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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 الهاجري   البريد االلكتروني 

 يقول بدر صالح التركيت: ولدت في الكويت باحلي 
الشـــرقي وبيت العائلة يقع مقابل ساحل البحر بني 
فريج هالل املطيـــري وفريج النصف وكانت والدتي 

عام ١٩٢٩.
  واذكر ان بيتنا بـــني عمارة علي بن حمد الفضالة 
وعمارة ناصر النجدي، يقابلنا البحر وهالل جارنا من 
الشرق ومن اجلنوب، والبيت كان ملك الوالد باعه على 
هالل املطيري وسكنت فيه ابنته والدة نايف وعبدالعزيز 

ومحمد ويوسف املخلد حتى عام ١٩٤٩.
  كان إيجار البيت الصغير روبية واحدة شـــهريا 
واملتوســـط روبية ونصف وال يجاورنا أي بيت وال 
توجد سيارات من جهة البحر وحوش البقر على حدود 
البحر، وفيه جليب ماء وحسب املد واجلزر إذا صار املد 
امتأل ماء وفي حالة اجلزر ال يوجد فيه ماء، والبيوت 

البعيدة عن ساحل البحر مياه اجلليب ثابتة.

  البحر والسباحة 

  أمضيت طفولتي مبشـــاهدة البحر والسباحة فيه 
واذكر ان القالليف كانوا يصنعون سفن السفر اخلشبية 
على الســـاحل املقابل لبيتنا، واذكـــر النوخذة محمد 
والنوخذة محمود والنوخذة جاسم والنوخذة احمد 

وهو أكبرهم.
  واذكر انهم كانوا يدفعـــون للوالد ١٠٠ روبية عن 
كل ســـفينة يصنعونها على أرضنـــا املقابلة للبيت، 
شـــاهدت البحارة وهم يؤدون الغناء البحري خاصة 
عندما ينزلون السفينة اجلديدة الى البحر أو الشونة 
وهو دهان السفينة من الشحم والتورة يطبخ وتدهن 
السفينة أثناء اجلزر حتى الغاطس وتقول «احلملة» 
وذلك حماية للمســـامير واخلشب من املاء وتأثيرها 

وذلك حماية من «النو».
  وكنت أشاهد ذلك وأسمع غناء البحارة وهم يقومون 
بتلك األعمال البحرية، كانت البيوت حتى ديوان عبداهللا 
املال وحوطة أحمد األســـتاذ وكان يصنع فيها السفن 
وكذلك توجد مزارع حتى مقر ســـينما احلمراء سابقا 
ويبدأ البحر وكان الشـــباب يصيـــدون طائر الترمه، 
وينصبون الفخ لصيده وكنت أصيد الطيور والترمه 

مع الشباب.
  وكذلك كان هـــذا املكان مطينة ينقلون منها الطني 
لبناء البيوت وصنع اللنب الطيني، كان أحد املواطنني 
متواجدا في مـــكان الطني وشـــاهده مواطن آخر من 
أصدقائه فقال له اليوم موجود عند املطينة فرد عليه 
قائال: أردت ان يشاهد هذا العامل مكان الطني الذي أريد 
منه بناء بعض الغرف فـــي البيت فرد عليه صديقه 
وقال له: ملاذا تنقل الطني من هنا ملاذا ال تبني لك بيتا 

ابائي واجدادي للعلم والثقافة واالدب، وباشرت منذ 
مرحلة الشـــباب قراءة دواوين الشعر لشعراء كبار 
من العصرين اجلاهلي واالســـالمي وشـــعراء الدول 
العربية وحفظت بعض القصائد وخاصة االناشيد التي 
نحفظها اثناء الدراسة، وتعمقت في قراءة القصائد مثال 
لعنترة بن شداد وشـــوقي وشعراء وادباء كويتيني، 
قرأت للمتنبي وكنت احفظ ابيات الشـــعر من احلكم 
واالمثال، والقـــراءة في دمي ولم اترك الكتاب وكانت 
القراءة على ضوء السراج (الفانوس)، وفي املدرسة 
احفظ شـــعر احملفوظات وحفظتهـــا جميعها، واذكر 
شاعرا من عرب الرولة من سورية وحفظت أبياتا تدور 
قصتها بني شابني ليلى وعصام وما يدور بينهما من 
حوار والقصيدة طويلة وحفظتها منذ االربعينيات، 

