
الرسمية، واآلن نريد أن نجمع 

لـــــشـــــراء أرض  مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار 

خـــــاصـــــة لـــكـــنـــيـــســـة ألنـــــنـــــا من 

األرثوزكس وعددنا في الكويت 

أرمني   ٦٠٠٠ مــن  اكــثــر  تقريبا 

لبنان  مــــن  هـــــاجـــــروا  أكـــثـــرهـــم 

وسوريا واالردن وايران واملدة 

األخيرة من أميركا وفرنسا.

سوق الذهب

وتــــذكــــر كــــل مــــا قـــيـــل لــــه عن 

ســوق الذهب الــذي كــان يسمى 

الصاغة»  «ســـــــوق  بــــــــ قــــديــــمــــا 

(مـــفـــردهـــا الـــصـــايـــغ) وهــــو من 

يــحــتــرف صــيــاغــة الــــذهــــب، اي 

صـــنـــاع الــحــلــي الـــذهـــبـــيـــة، كان 

البنك  مـــــن  بــــالــــقــــرب  ســـوقـــهـــم 

املركزي، وباالضافة إلى عملهم 

قال مليك: كان الصاغة يقومون 

السيوف  مـــقـــابـــض  بـــصـــيـــاغـــة 

والهدايا،  والــفــضــيــة  الــذهــبــيــة 

والفضية،  الـــذهـــبـــيـــة  والــــــــدالل 

وهــنــاك ســـوق آخـــر لــهــم شرقي 

سوق التجار.

كــــــان جميع  قـــديـــمـــا  وقـــــــــال: 

ولكن  الكويتيني،  مــن  الــصــاغــة 

الصابئة  مــــــن  مــــنــــهــــم  عــــــــــددا 

الــعــراقــيــني، وكــانــت لــهــم شهرة 

فترة  أثــنــاء  كبيرة  وثــقــة  عالية 

نهاية  الــى  امتدت  التي  عملهم 

الــــســــتــــيــــنــــات تــــقــــريــــبــــا، وعــــــاد 

معظمهم الى بالدهم.

اضــــــاف: أتـــذكـــر كــلــمــات لها 

عـــالقـــة بـــالـــذهـــب أو الــفــضــة أو 

غيرهما وهي:

شاخ: هو الفضة.

مشخص: هو الذهب.

ماو: املطلي بماء الذهب.

راكول: معدن رخيص يطلى 

بلون الذهب.

ورشـــو: مــعــدن يستخدم في 

صك العملة.

حيسه: خاتم فضي له رأس 

مفلطح على شكل قلب.

مــــيــــنــــة: مـــحـــبـــس ذهــــبــــي أو 

فضي من الخواتم.

الــــخــــنــــصــــر: اإلصـــــبـــــع الـــــذي 

يوضع به خاتم اسمه خنصر.

الــبــنــصــر: يـــوضـــع بـــه خاتم 

اسمه خاتم.

الـــوســـطـــى: تـــوضـــع بــــه عدة 

خواتم اسمها مرمى.

السبابة: يوضع به خاتم اسمه شاهد.

اإلبهام: يوضع به خاتم اسمه فتخة.

وأما الهدايا واملنح التي كانت تقدم في املناسبات من الذهب، فهي:

بشارة: هدية املبشر.

نحالة: هدية للمولود.

صباحة: هدية العروس.

عطية: الهبة والهدية.

نيرة: ليرة ذهبية.

نيرة حميدية: ضربت في عهد عبدالحميد الثاني ١٨٤٢.

نــيــرة رشـــاديـــة: لــيــرة ذهــبــيــة ضــربــت فــي عــهــد الــســلــطــان محمد رشاد 

.١٩١٨

الجسم السليم

وفي الختام.. تحدث عن املطبخ الكويتي الذي يعد من أفضل املطابخ 

واملوائد، ربة البيت  (األم ــ الزوجة) تقدم الغداء الكامل الذي يبني الجسم 

السليم، ومازال هذا املطبخ محافظا على تراثه، وهذه ربة البيت عاشقة 

للطبخ وتقدم فنونها وخبراتها وتاريخ األمهات والجدات.

