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الكلمة: املكان متهيأ ويسير، وكنت أحدق مع محيي رمضان ابو شعبون وأنا 

ضرير، وإذا لم نحصل من الصيد شيئا انتقلنا إلى نقعة العثمان املشهورة 

املسورة بالصخور البحرية لصد األمواج، وفيها كانت السفن ترسو، وتصلح 

الزوارق، والتنظيف كان جاريا في حاالت الجزر. 

 أحج عن املوتى

وعندما سألته عن طبيعة عمله خــالل هــذه السنوات، قــال: من هو األعمى 

حقا؟ أهو ذاك الذي يرى وال يعرف، أم ذاك الذي ال يرى ويعرف؟ وكل ما أقوله 

ان األعمى هو من ال يعرف، فأنا ضرير ولكني قضيت ٩٠ عاما في املساجد 

والحسينيات أقرأ القرآن الكريم واألدعية، وفي التعازي واملآتم في الحسينيات 

قـــرأت اللطميات، وصــعــدت املـــآذن قضيت ســنــوات مــن عــمــري مــع سيد جواد 

يده  على  األحــاديــث  املشهور، حفظت  الكويتي  العالم  ـ  الله  رحمه  ـ  القزويني 

وأشــرحــهــا فــي مسجد املــزيــدي، الـــذي بني كما قــال اآلبـــاء فــي ١٣١٠هــــ املوافق 

 
َّ
أم ـ مــن  ـ رحمه الله  ـ الشيخ محمد املــزيــدي، وكــان  ـ املــرحــوم  ١٨٩٠، على نفقة 

العايد، وسيد علي  البداية، ثم من بعده سيد جــواد، وسيد زيــن  املصلني في 

سبر، وسيد صباح سيد علي شبر، ما زال يصلي بالناس.

ويضيف مال رجب: كنت اقيم اآلذان مع سيد زلزلة والحاج جعفر املسري، 

والشيخ حبيب املــزيــدي، وقــرأت األدعية في حسينية سيد علي املوسوي في 

حي الشرق، ما زالت قائمة، ومن األعمال التي مارستها في حياتي وأنا ضرير 

أبنائهم، ومن  أحــد  أكلف من  أن  بعد  املوتى  نيابة عن  أحــج  النيابي»،  «الحج 

شروط النائب: البلوغ، العقل، اإليمان، معرفته بأفعال الحج وأحكامه، وكنت 

أزور العتبات املقدسة، إنابة أيضا عن العجزة، والهرم، واملرضى.

وذكر املال أن املجتمع الكويتي لم يكن من قبل يعرف األســود واألبيض أو 

الطويل والقصير، مجتمع راعى البناء االجتماعي ليبقى سليما قويا، فكانت 

العقيدة سليمة من الضعف والخلل، وكان الفهم السليم الواعي العميق لدين 

ــي الــنــفــس وينظفها من 
ِّ
الــلــه، كـــان أحــدنــا مــع نفسه وإخـــوانـــه وجــيــرانــه يــصــف

أدرانها، وإذا جلسنا عالجنا القلب من أمراضه الباطنية، مجتمع كان يعرف 

فــال نعرف  أو مشينا  وإذا عملنا  الــشــر،  نــعــرف  ال  بالعمل،  واجــبــاتــه وملتزما 

لــم نعرف املحتاج من  الــلــه» هــو شعارنا،  البصير، فكان «توحيد  األعــمــى مــن 

الفتنة، وال صــالح للمجتمع، ونــحــن كلنا  أرى اآلن مــواضــع  غــيــره. ولــألســف، 

للكويت، نعمل وننورها باملحبة والرحمة والبناء، «وال إله إال الله» شعارنا، 

من هنا نبدأ اإلصالح، من هنا تتسلم القلوب ربها ووطنها، ولن نخطو خطوة 

إال ألجل الكويت.. من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر، فليحافظ على تراب هذه 

االرض، ال نريد حياة التمزق والتشتت، حياة العبث والضياع والذل واملهانة، 

فلنتفتح لبلدنا لتصفو األرض والسماء للكويت، 

ويتألأل النور في أفواهنا. 