يقول فيها الشاعر:
ومنزلهم حماة والشآم   روال عرب قصورهم اخليام 
يطيب بغيرها لهم املقام   اذا ضاقـت بهم ارجاء ارض 
وعزهم االسنة والسهام   غـراهــم مطــاردة االعــادي 
كما ينشأ من العرب الغالم   لقـد نشــأ رعـــاة للمـواشي 
يليق بها التحجب واللثام   فلمـا اصبحــت ليلــى فتـاة 
يليق به املهند واحلسام   وصـار عصـام ذا زنــد قوي 
وقالت يا حسام يا عصام   دعتــه امـــــه يومــا اليــــها 
واال عابك العرب الكرام   بثـأر ابيــك خـذ مــن قاتليه 
  وهذه قصيدة طويلة متتد إلى أن قتل قاتل والده 
وهذه من اوائـــل القصائد التي  حفظتها وكان عندي 
هواية كتابة الشعر وهي محاوالت بسيطة وكذلك كنت 

اكتب بعض املقاالت حتى استقام الشعر.
  وعندي اشـــعار عن املهن القدميـــة التي كانت في 
الكويت وجمعتها في كتـــاب واحد وطبعته في دبي 
ونقلت الكمية الى الكويت ولم اتعلم بحور وعروض 

الشعر.
  وال أعرفهاـ  وحفظت لعنترة بن شداد وكتبت شعر 

الزهيري وهذا منوذج:
  مجبوس إن طبخه من حلم طري هرفي

  شربت فوقه لنب يعني تنام هرفي
  ما حتسب شعار حتمل متر هرفي

  واصل الى الهند واول يحملن يطرح
  والنوخذة نادر حتى يحط بضاعته يطرح

  ويصير للسوم مرة يضرب ويطرح
  وان باع بضاعته يكريزوته هرفي

  ام العيال شاطرة وعاملة طبخة إمكسر
  تشوف راعي البيت يفتر البس إمكسر

  ابعده عن العيال ال يصير جامك إمكسر
  ملا اچاد من طماط جسمك يصير حامي

  ويصير تدور هو ما يفيدك احلامي

«مدخل البيت»،مسمار باب بوخوخه، مسمار باب ابو 
طبجتني، مســـمار مقبب، زينة للباب، يبدأ ثريا اربع 
وباب السكة خشب مصفوف صف بجانب بعض على 
الشالمني والصابر الذي تدق فيه البتات «املفصالت» 
والشلمان الداخلي نحرف له في اللوح الداخلي، وننزل 
له ندق مسمارا عاديا وبعد ذلك نضرب الباب بالرندة 
لكي يصير الباب ناعما وجندح على الشلمان ونضع 
املسمار ونضربه ونثنيه من الداخل، املسمار املقبب ال 
يتحمل الضرب القوي وحديده خفيف وطويل. نقيس 

سماكة املسمار وجندح اقل منه.
  اســـتمررت بالنجارة مع اخـــي عبدالوهاب محمد 
صالح حتى اصبحت معلما في النجارة وصنعت خزانة 
(كبت) مبا زاد من خشـــب عندي وذلك قبل الوظيفة 
ولدي صورة اخلزانة منذ عام ١٩٥٥، امضيت ٨ سنوات 
جنارا، وقد تخصصت في باب السكة باب مدخل البيت 
ويسمى باب تواليت يتكون من «صفقتني» اي درفتني، 
في االربعينيات كان ســـعره الف روبية ويصنع من 
خشب الساج السميك، والشرشوب كنببه وربع دور 
والباب عالي وعرضه تقريبا متر ونصف، تخصصت 
بصناعة هذا النوع من االبواب باخلمســـينيات، بعت 
الباب بسبعمائة دينار وكنت اعرض عند عبدالعزيز 
املســـلم وصالح عبدالرحمن النجار وكانوا يبيعون 
ويعطونني اجرة الباب وبعد اخلمســـينيات فتحت 
محال بنفسي وعزلت عن اخي عبدالوهاب واالخشاب 

نستوردها من الهند.
  في عام ١٩٥١ كنت بزيارة للهند واستوردت اخشابا 
مـــن كلكوت واعطيت احد النجاريـــن مبلغا من املال 
وكذلك سافرت الى بيفور احدى مدن كلكوت واخترت 
االخشاب والتاجر شحنها الى الكويت، واخلشب من 
الساج ودفعت عشرة آالف روبية واشتغلت باخلشب 

األبواب حتى عام ١٩٥٥ وتركت النجارة.

  العمل بـ «الداخلية»

  عام ١٩٥٥ بعدما تركت النجـــارة التحقت بالعمل 
احلكومي موظفا مدنيا ومالبس خاصة للعمل، وعينت 
في جوازات املطالع وكل يومني نعود الى البيت، وبعد 
ســـنوات نقلت الشى مركز االطراف ونخرج جوازات 
سواق اخلضرة وال يوجد ازدحام من املسافرين الطريق 
رملي وننقل بسيارة جيب واذا تأخرت السيارة منضي 
اسبوعا، وبعد سنوات نقلت الى مطار الكويت كموظف 
جوازات وكان العمل في املطار القدمي حتى عام ١٩٥٩ ثم 
انتقلت الى ادارة اجلوازات وكنا نخرج املسافرين، قبل 
السفر يخرج من عندنا في االدارة. واملطالع يفتشون 

على الركاب.

