالد 
وبدأ الوالد بالس����فر كقالف مع السفن الشراعية التي كانت تسافر الى 
الهند وافريقيا وبدايتي بالسفر مع الوالد حيث كنت مساعدا له كقالف، 
واول س����فينة بالداو ملك الصقر وكان النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز 
القطامي، وعملت ملدة س����نة واحدة مع الوالد وهو قالف وكنت اساعده 
واعتبر تباب وخرجنا من الكويت الى البصرة وحملنا متورا وكان عدد 
البحارة س����تة واربعني بحارا وفيه سكونية اربعة اذكر منهم حمد بن 
معيوف واملجدمي العود احمد العبدالهادي واملجدمي الصغير اخلليفي 
والطب����اخ مبارك بن مريان واالكل في منجب اكل مع البحارة مصنوعة 
من اخلش����ب، وبعد العودة الى الكويت خرجن����ا من البصرة الى عدن 
نقلنا متورا ونزلنا التمور ونقلنا ملحا وركابا الى ممباسا ونزلنا امللح 
والركاب من الشحر والديس واملكال رجاال ونساء حتت السنيم واملسافة 

عشرة ايام والهواء معنا.
وتوجهنا الى سمبرانكا ودخلنا النهر، حيث رأيت الشواذي واحليوانات 
والتماسيح في النهر وحملنا اجلندل وغادرنا الى زجنبار وملدة اربعة 
ايام والهواء سهيلي ودفعنا االشرعة، وكانت زجنبار فيها فواكه كثيرة، 
وصلنا مدينة مسقط بعد خمسة عشر يوم، ومنها الى الكويت ملدة شهر 
الهواء شمال، نزعت مطرح واشتريت حلوى باحلصاف واشتريت للوالدة 
قطعة قماش مش����جر من ممباس����ا وكذلك الخواتي مثل الوالدة والداو 
من اكبر السفن الش����راعية في الكويت، نزلنا السوق بعدما تريقنا في 

على املنقور )الباريه( أو احلصير وبرمة املاء وآخذ معي غرش����ة املاء 
صغيرة شتاء وصيفا وملدة عام، وكنت اعرف القراءة والكتابة.

العمل »قالف« مع الوالد

بعد ذلك حتول ضيفنا من التعليم الى العمل حيث بدأ يساعد والده 
في صناعة السفن، وعن ذلك يقول: اشتغلت مع الوالد بصناعة السفن 
الش����راعية ألن والدي كان يش����تغل قالفا مع القالليف فتعلمت املهنة 
والبداية كنت أساعده، وأول عمل ضراب مسامير وكلفات القطن الفتيل 
نضع الفتيلة بالزيت واضعها بني األلواح وكان الوالد يشرف على عملي 
وهو من القالليف اجليدين ومعه يوس����ف ومن االستادية حجي جاسم 
بن راش����د وحجي علي بن حس����ن وعبداهلل وصالح بن راشد وحجي 
حسني بن منصور وجدي احلاج ابراهيم هؤالء يبسطون قاعدة السفينة 
ويعطون تعليماتهم للقالليف وهم الذين يأخذون القياس لأللواح قبل 
تركيبها ويس����تخدمون في عملهم آالت بس����يطة مثل املنشار واملطرقة 

واملنقر ابوسمجه ومجدح وجدوم واملسامير.
بداية العمل ضراب مس����امير واأللواح يضعه����ا القالف واملزوريه 
ينقلون األلواح ويضعونها ف����ي مكانها ويضعون الطواري وهو لوح 
ونحن الصغار نختم اللوح باملس����امير، وهكذا حتى ننتهي من صناعة 
السفينة من القالف هو الذي يصنع األلواح سماكة من املالج وهو أول 
ل����وح واخلد ثاني لوح الى الكمر حد ال����دوران )احلمله( والتريج وهو 
آخر الس����فينة وبعد ذلك نتفرع لصناعة وتكملة السفينة بعدما نضع 
املالج ونضع اجلافتوه وهو عبارة عن بيص من داخل السفينة يوضع 
على البيص األصلي وهو القاعدة من الصدر الى النقر مؤخرة السفينة 
ونكببه واذا وضعنا اخلد نبدأ بوضع الش����المني )أضالع السفينة من 
الداخل التي متسك األلواح( وفي قاعدة السفينة الفلس وأما الصاطور 
نركبه من األمام والنقر من اخللف، ونركب عليه السكان بعدما ننتهي 
من السطحة، عملي ضرب املسامير واستخدم املجدح وعدتي ملك لي.

