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صفحات التاريخ تزخر بالقصص والعبر والدروس واملعلومات التي تلقي الضوء على املاضي، لكن ليس من الضروري دائما أن تلجأ 
إلى كتب التاريخ ملعرفة ظروف احلياة في الفترات السابقة. ضيفنا هذا األسبوع يلقي الضوء من خالل ذكرياته عن أيام فترات حياته 

املختلفة على فترات من تاريخ الكويت متتد إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حينما قدم جده من الهند ليسكن 
هذه األرض الطيبة. ولد ضيفنا يوسف عبدالرزاق أحمد الهندي في بدايات األربعينيات من القرن املاضي، ودرس في عدة مدارس 

مبراحل التعليم املختلفة. 
يحكي لنا عن جده ووالده وكيف عاشا على أرض الكويت، كما يذكرنا بظروف احلياة املختلفة منذ منتصف القرن العشرين حتى اآلن. 

في السطور التالية من اللقاء نتعرف على حملات من مناحي شتى واجهها الكويتيون قدميا وخاضوا غمارها.

يستهل املربي الفاضل يوسف 
عبدالرزاق احمد الهندي حديث 
املاضي والذكريات بالكالم عن 
البدايــات، فيقــول: ولــدت في 
منطقة الشــرق في بيت والدي 
في 19٤3/11/15 خلف املستشفى 
االميري وســاحة البيت اربعة 
آالف متــر مربــع، واذكــر مــن 
جيراننا بيت محمد البســتكي 
والنــوري والنصــراهلل وبيت 
الشــيخ فهد الســالم وسلطان 
السالم واملســباح والعدساني 
ومحمد سعود الصباح والسكن 

في الكباره.
يتحول الهندي سريعا الى 
احلديث عن مشواره بالتعليم، 
حيث يقول: بداية الدراسة في 
املدرسة الشــرقية بالقرب من 
مســجد املناعي، وفي الصيف 
فــي ذلك الوقت ال يوجد ســفر 
للدول االخــرى، فالوالد رحمه 
اهلل أدخلنا في مدرسة مال احمد 
مــال رضا وكنــا نذهب مشــيا 
على االقدام، واملال كان يحفظنا 
القــرآن الكــرمي، وحفظت جزء 
»عــم«، وكان املرحوم عبداهلل 
اخــي الكبير يعمل مدرســا في 
املدرسة اجلعفرية، فكان احمد 
مال رضا من تالميذه وعمل فيها 

ملدة اربع سنوات.
وبعد جناحي في الشرقية، 
انتقلت الى مدرسة املتنبي وملدة 
اربع ســنوات، وتقع بالشــرق 
في منطقة دســمان، وبعد اربع 
سنوات من الدراسة في املتنبي 
انتقلــت الى ثانوية الشــويخ، 
وكانت الثانويــة الوحيدة في 
الكويت وفيها القســم الداخلي 
في بيت رقــم 1 والناظر وقتها 

كان فؤاد سليم.
أمــا األنشــطة فكانــت كرة 
القدم والتمثيل واخي موســى 
كان يشــارك في فرقة التمثيل، 
واذكــر مــن الالعبني مــرزوق 
ســعيد وحســني العسعوسي، 
كنت ألعب جناح شــمال، كنت 
ألعــب بالرجــل اليمــني احول 
الكرة للشــمال، واضرب الكرة 
بالشمال، وكنت سريعا باجلري، 
وفــي الثانوية لعبــت مع فرق 
االنشطة بعد الظهر، وشاركت 
في مجلة احلائط عن انشــطة 
القسم الداخلي، وتعلق املجلة 
علــى حائــط املطعــم فيقرأها 
الطلبة اثناء دخولهم للمطعم، 
واملجلة كانت يومية، وكان معي 
طالب واحد والكتابة كانت على 
السبورة املعلقة على احلائط، 
وكنت مشرفا على مقصف البيت 
رقم واحد، وكان االستاذ عبداهلل 
بشــارة مشــرف البيت، وابيع 
املشروبات الغازية والبسكويت، 

والبيع بسيط.