هنا فزعل عليه وصار في خاطره.
  واعتبر ان هذا الكالم إهانة له، كيف يســـكن عند 
املطينة املكان البعيد عن سكن العائالت ويترك املدينة؟ 
وهذا دليل علـــى ان املكان بعيد وال يرغب الناس في 
السكن فيه ولننظر حاليا الى ذلك املكان (املطينة) اذكر 

فريج العوضية الى البحر وفريج البلوش جنوبه.
  وكنا نخاف االبتعاد عن الفريج خوفا من املشاجرات 
وما كنا نعتدي على أحد خاصة الشباب الذين يأتون 
للسباحة في البحر، وشاهدت بعض الشباب معهم أوان 

منزلية «طاسة» وهم من الصاغة يغسلون الرمل.

  الدراسة والتعليم

  التحقت عام ١٩٣٩ باملدرسة الشرقية وكان مقرها 
بيت صالح فرس وملدة ســـنتني ونقلت املدرسة الى 
ديوان املضف وملدة ثالث سنوات ونقلنا الى مدرسة 
جديدة بنيت من قبل دائرة املعارف بالقرب من براحة 

املاص حاليا املتحف.
  ومن املدرسني مال حمود االبراهيم ومال عيسى املطر 
واستمررت بالدراسة حتى عام ١٩٤٧ وكان املنهج قويا 
جدا وطريقة التدريس والتعليم اكثر اهتماما فعندما 
تركت الدراســـة كنت اعرف كل شيء، وكان التعليم 
حتى الفصل الثاني الثانوي، واخلريج يعني مدرســـا 
وبعد ذلك مت افتتاح فصل للمعلمني.. تركت الدراسة 

والتحقت بالعمل.

  محل نجارة

  كان اخي عبدالوهاب محمد صالح التركيت لديه محل 
للنجارة فالتحقت معه للعمل جنارا وموقعه قيصرية 
املرحوم الشيخ فهد السالم، كان فيها مجموعة كبيرة 
من الدكاكني ودكان اخي من ضمن تلك احملالت عام ١٩٤٧ 
ومن اول يوم اشتغلت كان عندي مبادئ النجارة واول 
عمل اشتغلته املرزام الذي يوضع للسطح وينزل منه 
ماء املطر، والعمل الثاني اشـــتغلت بدق «الباسجيل» 
السقف البيوت، وكان معي احمد املسلم وكان العمل 
ظهرا بعد الصالة، ودق الباســـجيل له طريقة خاصة 
وفنية ولنفرض عندنا غرفة طولها ستة امتار وعرضها 
ثالثة امتار، البداية نأخذ عرض الغرفة ثالثة امتار ومن 
الطول ثالثة امتـــار، من زاوية العرض الى ثالثة من 
الطول نضع الباسجيله من الزاوية ندقها ونثبتها، حد 
كل ثالثة انشات ندق باسجيله واحدة، ونفس املسافة 
حتـــى نصل الى الزاوية، فالقياس مضبوط والزاوية 
الثانية نفسها فنكمل السقف بأكمله، اقول ان الباسجيل 
يوضع فوق اجلندل واملسامير مستوردة من الهند، واما 
احلدادين في الكويت فيصنعون مسامير ابواب السكة 

  وعودة املســـافرين يدخلون من املطالع والسائق 
يحضر لنا ورقة الدخول، وقلم االمن يعطينا اســـماء 

املمنوعني، واملشاكل ال تذكر.
  وبعد ذلك عينت رئيس املراجعة والتسجيل، حضر 
اللواء البنداري كخبير جـــوازات واقترح بأن يختم 
جواز املسافر بالنص: «على حامله مراجعة دوائر االمن 
العام خالل ٤٨ ساعة» فيضطر املسافر الى احلضور 
الى اجلوازات، وهذا الثبات الوجود واســـتمر العمل 

بهذا حتى عام ١٩٧٠ والغي.
  واملدير املرحوم سليمان املشعان ومت تأسيس قسم 
التأشيرات وتسلمت القســـم واستمررت بالعلم فيه 
حتى التقاعد بدرجة مراقب، ومما اذكر ان الكادر كان 
بعام ١٩٥٥ وعينت بالدرجة الثامنة ورقمي بالداخلية 

بني املوظفني املدنيني (٥١).
  كانت مراكز اجلـــوازات املطالع واالطراف واملطار 
وامليناء اربعة مراكز، اشـــتغلت وأدركت املســـؤولني 
باجلوازات هاني القدومي ويحيى زكريا وانور وبعد 
ذلك عملت مع املرحوم سليمان املشعان وصار وكيل 
وزارة مســـاعد ومعه مجرن احلمد مساعدا له، حتى 

التقاعد عام ١٩٧٨.

