CMYK

37

Tuesday 22 May 2007 No: 113 / First Year

الثالثاء  5جمادى األولى  1428هـ املوافق  22مايو  2007العدد  /113السنة األولى

أمثال كويتية

صفحة اسبوعية تاريخية تتناول
تراث ماضي الكويت وأهلها
إعداد /طالل سعد الرميضي

«الل��ي ام��ه بالبيت ما
يحس بالجوع »
يض��رب المث��ل ف��ي
الرعاية والعناية

t_alrumaidhi@hotmail.com

سجل تجاري قديم ووثيقة تاريخية هامة

دفتر حسابات التاجر الكويتي عبدالعزيز المبيلش عمره خمسة وسبعون عاما

(الجزء األول)

< بيانات لعمالء دكان المبيلش

ان ل��كل وثيقة قديم��ة متعلقة
بالكويت داللتها الكبرى واهميتها
القص��وى ف��ي كش��ف المعلومات
التاريخي��ة ح��ول ماض��ي الكويت
واهلها.
وقد يعتق��د البعض ان الوثيقة
التاريخية يجب ان تكشف لنا حدثا
هاما ً جرى في الس��نوات الماضية
حتى تكس��ب اهميتها ،وهذا القول
غي��ر صحي��ح النن��ا نس��تطيع ان
نتع��رف عل��ى جوان��ب غامض��ة
وحيثيات هام��ة من تاريخ الكويت
العري��ق وذل��ك من خالل دراس��ة
الوثائق القديم��ة التي ال تحمل في
طياتها اخب��ار الوقائ��ع التاريخية
بالف��اظ صريح��ة ومباش��رة  ،لذا
وج��ب علين��ا المحافظ��ة عل��ى أي
وثائق أو مس��تندات قديمة حرصا ً
م��ن الضي��اع والتلف مهم��ا كانت
بساطتها.
وم��ن الس��جالت القديم��ة
الهام��ة والتي تس��تحق الدراس��ة،
واالهتمام دفاتر حس��ابات التجار
الكويتيي��ن القدامى في االس��واق
الكويتي��ة ،حي��ث تحت��وي ه��ذه
الدفات��ر المخطوطة على معلومات
هامة ع��ن حياة الكويتيي��ن ما قبل
ظهور النفط.
وق��د تفض��ل االخ االس��تاذ
الفاضل خال��د عبدالعزيز المبيلش
بتزويدن��ا بدفت��ر حس��ابات قديم
لدكان والده الواقع بس��وق الدهن
بالكويت ويعتبر ه��ذا الدفتر الذي
يق��ارب عم��ر صفحاته الخامس��ة
والس��بعين عاما – وثيقة تاريخية
هام��ة للوط��ن تمكننا م��ن التعرف
عل��ى نواح��ي عدي��دة م��ن تاري��خ
االجداد العطر.
فلنا عزيزي القارئ ان نتعرف
عل��ى ه��ذا الس��جل التاريخ��ي من
خ�لال اس��تعراض محت��واه م��ن
معلومات تاريخية قيمة.

حياة التاجر
عبدالعزيز المبيلش

ول��د الفاض��ل عبدالعزي��ز بن
فرح��ان المبيلش بالكوي��ت وذلك
في ع��ام ١٨٩٠م وترجع اس��رته
إلى نجد حيث س��افر أح��د اجداده
إل��ى الكويت ليس��تقر فيها ونش��أ
نش��أة طيبة في كن��ف والديه ومع
اخوي��ه عبدالله وعل��ي ،وعمل منذ
صغ��ره بالتجارة ف��ي دكان والده
الواق��ع ف��ي س��وق الده��ن ال��ذي
يباع فيه الم��واد الغذائية كالعيش
والتمر والقه��وة والدهن العداني،
وحصد ال��دكان س��معة طيبة بين

< بيانات السماء عمالء المبيلش
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< من أسواق الكويت القديمة