السكن في القسم الداخلي
عــن القســم الداخلــي فــي 
ثانوية الشويخ، يقول الهندي: 
تأســس القســم الداخلــي في 
ثانوية الشويخ مع بداية افتتاح 
الثانوية، وقد سبقنا طلبة من 
الذيــن كانــوا قبلنا يدرســون 
بالثانويــة. وبعد عام دراســي 
بالثانوية انضممت الى القسم 
الداخلي، وكان نصيبي ان اكون 
في بيت رقم 1 وكان املشرف على 
البيت االستاذ عبداهلل بشارة، 
ومن بعــد صالة املغــرب تبدأ 
املراجعة اجلماعية حتى العاشرة 

كان ما بني ست وعشر سنوات.
وبعــد ٤ ســنوات تخرجت 
وحصلت على الشهادة اجلامعية 
بكالوريــوس جغرافيــا، وكان 
في االســكندرية رابطة للطلبة 
الكويتيــني يرأســها العبيــدي 
ومن بعده رشيد احلصان ومن 
بعده عبداهلل حبيب ومجموعة 
من الطلبة في الرابطة ودورها 
االشــراف علــى الطلبــة وحل 
املشاكل مثل الرواتب املتأخرة 
او مع اجلامعــة أو عدم الدوام 
او الطالــب املريــض ومراجعة 
الطبيب، وامني الصندوق سالم 
الربيعــة، رجعت الــى الكويت 
وعملت جميع األوراق وعينت 

مدرسا.

مدرس بالثانوية
عمل الهندي بعد ذلك مدرسا 
في املرحلة الثانوية ويقول عن 
ذلك: عينت مدرســا في ثانوية 
عبداهلل السالم ملادة اجلغرافيا 
والناظــر جمعة ياســني وملدة 
خمس سنوات والطلبة مجتهدون 
وممتــازون يريــدون العلــم 
والتنافس بينهم شديد، وحضر 
يوما من االيام ولي امر فلسطيني 
واستقبلته وقلت كنت استاذي 
باملدرسة الشرقية قال هذا ابنك 
وأي خطأ وعدم اســتجابة منه 
اضربــه وعاقبــه بشــدة، ومن 
الزمالء املرحوم جاسم املطوع 
وفهد التمار وعبدالرحمن وقاسم 
غلوم، ومدرسون وافدون عرب 
والطلبة من الوافدين اكثر من 
الكويتيني واذكر املرحوم مجبل 
املطوع، وبعد خمس ســنوات 
نقلت الى ثانوية الرابية وكيل 

مساء، وتبدأ فترة النوم وبعض 
الطلبة يســتعينون مبشــرف 
البيت اثناء املراجعة ألنه مدرس 
لغة اجنليزية، وبعض الزمالء 
الذين سبقونا بالدراسة وهكذا.

كل عنبر فيه 1٢ طالبا، واذكر 
معنا عبــداهلل الرجيب، واذكر 
ايضا تقدمي ثالث وجبات للطلبة، 
الفطور متوافر به جميع انواع 
االكل للطلبة، والغداء يبدأ بعد 
نهاية الدوام املدرسي والعشاء 
يبــدأ ما بــني صالتــي املغرب 
والعشــاء، ونذهب الى املسجد 
للصالة. اما بالنسبة لالنشطة 
فقد انضممت الى فريق الكشافة 
البرية والبحرية وشاركت في 
املخيمــات الكشــفية الربيعية 

واملخيمات الفرعية.
اذكــر ان املراجعــة كانــت 
جماعية بالقسم الداخلي، ومن 
احســن االماكن التربوية التي 
ينضم لها الطالب كذلك شاركت 
بالنشاط الرياضي الذي يبدأ من 
بعــد صالة العصر في القســم 

الداخلي وخاصة كرة القدم.