  ما بعد التقاعد

  باشرت العمل احلر والبداية باستيراد االثاث وكان 
اجلميع يستورد نفس االثاث فزاد في السوق وارتفعت 
االيجارات وكانت املرحلة االولى في التجارة وبعد ذلك 

حتولت الى جتارة االسهم ولم اوفق فيها.
  وكمساهم في الشركات وكنت اشتري اجلنسيات 
وامليالديات ونســـاهم فيها، البعض كان يبيع عليك 

وعلى غيرك وتتضارب املصالح مع اآلخرين.
  واحلمد هللا خرجت من ســـوق املناخ ولم اخســـر 
الكثير، وحصل الغـــزو العراقي على الكويت وكنت 

يومئذ بالقاهرة.

  ما بين المناخ والغزو العراقي

  باشرت العمل احلر في العقارات ببيع وشراء االراضي 
ولكـــن لم اوفق كثيرا ورجعت الـــى الكويت والغزو 
العراقي اضر كثيرا بالكويت، واهلها، وبعد التحرير 
اشتغلت كذلك بالعقارات واالراضي واشتريت اراضي 
في االمـــارات العربية ورجعت إلى عملي في الكويت 

بأعمال خفيفة.

  الشاعر بدر التركيت

  رجاالت من عائلـــة التركيت اصحاب علم وثقافة 
فمنهم رجل الدين والشاعر واالديب فاجتهت كما كان 

 بدر التركيت في متوسط العمر  العم بدر التركيت وابنه محمد وم.سليمان التركيت 

 بدر محمد صالح التركيت 

 (قاسم باشا)  بدر التركيت مع الزميل منصور الهاجري خالل اللقاء 

 بـدر محمد صالح التركيت اسـم ال ينكر في الشـعر على مختلف أنواعه، وصاحب مهـارات عديدة تبرز متيز جيل اآلباء واألجداد في مسـيرتهم 
احلياتية وخوضها على كل األصعدة. ولد بدر التركيت في احلي الشـرقي أمام السـاحل حيث كانت البيوت مبنية من الطني وصخر البحر وتصل إلى 
ديوان عبداهللا املال، عمل جنارا في صناعة األبواب، والتحق باملدرسـة الشرقية وكان أول مقر لها بيت صالح فرس ثم نقلت الى ديوان املضف، 
من طريف ما يروي انه صنع خزانة من اخلشب «كبت» التزال موجودة عنده رغم مضي ما يقارب الستني عاما. من أهم محطات حياته تعيينه موظفا 
عام ١٩٥٥ في الداخلية وذلك في مركز املطالع ومن ثم األطراف، وبعد التقاعد عمل في االسـتيراد حيث كان يسـتورد األثاث املنزلي ثم حتول 
الى جتارة األسـهم «حيث لم يوفق فيها». أشـعاره تناولت املهن القدمية حيث جمعها في كتاب واحد وطبعه في دبي ونقل املطبوع الى الكويت، 
يتحـدث عن احلياة حاليا ويقول «انها صعبة، فاألسـر تفككت، والروابط خفت، ومصروفات التعليـم زادت». حديث بدر التركيت عن املاضي ذو 

شجون.. فإلى التفاصيل: 

خـرجـت مــن ســوق المنــاخ ولـم أخسـر الكثيـر   
ولــم أوفــق فــي بيــع وشــراء األراضــي والعقـارات

روبيـة   ١٠٠ لوالـدي  يدفعـون  كانـوا  النواخـذة   
  عـن كل سـفينة يصنعونهـا علـى أرضنـا المقابلـة لبيتنا

 بدر التركيت: صنعت «كبت» منذ ٦٠ عامًا 
ومازلت أحتفظ به وتخصصت في باب «السكة»
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 السبت
  ٤  ديسمبر ٢٠١٠ 

 ينتمي السيد بدر لعائلة التركيت املعروفة بتدينها حيث إن  13 
والده الشيخ محمد صالح التركيت كان إماما ملسجد القطامي 
الذي تأســــس سنة ١٨٣٤ والذي يحمل اسمه مسجد اخلالدية، 
واخاه االكبر الشــــيخ محمد محمد صالح التركيت مؤســــس 
املكتبات في الكويت والذي حتمل مكتبة بيان اســــمه كما ان 
شقيقه االكبر السيد عبدالوهاب محمد صالح التركيت باالشتراك 
مع اخوته اول من ادخل مكائن النجارة في الكويت في العام 

