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حسن جاسم أشكناني

تامبا، فلوریدا

الجیل الحالي عبر مجلة نبراس اإللكترونیة، ونسلط فیھا الضوء على القطع ھي سلسلة جدیدة نقوم بتقدیمھا لشباب" تعریفات تراثیة"
 .لعامة في مجتمع ماقبل النفطكانت تشكل جزءا من البیت الكویتي القدیم أو من الحیاة االقدیمة التي

، وھي عبارة عن قطع تاریخیة تعبر عن تاریخ الدولة وتساھم Material Cultureوتقدم ھذه السلسلة مجموعة من الثقافة المادیة
الل مشواري التاریخیة، ومن خالكثیر من الحقائق التاریخیة وأنماط الحیاة العامة للمجتمع التي لم تذكر في الكتببشكل كبیر في كشف

عن تاریخ الكویت في مرحلة ما قبل النفط لم أجدھا مذكورة في الكتب سنة تعرفت شخصیا على معلومات 14في جمع التحف ألكثر من 
لما لھا من دور في تقدیم المصادر األدبیة، لذلك ُتعتبر ھذه القطع من أھم المصادر التاریخیة المادیة الملموسةالتاریخیة وال في

، )أدوات المنزل والمطبخ واألدوات الكھربائیة(، والحیاة االقتصادیة )والرخصمثل الجوازات(تاریخیة عن الحیاة التنظیمیة  معلومات
معلومات مباشرة وحّیة قد تكون غابت مع ، من ھنا حرصت على تقدیم ھذه القطع التي تقدم لنا)كمالیات المنزل(والتقالید والعادات

.واألجدادأصحابھا من اآلباء

سم ، وھي عبارة عن رخصة أو ھویة تسمح لحاملھا دخول  9وعرضھا سم 6عبارة عن قطعة من الحدید یبلغ طولھا " الِحمـَــالة"
ُیتخذ علفا نبات من فصیلة البردي(، وھي لتوصیل الماء والجوالن )1921-1917(سالم المبارك الصباح قصر دسمان في عھد الشیخ

خاصة لكل مھنة، " حـَِمالة"الصدر، ولكن في األربعینات ظھرت إلى داخل القصر، وكانت ُتعلق على) الفُْـْْرَضة(ناء من المی) للحیوانات
والمطعم والمخبز یحمل والبائع المتجول یحمل اللون األبیض، والَحمـّالي یحمل اللون األسود، وعامل المقھىمثل بائع الماء والغاز

مسجل لدى بلدیة الكویت حتى یتم تنظیم العمالة في المطاعم والمقاھي، لون األزرق وكل واحدة علیھا رقماللون األحمر، كذلك ھناك ال
ھذه القطع وھدفھا المتمثل تبرز لنا النظام السائد في دولة الكویت قدیما، ولم تذكر الكتب التاریخیة وجود مثلولعل ھذه القطع

 .بلدیة الكویتعض المھن وبینبالتنسیق ما بین أصحاب المطاعم والمقاھي وب

.1921إلى  1919حاجیھ أشكناني استخدمھا من سنة وھذه الْحـَمـالـة لصاحبھا المرحوم الحاج حاجیھ عبداهللا



التي تعود لعام" الِحمالة"صورة لقطعة  1919

األربعینات وكل لون یختص بمھنة معینة التي ظھرت في" الٍحمالة"مجموعة من قطع 

أشكنانيع من مقتنیات متحف حسنالقط