التخرج في الثانوية
عن الثانوية العامة وذكرياته 
عنها يقول ضيفنا: تخرجت في 
الثانويــة ومت اختياري لبعثة 
دراسية وسافرت مع ابن عمي 
وتخصصت جغرافيا في جامعة 
االسكندرية وتوزعنا على جميع 
التخصصات وسكنت مع واحد 
وبعد ذلك تركني بعد نصف عام، 
كان بنفس العمــارة كويتيون 
فقالوا تعال عندنا الغداء والعشاء 
وملدة قصيرة استأجرت شقة مع 
ولد عمي ومحمد فهيد وااليجار 

مدرسة كانت تسمى الزراعية، 
واذكر حضر عندنا مدرس وقال 
الزراعية وبدون اشجار وزراعة، 
والناظر يوســف محمد احلمد 
والطلبة كويتيــون وقليل من 
الوافديــن، والطلبة متفاوتون 
بالدراســة لكن ليســوا كطلبة 
عبــداهلل الســالم، وامضيــت 
ثالث سنوات ونقلت الى جليب 
الشيوخ ناظر مدرسة، والسكان 
كانوا يسكنون بالعشيش وكان 

معي وكيل، رحمه اهلل.
وفــي نفس فتــرة وجودي 
بالرابيــة حصلــت علــى بعثة 
كشــفية الى مكــة املكرمة ألداء 
العمــرة وكان معنــا املرحــوم 
االستاذ علي حسن العلي، رحمه 
اهلل، في اجــازة الربيع وكانت 
املجموعــة من جميــع املدارس 
وكانــت الرحلــة بالطائــرة او 
بالسيارة حسب املناطق وامضيت 
ست سنوات في ثانوية جليب 
الشيوخ، الناظر عمله ليس بسهل 
تقع عليه مسؤولية كاملة فهو 
مسؤول عن الطلبة واملدرسني 
وعالقتــه مــع االدارة بالوزارة 
ومع املوجهني، وتقع على عاتقه 
مسؤولية كبيرة واهمها مع ولي 
االمر، وأي مشــكلة مع الناظر، 
واما االنشــطة فكثيرة، عندنا 
يوم اخلميــس وقبل االمتحان 
بشــهر نعمل للطلبة دروســا 
مجانية للذين ال يســتطيعون 
من الساعة الرابعة حتى املغرب 
وجميــع املــواد حســب رغبة 
الطالب ونختبرهم كل اسبوع 
وعشرة ايام لكن حصلنا على 
نتيجة طيبة وكان عدد البدون 
كبيرا، والطالب املعيدون السنة 

يوسف الهندي: ليلة مولدي عام 1943 
هطلت أمطار غزيرة وكنت موضوعًا في طبق 
من اخلوص فسحبتني املياه إلى احلفرة

طلبة القسم الداخلي بثانوية الشويخ عام 1964

سافرت إلى »القدس« في الستينيات وشاهدت الصخرة املقدسة وزرت نابلس واخلليل ورام اهلل ومنعتني حرب 1967 من شراء بيت هناك

درست في مدرسة املتنبي 4 سنوات في منطقة دسمان ثم انتقلت إلى »الشويخ« وكانت الثانوية الوحيدة في الكويت آنذاك

والدي عمل بحاراً على ظهر سفن السفر ثم الغوص مع أحد النواخذة واشترى مع عمي »شوعي« صغيراً وبعدها فتح دكاناً لبيع املسامير

جدي أحمد الهندي ولد في الهند وسافر إلى مكة املكرمة ألداء احلج وفي طريق العودة دخل الكويت وسكن في مسجد الرومي احلالي