١٩٤٦ والتي تعمل بالديزل وقد ُبني مسجد يحمل اسمه مبنطقة 
الســــاملية. وفدت عائلة التركيت الى الكويت منذ نشأتها قبل 
قرنني ونصف وذلك طبقا للوثائق التاريخية من خالل كتاب 
علماء الكويت وأعالمها خالل ثالثة قرون وكتاب تاريخ مساجد 
الكويت القدمية للباحث األســــتاذ عدنان بن سالم بن محمد 
الرومي باإلضافة الى كتاب األستاذ خالد سعود الزيد عن حياة 
الشاعر األديب محمد مال حسني التركيت وكذلك وثائق وزارة 

األوقاف والشــــؤون اإلسالمية. واملوطن األصلي لهذه العائلة 
الكرميــــة «مر الظهران» املعروف اآلن بوادي فاطمة باحلجاز، 
وينتهي نسب العائلة الى الصحابي اجلليل سعيد بن املسيب، 
من بني مخزوم، بناء على ترجمة االستاذ عدنان الرومي ومما 
كتبه الشيخ احمد غنام الرشــــيد ومن كتاب اصدرته املكتبة 
املركزية بعنوان «دراسة عن تاريخ املكتبة املركزية» سنة ١٩٨٦ 

وكذلك كتاب «رجال وتاريخ لعبدالفتاح املليجي. 

 آل التركيت

  إلني يفتح دكان الفريج أو صاحب عمارة
  السيف كله من جيله الى شرق...

  الطارش يقطعه ومثل البرق
  إن ما لقي في العمارة شيء
  يروح للثانية وما في فرق

  وأهل السمك شاكرين االلياخ..
  يروبوها والبعض يطرق طرق

  وان مر كبير بالسن فزوا له
  ما يهم يكون من جيله او من شرق

  الكلمات: إيروب.. يعني يصنع
  يطرق يعني يصلح الشبك

  الليخ نوع من شباك صيد السمك.
  زهيرية عن اخلباز القدمي

  الى شب تنور حطب غافله جله
  تشوفه حاطه بزييل او حاطه بجله

  وان خالف عنده صبي ما يرحمه جله
  ليان عجني اذا عجن بيده هو ميلكه

  ما يحسب سلطان لو شافه بوسط ملكه
  وشاهد يعد بالفريج لو حصل ملكه

  ان طفا التنور زاده فعرفه جله

  الزواج والحياة االجتماعية

  تزوجت عام ١٩٥٥ من لبنان وهي أم أوالدي والقصة 
اني كنت مســـافرا الى لبنان سفرة سياحية، والسفر 
بالســـيارة ونزلنا في الصنية وكان برفقتي الوالدة 
واالخوان وتعرفنا على احدى العائالت والوالدة رحمها 
اهللا خطبت زوجتي وفي العام التالي تزوجت ام أوالدي 
وهم أربعة أوالد وبنت واحدة والسكن في بيت واحد 
بفريج العوضية واحلياة عادية وســـهلة مع الوالدة 
واالخوان ولم حتصل مشاكل وأوالدي محمد وجمال 
وعبدالناصر وحامد وبنت واحدة، واجلميع تخرجوا 

في اجلامعة.

  الحياة حاليًا

  حاليا احلياة صعبة واألسر تفككت، الروابط خفت، 
ومصروفات التعليم زادت، كان الراتب ثمانني دينارا 
تكفي عائلـــة حاليا مئات الدنانير ال تكفي، احلياة 
تشـــعبت واملتطلبات كثيرة وزيادة عدد الســـكان 
غيرت احلياة، حاليا الولد ال يستطيع الذهاب الى 
مدرسته مشيا، قدميا كنا منشي مسافات من البيت 
الى املدرســـة دون خوف، اليوم الســـيارات كثيرة 
والشوارع مزدحمة وزيادة عدد السكان لها دور في 
ذلك والتنقل اجلماعي يجب ان يكون اجباريا للطلبة 
والطالبات وحتى يقل االزدحام في الشوارع، وعند 

  وكنت في منطقة وحطوك لها حامي
  ما يصير  عليك النك ماكل إمكسر.

  قدميا كان الكويتيون يطبخون مجبوس أو سمك 
إمكسر من ســـمك النقرور وسمك الهامور واألكثرية 

يرغبون في النقرور املكسر.