وأول عمل منذ الصباح اس����تخدم املجدح للمسمار، املسامير ابوفتر 

الداو وش����اهدت الدكاكني في سوق مطرح والرجال في السوق يبيعون 
ويشترون، وجلست بالقهوة مع البحارة وشربت الشاي واشتريت ست 
عشر خصافة فيها احللوى العمانية وهي من افضل احللويات، وفي بر 
فارس بندرنا في الدير بندر هنيام وجزيرة الشيخ والدير وبندرتني مررنا 
عليهما الشراع العود رفعناه واخذنا ساعة ونحن نرفع شراعه وصلنا 
الكويت والداو في طونية وحضرت التش����الة ونقلنا اجلندل والبحارة 

هم الذين ينزلون ولم يحصل اي حادث لنا ونحن في الداو.

سفينة الكيت

يكمل العم حسني القالف حديثه عن سفراته ويتطرق لصنع والده 
س����فينة »كيت« فيقول: اثناء فترة السفر بالداو الوالد صنع له سفينة 
صغيرة نوع الكيت وكنت اساعده، وفي عدن باعوا الكيت القدمي وبعد 
خروجنا من عدن الوالد ب����دأ يصنع جالبوت انتهى العمل منها ونحن 
في سمبرانكا وكنت اساعده في صناعتها وباعوها في زجنبار، وضعنا 
كراسي مشخل وهذه اول سفرة بالداو، عندما مت القاء القبض على الداو 
كان النوخذة محمد بن شيبة وفيه ذهب واطارات دراجات، والداو سفينة 
سريعة ومصفر بالواح نحاس����ية وهو اكبر سفينة وكذلك سفينة بن 
رشدان والداو اشرف على صناعته احلاج عبداهلل بن راشد من عائلتنا 
وتكلفته تقريبا اربعني الف روبية او اكثر، ومن االقوال عند اهل البحر 
يقولون »منصور اقضى وخال الداو« ومنصور سفينة للمرحوم احمد 

اخلرافي.

سفر السنة الثانية

يتحدث العم حسني القالف بعد ذلك عن العام الثاني لسفراته بالبحر 
فيقول: ركبت في سفينة بوقماز وكانت السفينة وشار وكان معي اخي 
ابراهيم والنوخذة جاس����م العمر، وسافرنا الى البصرة ونقلنا التمور 
وسافرنا الى كراتشي، والذي صنع السفينة ابوحبيب )ابوعليان( وكان 
املجدمي العود محمد بن راشد، ونزلنا التمور عند التاجر الكويتي واذكر 

يستهل حسني يوسف ابراهيم القالف »والقالليف هم صناع السفن 
الشراعية« كالمه باحلديث عن بداياته االولى ونشأته ومرحلة طفولته 
وكيف كان����ت الظروف في هذه اآلونة فيقول: ولدت في الكويت باحلي 
الشرقي عام 1926 باملطبة حيث بيت الوالد وجدي وفيها مسجد املطبة 
ومجموعة من الدكاكني، واذكر دكان مبارك الهدهود ودكان هاشم وعلي 
الكن����دري وكان يبيع مواد غذائية، كما اذكر من الش����باب محمد الرقم 

