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»شخص متعدد املواهب واإلمكانات«، رمبا هذا أقل ما ميكن قوله عن ضيفنا هذا األسبوع أحمد جاسم 
بودستور الذي عمل محاسبا وكابنت بحري كما احترف الكتابة الصحافية. يكلمنا عن مشواره الثري منذ 
الوالدة في منطقة الشرق بالعاقول وانتقال األسرة إلى منطقة الشعيبة. درب دراسي طويل ومتنوع 
وأسفار للدراسة تخللتها مواقف شائقة يتطرق لها بودستور خالل هذا اللقاء، يحدثنا عن دراسته في 
مدرسة األحمدي ثم ثانوية الفحيحيل، وكيف اشترى سيارة شغلته عن الدراسة، ويتطرق إلى عمله 

في شركة نفط الكويت براتب 250 دينارا ثم االلتحاق بشركة نفط الوفرة منذ إنشائها عام 1977. 
ســافر إلى أميركا نهاية السبعينيات وكانت له هناك حكايات مع الدعوة واجلماعات اإلسالمية التي 

نشطت بني الواليات. كل هذه األمور وغيرها يحدثنا عنها خالل السطور التالية:

أحمــد  يبــدأ ضيفنــا 
الكاتب  جاسم بودســتور 
احملاســب  الصحافــي- 
بحــري،  الكابــن  أول- 
خريج احملاسبة من أميركا، 
كالمه عن ذكريات املاضي 
ومساراته ومشوار حياته 
باحلديث عن بداياته، حيث 

املولد والطفولة، فيقول:
ولدت في منطقة الشرق 
بالعاقــول براحة املاضي، 
حاليا قريب مــن األميري 
وقــرب بيتنــا عبدالوهاب 
بن حيي، عام ١95٢ انتقلنا 
للسكن الى منطقة الشعيبة، 
جدي محمد علي بودستور 
اشترى أرضا كبيرة وبنى 
فيهــا مجموعة من الغرف 
وتوابعها وسكنت العائلة 
جدي وجدتي ألبي وجدي 
وجدتــي ألمــي وأعمامــي 
عبداهلل بودستور وحسن 
بودستور وجميع األبناء.

جــدي وزع على أوالده 
غرف النوم وتلك كانت عادة 
الكويتيني ان العائلة تسكن 
مــع بعضها البعض، وألن 
والدي متزوج زوجة  ثانية 
فله غرفتان وكنا ننام فوق 
السطوح وال يوجد كهرباء 
في الشعيبة بذلك الزمن، أي 

بداية اخلمسينيات.
منطقــة  والشــعيبة 
ســاحلية وفيهــا ســاحة 
كبيــرة وكان فيهــا ملعب 
لنادي الساحل الثقافي منذ 

اخلمسينيات.
والسوق بعيد عنا، ولكن 

الوالد اشترى له دكانا.

الدراسة والتعليم
الدراسي  عن مشــواره 
أول  بودســتور:  يقــول 
مدرسة التحقت بها مدرسة 
الشعيبة والناظر عبدالكرمي 
علي العرب، وكنت صغيرا 
في أولــى ابتدائــي وفيها 
بعض الطلبة الكبار، وبعد 
سنوات الوالد انتقل للسكن 
في مدينة االحمدي ونحن 
معه بعــد أن خصصت له 
شــركة نفط الكويت بيتًا، 
ولكن أفراد العائلة اآلخرين 
مكثوا في الشعيبة مع جدي 
وجدتي، فالتحقت مبدرسة 
االحمدي املشتركة عام ١9٦٠ 
وأكملت دراستي فيها وأذكر 
سورها من البردي وكذلك 
بعــض بيــوت األحمــدي 
وأيضا بعض الطلبة كبار 

السن.
وأذكر كانــوا يعطوننا 
الغــداء وشــوربة العدس 
بعد احلصة الثانية وحليبا 
وبســكوتا في املساء ألننا 
كنا نذهب الى املدرسة على 
فترتــني، وبعــض الطلبة 
يأتون من املناطق احمليطة 