  اما هذه الزهيرية عن الغوص:

  ان غصت بهير ال جدوى له سيبه
  محال التعاون وكل غيص له سيبه

  إذا جاهر وجرول رجله على السيبه
  وانظر فيه غيصه بقوته ساعده

  هوى بحر مع اكل تشوف قوي ساعده
  حصباه من وسط إخربه تخلى النفوس ساعده

  من هير إلى هير والهير الردى سيبه
  كان عمري اربع وداني ابوي للروضه

  اذكر الى اآلن موقعها بالروضه
  اللبس اشكال كنه ورد في روضه

  ما في دراسة لعب حتى وقت احلصه
  من نام وقت االكل ترفع له حصه

  ومرات خذت لعبتني وحده اسمها حصه
  ومرات تنام باللباس اخلاص بالروضه

  زهيرية عن شهادة الدكتوراه:

  ان الدكتوراه غير سهلة حسب علمي
  حيث الدراسة كلها علمي

  مصر على نيلها ورفع أنا علمي
  بفضل تشجيع من أبي وامي مع جد
  درست موضوعها مع املثابرة واجلد
  يوم امتحاني قلت يا فالن جد اجلد
  نلت ما متنيت وحققت ما هو علمي

  أشعار عن مهن قديمة

  ثالثون مهنـــة مبا يقارب االلف بيت من الشـــعر 
الشعبي جمعها الشاعر في كتاب واحد، وهذه قصيدة 
عن العمارة وجمعها عماير يبيع التاجر فيها قطع غيار 
للسفن الشراعية أو ادوات واخشاب لصناعة السفن 

يقول بدر التركيت:
  كان السلف دارج ما بني الناس

  والكبير دامي ناخذ أشواره
  وإن نقص بالبيت بعض حاجات

  ناخذها ان كانت مع اجلارة
  مثل امللح او كبريت او مشخال

  ... حطب أو محماس أو منخل له طارة
  ونردها ونثبت اللي اخذناه..

املدارس: على النواب ان يقترحوا مثل هذا االقتراح 
خلدمة املواطنني.

  والنائب ال يضر املواطن وإمنا يريد مصلحتهم كانت 
املسؤولية قليلة قدميا، اآلن متطلبات احلياة كثيرة، ال 
أصلح ان أكون نائبا ألني كبير بالسن وراحت علينا.

  اما قبل اخلمسني فكان املرور سهال وبالتحديد عام 
١٩٢٨ كان في الكويت اثنتا عشـــرة سيارة واصحابها 
معروفون بداية اخلمســـينيات كان رقم اجازتي ١٣٥١ 
عام ١٩٥٣ يعني عدد السواق الكويتيني وكانت الشرطة 
معاملتهم جدا ممتازة مع السواق، وكذلك قائدي السيارات 

عالقتهم طيبة والكل متعاون مع بعض.
  والعالقة بني الكويتيني عالقة اخوية ونحب بعضنا 
البعض وعندنا الديوانيات جنتمع فيها وكل ليلة الشاي 
يعملـــه احد الرواد، وهذه مســـاعدة لبعضهم البعض 
واذكر ان أحـــد رجاالت الفريج فتـــح ديوانية واتفق 
الرواد ومن ضمنهم واحد من اخواني كل نهاية اسبوع 
يعمل احلليب للديوانية واشترى (غوري كبير) وكل 
واحد يأخذه للبيت ويقدم به احلليب وفي املطبة عندنا 
الشاوي أبورجا وكل يوم آخذ املاعز الى الشاوي، وكان 

االحترام متبادال بني الكبار والصغار.
  كنا نلعب بالسكة امها وابوها بواسطة الكافود (جريد 
النخل اجلاف) ولكل لعبة موسم مثل اجليس واجلعاب 
والتيلة والدرباحة والصفروق والهول والغزالة وكنت 
ســـريع باجلري والدوامة والفلوس والبلبول نضربه 
بالســـفيفة، وخيط نربط طرفه بالعصا وكنت احفظ 
بعض األمثلة والكلمـــات القدمية مثل ابوك في البيت 
وحليته في السكة (املرزام، طاسة على طاسة في البحر 

ركاسة (الشمس) ومما اذكر هذا املثل:
  «اذا صدت الفار جدع اذنه»

  وهذا من الصعب ان االنسان يصيد فأرا حيا والفأر 
يقتل مباشرة، وما أزال أكتب شعرا وفق الذي أريد.

  اختراعات

  مبا اني جنار قدمي وقد مارست العمل لعدة سنوات 
فقد توصلت الى اختراع يناسب االنسان الكويتي مثل 
حامل للرول وآخر مثل مخزون لكروت، وآخر شـــيء 
حامل الغتـــرة والعقال ومـــن وزارة التجارة حصلت 
علـــى براءة اختراع ومصنوع من اخلشـــب وذلك عام 
٢٠٠٨، وحاليا يـــوزع باجلمعيات والصناعة باخلارج 

ونستورده الى الكويت.
  احلياة صعبة حاليـــا والبعض ما عنده قناعة مبا 
لديه، وبعض السلع ارتفعت اسعارها، والبعض حتى 
بالســـالم ينظر لك مبصلحة واالنســـان البد ان يكون 

قنوعا مبا لديه والتفاخر بني الناس. 