ومحمد الهزاع وسويد النعمة وحسن وعبدالرسول بن نعمة.
وكان بيت الوالد يقع على الش����ارع الرئيس����ي بنفس الطريق الذي 
فيه بيت جاس����م الصباغة الذي صنع فيه البوم )السفينة الشراعية( 
واذك����ر من اجليران صالح بن ش����ايع وهو رجل كفيف وبيت ولد عمي 
عيسى القالف وبيت حجي تقي العوضي وبيت حسني عبدالوهاب محمد 

العبداهلل من البحارنة.
وقد لعبت اجليس مع الفل����وس االردي والبيزة اجليس قطعة من 
احلديد نرميه على الفلوس واذا اصبت الفلوس آخذها لي، ولعبت الكانة 
وهي حفرة، الالعب يرمي الفلوس واذا سقطت باحلفرة يأخذها، كذلك 

لعبت اجلعاب وهو عظم وتضربه باجليس والذي تصيبه تأخذه.
كذلك كنا نلعب جوز مكاسر وجوز ذبيبينة.

األلعاب الشعبية

يتذكر القالف بعض االلعاب التي كان ميارسها في مرحلة الطفولة 
قائال: قدميا ونحن صغار كنا نلعب بالس����كة او بالبراحة ومن االلعاب 
الشعبية التي كنا منارسها »الدوامة ومنها لعبة الفلوش« والشاب عنده 
دوام����ة كبيرة ويضرب بها الدوامة الصغيرة فإذا اصابها اخذها له واذا 
لم يصبها الالعب يضع دوامته وآخر يضربها واما لعبة الدوامة العادية 

فصغيرة يلعبها الولد بنفسه على ارض صلبة.
كذل����ك كنا نلعب البلبول وهي خش����بة مخروطية يصنعها القالف 
ونربط عصا بخيط ونلف الطرف الثاني من اخليط على البلبول ونسحب 
اخليط فيسقط البلبول على االرض بحركة دورانية ونضربه باخليط 
ونقول مش����بل، وكذلك كنا نلعب بالوقواقة وكانت تصنع من اخلشب 
واذكر ان منصور عبداهلل القالف مشهور بصناعة الوقواقة وكنت شاطر 
جدا بلع����ب الدوامة )الفلوش( ومعنا عبداهلل الرقم والهزاع وكثير من 
االوالد وكنا نلعب فترة الضحى تقريبا التاس����عة والنصف، اذكر كنت 
اذهب مع اصدقائي الى املسجد للصالة، وكنت اذهب الى البحر للسباحة 
مع اصدقائي ونس����بح من البيال الى سور النقعة، ذهابا وايابا، البسني 
الوزار وما كنا نعرف »املايو« وحس����ب ماء البحر السجي )املد( وكنت 

اذهب الى نقعة القطامي وقد اشتراها من صاحبها.
وعن النقع التي كانت موجودة على ساحل البحر يقول القالف: اما 
النقع من القبلة فنقعة اخلرافي وبجانبها خارور ماء وبعدها اليسرة وال 
يوجد لها سور وبجانبها ثالث نقع خاصة لعائلة العثمان فيها سفنهم 
وبجانبها نقعة املاء والبعض يس����ميها نقع����ة العبد اجلليل وبجانبها 
نقعة الصقر وبجانبها خارور ماء يصل الى االرض اليابسة وبعد ذلك 
نقعة البدر ونقعة الفرضة ونقعة اجلمارك وبعدها مبنى قصر السيف 
ومن بعده نقعة معرفي ونقعة الشيوخ ونقعة بوقماز ونقعة الشمالن 
ونقعة ابن خميس واحيانا يطلق عليها نقعة هالل حتى االميري والبحر 

مفتوح من دون سور الى دسمان.
نقعة اخلرافي حاليا س����وق يوم البحار، واذكر نقعة الفالح واذكر 
ان عبداهلل خرم صاحب تشالة لنقل الصخور من عشيرج الى النقعة. 
والصخور تس����تخدم في بناءسور النقعة وبعض التجار يستخدموها 