الكويتيين الذين احبوا التعامل مع
المرح��وم فرحان المبيل��ش وابنه
عبدالعزيز وبعد وفاة والده استمر
المرح��وم عبدالعزي��ز المبيل��ش
في عمل��ه بالتجارة ليكم��ل ما بناه
ابيه م��ن بناء  ،حي��ث كان يقصده
الكثي��رون لش��راء حوائجه��م من
الم��واد التموينية ،وع��رف التاجر
المبيل��ش بان��ه كان كريم��ا وأمينا
ف��ي تعامالته مع الناس  ،ويش��هد
له كل من عاصره بانه كان س��محا
م��ع زبائن��ه ف��ي تحصي��ل ديونه
ويعطيهم الم��دد الطويلة ليتمكنوا
م��ن س��داد قيم��ة بضاعت��ه لديهم
بدون عسر ،وفي مطلع االربعينات
من القرن الماضي عمل ابن مبيلش
بتج��ارة االبواب والش��بابيك التي
كان يس��توردها من الهند وحققت
ل��ه ارباحا ً طيبة الن حركة العمارة
والبنيان في الكويت بدأت تنش��ط
في تلك الفترة ،كما عمل بالصرافة
وفتح دكانا اخر في س��وق الدهن
لممارسة تلك المهنة.
ويذكر ان المرحوم عبدالعزيز
المبيلش س��كن ف��ي بيت اش��تراه
ف��ي فريج المس��يل بحي الوس��ط
بالق��رب م��ن مس��جد محس��ن
العازم��ي والش��هير بالنبه��ان ،
ومن جيرانه في ذل��ك الفريج بيت
الط��وارى والمط��ر والش��ايجي،
وت��زوج م��ن اح��دى بنات االس��ر
الكويتي��ة وانجب منها اربعة أوالد
وهم مس��اعد ومحمد «رحمه الله»
وعبدالرحمن وخالد باالضافة إلى
عدة بنات.
ومن مآثره كما يروى انه كان
يملك جه��از رادي��و اثن��اء الحرب
العالمي��ة الثاني��ة وكان الكويتيون
يتابعون اخبار الحرب عبر اجهزة
الراديوات التي كانت باهظة الثمن
ون��ادرة  ،وكان المبيل��ش يض��ع
جهاز المذياع على شباك ديوانيته
ويرفع صوته حت��ى يتمكن الناس
من س��ماع اخر االخب��ار التي تبث
باللغة العربية في المحطة االلمانية
بص��وت المذي��ع الش��هير يون��س
بح��ري وتوفي التاج��ر عبدالعزيز
المبيل��ش بتاري��خ ١٩٦٤/٧/٧
رحمه الله رحمة واس��عة واسكنه
فسيح جناته.

الدكان في سوق الدهن

يق��ع دكان التاج��ر عبدالعزيز
المبيل��ش في س��وق الدهن ويقول
االس��تاذ محمد عبداله��ادي جمال
في كتاب��ة القيم «اس��واق الكويت
القديم��ة» في وصف هذا الس��وق

> ت� � � � � �ع � � � � ��ام � � � � ��ل
ال � � � � �م � � � � �ب � � � � �ي � � � � �ل� � � � ��ش
م� � � � � � � � � � � � � � � � � ��ع أه� � � � � � � � � � � ��ل
ال� � � � � � � � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � � � � � � � ��رى
وال� � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � ��وادي
ما يلي:
يمتد س��وق الدهن من الشرق
الى الغرب ،ويقع مدخله الش��رقي
عند نهاية الس��وق الداخلي المطل
عل��ى س��احة الصرافي��ن  ،بينم��ا
يواجه مدخله الغربي مدخل سوق
التم��ر ،ويتك��ون س��وق الدهن من
حوال��ي  ٢٠-١٥دكان��ا يباع فيها
الس��من البل��دي «الده��ن العداني»
القادم من البادية.
وكان الده��ن العداني يباع في
ذلك السوق في علب مصنوعة من
الصفي��ح او بالوقي��ة حس��ب طلب
المشتري.
ويش��تري بائع��و الده��ن
بضاعتهم م��ن البدو والقبائل التي
اش��تهرت بصناعة السمن البلدي،
وفي مقدمتها ابن��اء بادية الكويت
م��ن الع��وازم وش��مر وغيرهم��ا،
الذي��ن كانوا يجلبون��ه الى الصفاة
على ظهور الجم��ال وهو معبأ في
قرب تسمى الصغيرة منها «عكة»
والكبيرة «نح��و»  ،كما تأتي انواع
اخ��رى م��ن الده��ن العدان��ي م��ن
بادي��ة المملكة العربية الس��عودية
وجنوب العراق.
وكان��ت الكوي��ت تس��تقبل
كميات ضخمة من الس��من البلدي
العتمادها الكام��ل على ذلك النوع
قب��ل ان تع��رف الس��من النبات��ي ،
وكان اش��هر انواع السمن البلدي
ده��ن الع��وازم ال��ذي كان اج��ود
االنواع بال منافس.
ويض��ع اصح��اب الدكاكي��ن
الده��ن العداني في عل��ب من التنك
«الصفيح» ام��ام واجهة محالتهم
ليتمكن المش��تري من تذوق طعم
السمن والتأكد من جودته ويجلب
المشترون معهم االواني الخاصة
بالده��ن ،ومنه��ا «البس��اتيق»
و«القواط��ي» المصنوعة من التنك

