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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..

دخــــــل الكــــــويت عــــــام ١٩٦٠

مصطفى دنيا الكبير: ٦٧ سنة مع املطرقة واملنشار واملسمار

●  مصطفى علي قاسم دنيا الكبير

فــهــاجــرنــا الــــعــــائــــلــــة..  مــــن  لـــيـــســـت  ـــــي  ـــــدت وال ألن  فــــدانــــا   ٩٠ مــــن  حــــرمــــونــــا   ■

ــــــــــــــدارس.. كــــــل مــــــا عـــــنـــــدي فـــــطـــــرة وخــــبــــرة ـــــــم أدخـــــــــل م ــــم ول ــــعــــل أت لــــــم   ■

ــر ــح ــب ــــي ال ـــــى يـــخـــت عــجــيــب فـــأصـــبـــحـــت فــيــلــال ف ـــم حـــولـــتـــهـــا إل ـــان ـــغ ـــــارة ال
ّ
■ حـــــف

ـــر ـــري امل الــــلــــغــــوي  الـــــصـــــراع  ــــــم  ـــة صـــــامـــــدة وبــــاقــــيــــة رغ ـــي ـــت ـــوي ـــك ال ـــة  ـــج ـــه ـــل ال  ■

● في منجرته

الهامور   – وشماهي   – السكن  مثل:  مقطعة  أسماكا  نشتري  كنا 

الثمن. رخيصة  كانت   – الكنعد   – الكبير 

الشفاء معجزة 

وتــذكــر نــبــات الــرعــد الــذي نــأكــلــه عــقــب شــتــاء مــمــطــر هــو الفقع 

الحصول  أن  تــعــالــى  الـــلـــه  فــضــل  ومــــن  لــــه،  جــــذور  ال  الـــكـــمـــأة  أو 

عــلــيــه ســهــلــة ألنــه يــتــكــون عــلــى شــكــل مــســتــعــمــرات مــن عــشــرة إلى 

العربية  اململكة  وكذلك  غنية،  كانت  الكويت  وأرض  حبة،  ثالثني 

الــفــقــع، والــجــزائــر واملغرب  الــســعــوديــة مــازالــت أراضــيــهــا تــعــطــي 

والـــعـــراق وتــونــس تــصــدر، ولــكــن ال يــســاوي الــفــقــع الــكــويــتــي إال 

كويتي  طعام  انه  مرات  أكلته  وأنا  مطروح،  مرسى  من  املصري 

وماؤها  املن  من  «الكمأة  الشريف:  الحديث  في  جاء  كما  شهي، 

للعني». شفاء 

والبقيات  املـــخـــيـــمـــات  ولـــكـــن  الـــكـــويـــت  بـــر  فـــي  أنـــــواع  وتـــوجـــد 

والــســيــارات واســتــخــراج الــجــائــر قــلــل وأتــلــف هـــذا الــنــبــات حتى 

الـــــذي يميل  الـــزبـــيـــدي  الـــكـــمـــأة  أيــــن  إلــــى درجـــــة اإلعـــــــدام،  وصــــل 

البرتقالة،  كــحــجــم  الــكــويــتــي  الــفــقــع  الــبــيــاض؟ وحــجــم  إلـــى  لــونــه 

والــخــالســي الــذو أغــلــى أيــن هــو؟ والــجــبــي األســـود املــحــمــر ضاع 

تــحــت أقـــدام الــنــاس وســيــاراتــهــم، والــهــوبــر أســـود، ولــكــن داخله 

أبيض.

انتشر  وقــــد  يــســتــهــلــكــونــه،  الـــفـــرنـــســـيـــون  أبــــو درويــــــش:  وقـــــال 

الــقــقــع فــي أوروبــــا مــنــذ الــقــرن الــرابــع عــشــر لــلــمــيــالد، فــهــو عالج 

لــلــتــراخــومــا وهــشــاشــة األظــافــر وغــنــي بــالــبــروتــني ويــحــضــر منه 

الــحــســاء، ويــســتــعــمــل الــفــقــع فــي الــطــب الــشــعــبــي، وفــيــه  قــلــيــل من 

الدهون.