في بناء البيوت وهي أقوى من الطني أو الطابوق الطيني.
وعندما نذهب الى صيد السمك باخليط نصيد سمكا صغيرا واذكر 
نأخذ مش����خال ونغطيه بقطعة قماش مثقوب����ة ونضع الطحني بداخل 
املشخال وننزله في قاع البحر وبعد نصف ساعة نرفع املشخال فينزل 
املاء ويبقى السمك داخله ش����عوم ومييام وميد ومزيزي. وايضا كنت 
اصيد السمك في الساملية مقابل بيت الشيخ يوسف وذلك بعدما انتقلنا 
للس����كن هناك وبحر الساملية مفتوح دون سور والبيت ملك مع أخوي 
وكذلك بيت في الشرق وفي شارع عمان بيت جاهز مشترك مع أخي محمد 

وبعد ذلك انتقلت للسكن في الرميثية هذا البيت ب� 3 آالف دينار.

الدراسة والتعليم

بعد استعراض بعض حلظات الطفولة اجلميلة يتحول ضيفنا حسني 
القالف للحديث عن مشواره مع التعليم: أول مدرسة التحقت بها كانت 
عند سيد يونس بالش����رق، تعلمت قراءة القرآن الكرمي وكان يضربنا 
بالعصا والسبب تأخرنا عن الدوام الصباحي. وفي غفلة من سيد يونس 
أخذت اخليزرانة واس����تخدمتها للفخ صنعت منها طارة لصيد الطيور 
وتركت املدرسة واذكر انه ضرب أخي عبداهلل وجحشني بالفلقة وأكملت 
قراءة القرآن الكرمي والوالدة أقامت حفل ختم القرآن وحصلت على مبلغ 
أخذته ولم أعطه للمدرس واشتريت بارود للمفتاح ونضع فيه البارود 
ونضربه بالطوفة واذكر ان البارود من أعواد الكبريت، ونستخدمه أيام 
العيد. وكان معي باملدرسة منصور حامد وحسني حجي احمد واجللوس 

رجال البحر من الكويتيني الذين كانوا يجوبون البحار واحمليطات حتملوا التعب واملش�قة من أجل لقمة العيش. وضيفنا هذا 

األس�بوع من أولئك الرجال األشداء ركب السفن الشراعية وكان عمله قالفا من الرجال الذين كانوا يصنعون السفن، وأول عمل له 

كان مع والده حيث كانوا يصنعون السفن الشراعية مع مجموعة من االستادية. 

ركب أكبر س�فينة شراعية اسمها »الداو« ولم يكن قد بلغ العش�رين من عمره بعد، اال انه حتمل وقاسى وصبر على أهوال البحر 

وبعد 9 شهور من الغربة ما بني البحر واحمليط واملدن الهندية عاد الى الكويت ولم يترك العمل وفي السنة الثانية ركب أيضا في 

س�فينة أخرى واستمر في عمله من سفينة ألخرى حتى انتهى العمل والسفر بالس�فن الشراعية. ضيفنا حسني القالف يحدثنا عن 

مش�اهداته في مدن الهند واملدن االفريقية في شمال القارة وغربها. يحدثنا عن السجن في الهند والتحقيق معه واالغراءات التي 

قدموها له حتى يعترف بوجود ذهب في الس�فينة اال انه ظل مصرا على عدم وجود ذهب. وبعد خروجه من الس�جن كافأه التاجر 

الكويتي.. لكن ماذا أعطاه؟ وماذا فعل بالهدية؟ 

هكذا كان الكويتيون أشداء صبورين ومن الغوص فقد حصل على 3 آالف روبية بعد ان باع النوخذة احلصباه على طواش من البحرين. 