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

عينت مدرسًا
في ثانوية عبداهلل 

السالم ملادة 
اجلغرافيا ملدة

5 سنوات

حضر يومًا ولي أمر 
فلسطيني وقلت 
له كنت أستاذي 

باملدرسة الشرقية 
فقال هذا ابنك 
وأي خطأ وعدم 

استجابةعاقبه 
بشدة

الهندي مع عدد من املدرسني والطلبة  في ثانوية عبداهلل السالم

مع املرحوم فيصل عيسى مطر في مخيم بوبيان البحري

خالل ممارسة النشاط الكشفي ومعه عبداهلل القالف

في ثانوية الشويخ مارست 
أنشطة كرة القدم والتمثيل 

وكنت سريعًا باجلري
وألعب جناح شمال

بعد جليب الشيوخ عملت 
ناظرًا ملدة سنتني في ثانوية 

ابن العميد ثم أمضيت 18 سنة 
موجهًا ملادة اجلغرافيا

في العاصمة
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اجمعهم في فصل واحد ونعطيهم 
القواعد، كنا نحصل على نسبة 
70% من تلك الدراسة، التقوية 
في املســاء في ثانويــة الرابية 
او ثانويــة جليب الشــيوخ أو 
ثانوية ابــن العميد ألني نقلت 
كناظر الــى ثانوية ابن العميد 
بعد جليب الشيوخ. ويضيف 
الهندي: مضيت سنتني في ابن 
العميد وعنــدي وكيالن وفيها 
ستة وعشرون فصال ووزعت 
الفصول الى قسمني لكل وكيل 
13 فصال يشرف عليها الوكيل 
بالكامل، وأبلغت املدرسني بأن 
الطالب إذا ســأل سؤاال أجيبوا 
له عنه، وأمــا الفرق بني طلبة 
ثانويــة اجلليــب وثانوية ابن 
العميد وطالب الرابية ال شــك 
ان الظــروف تختلف من طالب 
آلخر حسب ظروف ولي االمر، 
ومنهم الكثيرون وخاصة ابناء 

جليب الشيوخ.

موجه بالعاصمة
بعــد العمــل ناظــرا جاءت 
مرحلة التوجيه التي يقول عنها 
ضيفنا: نقلت من ناظر ثانوي الى 
موجه مادة اجلغرافيا، وأمضيت 
ثماني عشــرة سنة موجها في  
العاصمة، واملوجه العام املرحوم 
مهدي احلســيني، وذهبت الى 
فيلكا للتوجيه على املدرسة وبعد 
شهرين في العاصمة نقلت الى 
منطقة االحمدي، وكنت يوميا 
اذهب  الى مدارسها، واضافوا لي 
الوفرة والزور ورفضت الذهاب 
الى هنــاك، وكان ناظر الوفرة 

عبداهلل الهاجري.
أمــا منطقة األحمــدي فمن 

ضيفنا: ولد جدي احمد الهندي 
في الهند وسافر الى مكة املكرمة 
من )بنارس( في الهند واجته الى 
مكة مع شقيقتيه مرمي وفاطمة 
لكن احداهما توفيت في البصرة 
أثناء الســفر الى مكة والثانية 
اكملت معه احلج، وفي طريقهما 
للعودة دخال الكويت، وكان جدي 
يسكن في مسجد الرومي احلالي 
الذي يريدون هدمه وسكنت معه 
شقيقته، شــاهده احد املصلني 
وســأله: دائما اراك موجودا في 
املســجد فما قصتك؟ فقال: انا 
وأختــي قادمان من مكة وليس 
عندنــا ســكن فســكنا هنا في 
املسجد، وأنا غير متزوج، فقال له 
عبدالرحمن الهدهود: انا ازوجك 
اختي وأنت زوجني اختك، فتم 
االتفاق بينهما على الزواج، اخت 
جدي زوجة الهدهود اجنبت منه 
االوالد والبنــات. وجدي رزقه 
اهلل بولد اسمه عبدالرزاق وهو 

والدي.