< صفحة اخرى من الدفتر التجاري

< صفحة من الدفتر الجاري للمبيلش

< التاجر عبدالعزيز المبيلش

وكذلك القرب لملئها بما يشترونه
من سمن من السوق.

وصف الدفتر التجاري

كان للتج��ار قديم��ا س��جالت
تجارية خاصة لتس��جيل العمليات
التجاري��ة التي يقوم��ون باجرائها
وتع��رف بمس��ك الدفات��ر ،ويذكر
ان هن��اك نوعين من الس��جالت او
الدفاتر التجارية قديما لدى التجار
فالن��وع االول ه��و دفت��ر اليومية
وهو الذي يقيد فيه «الكراني» وهو
الشخص الذي يعمل محاسبا لدى
التاج��ر كل عملي��ة تجاري��ة جرت
من بي��ع وش��راء س��واء بالنقد أو
باالج��ل خ�لال الي��وم الواح��د اما
النوع االخر فه��و «دفتر الجاري»
وهو الدفتر الذي يقوم المحاس��ب
«الكراني» ف��ي نهاية كل يوم بنقل
حس��ابات المش��ترين باالجل إلى
دفت��ر التاجر ،ويحتف��ظ لكل عميل
في صفح��ة خاصة من ذلك الدفتر
تس��جل في��ه مش��ترواته بالدي��ن
بعد ان يتم التأش��ير عليه��ا بدفتر
اليومية ،مما يعن��ي نقلها من دفتر
اليومية الى دفتر الجاري بصفحة
المشتري المدين.
والدفت��ر الذي بي��ن ايدينا هو
«دفتر الج��اري» وه��و دفتر قديم
ضخ��م تتج��اوز ع��دد صفحات��ه
المئتين ورقة  ،وقد بدأ التسجيل في
هذا الدفتر اعتبارا من السادس من
ش��هر صفر من عام الف وثالثمئة
واح��دى وخمس��ين م��ن التاري��خ
الهجري «١٩٣٢/٦/١٠م».
ويحتوي الدفتر على سجالت
المديني��ن الذي��ن اخ��ذوا بضائ��ع
م��ن التاج��ر عبدالعزي��ز المبيلش
ول��م يس��ددوا قيمته��ا بالح��ال
انم��ا باالج��ل  ،وعرف رحم��ه الله
بسمعته الطيبة لدى الناس وحبهم