سوق الحلوى

ومـــــن االعــــمــــال الـــتـــي مــــارســــهــــا، قــــــال: عملت 

مـــع اخــــي املـــرحـــوم عــبــدالــلــه فـــي ســــوق الحلوى 

الــخــضــرة والغربللي، ويضم  املــتــفــرع مــن ســوق 

عــــددًا مـــن الـــدكـــاكـــني مــعــظــمــهــا فـــي بــيــع الرهش 

والحلوى والزالبية، ونحن كنا نبيع «املعاطف» 

يلبسون  الكويتيون  كــان  (البوالطو)، 

اللون  الــدشــداشــة، ومــن  البالطو فــوق 

نــفــســه يـــقـــولـــون انــــه البــــس (غــــــاط) اي 

البدلة الكاملة، كنا نستورد من انكلترا، 

عبدالله  من  بالجملة  نشتري  واحيانًا 

للحكومة،  كانت  واملحالت  العيسى  بن 

وايجار محلنا «٥ روبــيــات» واول نكله 

(ربـــطـــة) اشــتــريــتــهــا بــروبــيــتــني وبعتها 

بــ ــ ١٥ روبــيــة، واتــذكــر الــحــلــوى الكويتية 

الــقــديــمــة الــتــي كــانــت تــصــدر، كــمــا كانت 

سفن السفر والغوص تأخذ معها كميات 

(للزهاب)  السفر  كبيرة، ويسمون حلوى 

املسافر  يأخذها  التي  الغذائية  املـــادة  اي 

معه لالكل او الهدائها.

هوشة كركيعان

وتحدث عن ليلتي الرابع عشر والخامس 

النصف من  ليلة  اي  عشر من شهر رمضان 

رمــضــان املـــبـــارك، فــقــال مــال رجـــب اشكناني: 

كانت اكياس القرقيعان تتدلى حول اعناقنا، 

واملنافسة بيننا حول الكمية التي نجمعها من 

املكسرات والحلويات، كنا نجتمع في (براحة 

عــبــاس) ونــســيــر بــني االحـــيـــاء ونــــردد اهازيج 

للضرب  نتعرض  وكنا  واناشيده،  يعان 
َ
رك

َ
الك

من اوالد فريج الصقر والبدر والخرافي، وايضًا 

كــنــا نــحــن نــتــعــرض لــهــم، حــتــى احــدهــم اراد ان 

يسرق الكيس من رقبتي النني اعمى فتمسكت 

بــه حــتــى انــقــذنــي اخـــوانـــي، وكـــان «ابـــو طبيلة» 

يشاركنا في جمع القرقيعان ومعه حماره.

وقال: ليالي الكركيعان ال تخلو من الهوشات 

بــااليــدي، ورمي  التشابك  الــى  (مــشــاجــرة) نصل 

الــــحــــجــــارة، واملـــعـــجـــالـــة عــــبــــارة عــــن خـــــرق نضع 

الــحــجــارة فــيــهــا ونــحــذفــهــا عــلــى الــفــريــق املضاد، 

وبعد ان كبرنا صرنا اخوة، ما يحب لنفسه يحب 

الخيه، واذا التقينا اآلن نتحدث عن الشطانة ايام 

زمــان، واصبح الخير للجميع، وهذه منزلة عالية 

مــا تعلمنا  الــلــه تعالى، وهـــذا  ودرجـــة سامية عند 

وتربينا عليه، وكما سمعنا «واني السمع بالغيث 

قــد اصــاب بلدا مــن بــالد املسلمني فــأفــرح ومــالــي به 

سائمة».

في مستهل لقائنا مع رجب علي محمد قاسم أشكناني قال: غاب بصري 

وعميت عيناي فاختفى كل شيء امامي، لكن البصيرة اشرقت ولم اكن عمي 

القلب (اي: جاهل).

وتعالى  الله سبحانه  ولكن  ســنــوات،   ٥ عمري  وكــان  الجوهرتني  فقدت 

عــوضــنــي بـــتـــالوة الـــقـــرآن مــنــذ الــصــغــر، واملــــدائــــح الــنــبــويــة، والــــنــــواح على 

الــى الفقراء وأكــثــرت من الصالة  اهــل البيت. منذ صغري احببت االحــســان 

والــصــيــام، حفظت جــزء ٣٠ مــن الــقــرآن الكريم (جــزء عــم) على يــد مــال وهب 

وعــمــري ٧ ســنــوات، وعــرفــت كيف أســلــك الــطــريــق بفضل الــلــه تــعــالــى، حتى 

اشتهرت بــ «مال رجب».