وقال ابو درويش كم انا متألم لفقدان بطاطا االرض ترتاس، 

نهاية  نــوفــمــبــر حــتــى   ٢٤ مـــن  خــاصــة  الــكــويــت  ارض  مـــن  جــمــال 

الربيع، كنا نطبخ هذا النبات ونقليه ونقطعه مع شرائح اللحم، 

■ المـــــخـــيـــمــــات والســــيارات أعــــدمت مـــواســـم الفــقـــــع

■ الديوانية متنفس للتعبير.. تجمع الشباب وتبعدهم عن المنكرات

تــرتـــــاس (نــبــــات الرعــــد)

الكــــويتي مــعـجـــــزة الشـــــفاء

الســمك اللــذيذ كــويتي لكـــن 

الصيادين والباعةغير كويتيين

يحفظونه  كــانــوا  االهــالــي  وبــعــض 

لــاليــام الــخــالــيــة، وكــنــت اســمــع من 

ابــــو درويــــــش: «اذا  يـــا  الــكــويــتــيــني 

واذا ظهر  ك،  دواء الــفــقــع صــر  طــلــع 

علينا  واخــيــرًا  دواك»  انــثــر  الــجــراد 

ابن  كـــــالم  نـــســـمـــع  ال  او  نـــســـمـــع  ان 

الطب  فــي  الــقــانــون  ســيــنــا صــاحــب 

سنة: تسعمائة  قبل  قال 

للمصابني  الكمأ  اكل  يصلح  «ال 

بالفالج».

روبية آخر 

ابــــو درويــــــش عـــن آخر  وتـــحـــدث 

الــكــويــت التي  روبــيــة شــاهــدهــا فــي 

انــتــهــت واخــتــفــت مــن االســــواق في 

ابريل  مـــارس وبــدايــة  نــهــايــة شــهــر 

فئة  اوراق من  فقال:   ١٩٦١ من عام 

برتقالي،  لون  ذات  روبيات  خمس 

وامـــا فــئــة عــشــر روبــيــات فــهــي ذات 

لون احمر قان، ومائة روبية ورفة 

زاه. اخضر  لونها 

العمالت  هــــــذه  بــــعــــد  واضــــــــــاف: 

حكومة  بـــدأت  واملــعــدنــيــة  الــورقــيــة 

وكسورها  الروبية  تعادل  الكويت 

 ٧٥ ١٠٠٠ روبــيــة=  فــكــل:  بــالــديــنــار 

. دينارًا

دنانير.  ٧،٥ روبية=   ١٠٠

فلسا.  ٧٥٠ روبيات=   ١٠

فلسا.  ٢/١/٣٧ روبية=   ٠.٥

فلسا.  ١٨،٧٥ آنات=   ٤

٥/٩١ فلوس. آنة=   ٢

٤،٨ فلوس. آنة=   ١

فلس.  ١،٢ البيزة= 

تقريبا. فلس   ٢/١ اآلردي: 

املـــعـــلـــومـــات وغـــيـــرهـــا عن  وهـــــذه 

تاريخ العملة في الكويت موجودة 

اهتموا  والــكــويــتــيــون  الــكــتــب،  فـــي 

بــتــاريــخــهــم فــدونــوا لــعــمــالتــهــم من 

قبل ٣٠٠ سنة عندما دخل االغريق 

عليها  واطــــلــــقــــوا  فـــيـــلـــكـــا  جـــــزيـــــرة 

(ايكاروس). اسم  باليونانية 

واجب الديوانية  زيارة 

وتحدث عن الديوانية فقال انها 

يؤمها  غــــرفــــة  مـــتـــمـــاســـكـــة،  وحــــــدة 

املساهمة  فـــي  دور  ولــهــا  الــجــمــيــع 

وسياسية،  اجــتــمــاعــيــة  اعــمــال  فــي 

دنيا  اضــــــاف  وثـــقـــافـــيـــة،  وفــــكــــريــــة 

ويسمع  يتثقف  ان  اراد  من  الكبير: 