هذا تاريخ لم يذكره املؤرخون األولون، وعلينا أن نسطره بأحرف من ذهب لألجيال القادمة مع جميع الرجال الكويتيني ومن جميع 

الطبقات. يتطرق ضيفنا حسني القالف خالل هذا اللقاء لكل هذه األمور ويحكي لنا عن املاضي والذكريات، فإلي التفاصيل:
حسين القالف 

داخل الورشة في المنزل

يوسف القالف مع أطفاله  مجموعة من رجاالت عائلة الراشد القالف

اش�تغلت م�ع وال�دي ف�ي صناع�ة الس�فن الش�راعية وأول عم�ل ض�راب مس�امير

حسين القالف: سجنني الهنود ستة أيام 
في بومباي وهددوني بالقتل ان لم أدّلهم 

على مكان الذهب.. ولم أعترف

ولد عام 1926 في منطقة المطبة 
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اخذنا ماء حلو من هنيام من قرى بر فارس وبعدها جزيرة الشيخ وجزيرة 
قيس، وبعد كراتشي سافرنا الى بومباي ومنها الى كتوار وباعوا التمور 

ومنها الى كلكوت وقابلنا التاجر يوسف الصقر.
وحملنا الواح بدن وصبار )متر هندي( واخشاب وحبال وباسجيل 
ربطات وبالوص ربطات حبال، ثم نزلت سوق كلكوت وشاهدت العربانات 
ويسمونها ركشه، وشربت الشاي في قهوة بجوار كراج يوسف الصقر، 
وبعد الوصول صنعت سفينة صغيرة نوع »الكيت« بجوار بخار يوسف 
الصقر ورجعنا الى الكويت من مسقط ودخلنا نقعة النصف وحصلت 

على 200 روبية.

السفرة الثالثة

ثم يكمل العم القالف كالمه عن أسفاره باحلديث عن سفرته الثالثة 
قائال: ركبت »بوم« عبدالعزيز املرزوق والنوخذة علي الشطي والسفينة 
اسمها »فاروق«، وكنت قالفا معهم، خرجنا الى البصزة وحملنا التمور 
وخرجنا متوجهني الى مدينة كراتش����ي وسافرنا الى كلكوت، ويوسف 
املرزوق كان هناك، وفي اليوم الثاني تس����لمنا أخشابا وبهارات وحباال 
وحملناها ورجعنا مباشرة من كلكوت الى الكويت، واألكل الريوق خبز 
رقاق وش����اي والغداء عيش وسمك واال مرق عدس وكان عدد البحارة 

بحدود 40 بحارا.

السفرة الرابعة

وعن السفرة الرابعة في سلسلة سفراته يقول العم حسني القالف: 
ركبت قالفا في بوم املرزوق والنوخذة عبدالرحمن العماني والسفينة 
اسمها »فاروق« تغير النوخذة والسكونيه من جماعتهم واملجدمي احمد 
بن راش����د والصغير خالد محمد أيضا حملن����ا متورا من قرى البصرة 
وسافرنا الى بومباي، حيث دخلنا الفجر الى امليناء لكنها مدينة عظيمة، 
عندما وصلنا ركب املفتشون على السفينة وبدأوا بالتفتيش ولم يجدوا 
ش����يئا ألن النوخذة نزل الذهب عندما كنا بعيدين عن امليناء وحضرت 

مرزوق ووضعولها ماكينة حيث دخلنا عصر املاكينات بدال من الشراع 
ونقلنا كمية ذهب واخفيتها في أماكن سرية وعند وصولنا حضر عندنا 
التاجر الكويتي وقال »من سفينة املرزوق« فرد التاجر »قول النوخذة 

حمد التورة«.
وناداني التاجر وقال يا استاد افتح أماكن الذهب ونزلنا الذهب في 

عدد من الزبالن وعددها 35 ألف تولة ذهب ونقلها.
بعده����ا حضر املفتش الهندي وقال أين القالف باللغة الهندية »كدر 
مستري« فقلت له »همارا مستري معلوم« يعني أنا القالف فقال »سونا 
كدر« فقلت »ني معلوم بابا« فكان س����ؤاله يسأل عن مكان الذهب فقلت 
»ال أعلم«. عندها سحب السنجي من البندقية ووضعه على رقبتي قلت 
له »اذبح ال اخاف« فأنزلني وس����جنوني مدة اس����بوع في املخفر كانوا 
يعطوني البطاط وأحيانا عيش قليل ولم اعترف وبعد اسبوع أطلقوا 
س����راحي والتاجر الكويتي أعطان����ي 200 روبية، تزوجت بها من امرأة 
نيبارية واهلل رزقني منها بنت توفيت األم واحضرت ابنتي وهي حاليا 

متزوجة وعندها أبناء.