باالحمدي.
الوالد سكن عشر سنوات 
في االحمدي فكان لي نشاط 
رياضي في املدرســة وفي 
النــادي الصيفــي ولعبت 
الطائرة والقدم ويوجد نادي 
االحمــدي ونــادي االحتاد 
ونــادي احلبــارى لكبــار 
املوظفني، وكان السوق في 
االحمدي وهو أول ســوق 
صغير في االحمدي، وبعد 
ســنوات صار أكبــر وفيه 

حالقون وخبازون وبقاالت، 
مكنــزي  كــري  ويوجــد 
للمسيحيني، وأمضينا في 
االحمدي حتى عــام ١9٦9 
وأمضيــت دراســتي حتى 
ذلك العــام، وبعد النجاح 
في رابعة متوسط انتقلت 
الفحيحيل،  الــى ثانويــة 
وننقل بالباص مع الطلبة 
اآلخرين وثانوية الفحيحيل 
تضــم مجموعة مــن أبناء 
املناطق احمليطــة بها، وال 
يوجــد غيرهــا ثانوية في 
تلك الفترة. أثناء الدراسة 
اشتريت سيارة فأشغلتني 
الدراســة وتأخــرت  عــن 
دراســيا، والســيارة هــي 
»بي أم دبليو«، اســتطعت 
النجــاح وحصلــت علــى 
الثانوية علمي،  الشــهادة 
بذلك الوقت كانت التربية 
تقبل طلبة للبعثات، وأذكر 
راشــد العجيل من الطلبة 
وحســني جعفــر البيرمي 
ومن أبناء الدبوس وكانت 
عالقتي مع أبناء الوافدين 

ألنهم شطار ومتميزون.
فــي الثانوية لــم يكن 

لم يصدقــوا معنا وغّيروا 
كالمهم، لكــن الذين كانوا 
قبلنــا ذهبــوا الــى لندن، 
وحصلــوا على شــهادات 
وأمضيت ســنتني بالعمل 
موظفا والدوام فترة واحدة 
من الصباح حتى املســاء. 
والســاعة احلادية عشرة 
فترة غداء فأذهب الى البيت 

للغداء وأرجع.
وأذكر حصل لي حادث 
سيارة، فكان أمامي سيارة 
املهــم  يقودهــا ســكران، 
أعدمت السيارة واشتريت 
ســيارة جديدة بــدال عنها 
»مونــت كارلــو« بســعر 
ألفــني وخمســمائة دينار، 
والقسط كان خمسني دينارا 
كويتيا، أثناء العمل رأيت 
أنه ال مســتقبل في العمل، 
أمضيت حتى عام ١975 نزل 
إعــالن بعثة الــى القاهرة 
ضابــط بحري وهندســة 
بحرية وتقدمــت بالطلب 
فتمت املوافقة ومعي حسن 
جعفــر البيرمي وقد أكمل 
دراسته اجلامعية وحاليا 

ضابط بحري.

لي نشاط ســوى الطائرة 
وأشــارك مع الفريق، قلت 
للوالد أريد أن أدخل اجلامعة 

فوافق الوالد.
العجيــل  راشــد  كان 
يرغــب فــي الذهــاب الــى 
مصر وأقنعته بالسفر الى 
أميركا، سبق أن مت قبولي 
للدراســة في أميركا، لكن 
أحد األصدقاء قبل سفري 
بيومــني أقنعني بالســفر 
الى مصر للدراســة ومتت 
املوافقة، وأثر علي بتغيير 
اجتاهي وسافرت الى مصر، 
والعجيل سافر الى أميركا، 
مصر قبولهــم تأخر حتى 
شهر عشرة، قرأت إعالنا أن 
شركة نفط الكويت يطلبون 
موظفني للمحاسبة فتقدمت 
وُقبلت موظفا براتب مائتني 
وخمسني دينارا في الشهر، 
وأدخلــت دورة ملدة ســتة 
العمــل  أشــهر وتســلمت 
ومعنا منصور حياة وعددنا 
ستة موظفني وبلغونا بأن 
األول على الدفعة يســافر 
في بعثة دراسية الى لندن، 
فكنــت األول عليهــم، لكن 

وصلــت   ١97٦ عــام 
الــى  ومنهــا  القاهــرة 
االسكندرية منطقة ميامي 
البحرية  وفيها األكادميية 
وسكنا في شقة قريبة من 
األكادميية وســتني جنبه، 
وقبل الشقة سكنت بالسكن 
الداخلي، وكان معي بالشقة 
ثالثة شــباب وأنــا الرابع 
وباشرت الدراسة وأنهيت 

الكورس األول.