االول،  بــــاملــــرتــــع  فـــعـــلـــيـــه  االخـــــبـــــار، 

املجلس  واخبار  التاريخ  اراد  ومن 

بالديوانية،  فــعــلــيــه  انــعــقــاده  قــبــل 

وللطعام  للتجهيز  مالحق  لها  اآلن  الغرفة  هذه  اصبحت 

الخاصة. لالحاديث  خاصة  وغرفة 

الــطــيــبــة جمعت  الــحــســنــة  الـــعـــادة  هـــذه  ان  اقــــول واكــــرر 

والقرابة  الجيرة  وجمعت  املنكرات  عن  وابعدتهم  الشباب 

واصبحت  توجهه  حسب  كــل  املــرشــح  وتــطــرح  والــصــداقــة، 

الـــعـــام، وتــســمــع فيها  الــــرأي  فـــي  الــتــأثــيــر  لــهــا  الــديــوانــيــة 

روادها،  آراء  وتــؤخــذ  لــلــتــعــبــيــر،  مــتــنــفــس  الــنــقــاش، وهـــي 

وايــضــا لــلــديــوانــيــة الــكــويــتــيــة تــأثــيــرهــا االجــتــمــاعــي داخل 

االسرة، حيث ينقل روادها ما يدور بداخلها من نقاشات 

واملنتديات  ـــــنـــــدوات،  ال فـــيـــهـــا  بـــيـــوتـــهـــم،  الـــــى  وحـــــــــوارات 

عن  وابعدتهم  الشباب  جمعت  انها  واملهم  واالجتماعات، 

لــهــا دور كبير  الــكــويــتــيــة  الــشــوارع، واالســـرة  الــتــســكــع فــي 

الــدواويــن فــي نفوس افــرادهــا، مما  فــي غــرس حــب ارتــيــاد 

الـــدواويـــن واســتــمــرارهــا واصبحت  ديــمــومــة  عــلــى  ســاعــد 

مفهوم  تأصيل  على  وتــؤكــد  اجتماعيا،  واجــبــا  زيــاراتــهــا 

الديوانية.

وتعابير أوصاف 

الــكــبــيــر بــعــض االصــنــاف واالوصــــاف التي  وذكـــر دنــيــا 

مــازالــت بــاقــيــة، وكـــان يــســمــعــهــا مــنــذ دخـــول الــكــويــت عام 

قال:  واســـتـــعـــمـــاالتـــهـــا،  وجــــودهــــا  عـــلـــى  ومـــحـــافـــظـــة   ١٩٦٠

مثل:  باقية  اصنافا  اشاهد  الحلويات  محل  ادخل  عندما 

ــــ شــعــر الــبــنــات ــ  ـــ حــالوة نــاريــل  ـ ــــ ســمــســمــيــة  بــرمــيــت حــار 

ــــ جــاكــلــيــت ــ  ــــ لــقــيــمــات  ــــ زالبــيــة  ــــ خــنــفــروش  جــبــدة الــفــرس 

حب  هــي:  املكسرات،  وامــا  كشاط،  ــ  كبيط  ــ  الصعو  بيض 

ــ حب  ــ سبال  بيذان  ــ  بوز  ــ  عنجكك  ـ  نبك  ــ  نكل  ــ  شمسي 

. بطيخ

وبــحــكــم مــهــنــتــي وعــمــلــي يــأتــي ويــطــلــب بــعــض االخوة 

جلوس،  وكرسي  كدو،  وكرسي  ماي،  كرسي  له  اصنع  ان 

املقاهي  في  يوضع  طويل  (مقعد  وتحته  مصحف  كرسي 

والــدواويــن وخــارج الــبــيــوت، كــرســي بــدمــة، وكــرســي حب، 

غرشه. وكرسي 

اللهجة  فـــي  بــاقــيــة  واســـمـــاء  وتــعــابــيــر  اوصـــــاف  وقـــــال: 

دائما  الــذي  الكويتي،  هــذا  نظر  تحت  ومــازالــت  الكويتية 

املزالي  يريد:  يقول  من  اسمع  تراثه،  على  املحافظة  يريد 

الصكاطه،  (قــفــل)،  والــكــفــل  الــبــاب)،  واغــالق  لفتح  (خــشــبــة 

مفتاح  ويــــوصــــف  يـــذكـــر  مــــن  وهــــنــــاك  والـــــركـــــزة  والـــكـــصـــه 