قال: هذا مجبوس ماش باللحم، والهريس

 والجريش املتهنة، واملدكوك والكبوط ، مرق يخني بالطاسة وعيش 

مشخول، ومطبق هامور والزبيدي، والخثرة، وجباب الربيان، وال أنسى 

طرشي الطماط والباذنجان، وسر الخاتون، وبيض القطا، وبر الوالدين 

والعصيدة.
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صفحات من الذاكرةصفحات من الذاكرة
أجرى الحوار: جاسم عباس

في سلسلة حلقات «من قديم الكويت» نقلب صفحات الذكريات مع الرعيل األول من رجاالت الكويت الذين تخضرموا في مرحلتي ما قبل النفط وما 

بعده، وطاملا ان الحنني لأليام الخوالي، إلى الكويت القديمة، كويت الخير والبركة والحياة االجتماعية املتألقة، هو القاسم املشترك الذي يجمعهم، فمن 

االنصاف أن نشمل معهم عددًا من الوافدين من مختلف الجنسيات التي قدمت إلى الكويت قبل ٤٠ أو ٥٠ سنة فجاهدوا وعملوا، كل في مجالهومازالوا 

مساهمني في ورشة البناء والتنمية، وما كان ليستمر هذا التواصل والعطاء لوال محبتهم لهذا البلد الخير ومحبة الكويت وأهلها لهم..

والده جاء من سوريا عام ١٩٥٨

مليك ملكيان: الكويت احتضنت األرمن في أقسى ظروفهم
في مستهل لقائنا مع مليك 

يعقوب)  (ابـــو  ستيان  ملكيان 

قال: الكويت احتضنت الجالية 

اقــســى ظروفها،  فـــي  االرمـــنـــيـــة 

وبادلتها  ذلك  قــدرت  والجالية 

االحترام واحبت شعبها واقول 

لكل ارمــنــي ان مــن يحب شيئا 

يــحــب لـــقـــاءه ووصــــلــــه، ونحن 

باقون في الكويت، وكيف يثقل 

على املحب ان يسافر من وطنه 

الـــى مــســتــقــر مــحــبــوبــه ليتنعم 

وسنبقى  ومازلنا  بمشاهدته، 

مـــواظـــبـــني عــلــى طـــاعـــة قوانني 

البلد ومحبتنا الرضه.

اضاف مليك: اول يوم دخولي 

وكان  ســـنـــة   ٤٧ قـــبـــل  الـــكـــويـــت 

ختم  عــنــدمــا   ١٩٦١/١/٢٤ فـــي 

عبداللطيف  قــــال  جــــــوازي  فـــي 

الثويني للموظفني: هذا ارمني 

ال يحتاج الى كفيل وال ضمان 

هــؤالء االرمــن انــاس لهم مكانة 

عندنا.

وقــال: انــا اصولي من تركيا 

مــــــن كـــيـــلـــكـــيـــا، وهــــــنــــــاك ارمــــــن 

اهل  االرمـــن  الرمينيا،  تابعون 

ولبنان  سوريا  دخلنا  السالم، 

مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة وصلنا 

الهجرات  رغـــــم  امـــيـــركـــا  حـــتـــى 

حافظنا  انـــنـــا  اال  واملـــصـــاعـــب 

الى  على هويتنا، وقد وصلنا 

موقع في تركيا انهم اذا ارادوا 

بحياة  اقـــســـمـــوا  يـــقـــســـمـــوا  ان 

السلطات  طــــرد  رغــــم  االرمــــنــــي 

ان  ارادوا  ــــــهــــــم،  ل الـــــتـــــركـــــيـــــة 

االرمنية  والهجرات  يضيعونا 

التاريخ،  فــي  ومــدونــة  معروفة 

ولكن ارادة الله فوقهم.

يــتــحــدث مــلــكــيــان وكـــلـــه ألم 

وحسرة قائال: عائلتنا هاجرت 

عــام ١٩١٥. والــدي كــان عمره ٣ 

ســــنــــوات ووالـــــدتـــــي عـــمـــرهـــا ٧ 

كيلومترا   ٥٢ مــشــيــا  ســـنـــوات، 

سيرا على االقدام الى االراضي 

السورية، فنحن أصحاب مزارع 

الزيتون ومعاصر زيت.

وقــــال: دخـــل والــــدي الكويت 

بعد  انــــــه  حـــيـــث    ،١٩٥٨ عــــــام 

مــــشــــروع وحــــــدة سوريا  فـــشـــل 

العمل هناك،  مــع مصر ضعف 

فغادر سوريا وعمل مع األرمن 

في مدينة االحمدي.