قسط الدراسة شهريا نصف روبية

وقــال مال رجــب: ٩٨ سنة قضيتها أعمى درســت عند مال وهــب، وختمت 

القرآن الكريم عند املال محمد عبدالله آتش الذي ولد عام ١٨٨٥م، مدرسته 

كانت بمنطقة امليدان، وانتقل الى الشرق بجانب مسجد شعبان ١٩٥٠، وقد 

كان اهالينا يدفعون له نصف روبية شهريا، والدراسة على فترتني صباحا 

ومساء، ومن التالميذ الذين درسوا معي: سلمان االنصاري، علي منصور 

اشــكــنــانــي، واسماعيل  احــمــد بهمن واخـــوانـــه، عبدالحسني رضــا  املــزيــدي، 

الـــجـــزاف، وقــاســم خــضــيــر، ومــحــمــد الــيــتــيــم، وعــلــى مــا اذكـــر كــانــت املدرسة 

بالقرب من حضرة الروضان، اذهب اليها سيرا على قدمّي من الحي القبلي 

راحة عباس الى املدرسة بني السكيك وبيدي خيزرانة كانت دليلي، وكان 
ُ
ب

احد االوالد يكتب لي ما يدّرسه املعلم (املال)، وفي البيت احفظه بمساعدة 

اخواني.

النظامي، وبذلت  التعليم  فــكــرة  ظــهــرت  تقريبًا  عــام ١٩١٠  فــي   واضــــاف: 

الــوفــاء والنبل والشرف  الجهود مــن اجــل انــجــاح املــدرســة النظامية، وهــذا 

صفات الرجال الذين اهتموا بالتعليم، وعرفوا ان العلم نور الله، ال يهتدي 

اليه اال املوفق السعيد، اساتذتنا سادة الدنيا، هم عرفوا قدر العلم فصانوه، 

فرفعهم الله الى اعلى منزلة.

قدم  الــذي  الخرافي  الدكتور عبداملحسن عبدالله  اشكر  وقــال مال رجــب: 

 فــي كــتــاب «مـــربـــون مــن بــلــدي» وهــــذا دلــيــل الوفاء 
ٍ

حــوالــي ثــالثــمــائــة مــــرب

واالحترام لالولني وحبه لبلده.

استقرينا ببراحة عباس

وعن االصول قال: جدي خرج من اشكنان بسبب الجفاف، وفي عام ١٩٠١ 

الــى بوشهر والبحرين واستقر فــي تلك السنة في  خــرج مــن جــزيــرة لنجة 

بــراحــة عــبــاس، تلك الــبــراحــة الــواســعــة التي فيها ذكــريــات اآلبـــاء واالجداد، 

«من  نقول  وكنا  للعبهم،  مكانًا  يتخذونها  االوالد  كــان  لنفوسنا،  ومحببة 

عباس  الــى  وتنسب  وبراحتنا مشهورة  الــبــراحــة»،  والــوعــد  تمشى  تعشى 

يــقــال، صاحب  كما  والــى عباس علي  الــوحــيــدة،  البقالة  خورشيد صاحب 

اللواري التي تنقل الحجاج، وصاحب البركة املشهورة، براحة معروفة مع 

ــ املــاص، براحة حمود  عدد من البرايح في الكويت اشهرها: براحة مبارك 

الناصر ــ السبعان ــ الدبوس ــ الشيوخ.

ابو  ــــ اوالد  النامي  فــأذكــر منهم: عبدالله  بــراحــة عباس  امــا جيراننا فــي 

شعبونـ ـ الحميضيـ ـ الخرافيـ ـ البدر، وشاوينا شاوي «مزيد» وبالقرب منا 

مسجد املهارة الذي اسسه علي بن حمد، وبناه صنكور املهري سنة ١٣١٨هـ، 

النامي  تقريبا عــام ١٩٠١م، ودائــــرة االوقــــاف جــددتــه عــام ١٩٥٠، وحــضــرة 

التي تتجمع فيها السيول واالمطار، وفي كل حي في الكويت هناك حضر 

كثيرة، وفي فريجنا ياخور (جاخور) الحميضي ارض محوطة كانت تتخذ 

حطيرة للحيوانات واللفظة فارسية «آخور»، والتاريخ يذكر آلل الحميضي 

هدمت  الذين  املتضررين  ادخــلــوا  الهدامة،  سنة  خاصة  الجليلة  خدماتهم 

بيوتهم في هذا الجاخور بعد تنظيفه واعداده للسكن، ونحن سكنا حوطة 

عبدالعزيز العنجري، وفيها غرفتان بعد ان هدمت االمطار بيتنا.

يــضــيــف املـــال رجــــب: جـــدي تــوفــي عـــام ١٩٠٢ دفـــن فـــي املــقــبــرة العتيجة 

(القديمة) داخل دروازة العبدالرزاق القريبة من الصوابر بني شارع مبارك 

الكبير واحمد الجابر. 