جدي وعائلته وعمله
جــدي أحمــد مــن زوجتــه 
ثالثــة أوالد من بنــت الهدهود 
وهــم عبدالــرزاق وعبدالعزيز 
وعبدالوهــاب وابنتــان لطيفة 
ومنيــرة، منيــرة متزوجة من 
حسني القطان، ولطيفة زوجها 
خليفة الصالحات، وتعلم احلاج 
أحمــد الهنــدي ختــان األوالد 
وحالقة الرأس وخلع األســنان 
من رجل هندي اسمه محمد أمني 
وبرع في عمله، ومن بعده ابنه 
عبدالوهاب اشتغل بختان األوالد.

محمد صالح ولد عبدالوهاب 
الهندي اشــترى أرضــا كبيرة 

ضمنها مدارس الصباحية ومن 
الساعة السابعة والنصف اخرج 
مــن البيت في الضاحية، وكان 
مدير األحمدي عبداهلل اللقمان 

ومن قبله عبداهلل التركيت.

السفر إلى القدس
لدى عمله موجها في االحمدي 
حدث ان سافر الهندي الى القدس، 
ويقــول عــن تلك الرحلــة: في 
تلك الفترة ســافرت الى لبنان 
وفلسطني »القدس« ودخلناها 
عن طريق صديق فلســطيني 
وانتظرنــي في منطقة اســمها 
بــاب العامود، وســكنا بفندق 
بالقــدس، ومنهــا ســافرت الى 
نابلــس واخلليــل ورام اهلل، 
والتقيت كويتيني يريدون شراء 
بيوت فقلت: ان شاء اهلل اذا اهلل 
رزقني اشتري بيتا، املهم خرجنا 
ولم نعد بسبب حرب عام 1967.. 
وهناك شاهدت الصخرة املقدسة.
عــادل منصور فلســطيني 
اعطاني عنوانه وزرته في بيته 
وأمضيت فترة خمسة عشر يوما 
في القدس وأديت الصالة في بيت 
املقدس ومعي عبداهلل التركيت 
وكان الوالد موجودا وكنت دائما 

متعلقا بوالدي.

طلب التقاعد
تقدمت للتقاعد عن العمل، 
ولكننــي تراجعت لوفاة الوالد 
وأمضيت ســنتني بعــد وفاته، 
وكنت موجها، وحاليا اشــتغل 

باألعمال احلرة بعد التقاعد.

المرحوم جدي
عن جده، رحمه اهلل، يقول 

مساحتها أربعة آالف متر مربع 
حاليا مبنى طب األسنان مقابل 
األميري وأنــا ولدت هناك، من 
اجليران محمد البستكي والنوري 
والنصر اهلل العدساني وبودي 
وسلطان السالم واملسباح وسيد 
يعقوب، البيت فيه غرف قليلة 

واألرض كبيرة.
ولــدت عــام 19٤3 في بيت 
جدي، وفــي الليل نزلت امطار 
غزيرة وكنت طفال صغيرا جدا، 
الوالــدة وضعتني فــي الطبق 
وملفوف على األرض، االمطار 
الغزيــرة عملت فتحــة كبيرة 
بحائــط )الكبر( مــن اجلهتني، 
فســحبني الســيل للخــارج 
وسقطت باحلفرة املوجودة في 
حوش البيت وبدأت الوالدة في 
الصراخ وحضر الرجال ونزل 
أحد األقــارب ورفعني من املاء 
وأنا بداخل الطبق املصنوع من 
خوص النخل، واهلل ســبحانه 
وتعالى اعطاني العمر وانقذني 
مــن الغرق، رحــم اهلل والدتي 
ووالدي، واحلفرة التي سقطت 
بهــا وفيها املاء كان جدي يأخذ 
منها الطني لبناء الغرف فتكونت 

حفرة.
نحــن اآلن احفــاد احمــد 
الهندي والد الثالثة عبدالرزاق 
وعبدالوهــاب  وعبدالعزيــز 
واختني، تكونت عائلة الهندي 
من هــؤالء، واآلن اعداد كبيرة 
منهــم مــن توفــاه اهلل ومنهم 
من يعيش في بيته مع أسرته 
عبدالعزيــز أوالده عبداحلميد 
وعبداملجيــد وعندهــم أوالد 
واألوالد عندهــم أوالد. نحــن 
ابناء عبدالرزاق ثالثة موســى 

ويوسف وعبداهلل وثالث بنات.