عاصفة بحرية
يتذكر بودستور حادثة 
وقعت له خالل الدراسة في 
االسكندرية، يقول عنها: مما 
أذكر سافرنا برحلة تدريبية 
الى قبرص من االسكندرية، 
ولكن أثناء السفر ضربتنا 
كادت  شــديدة  عاصفــة 
الباخــرة تغــرق، وأذكــر 
ونحــن باملطعم الصحون 
والطاوالت متيل مع ميالن 
السفينة من شدة العاصفة، 
وتلــك الرحلــة بعد ســتة 
شهور وذهبنا الى تونس 
واليونــان وننزل بقوارب 
صغيــرة للعمــل، حتى ملا 
وصلنــا الى تونس نرجع 
الــى الباخرة والنوم فيها، 
الضربة أصابتنا مقابل ليبيا 
واألمــواج كبيــرة وعملنا 
باملوانئ ونتسوق بالدول 
كانت الدراسة مكثفة وملدة 

شهر ذهابا وايابا.
حصلت على إجازة ملدة 
شهر ورجعت الى الكويت.

إجازة في الكويت
بعد نهاية السنة األولى 
من الدراسة في االسكندرية 
كان بودستور على موعد مع 
العودة الى الكويت، يحكي 
قائال: كما ذكرت رجعت الى 
الكويت بإجازة أيام الصيف 
ورجعت وعملت فحص نظر 
وبلغت بأن نظري ال يسمح 
لي بأن أكون كابن، فاقترح 
القائــد أن أكمل دراســتي 
بقســم الهندســة وأتخرج 
مهندســا، لكننــي رفضت 
الهندسة ألنها صعبة وليس 
لي رغبة، واملهندس دائما 
مــع املاكينات، املهم تركت 
الدراســة ودفعــت غرامة 
ثمامنائــة دينار مصاريف 
الســنة االولى وبقيت في 
الكويــت وأعــرف صديقا 
يعمل في شركة املرسيدس 
وعينت في الشركة مسؤوال 
فــي العالقــات العامة في 

شركة البشر والكاظمي.
املهم داومت في الشركة  
ومكتبــي بالطابــق األول 
واملعرض األرضي لسيارات 
املرسيدس وأصحاب الشركة 
بالدور الثانيـ  وكان عملي 
باخلارج استقبل الضيوف 

والوزارات.
طلبــت منهــم إجــازة 
دراسية صباحا في اجلامعة 
بالعمــل،  الظهــر  وبعــد 
والراتب ٢5٠ دينارا فقط، 

املهم لم أستطع التوفيق.

شركة نفط الوفرة
أمــا عملــه فــي »نفــط 
عنــه  فيقــول  الوفــرة« 
ضيفنــا: أنشــئت شــركة 
نفط الوفرة عام ١977 وكان 

ركوب اخليل عند االهرامات مع االصدقاء في الشباب

بودستور أيام أميركا في والية كولورادو

أحمد بودستور طفال مع والده

أحمد بودستور: سافرت إلى أميركا 
للدراسة فالتحقت بالعمل الدعوي وصرت إمام مسجد 
وأمير اجلماعة وتركتهم عندما بدأوا يسافرون إلى أفغانستان

التحقت مبدرسة األحمدي
املشتركة عام 1960 وكنا نداوم 

على فترتني ويعطوننا الغداء وشوربة 
العدس بعد احلصة الثانية وحليبًا 

وبسكوتًا في املساء

أمضينا في األحمدي 
حتى عام 1969 وبعد النجاح 

في رابعة متوسط انتقلت 
إلى ثانوية الفحيحيل

ولدت في منطقة الشرق بالعاقول 
في راحة املاضي وعام 1952 انتقلنا 

للسكن مبنطقة الشعيبة

أول مدرسة التحقت بها كانت مدرسة 
الشعيبة وكان معي بعض الطلبة 

الكبار ثم انتقلنا للسكن في األحمدي

أجرى احلوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ   ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