السفرة السادسة

يصل العم حس����ني القالف بعد ذلك في كالمه الى السفرة السادسة، 
وعنها يقول: ركبت قالفا مع النوخذة يوس����ف القطامي س����فينة وشار 
جديد والسفينة للقطامي وسافرنا الى عدن محملني بالتمور ونقلنا ركابا 
من مكال الى ممباسا محملني مبلح وسافرنا الى سمبرانكا حملنا جندل، 

وتسعة شهور تستغرق السفرة الواحدة حتى العودة الى الكويت.
طوال سنوات عملي قالفا مع السفن الشراعية ومع النواخذة تعلمت 
الكثير، وصادقت رجاال أشداء أقوياء حتملوا أهوال البحر وكنت مثلهم 

طوال تلك السنوات لم أسافر الى مدن البحر.
شاهدت الكثير من الرجال والنساء واالطفال في كثير من املدن والقرى، 
تعلمت الكثير الكثير، أحببت الناس وأحبوني وتعاونت معهم وحتملت 
املشاكل والسجن ولم أخبر أي إنسان عن أماكن الذهب في السفينة اال 

س����فن صغيرة ونقلوا الذهب وبعد ذلك دخلنا ميناء مومباي وحضر 
عندنا أحد التجار الكويتيني وكان مرتديا مالبس الهنود.

وكنت قد عملت خزنات بالسور احفره ويضعون الذهب واضع عليه 
لوح خش����ب وهذا من اعمال القالف وف����ي الليل نفتح اخلزنات ونضع 
الذهب في اجلفير »نسميه الزبيل« وأحيانا نضع الذهب بالعنج نحفره 
ونضع الذهب ونسده بلوح، وبعدما نزلنا الذهب والتمور سافرنا الى 

كلكوت. كنت اتغدى في مطعم هندي عيش برياني ومرق.
أيضا عندما نصل الى البصرة كنت اشتري مترا واحفظه في كرتون 
صغير وابيعه بالهند حلس����ابي اخلاص، وبعد كلك����وت حملنا املربع 
والصبار والكمبار والباسجيل، والبوم السادس الى مدينة مسقط بعد 
15 يوم����ا عبرنا الغبة ويظهر لنا جبل بوداود وهو دليل والنوخذة هو 
املعلم والقياس الظهر، والبحارة يسهرون الليل نوبات والسفينة تتحرك 
بشراعها بوس����ط البحر، النوخذة يبعث ببرقية من مدينة مسقط الى 

الكويت يبلغهم بعلم الوصول.
ومما اذكر ان اول التمور زهدي وسعمرال وديري، هذه التمور بداية 
قطفها ننقلها للهند وكنا نشاهد املعابد ولم ندخلها وكنا نشاهد الهنود 

وهم يؤدون طقوسهم.
ويحكى ان رجال اسمه حنون كان دائما يتواجد مع الهنود في معابدهم 
يغني معهم ويردد ما يقولون »رام رام« وبعدما متكن من تواجده معهم 
س����رق الذهب املوجود على الديوي، وسافر بالباخرة الى عدن، حضر 
الهنود الى املعبد ولم يجدوا الذهب وبحثوا عن حنون فلم يجدوه وهو 
وصل الى عدن. ألول مرة آكل الكيك امللون في مومباي واش����تريت من 
راع����ي العربانة حلوى فيل لونها أس����ود وكان في كلكوت، وهكذا بعد 

انتهاء أعمالنا عدنا للكويت. 