السكن في شارع الجهراء

السالم وكان  لــشــارع فهد  القديم  الجهراء االســم  وقـــال: سكنت شــارع 

يمتد من ساحة الصفاة الى دروازة الجهراء، بالقرب من مدرسة عائشة 

ومعرض اشرف للكاميرات. ومعرض بيبلوس، وفندق كارلتون، عرفت 

بــعــد ذلـــك ان الــكــويــت مــتــقــدمــة ولــهــا عــالقــات مــع الــعــالــم مــن خـــالل هذه 

االسماء واملاركات العاملية، كان ايجار سكننا ١٢ روبية، واملاء يصلنا عن 

طريق املهارى بواسطة دراجــات بخارية من ٣ عجالت خلفها صهريج 

صغير يسمى «درام» كان يفرغ املهري املاء في بركة صغيرة، ثم تطورت 

بالتناكر،  الحمامات تسحب  تنكر، حتى مجاري  الى سيارات  الوسائل 

املــاء سعة ١٠٠٠ غالون، وخلفه مضخة خاصة به تمتص  وأتذكر تنكر 

وتفرغ املاء.

خسارة ومغادرة

وتحدث عن بداية عمله في الكويت، فقال انه كان مع كريكور في سوق 

التجار في بيع الذهب، ولم يدفع له صائغ الذهب الذي كان يحوله الى 

الحلي للزينة او من كان يقوم بشراء الذهب على حسابه ويعرضه على 

الصائغ لصياغته وصهره، خسر كريكور فترك الكويت.

قال: عملت بعد ذلك في محل للذهب في الفحيحيل، تعلمت صياغته، 

ومـــن ثــم عملت عــنــد يــوســف الــطــرزي وســعــيــد سبيته، وهــمــا مــن تجار 

ثــم اشــتــريــت محال  بـــه،  الــتــعــامــل  الكثير وعــرفــت كيفية  الــذهــب، تعلمت 

خــاصــا، عملت فيه لنفسي، بـــدأت أتــعــامــل مــع عــبــدالــرســول األربـــش في 

اللؤلؤ، وربك سبحانه الرزاق قال خذ يا مليك. أعطاني ورزقني من حيث 

العالم، وأنا أضأت أعناق النساء».

اللؤلؤ، وهذه  اللؤلؤ والصغير هــو  الكبير مــن  الــنــوع  الــدر فهو  وأمــا 

الجوهرة الثمينة تباع بالتولة تساوي ١١,٦٥ غراما، وباملثقال يساوي 

خمسة غرامات.

الثقة عمياء

وتحدث مليك عن املعاملة التي كانت أيام زمان بني البائع واملشتري 

فقال: كنا نثق باملرأة الكويتية ونطمئن لها، والقلب كان يميل الى تلك 

الثقة وتزداد بيننا وتعظم املحبة، كانت تأتي ببرقعها إنها أم حسني أو 

أم خالد أو أم علي، تأخذ ما تريد وبعد أيــام تدفع املبلغ، هذه الصفات 

الحسنة والحميدة وال شك أن الثقة هنا عمياء.. وما زالت.

بعضهن يأخذن ونحن في طمأنينة ومستودع أسرار، ألن البيع أمانة 

والشراء أمانة، والصدق من صفات األمهات.

وقال: ولألسف بعد الغزو الصدامي انعدمت الثقة، والنفسيات تغيرت، 

الحمد كل من معدنه طيب ال يتغير، ومازلنا مع  والــزالت ظهرت، ولله 

االخـــوات املحشمات الــصــادقــات، واملـــداومـــات على االخـــاء ومــن ٤٧ سنة 

الكريمة  الحميدة، واأليـــدي  األخـــالق  مــع  الكويت تعايشت  فــي  وجـــودي 

والنظرة الشريفة.

وقال مليك: أول أرمني دخل الكويت كان عــام١٩٤٠ من بيت «ملكون» 

الذين قدموا من البصرة الجالية االرمنية مشهورة بصيانة السيارات، 

واملقاوالت. تجمعهم في الكنيسة منذ عام ١٩٥٩ بالساملية، ولنا مدرسة 

صغيرة تجمعنا كل جمعة بدل األحد نتماشى مع قوانني البلد بالعطل 

ال أشعر، اشتريت من أوروبــا الذهب الصافي واملصوغ، وبــدأت أتعامل 

مع ايران واململكة العربية السعودية، وفي القديم ال جمارك على الذهب، 

وبعد فرض ٤٪ توجه التجار الى دولة االمارات.