خرجنا في رحلة تدريبية إلى قبرص أثناء الدراسة مبصر 
فضربتنا عاصفة قوية في عرض البحر وكادت السفينة تغرق

أنشئت شركة نفط 
الوفرة عام 1977 

وعملت معهم منذ 
البداية
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رئيس مجلس االدارة فؤاد 
املتروك، واشــتغلت معهم 
وتركت املرســيدس وبعد 
وفــاة املغفور له الشــيخ 
صباح الســالم مت تشكيل 
وزارة جديــدة، والشــيخ 
علي اخلليفة تسلم وزارة 
النفــط ودمج نفط الوفرة 
مع البتــرول الوطنية ألن 
النشــاط واحد فتم إغالق 
مكتب التسويق وكان الوعد 
ان اســافر الى اميركا لكن 
االحداث لم تسمح بالسفر 
بعد الدمج رجعت الى ميناء 
عبداهلل واشــتغلت هناك، 
تقدمت بطلب بعثة دراسية 
فتمــت املوافقة، وذلك عام 
١979، ســافرت الى اميركا 
اللغــة  وأكملــت دراســة 
وأرسلت لشؤون املوظفني 
طلبا لكي يتم متديد البعثة 
فتمت املوافقة ملدة سنتني.

الدراسة في أميركا
ايــام  يتذكــر ضيفنــا 
الدراسة في الواليات املتحدة 
والتي يقول عنها: سافرت 
الى اميركا وأكملت الدراسة 
ملدة سنتني والشهادة دبلوم 
وكان معي غسان الزواوي 
وزاهر ومن عائلة الثويني 
ومحمد الشــطي وجاســم 
الكندري وثامر القحطاني 
وســكنت مع مجموعة من 
القحطاني  الشــباب منهم 
وآخر ومعنا جمال العجيري 
وخالد الفرج بعد ذلك تغير 
اجتاهي، كنا في يوم سبت 
جالسني نشــاهد مباريات 
التلفزيــون ســمعنا طرقا 
على الباب وإذا بـ 3 شباب 
كويتيني، وهم من جماعة 
الدعوة والتبليغ يتبعون 
جماعة راشد احلقان ودعونا 
حلضــور درس، فذهبــت 
معهــم، وبعد ذلــك ذهبت 
معهم الى كاليفورنيا للدعوة 
وكنــت يومهــا نذهب الى 
جزر هاواي، املهم من اول 
مــا خرجت معهم لم أرجع 
الى الشــقة عند اصدقائي 
واصلت مع مجموعة الدعوة 
وكنا على نية الســفر الى 
هاواي ولكن انضمامي الى 
املجموعــة اجلديدة تركت 
اصدقائي وخرجت منهم ولم 
أرجع مرة ثانية وأمضيت 
وقتي مع املجموعة اجلديدة 
وكان هناك مؤمتر إسالمي 
ـ كانوا ينامون باملســاجد 
وفــي كاليفورنيــا فيهــا 
مســجد ولكن كنا ننام في 
املصليات وامليكروفونات 
ممنوعة لكي ال نزعج سكان 
املنطقة، رحنا وبعد 4 ايام 
مت تشــكيل مجاميع ثانية 
للذهــاب الى واليات ثانية 
ذهبــت الــى جورجيا مع 
مجموعة ثانية وملدة شهر 
ثم رجعنا مرة ثانية وملدة 
شهر ثم رجعنا مرة ثانية 
الى كولورادو عند مجموعة 
ثانية تغير الوضع البس 
الدشداشة وأطلقت اللحية 
وباشــرت الدعوة وصرت 
إمام املسجد وخالد العوضي 
مســؤول عــن كاليفورنيا 
وعينت اميرا على الدعوة 
في كولورادو لكن الشباب 
بــدأوا بتعيــني مجموعات 

للســفر الــى أفغانســتان 
وباكستان فتركت املجموعة 
بالدراســة  وانــا مســتمر 

وحصلت على الدبلوم.