حــطــب، وبــونــكــره، وكــيــلــول، وعــلــى الــرغــم مــن الــتــنــوع في 

الكويتية  اللهجة  ولكن  الكويتي،  املجتمع  فــي  االجــنــاس 

ومتأثرة  مأخوذة  كانت  انها  رغم  باقية  مازالت  الجميلة 

واالنكليزية  والـــهـــنـــديـــة  كـــالـــفـــارســـيـــة  مـــحـــيـــطـــة  بـــلـــغـــات 

ويستوعب  مـــتـــطـــور،  مــجــتــمــع  ألنــــه  الـــقـــديـــمـــة  والـــتـــركـــيـــة 

منطقة  أصبحت  الكويت  ان  رغم  باقية  ولكنها  اللهجات، 

جـــذب لــكــل الــجــنــســيــات، وهـــو مــجــتــمــع مــنــفــتــح فــمــا زالت 

كــلــمــة «خــبــصــة» تــذكــر فــي ألــعــاب الــبــنــات، خــصــوصــًا في 

املدارس، وكلمة «خدر» استوى على نار هادئة، واملراعي 

الكبكب،  الــبــغــمــة،  فــركــيــتــه،  والــحــيــول، خــزامــة،  واملــرتــهــش 

ذهب. من  الحلي  في  كلمات  مكمش، 

اللهجة  إن  ٤٨ ســنــة  ملــســتــه خـــالل  مــا  كــل   :
ً
قـــائـــال وخــتــم 

الــكــويــتــيــة بــاقــيــة رغــــم الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو الـــحـــضـــاري، وال 

الحضاري،  والنمو  التطور  رغم وجود  لهجة  أي  تغزوها 

املرير،  اللغوي  الصراع  رغم وجود  لهجة  أي  تغزوها  وال 

الــكــويــتــي عــلــى طراز  وكـــل مـــا أريــــده أن يــحــافــظ الــشــبــاب 

الــقــديــمــة، ومــواد البناء  الــقــديــم، ويــدخــل األخــشــاب  مــنــزلــه 

والديوانية. الغرف  بناء  في 

مصطفى  مع  لقائنا  مستهل  في 

عــلــي قــاســم دنــيــا الــكــبــيــر قــــال: انا 

جــــــدا»،  «أوي  كــــبــــيــــرة  عــــائــــلــــة  مـــــن 

مـــن ابـــو غـــالـــب الــغــربــيــة عــلــى خط 

الـــلـــه كان  دمــــيــــاط، والـــــــدي رحـــمـــه 

وفاته  وبـــــعـــــد  فــــــدانــــــا،   ٩٠ يــــمــــلــــك 

بـــــاالرض، الن  عــمــي  اوالد  طــمــعــوا 

املرأة  ان  القديمة  العوائل  من عادة 

(الــزوجــة) اذا لــم تــكــن مــن عــائــلــة ال 

تــــرث، فــهــاجــرنــا الــــى اخـــوالـــنـــا في 

بورسعيد.

انــــــا من  ابــــــو درويــــــــــش:  اضــــــــاف 

املدارس  ادخـــل  لــم  ١٩٢٣م،  مــوالــيــد 

اتـــعـــلـــم، وكـــــل مــــا عـــنـــدي جاء  ولـــــم 

بــالــفــطــرة والـــخـــبـــرة، وكـــل عــمــل له 

مــنــشــأ مــن بـــدايـــات وجـــود االرض، 

وبــدايــتــه كــخــامــة نــافــعــة تــعــود الى 

التاريخ. قبل  ما 

بالتقسيط موبيليا 

وقال: أول عمل بدأته «النجارة» 

اآلن  حــــتــــى  ومــــــازلــــــت   ١٩٤١ عـــــــام 

واملطرقة  املـــنـــشـــار  مـــع  ســـنـــة)   ٦٧)