> ت� � � � �ك� � � � �ش � � � ��ف
ل� � � � � � �ن � � � � � ��ا ال � � � �ث � � � �ق � � � ��ه
واالم � � � � � � � � � � � � ��ان � � � � � � � � � � � � ��ة
ب� � � � �ي � � � ��ن ال� � � �ت � � ��اج � � ��ر
وع � � � � � � � �م � � � �ل� � � ��ائ � � � � � � � ��ه
له ،حيث اشتهر شهرة واسعة بين
اهل الكويت قديما بحيث ان الكثير
م��ن الكويتيين اخ��ذوا منه بضائع
بالدي��ن ونس��تدل عل��ى ذل��ك م��ن
كثرة اس��ماء العم�لاء لديه وتنوع
مساكنهم.
والمالح��ظ على هذا الس��جل
القي��م ان��ه ف��ي كل صفح��ة يقي��د
فيه��ا عميل واح��د أو أكثر بش��كل
مفصل ومنظم ومقرون بالتواريخ
الهجرية ل��كل عملية تجارية جرت
بش��كل مس��تقل ،واذا س��دد الدين
يوض��ع عل��ى الصفح��ة عالم��ة
العرق��اه ( )xويش��طب الدي��ن من
دفتر الجاري.
ويالح��ظ ايض��ا ان بع��ض
العم�لاء ق��د تنته��ي الصفح��ة
وتعامالت��ه م��ع المبيلش ل��م تنته
فيضط��ر المحاس��ب «الكران��ي»
الى تقييد اس��م العميل مره اخرى
في صفحة جديده ليس��تكمل معه
معامالته الحالية.
ويتضح لنا ان الخط الذي كتب
به الدفتر الجاري سليم وان ارقام
الحس��ابات واضحة نسبيا بالرغم
من وجود اخطاء امالئية في كتابة
اس��ماء بعض العم�لاء ومنها على
س��بيل المثال ال الحصر نجد اسم
عوض كتب «عوظ» واس��م ضبيب
كت��ب «اظبي��ب» وض��اري كت��ب
«ظاري»  ...الخ.
ون��ود ان نش��ير ال��ى ان ه��ذا
السجل التاريخي كشف لنا جوانب
قيم��ة م��ن الحي��اة االقتصادي��ة
واالجتماعي��ة بالكوي��ت في الزمن
الماض��ي كان��واع البضائ��ع التي
كانت تباع وتش��ترى في االسواق
الكويتي��ة قديم��ا ً باالضاف��ة إل��ى
اس��عارها وكمياته��ا ،واب��راز
دور الثق��ة واالمان��ة بي��ن التاج��ر
الكويت��ي وعمالئ��ه وه��ي خصال

< تفاصيل مبيعات االبواب
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كريمة نكتش��فها من عملية تسليم
التاجر لبضاعته بكل ثقة وس��كينة
لش��خص كويتي ال يعرف س��وى
اس��مه وكنيت��ه ويعيش ف��ي بادية
الكوي��ت متج��وال ال مق��ر دائ��م له
وال م��ورد رزق مؤك��د  ،والجميل
باالمر ايضا ان المش��تري المدين
يأتي بعد عدة اش��هر ليس��دد دينه
بالتم��ام والكم��ال ودون نقص��ان
لروبية واحدة.

االمانات لدى بن مبيلش

وق��د احت��وت ه��ذا الس��جل
التج��اري الكبي��ر عل��ى معلومات
تاريخية قيم��ة بخالف المعلومات
المتعلق��ة بديون العمالء التجارية،
حي��ث احتوت بعض صفحاته على
بيانات هام��ة تتعلق بوضع بعض
العمالء اماناتهم لدى دكان التاجر
المبيل��ش الذي اتص��ف رحمه الله
باالمان��ة والثقة ل��دى اهل الكويت
من حاض��ره وباديه ،ل��ذا فالكثير
م��ن الكويتيي��ن يقص��ده لوض��ع
االمان��ة لدي��ه ،وقد س��جلها رحمه
الله ف��ي دفتر الجاري خش��ية من
الضياع والنس��يان ايمانا بان اداء
االمانات الصحابها واجب شرعي
عليه ،وعادة ما تحفظ االمانة لديه
لمدة موس��م او موسمين ثم يأتي
صاحبها الستردادها.
ومم��ن وردت اس��ماؤهم
بصفتهم اودع��وا امانات لدى هذا
التاجر االمين احد عمالئه واس��مه
«عبدي بن غازي الس��احلي» الذي
وض��ع امانة ل��دى ب��ن مبيلش ثم
استردها بعد ذلك ،وسعد الحوالي
وقريب��ه خل��ف اب��ن اخ الحوال��ي
اللذان وضعا امانتي��ن لديه ،كذلك
وض��ع «مجب��ل ب��ن مي��زر» امانة
وقدره��ا مئ��ة وس��بعين روبي��ه
بتاري��خ  ٢رمض��ان  ١٣٥٤ه��ـ
«١٩٣٥/١١/٢٧م  ،و«ظاه��ر بن
اش��خير» وض��ع امان��ة بتاريخ ٩
محرم ١٩٣٦/٣/٣١« ١٣٥٥م»،
اما «ش��ريده ب��ن اعويم��ر» وضع
ل��دى ب��ن مبيلش امان��ة على ثالث
دفع��ات الدفع��ة األول��ى قدره��ا
 ٢٠٤٥روبي��ه والثاني��ة قدره��ا
 ٧٥روبي��ه والثالث��ة قدره��ا مئ��ة
روبية ليكون اجمالي االمانة الفين
ومائتي��ن وعش��رين روبي��ه وذلك
في عام ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
كم��ا احت��وى دفت��ر الج��اري
لحس��ابات التاج��ر ب��ن مبيل��ش
عل��ى معلوم��ات ح��ول االقتراض
«الس��لف» ال��ذي يقدم��ه التاج��ر
لبع��ض اصحاب��ة  ،كم��ا تضمن��ت