واضاف: يعتبر الصائغ الكويتي متميزا عن غيره في البلدان االخرى، 

ألنه يبدأ بتذويب السبيكة الى سحبها ثم تشكيلها، هناك صائغ مبدع 

في  النقوش، وآخــر في صياغة باختراع التصميم. وأنــا اآلن اعتبر من 

تجار الذهب أقول كلمتني: الكويت مفتاح الخليج وعبدالرسول االربش 

هو ملك اللؤلؤ، وبدأنا بشراء كيلوغرام واحد بـ٤٠٠ دينار اليوم وفي عام 

٢٠٠٨ بـ٨٠٠٠ دينار.

قال: مازالت التشكيلة من الحلي الكويتية القديمة مرغوبة ومطلوبة 

وهي: القبقب والخواتم واملضاعد، والتلول، والحيول، واملزنط، والكف، 

والــهــامــة، والــقــرذالــه، والــــراس، والــرقــبــة، والــخــزامــة لــألنــف، وقديما يقوم 

الصائغ بصناعة بناء على طلب العميل، وال يصنع ويعرضه في محله.

الدر.. اللؤلؤ

الطبيعي فقال: ال يقدر بثمن، جوهرة نادرة،  الخليجي  اللؤلؤ  وذكــر 

حجر كريم ويقال عنه بأنه حجر شريف، ويعتبر اللؤلؤ من أجل االحجار 

قيمة وقــدرا ونفعا وحلية تلبس، اللؤلؤ الكويتي ال يعرفه إال صاحبه، 

وله زبائن من الطبقة املثقفة، وبالرغم من وجود الصناعي أو ما يسمى 

بالتقليدي فانه يبقى الطبيعي على عنق املرأة يضيء من حولها.

الكهربائي وبني  املصباح  (أدبــســون) مخترع  بــني  دار  نقاش  اضـــاف: 

«أنـــت أضأت  لــه ميكوتي:  قــال  الصناعي  الــلــؤلــؤ  (مــيــكــومــوتــي) مخترع 

• أيام الشباب • اللؤلؤ الطبيعي • يعرض بروازا من األملاس

● حبات نادرة من الدرر واللؤلؤ ● مليك ملكيان

١٩٤٠ عــــــــــــام  ـــــــرة  ـــــــص ـــــــب ال ـــــــــن  م كــــــــــــان  ـــــــت  ـــــــوي ـــــــك ال دخــــــــــــل  ـــــــــي  ـــــــــن أرم أول   ■

ضــــمــــان أو  ــــل  ــــي ــــف ك إلــــــــــى  ـــــاج  ـــــت ـــــح ي ال  األرمــــــــنــــــــي  قــــــــــــال:  ـــــي  ـــــن ـــــوي ـــــث ال الــــــــلــــــــواء   ■

ــــك! ــــي ــــل م يـــــــــا  خـــــــــذ  ــــــــــــــــــــــرازق:  ال وقــــــــــــــال  ــــــؤ  ــــــؤل ــــــل بــــــال األربـــــــــــــــــش  مـــــــــع  ـــــت  ـــــل ـــــم ع  ■

ـــج ـــي ـــل ـــخ ال مـــــفـــــتـــــاح  ــــــت  ــــــوي ــــــك وال ــــــه..  ــــــب ــــــاح ص إال  يـــــعـــــرفـــــه  ال  الـــــكـــــويـــــتـــــي  ـــــؤ  ـــــؤل ـــــل ال  ■

ــــعــــدمــــت ان الـــــــغـــــــزو  وبــــــعــــــد  ـــــــر..  ـــــــاج ـــــــت وال الــــــــزبــــــــون  بـــــــني  عـــــمـــــيـــــاء  الـــــثـــــقـــــة  كــــــانــــــت   ■

والــنــيــرة والــنــحــالــة  ــاخ واملــشــخــص  ــش ال ــع  مـــازالـــت م والــكــويــتــيــة  ــا..  ــدع ــب مــتــمــيــزا وم يعتبر  الــكــويــتــي  الــصــايــغ   ■