وانا  الـــخـــشـــب،  وانــــــواع  واملـــســـمـــار 

واصنع  اعمل  مصر  فــي  نجار  اول 

طريق  عــــــن  بــــالــــتــــقــــســــيــــط  وابــــــيــــــع 

مزقناها،  تــوفــي  واذا  الــكــمــبــيــاالت، 

تعالى. الله  من  االجر  ونطلب 

 ١٩٦٠ يـــنـــايـــر   ٤ الـــكـــويـــت  دخـــلـــت 

محركات،   ٣ «فــــالــــكــــون»  بـــطـــائـــرة 

األمير  ســـمـــو  الـــرحـــلـــة  عـــلـــى  وكـــــان 

الـــلـــه، وطـــلـــبـــت منه  الــــوالــــد حــفــظــه 

وعند  الـــــبـــــيـــــانـــــات،  ألكـــــتـــــب  قــــلــــمــــه 

وصــولــنــا قــال لــي احــد االخـــوان ان 

الـــذي كــان مــعــك بــالــطــائــرة هــو ابن 

النزهة  فــــي  كـــــان  واملــــطــــار  األمــــيــــر 

الوحيد،  وهــــو  الـــشـــامـــيـــة،  شـــرقـــي 

١٩٤٧ حتى  من  الفترة  واقيم خالل 

حتى  عـــســـكـــريـــا  اصـــبـــح  ثــــم   ،١٩٦١
اجمل  مــــن  اآلن  واملـــنـــطـــقـــة   ،١٩٦٧
اطلق  الــســكــنــيــة،  الـــكـــويـــت  مــنــاطــق 

النزهة  ثــم  «الــحــديــقــة»  اســم  عليها 

لية. لحا ا

دخلت  الـــــكـــــبـــــيـــــر:  دنــــــيــــــا  وقــــــــــال 

النجارة،  من  وفني  خبرتي  ومعي 

وعــمــلــت فــي مــنــجــرة مــحــمــد حسني 

املطعم  مـــــن  بــــالــــقــــرب  الـــــشـــــرق  فـــــي 

املعهد  بـــجـــانـــب  الـــكـــبـــيـــر  الـــشـــرقـــي 

الـــديـــنـــي مـــقـــابـــل مـــقـــبـــرة «مـــــــدوه»، 

املنطقة  فـــي  مـــحـــال  اســـتـــأجـــرت  ثـــم 

نفسها، بدأت بعمل خزائن ورفوف 

والبغلي  االقــمــشــة،  لــبــيــع  لــلــرفــاعــي 

لــلــبــشــوت، واهــم عــمــل عــنــدمــا حــولــت حــفــارة الــقــائــم، التي 

الى  عملها  انتهاء  بعد  الشويخ،  ميناء  بحفر  تقوم  كانت 

السفينة)  (مــخــزن  الــخــن  تــحــول  الــداخــل،  مــن  يــخــت ضــخــم 

املقاولة  اخــذت  والديكور،  الخشب  من  وقاعات  غرف  الى 

بعشرين الف روبية من الغانم، و٢٠٠٠ روبية «بخشيش» 

كلمة  «البخشيش»  ان  وعــرفــت  االميركاني،  املهندس  مــن 

فـــارســـيـــة تــركــيــة تــعــنــي املــنــحــة واالكــــرامــــيــــة، ولـــالســـف ال 

فيال  الى  تحولت  التي  الجميلة  الحفارة  ذهبت  اين  اعرف 

البحر. وسط  في 

مـــخـــتـــبـــرات جامعة  انــــشــــاء  الـــكـــبـــيـــر  دنـــيـــا  اعــــمــــال  ومــــن 

اعماله. من  الكويت  مدارس  واغلب  والعديلية،  الكويت 

الثويني  عبداللطيف  ديــوان  اعــمــالــي  افــضــل  مــن  وقــال: 

ومــكــاتــب عــقــيــل يــعــقــوب بــهــبــهــانــي، وعـــمـــل تــصــمــيــم ملنع 

املهندس،  ابــنــي  مــن عمل  وهــذا  بــوم محمدي  فــي  الــحــريــق 

بني  ٤٤ سنة  الصناعية،  الــشــويــخ  فــي   ١٩٦٤ عــام  مــن  وانــا 

والخفيفة. الثقيلة  واآلالت  والسيارات  واملكائن  املطارق 

وأنواعها األخشاب 

يــقــول دنــيــا الــكــبــيــر: الــخــشــب مــا غــلــظ مــن الــعــيــدان وكل 