 الكبت الذي صنعه منذ ستني عاما  بدر التركيت وأمامه الغترة والعقال 

 سيدي أمير البالد المفدى
  

ـــك يــــا مــهــلــب ـــم   أيـــــا مــــن ملــــع اس
ــــان بـــجـــواري ــك ك ــع ــوق ــت م ــي   متــن

ــك ــد وصـــفـــك زاهـــــي فـــي شــراع ــع   ب
ـــع األمـــــــواج تـــبـــاريـــك وتـــبـــاري   م

ـــبـــحـــر مــنــك ــا فــــنــــون ال ــن ــم ــل ــع   ت
ــي وصــفــك أشــعــاري   وكـــم نظمت ف

ـــي قــلــوبــنــا ــخ ف ــس ــت اســـمـــك ن ــب   ث
ــاري ــل خليجنا وجــــزر خ   أيــضــا ك

حتمل الــكــويــت  اســـم  تعمل    جميل 
ـــوق ســاري ــع علمها ف ــرف ــت ت ــن   وك

أم جـــــــروك جـــرا ــــب    حــــريــــق ش
  وكـــان بــوقــت خروجنا االضــطــراري

حاجة أي  عــن  غــنــى  فــي    خليتنا 
ـــــواري ـــــار كــــوحــــش ض ـــــن ج   وع

ــي وقـــت حــرب   دعــمــت اقــتــصــادنــا ف
  وأصــبــحــت للسفن كــاالســتــشــاري

منها العيش  جتيب  للهند    ذهــبــت 
ــا نــريــد مــن زجنــبــاري ــرت م ــض   واح

ــزك ـــــدوم ع ــب ي ــل ــه ـــا م ـــات ي ـــالم   س
ــاري ــخ ــب ــط ال ــغ ــك ض ــع ــدف   كـــأنـــه ي

ــت بــســفــن غــيــرك ـــا شــم ــة م ــات   شــم
ـــواري ـــاجل ــم ك ــه ــرت ــــرة شــع   وال م

  صـــالبـــة صــاغــهــا أســـتـــاذ شــاطــر
ـــاري ـــس   يــقــبــل والــــهــــوا ضــــد امل

يــتــغــزل حــني شافك ـــار  ــاب ص ــب   ض
ـــاء تـــتـــغـــزل عـــــذاري ـــن   وفـــــي املـــي

ــقــمــر طــلــعــت علينا كــال ــك  ــوع ــل   ط
ـــني جــاري بــيــنــي وب   ودار احلــــوار 

ــت احتـــدى ــن ــف ك ــي ــل ك ــي ــل   ظــــالم ال
والصغاري للكبار  صوغه    وحــامــل 

ـــع إذا مـــريـــت راج ــى مــســكــت  ــل   ع
الثماري وأشــكــال  احلــلــوى    انتظرنا 

ــدنــا يــعــنــي حــســرة ــل   غــيــابــك عـــن ب
ـــــار بـــنـــاري ــا ن ــن ــوب ــل ــق   ســـطـــت ب

ـــه انــتــبــاهــا ـــي ـــا الــــلــــي ف ـــدن ـــق   ف
ــاري املــعــنــدي ولــبــســه ع   خـــزا اهللا 

ــدا ــدي ــى ج ــت يـــعـــرفـــون ح ــــدمي ال    ق
ــن صــحــاري أتــتــنــا م   وجـــوه كلحة 

مهلب أم  شـــوعـــي  ــــذا  ه ــم  ــه ــالم   ك
ــــاء جـــاري ــحــر وم ب بـــني  فـــرق    وال 

ـــني مهلب ب ـــرق واضـــــح  ـــف ال ــن  ــك   ل
ــــواري ــل ب ــّم ــح ــوف م ــح ــش ــــني م   وب

السماحة بــخــط  كويتنا    مــشــهــورة 
ـــاري ـــي ــــد أي اخـــت ــــم جن ل ـــكـــن    ل

ــب بـــــات بــــادي ــل ــه   نــــهــــارك يــــا م
ـــك بــثــاري ــــر قـــائـــدنـــا نـــأخـــذ ل   أم

ــق حــتــى نــعــوض ــري ــط ــل ـــا ل ـــدان   ه
ـــاري ــد نــعــمــل وش ــدي   مــهــلــب مـــن ج

ـــزم وشــكــرا ـــل   وتـــبـــرع كـــل مـــن ي
ــاري ــب ــت اع ـــك  ل ابـــشـــر رد  ــب  ــل ــه   م

ــدا ــع ــا جـــابـــر وس ــن ل ـــــارب دوم    ي
ــاري ــص ــت   وفــــك أســـــرا لــيــكــتــمــل ان

  
  كتبت هذه األبيات بعد حترير الكويت من براثن االحتالل العراقي الغاشـــم 
على الكويت ويوم التحرير شـــاهد الكويتيون املهلـــب محروقا على يد الغزاة 
العراقيني فكتبت هذه األبيات في رثاء املهلب، رحم اهللا جابرا وسعدا وأسكنهما 

جنات اخللد مع النبيني والصديقني. 