طلب تمديد الدراسة
طلبت من الشركة متديد 
الدراسة ملدة سنتني لتكملة 
التعليم واحلصــول على 
بكالوريــوس لكــن رفض 
طلبي ورجعت الى الكويت 

حامال دبلوم احملاسبة.

العمل في ميناء عبداهلل 
واألحمدي

يعــود  اخــرى  مــرة 
بودســتور بعد الدراســة، 
وعن ذلك يقول: بعد العودة 
الى الكويت رجعت للعمل 
وعينت في ميناء عبداهلل 
رئيس قســم وبعد سنتني 
نقلت الــى ميناء األحمدي 
وعينت محاسبا أول على 
قسمني وحصلت على دورات 
في اميركا وأملانيا واليونان، 
وبعــد ذلــك وجــد مــكان 
خال كرئيس للمحاســبني 
ورشحت له وصدر قرار من 

بالفروانيــة ومن ثم نقلت 
للجابرية من عام ١997 حتى 
عام ٢٠٠١ الشغل في البنك 
متعب وتركــت العمل في 

البنك.

الكتابة الصحافية
عن نشــاطه الصحافي 
في مضمــار الكتابة يقول 
ضيفنا: بدأت بالكتابة في 
جريدة »القبس« عام ١99١ 
من الشــهر العاشــر وبعد 
ذلك انتقلت لـ »الوطن« في 
صفحــة احملليات ويومني 
في االســبوع وكان رئيس 
التحريــر محمــد مســاعد 
الصالــح والنائــب احمــد 
الديــني ومت بيــع اجلريدة 
وتركت العمل وبدأت اكتب 

في مجلة العامل.
ورئيس التحرير سعود 
الهاجري وباشرت الكتابة 
لفترة حتى عام ١995 وفي 
عــام ٢٠٠3 رجعت للوطن 
مرة ثانيــة حتى مت اغالق 
الوطن، بدأت مبقال واحد 
ثم مقالــني وحاليــا اكتب 
بشــكل يومــي فــي املجلة 

مدير االدارة وبعد اعدادي 
لكــن لألســف تدخــل احد 
املسؤولني، ولم أعني اذكر 
ان رئيس املصفاة بدر بن 
حيــي واألعلى منــه نائب 
رئيس االدارة خالد بوحمرة 
إال ان رئيس مجلس االدارة 
رفض التعيــني وبعد ذلك 
قررت التقاعد كان النظام 
بعد عشــرين سنة يسمح 
بالتقاعد فتقاعدت عن العمل 
في ١995/8/٢ على اساس ان 
أعمل بـ »إكويت« ورئيس 
املشروع ابو حمرة وكانت 
مناصفــة بني كي بي ســي 
واالميركان ولكن لم أوّفق 

بالعمل و إمارة دبي
أثناء عملــي كنت املك 
محالت في دبي وكل شهر 
اسافر مرة واحدة وبنفس 
مكتــب  فتحــت  الفتــرة 
مقــاوالت كما يقــول املثل 
»ســبع صنايــع والبخت 
ضايع« مصبغــة وخياط 
وصالــون حالقــة رجالي 
ونســائي عام ١997 اعرف 
احد اصدقائي وعينت في 
البنك االهلي بداية التعيني 

اإللكترونية.

الزواج والحياة االجتماعية
يقــول  أســرته  عــن 
بودســتور: تزوجت ست 
مرات يعني ســت زوجات 
جنسيات مختلفة اول زواج 
بعد العودة من اميركا عام 
١98٢ ولم اتوفق وطلقتها 
املغــرب  الــى  وســافرت 
وتزوجت هناك وامضيت 
ثالثــة اشــهر والســفارة 
رفضــت منحــي موافقــة 
الــى  اخلارجية  وذهبــت 
ولــم يعطونــي ذلــك عام 
١987 وطلقتهــا وتزوجت 
عــام ١988 وهــذا التاريخ 
يوم وقف اطالق النار بني 
العــراق وإيــران، ودولــة 
الكويــت عطلت واحتفلت 