نصنع  الذي  القوي  والخشب  املخشاب،  هو  غليظ  قصير 

الـــذي نــعــرفــه ونعرف  مــنــه االثــــاث واالبــــواب هــو الــخــشــب 

ربه  مــقــام  ويــخــاف  لعمله  املــتــقــن  والــنــجــار  وعــمــره،  قيمته 

الناس  ان  رغم  الصلب،  في عصر  يعيش  زال  ما  الذي  هو 

الخشب  وان  البالستيك،  عصر  الى  انتقلنا  اننا  يقولون 

يقول. يقول..  اللي  حال  اي  وعلى  قديمة،  موضة  اصبح 

وقــــت،  اي  فــــي  يــــكــــون  الـــخـــشـــب  اســـتـــعـــمـــال  ان  اضـــــــاف: 

الــــى املـــصـــانـــع، وهو  والـــغـــابـــات تـــقـــدم مـــاليـــني االشــــجــــار 

وانواعه: الخير  كل  وفيه  انواع، 

البق  ــ  الزان  ــ  الدلب  ــ  الحور  ــ  الصنوبر  ــ  الورد  خشب 

ـــ وامــا املــشــهــور مــنــه في  ـ ـــ الــجــمــيــز االبــيــض  ـ ـــ املــاهــوجــنــي  ـ

ــ  ـــ الــفــن  ـ ـــ الــفــيــنــي  ـ ـــ الــجــنــقــلــي  ـ ـــ املــنــطــيــج  ـ الــكــويــت: الــســاج 

االبيض  ــ  ــ سنديان  املربع  ــ  الجندل  ــ  القرط  ــ  امليط  ــ  باكة 

السويد. ــ 

السابقة  الــخــشــب  أســـعـــار  مــقــارنــة  الــكــبــيــر  دنـــيـــا  وذكــــر 

فقال: والحالية 

دينارًا.  ٣٥٠ دينارًا،   ٤٥ املتر  الزان 

دينار.  ١٠٠ دينارًا،   ١٨ السويد 

دينارًا.  ٨٧ دينارًا،   ١٦ األبيض 

الواحد. الفوت.  دينارًا   ٢٠  ،١،٧٥٠ فوت  الصاج 

دينار.  ٥٠٠ دينارًا،   ٧٠ السنديان 

وخشب الساج يعتبر بمثابة الذهب بني باقي األخشاب 

بالدسم. محليًا  تسمى  فيه  دهنية  مادة  لوجود 

وقال: فتذكره  القديم  السمك  إلى  الخشب  من  وانتقل 

الــبــحــار قسمه  فـــي  لـــه  الــــذي ال مــثــيــل  الــكــويــتــي  الــســمــك 

السمك  كــــان صـــيـــادو  إلــــى درجــــــات،  أقـــســـام واصـــفـــة  إلــــى 

كانت  ألنها  وأنواعها  األسماك  أسماء  يعرفون  وبائعوه 

يمتهن  كويتي  هناك  يعد  ولم  الوضع  واختلف  معروفة، 

التسميات  ان  وأعتقد  كويتيون،  باعة  يوجد  وال  الصيد، 

الـــكـــويـــتـــيـــة لـــألســـمـــاك ســـتـــضـــيـــع، كـــمـــا ضـــــاع غـــيـــرهـــا من 

الــلــهــجــة الــكــويــتــيــة، ومــن أســمــاء واألســمــاك الــجــيــدة التي 

تــعــتــبــر مـــن الـــدرجـــة األولـــــى: زبـــيـــدي – ســبــيــطــي، شــيــم – 

نـــقـــرور. وأما  بــيــاح – هـــامـــور – شــعــم –  مــيــد – صــبــور – 

شعري  فهي  للكويتيني،  بالنسبة  الثانية  الدرجة  أسماك 

والدرجة  – صـــافـــي  عـــنـــدق   – وحـــر   – نــويــبــي   – خـــبـــاط   –

– حاسوم،  الــحــمــام   – يميامه   – – شــمــاهــي  قــطــو  الــثــالــثــة: 