السفرة الخامسة

وعلى الس����فينة »مرزوق« كان سفرة العم حسني القالف اخلامسة، 
وعن تفاصيلها يقول: ركبت في سفينة مع حمد التورة والسفينة اسمها 

النوخذة هو الذي يعرف مع املجدمني والدي ترك البحر وأخي كان يسافر 
مع نواخذة وسفن أخرى وهكذا أمضيت حياتي البحرية والعمل قالفا، 
وحصلت ع لى اكبر مبلغ م����ع حمد التورة ألفني روبية أعطيت الوالدة 

مائتني والوالد مائتني ومصروف البيت.

سفن الغوص

باالضافة الى السفر على السفن الشراعية ونقل البضائع والذهب، 
فقد ركب العم حسني القالف سفن الغوص ايضا، وعن ذلك يقول: ركبت 
س����فينة صالح بن شايع وهو جارنا، وذهبنا الى الغوص وكنت سيبا، 
والنوخذة حسني احلربان وكان معي عبداهلل العطار وابراهيم بن شايع 
وعبداهلل بن شايع وخليفة بن شايع وغادرنا الكويت الى غوص العدان 

وعمق البحر ما بني ثالثة الى خمسة أبواع.
كذلك غصنا في مغاص البلداني وعمقه خمسة عشر باعا ولم نحصل 

على شيء يذكر واستخدمنا املنور اجلام.
اذا الغيص نبر احلبل اسحبه والغيص جسمه خفيف وقد حصلنا 
في مغاص العدان حصباه باعها النوخذة بخمسة عشر ألف روبية باعها 
على طواش بحريني وكان نصيب����ي بحدود ثالثة آالف روبية تقريبا، 

وبعدها تزوجت أم االوالد.

العمل بالميناء

ف����ي محطة جديدة من محطات حياته العملية، توجه العم حس����ني 
القالف بعد السفن الشراعية وسفن الغوص الى العمل في امليناء، وعن 
ذلك يقول: ختمت العمل البحري بالغوص وانتهى فتوجهت الى العمل 
في امليناء، واشتغلت قالفا بتصليح السفن اخلشبية واملسؤول علينا 
محمد بن خلف ويساعده علي البزاز )فورمن(، ونقلونا الى اخليران وملدة 
خمس����ة عشر يوما مستمرة، وصلحنا بعض السفن اخلشبية ورجعنا 
وطلبت من الفورمن أتعابي، فقال ما عندي شيء أعطيك فتشاجرت معه 
وتدخل بيننا علي البزاز وبعد الغ����داء أخذت العدة وذهبت الى املدير 
وطلبت منه نقلي الى التكات وطلبت منه نقلي فقال انت قالف تريد ان 
تعمل بحارا فقلت انت ايضا من مهنتك القدمية صرت مديرا فش����تمني 
ورديت عليه.. وأخذوني الى املخفر وحولوني الى املستشفى االميري 
وخيطوا اجلروح وحضر املرحوم احلاج مكي اجلمعة وأحضروا املدير 
وركبوا عليه التهمة وخرجت غير مطلوب وسجلوني بحارا في ميناء 

االحمدي.
والنوخذة في التك عبداهلل القديري والدوام يومان وليلتان وعندي 
س����يارة أوبل، وذلك عام 1963 والراتب مبا يعادل الف وعشرين دينارا 
حاليا وتقاعدت عن العمل كليا، وذلك عام 1989 قبل الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت، وافتتحت ورشة لصناعة السفن الصغيرة وأعطوني دكانا 
في قرية البحار، وأبيع الس����فن الصغيرة )النم����اذج(، كما ان ديوانية 

الصيادين يطلبونني لتصليح بعض السفن اخلشبية.