بع��ض صفحات��ه بيان��ات ح��ول
تج��ارة بيع االب��واب والش��بابيك
التي قام بها المرح��وم عبدالعزيز
المبيلش وارقام المبيعات التي قام
بها واسعارها وانواعها.

عمالء من قرى
الكويت وباديتها

ان عم�لاء التاج��ر المرح��وم
عبدالعزي��ز المبيلش كثي��رون من
خالل قرأتنا لهذا السجل التجاري
القدي��م مم��ا يؤكد الس��معة الطيبة
الت��ي عرف ابن مبيل��ش رحمه الله
 ،فنج��د ان لديه عم�لاء وزبائن من
احي��اء مختلفة م��ن داخل الس��ور
يتعامل��ون مع دكانه عبر س��نوات
طويل��ة ،كما نجد ان لديه عمالء من
عدة قرى خارج السور كان ابناؤها
يأتون إلى الس��وق الخذ حوائجهم
م��ن زاد وخالف��ه ويع��ودون ال��ى
قريته��م ،وم��ن عمالئ��ه م��ن قرية
الفحيحيل الذين وردت اس��ماؤهم
في هذا الس��جل اله��ام نجد حمود
الدب��وس وصال��ح ب��ن عويه��ان،
ومم��ن وردت اس��ماؤهم م��ن اهل
قرية الفنطاس فهد الرشيد وحمود
بن عبهول واخ��رون ،كماله عمالء
من قرية الدمنة «السالمية» كشف
الس��جل اس��مائهم وه��م عبدالل��ه
االذينة ومبارك الرميضي وحمود
وس��عد الون��ده ومحم��د منص��ور
االذينة وغيرهم.
وم��ن اه��ل الش��امية القدامى
نجد اس��ماء الكثيرين م��ن عمالءه
ومنه��م محمد ب��ن حم��اد ومبارك
وسلمان الغوينم وسالم الرميضي
ومرضى بن غنام واخرون.
كما له م��ن اهل قري��ة الجهراء
عم�لاء كمحم��د ابو قذيله ومرش��د
الش��مري حي��ث ورد ف��ي اح��دى
صفح��ات ه��ذا الدفت��ر التج��اري
عبارة« بيان حساب مرشد الشمري
وربعه م��ن اهل الجه��راء» الن اهل
الق��رى اذا اراد احده��م الذهاب الى
الكويت تق��وم جماعته بطلب بعض
االغراض والحاجات التي تنقصهم
لكي يجلبها لهم اثناء عودته.
كم��ا اله��ل البادية م��ن عريب
دار نصي��ب واف��ر في هذا الس��جل
التجاري حيث وردت اسماء الكثير
منه��م ف��ي صفحات��ه كم��ا وجدت
اس��ماء عدد م��ن العمي�لات الالتي
اخ��ذن بضاعته��ن باالج��ل  ،وم��ن
االمثل��ة الواردة في الصفحات نجد
«هله ام ابني��ه -رفعة بنت مبارك-
اصويلحه -عيده العويدان».