 أحبك يا كويت 
  

ــور ـــت هـــــذا شــع ـــوي ـــك يــــا ك ـــب   اح
  صـــرائـــف أرض أجــــــدادي قــصــور

ــــال حــريــر ــــا كــــويــــت ب   احــــبــــك ي
ــر ــري ـــــذا ح ـــي ه ـــاءت ـــب   فــخــيــش ع

ـــــرور..   احـــبـــك يـــا كـــويـــت بـــال س
ــر ــري ــس   فـــرمـــلـــك فـــــاق ديــــبــــاج ال

  احــــبــــك يــــا كــــويــــت بــــال غــديــر
ـــرك ال يـــضـــاهـــيـــه غــديــر ـــح ـــب   ف

ــــراج ــــال س ــــا كــــويــــت ب   احــــبــــك ي
ـــــت نـــور ــــال ســــــراج ان   كـــويـــت ب

ـــك امــــا.. ـــت احـــب ـــوي ـــك يـــا ك   احـــب
ــر ــي ــف ــن ال ــــل  ح ان  األم    فــــأنــــت 

ــم ــســل ـــــت مــــــــرات ل ـــــادي   فـــكـــم ن
ـــم تــشــيــر   وكــــــم يــــــدك الــــــى ســـل

  وكـــــم ســــاعــــدت مــــن طـــفـــل يــتــيــم
نـــشـــا وغــــــدا كــبــيــر قــــد  ان    الـــــى 

ــب فقير ــع ـــن ش ـــدت م ـــاع ــــم س   وك
عــســيــر وقــــــت  ـــــــاءه  ج مـــــا    اذا 

ــــت ألن فــيــك ــــوي يـــــا ك ــــك    احــــب
ــور ــي ــغ ــث ال ــي ــل ــال ــــاء ك ــــن   مــــن االب

ـــــد ســـقـــيـــتـــهـــمـــو مبــــاء    ألنـــــــك ق
ــور ــه ــط ــــراء والـــســـد ال   مـــن اجلــــه

ــر صــوم ــشــه   احـــبـــك يـــا كـــويـــت ب
ــل الــشــهــور ــب ــه مـــن ق ــم حــســدت ــك   ف

ـــــاء ذكـــــرى ـــا إحـــــي ـــه ـــل ــــال ك ــــي   ل
ــور ــح ــس ــا ال ــه ــم ــيــخــت ــــث ل ــــادي   اح

ــــا كـــويـــت بـــيـــوم عــيــد   احـــبـــك ي
ـــــرور ـــا س ـــأله ـــم ـــي   فـــبـــهـــجـــتـــه ل

ـــي  ـــــــل ميــــــــأل كــــــــل ح ـــــــوص   ف
أو كبير ــر  ـــني صــغــي ب ــــرق  ف ـــال    ف

ـــك ربــيــعــا ــم عــشــقــت طـــيـــور ل ــك   ف
ــــه جــــذور ــــــار اخلــــبــــيــــزان ل   وص

  وكــــم حــطــت حـــبـــارة فــــوق روض
ــــروض صقور ال   وكـــم حــامــت عــلــى 

ـــت احـــــب صــيــفــا ـــوي ـــك يــــا ك   احـــب
عبير او  مــســك  الــبــحــر  ــم  ــســي   ن

بـــطـــول صيف يـــغـــوص    وغـــــواص 
ــر ــي ــص احل ذاك  ظــــهــــره    وعــــلــــم 

ـــت احـــــب ســفــنــا ـــوي ـــك يــــا ك ـــب   اح
تــســيــر اذا  بــــالــــعــــدان  ــــا  ــــراه   ن

ــتــفــانــي ــف وال ــات ــك ــت   نــــرى فــيــهــا ال
ـــم مــســيــر  ـــه   فـــــال عــــــزم ثــــنــــاه ل

 العم بدر التركيت مع مجموعة من األصدقاء خارج الكويت  صور عن املهن القدمية في الكويت 

كنا نخاف االبتعاد عن الفريج خوفًا من المشـاجرات وما كنا نعتدي   
علـى أحـد خاصـة الشـباب الذيـن يأتـون للسـباحة فـي البحـر

فـي عـام ١٩٢٨ كان بالكويـت ١٢ سـيارة وأصحابهـا معروفون   
سـيارة  ١٣٥١ إلـى  العـدد  ارتفـع  الخمسـينيات  بدايـة    وفـي 