قيادة السيارة

بعيدا عن البحر ونزوال الى البر يتابع العم حس����ن القالف حديثه 
الى تعلم سواقة السيارة فيقول: تعلمت قيادة السيارة عام 1960 وكنت 
أسوق بدون اجازة وأول سيارة كانت اوبل صغيرة وفي يوم من االيام 
واذا بسيارة شرطة خلفي فتوقفت وسألني: ملاذا لم أربط حزام االمان، 
ولكن قالها الش����رطي »مل����اذا لم تربط روحي« فقل����ت »هل أنا مجنون 
اربط روحي« فضحك الضابط وس����امحني وكان هذا قبل االس����تقالل. 
بعد س����نوات حصلت على االجازة وقد تعلمت عند الدروازة بالسوق 
والذي اختبرني الكندري وجنحت ولم أشتغل بسيارة تاكسي، اشتريت 
ثاني سيارة ڤولڤو وحاليا ال أسوق السيارة لعدم قدرتي بسبب النظر 

واالوالد يساعدونني.

الحياة االجتماعية

يتحدث العم حس����ني القالف عن حياته االسرية فيقول: كان زواجي 
االول من بنت عبداهلل الزاير، وعندي ولد واحد منها وطلقتها بعد ذلك. 
وحصلت على ثالثة آالف روبية من البحر وتزوجت هندية وعندي منها 
بن����ت. أما أم االوالد وهي بنت محمد علي بن منصور، اهلل رزقني منها 
بعلي ومنصور ويوسف ويعقوب وبنات، واحلمد هلل رب العاملني على 
كل حال. حاليا أمضي وقتي بالورشة صباحا ومساء أمضي الوقت في 

احملل ببوم البحار حتى الثانية عشرة ليال.
وأقول ان عائلة الراشد أول من وطأت أقدامهم أرض الكويت من بني 
القالليف، وقد مضى على وجودنا أكثر من مائتي سنة أبا عن جد ونحن 
البحارنة عرفنا بهذا االسم نسبة للبحرين، فأصولنا عربية من ينبع، 
حيث هاج����ر األولون من أهالينا الى املدينة املنورة ومنها الى القطيف 
وبعد سنوات هاجروا الى البحرين وعرفنا في الكويت بالبحارنة نسبة 
الى مملكة البحرين، ونحن استادية صناع السفن اخلشبية، فنحن عائلة 
بن راش����د، حجي عبداهلل بن راشد، وحجي صالح بن راشد هو أول من 

سكن الكويت من العائلة.

الشيخ فهد سالم العلي مع العم حسني القالف لدى افتتاح يوم البحار

)متين غوزال( العم حسني يوسف القالف مع األوالد واألحفاد  

..وبطاقته املدنيةالعم حسني القالف في شبابه

العم حسني القالف مع الزميل منصور الهاجري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتحدث للعم حسني القالف لدى زيارة سموه لديوانية القالليف

أيام الطفولة كنا نلعب الفلوش والبلبول والوقواقة ونس�بح من البيال إلى س�ور النقعة ذهابًا وإيابًا

ركبت سفن الغوص سيبًا وذهبنا إلى مغاص 
البلدان�ي وفي العدان حصلنا عل�ى حصباه باعها 
النوخذة ب� 15 ألف روبية وتزوجت بنصيبي منها

اصطدن�ا صغ����ارا الس�م�ك بالخي�ط 
بالقم�اش  المغط�ى  المش�خال  واس�تخدمنا 
في صي�د المي�د والش�عوم واليم�ام والمزيزي 

ختم�ت الق�رآن الكري�م عند س�يد يونس 
وكان يضربن�ا بالعصا للتأخر عن ال�دوام فغافلته 
للفخ إط�اراً  منها  وصنع�ت  الخيزرانة  وأخ�ذت 

أول م�رة ركب�ت البح�ر عل�ى ال�داو ملك 
الصق�ر وكان ع�دد البح�ارة 46 وذهبن�ا إل�ى 
النهر سمبرانكا فرأينا الش�واذي والتماسيح في 