بيوم وقف القتال.
فــي ذلك اليــوم مت عقد 
القــران ولكن ايضا حصل 
لــي عقبة وهي ان احملكمة 
طلبــت منــي جواز ســفر 
لزوجتــي للتصديق على 
االوالد،  ام  العقــد وهــي 
جابر ولد ايام الغزو وبنات 
حتى عام ١99٦، اما الزوجة 
الرابعة ألني كنت اســافر 
الى دبي تعرفت على فتاة 
من اوزبكستان وتزوجتها 
الكويت،  الــى  واحضرتها 
ولكــن الظــروف العائلية 
رفضــت وملــدة اكثــر من 
سنة طلقتها وأما الزوجة 
اخلامسة كويتية ولم متكث 

كثيرا فطلقتها.
امــا الــزواج الســادس 
فعربية تزوجتها عام ٢٠٠9 
وأثنــاء اخلطبة حصل لي 
حــادث ســيارة وأمضيت 
شهرا في مستشفى االحمدي 
وبعد يــوم مــن خروجي 
من املستشــفى ذهبنا الى 
احملكمة لعقد القران واصرت 
عليه فعقدت القران عليها 
)امللكه( وســكنت في بيت 
الوالدة، املهم بعدها بسنة 
اهلل رزقنا ببنت اسمها دانة 
واحلمد هلل الوضع مستقر 
وأحضرت اختها واشتغلت 
وتزوجت هنا في الكويت 

وحياتها مستقرة متاما.
شكرا لألستاذ منصور 
الهاجري وجلريدة »األنباء« 
التــي اتاحت لــي الفرصة 
للحديث وتسجيل سيرتي 

الذاتية في »األنباء«.

تثمين بيوت الشعيبة
وعن تثمــني بيت جده 
في منطقة الشعيبة يقول 
بودستور: عام ١9٦9 الدولة 
ثمنت بيوت جدي وأوالده 
املوجــودة فــي الشــعيبة 
وأعطــوه ارضا واحدة في 
منطقــة الصباحيــة اال ان 
جدي رفض تلك القسيمة 
النها ال تكفي لســكن افراد 
العائلة واستبدلها ببيوت 
جاهزة وعددها اربعة بيت 
جلدي وبيت لوالدي وبيت 
لعمي عبداهلل وبيت لعمي 
حسن بيوتنا احلالية التي 

نسكن فيها بالصباحية.
فسكناها عام ١9٦9، وفي 
آخــر عــام ١974 مت تثمني 
الشعيبة وسكانها حتولوا 

إلى قطعة ٢ بالصباحية.

يوم التخرج من مدرسة اللغة في كولورادو

أحمد بودستور في احدى احلدائق بالواليات املتحدة

)شانافاس قاسم( احمد بودستور متحدثا إلى الزميل منصور الهاجري خالل اللقاء  

أثناء الدراسة اشتريت سيارة 
فأشغلتني عن الدراسة وتأخرت دراسيًا 

ولم يكن لي نشاط سوى الطائرة

بعد الثانوية منعتني الظروف 
من إكمال البعثة فتقدمت للعمل 

في »نفط الكويت« وُقبلت موظفًا براتب 
مائتني وخمسني دينارًا في الشهر

تزوجت ست مرات من جنسيات 
مختلفة وأول مرة كانت بعد العودة 

من أميركا عام 1982

سافرت إلى أميركا عام 1979 
وأكملت دراسة اللغة وطلبت متديد 

البعثة ومتت املوافقة ملدة سنتني

الدولة ثّمنت بيوت 
جدي وأوالده 

في الشعيبة عام 
1969 وأعطوه 
أرضًا واحدة في 

الصباحية فرفض 
وحصل على

4 بيوت جاهزة

أحمد بودستور ليلة الزواج عام ١٩٨٨ مع اخوانه واصدقائهفريق النادي الصيفي باالحمدي على ملعب الشعيبة عام ١٩٦٨

آالء وأسماء وجابر ودانة أحمد بودستورتكرمي أحسن كاتب بجريدة الوطن الكويتيةعند العائلة في أميركا شهادة تقدير من جمعية الشفافية