حمطات قلم
تراث نواخذة
من الماضي
ان عملي��ة التوثي��ق
والتأريخ تحتاج الى تضافر
الجه��ود لك��ي نص��ل ال��ى
الحقائق التاريخية الخالية
م��ن الش��وائب والعي��وب
فالرواية الش��فهية مثال لها
دور كبير في حفظ التاريخ
م��ن النس��يان وتس��اهم في
دع��م الوثائ��ق المخطوط��ة
وتش��رح تفاصيلها الدقيقة
لتكتم��ل الحقيقة التاريخية
بصورتها الجلية.
ففي االس��بوع الماضي
نش��رنا في صفحة«نس��ايم
الس��ور» لقاء ش��يقا مع احد
نواخ��ذة الغوص وهو العم
فه��د عل��ي الدويل��ة ال��ذي
اتحفنا بحديث��ه الممتع عن
الت��راث البح��ري الكويت��ي
وتناول باس��هاب السنوات
االخي��رة من مهن��ة الغوص
عل��ى اللؤل��ؤ بالكوي��ت كما
تطرق الى ع��دد من نواخذة
قبيلة الرش��ايدة وذكر اسم
النوخذة مس��عود بن علبان
بقول��ه ان��ه نوخ��ذة كبي��ر
على زم��ن مبارك وهو تاجر
كبير.
فبالرج��وع ال��ى كت��ب
التاري��خ والت��راث البحري
بالخلي��ج العرب��ي ل��م اجد
ذكرا الى اس��م هذا النوخذة
القدي��م باس��تثناء كت��اب
«نواخذة الس��فر الش��راعي
في الكويت» ل�لاخ الدكتور
يعق��وب يوس��ف الحج��ي
الباحث المع��روف بالتراث
الكويت��ي ال��ذي يق��ول عنه
مايلي:
«كان مسعود الرشيدي
نواخذة في السنوات القليلة
الت��ي س��بقت حك��م الش��يخ
مبارك للكوي��ت وخاللها ثم
اصب��ح م��ن تج��ار الكوي��ت
الذين امتلكوا سفنا شراعية
للس��فر والتجارة م��ع الهند
واليمن» ويخت��م د .الحجي
حديثه معلقا بانه «التتوافر
المزي��د م��ن المعلومات عن
نش��اط ه��ذا النوخ��ذة الذي
يعد من قدماء نواخذة السفر
الشراعي في الكويت».
والمع��روف ان الباحث
د .يعق��وب الحج��ي دقي��ق
ف��ي كتابات��ه التاريخي��ة
ولعل��ه اس��تند ف��ي م��ا ذكر
م��ن معلوم��ات قيم��ة حول
النوخ��ذة القدي��م مس��عود
ب��ن علب��ان الرش��يدي ال��ى
االرش��يف البريطان��ي
والمخطوط��ات القديم��ة
لنواخذة الكويت القدامى.
فان الع��م فه��د الدويلة
اض��اف لن��ا معلوم��ة قيمة
وه��ي تحدي��د أس��رة ه��ذا
النوخ��ذة وه��ي «العلبان»
وهي اسرة معروفة انجبت
ع��دة رج��ال بارزي��ن منهم
النوخ��ذة راش��د ب��ن علبان
آخ��ر نواخ��ذة الغ��وص
عل��ى اللؤل��ؤ ف��ي الكوي��ت
كما اك��د الدويل��ة المعلومة
الت��ي اورده��ا الحج��ي ف��ي
كتاب��ه ،ف��أرى ف��ي الخت��ام
ان��ه ل��و تضاف��رت الجهود
ح��ول توثي��ق المعلوم��ات
التاريخي��ة ألع�لام ه��ذا
الوط��ن العزيز قبل الضياع
والش��تات حت��ى تبق��ى
لالجي��ال القادم��ة عالم��ات
مضيئة تدعو ال��ى الطموح
والفخر واالعتزاز.

المعد
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