الكشافة الكويتية
عن مشــاركته في الكشافة 

يقول الهندي:
شاركت في الكشافة عندما 
كنت طالبا في املدرسة الشرقية 
وفــي ثانويــة الشــويخ كنت 
بالكشــافة البحريــة والبرية، 
وشاركت في املخيمات السنوية 
فــي الفنيطيس وســافرت مع 

الكشافة.

حياة الوالد
عن والده وحياته كيف كانت 
يقــول ضيفنا: ولد في الكويت 
فــي بيــت جلــده ألمــه وحفظ 
املصحف الشريف وكان يكتب 
كتابة بسيطة وعمل بحارا على 
ظهر سفن السفر وبعد ذلك ركب 
ســفن الغوص سنة واحدة مع 
أحد النواخذة، لكن جدي اعطاهم 
مبلغا بسيطا مع عمي، واشتروا 
عبدالوهــاب شــوعي صغيــرا 
وركبوا فيه للغوص، والغوص 
مهنة متعبة فتركوا هذه املهنة 
وباعــوا الشــوعي، الوالد فتح 
له دكانا يبيع املســامير وذلك 
بعد والــده جدي أحمد وبعض 
مشــتقات احلديد مقابل سوق 
احلــدادة واســتثمر فــي عمله 
ويســتورد بعــض احلديد من 
ايران، عمي عبدالوهاب اشتغل 
بدال من جدي وعمي عبدالعزيز 
فتــح محــال لبيع البخــور في 
سوق احلرمي، في البداية والدي 

وأعمامي اشتغلوا بالتجارة.

في ثانوية الشويخ عام 1963

يوسف الهندي في ثانوية املزرعة عام 1974

في مصيف بحمدون اللبناني مع خالي غيث عام 1959

يوسف الهندي متحدثا إلى الزميل منصور الهاجري خالل اللقاء )قاسم باشا(

أشرفت على مقصف البيت رقم واحد في ثانوية الشويخ وبعت املشروبات الغازية والبسكويت

عملت ناظر مدرسة في جليب الشيوخ وكان سكانها  يقيمون في العشيش 

بعد الثانوية ذهبت في بعثة دراسية جلامعة اإلسكندرية  مع ابن عمي وتخصصت جغرافيا 

بداية دراستي كانت في املدرسة الشرقية بالقرب من مسجد املناعي وكنا نذهب مشياً

شاركت بالثانوية 
في مجلة احلائط 

وانضممت إلى 
فريق الكشافة 
البرية والبحرية 
وشاركت في 

املخيمات 
الكشفية الربيعية 

واملخيمات 
الفرعية

في فترة عملي 
مبدرسة الرابية 

حصلت على بعثة 
كشفية إلى مكة 

املكرمة ألداء 
العمرة

الهندي في جامعة اإلسكندرية عام 1963 اجلد أحمد الهندي رحمه اهلل الوالد عبدالرزاق الهندي مع الطلبة الكويتيني في جامعة اإلسكندرية عام 1965

عملت في ثانوية الرابية وكيل 
مدرسة وكانت تسمى الزراعية 

واملفارقة أنها لم يكن بها أشجار 
أو زراعة

في مدرسة املتنبي املتوسطة مع الطلبة واملدرسني يوسف الهندي مع الزمالء في الكشافة البحرية مبخيم بوبيان عام 1973