 وعن سكنه الثاني بعد براحة عباس قال مال رجب:

الى  التسمية نسبة  جـــاءت  الــصــالــحــيــة،  فــريــج  فــي  القبلة  جــنــوب  سكنا 

املرحوم الحاج مال صالح، الذي أسس مسجدا في تلك املنطقة عام ١٩١٩، 

واملرحوم مال صالح كان سكرتير حكومة الكويت منذ حكم الشيخ مبارك 

الــصــبــاح. وكــنــا نسميه «رئــيــس الــكــتــاب» حتى 

سنة ١٩٤١.

كيفان.. واألوبئة

وذكر املال موقع سكنه الثالث «كيفان» منطقة 

كانت غنية في املاضي بآبار املياه للشرب، وكان 

ماؤها اعذب من ماءالشامية والعديلية، وفيها 

تـــكـــوف مــــن الــــرمــــال عـــلـــى شـــكـــل تـــــالل صغيرة، 

وجـــاءت الكلمة بــكــوفــان فــقــالــوا: كــيــفــان، وقالوا 

مــن شربه  يكيف  كيفان  مــاء  ان  عنها 

لحالوته وعذوبته.

وعن األوبئة تحدث، فقال:

كــان األهــالــي معرضني فــي املاضي 

الــــى مـــا يــشــبــه الـــفـــنـــاء بــســبــب انتشار 

يــــقــــاوم بصرف  كـــــان ال  الـــــــذي  الـــــوبـــــاء 

اللقاء.

اضــاف مال رجــب: ما كنا نسمعه من 

االجداد ان ديرتنا تعرضت الى الطاعون 

البصرة،  قـــدم مــن  الـــذي  الخطير  املـــرض 

وطاعون آخر تعرضنا له في عام ١٨٣١ 

فتك بأهل العراق والكويت، وعرفت السنة 

بـ»سنة الطاعون».

وكـــمـــا ذكـــــر لــــي والـــــــدي رحـــمـــه الـــلـــه ان 

الـــــــدواب بــقــيــت ســائــبــة لــيــس عــنــدهــا من 

اكثرها،  مـــــات  حـــتـــى  ويــســقــيــهــا  يــعــلــفــهــا 

وهناك شاعر مشهور هو محمد بن لعبون 

الطاعون،  بهذا  الكويت  في  توفي  الوايلي 

وبالدعوات الى الله تعالى رفعت عنهم هذه 

النازلة الفظيعة حتى توقفت االصابات.

وذكر املال الكوليرا والجدري واالنفلونزا 

كــان عمري  الرحمة  عــام ١٩١٨ عــرفــت بسنة 

١٣ ســنــة، قـــدرت عـــدد الــوفــيــات بــأربــعــة آالف 

شــخــص، واســتــمــر املـــرض حــوالــي ٣٠ يوما، 

والـــجـــدري اصــابــنــا عـــام ١٩٣٢ عــلــى مـــدى ٢٧ 

سنة كان في فصل الصيف، وضحاياه بلغوا 

حوالي ثالثة آالف وفاة، اوبئة كثيرة تعرضنا 

لها منها: السل الذي سميناه «ضيق» وامراض 

العيون الرمد الحبيبي والترخوما وكانت من 

واختي  انا  البصر،  لفقدان  الرئيسية  االسباب 

نساء فقدنا البصر بهذا املرض عام ١٩١١، وفي 

الــى امراض  الكويت ايضا  عــام ١٩١٦ تعرضت 

العيون ايضا، وبسبب وجود املحجر الصحي 

واالرســالــيــة االمــيــركــيــة عــولــج الــكــثــيــرون، ولكن 

عــام ١٩١٨، واعــيــد فتحه  فــي  اغــلــق املستوصف 

في ١٩٢١، وكان االطباء يزورون املنازل، كل هذه 

املعلومات التي سمعتها من االولــني كنت اطلب 

مــن اخــوانــي وابــنــائــي واصــدقــائــي ان يسجلوها 

للمستقبل. 

 ١٩١١ عــام  البصر  فقدت   >
ســـنـــة الــــرمــــد الــحــبــيــبــي

•  .. مع أوالده •  مال رجب علي أشكناني

 •
  جواز سفره عام ١٩٤٧

• .. ومع أصدقائه

ٌ
ومــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــا كـــــــــــــالـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــس مــــــــــــــنــــــــــــــك مــــــــــــــضــــــــــــــيء

ُ
ــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراء أســـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه ل

لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة املـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــلــــــــــديــــــــــن

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور بـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــه وازدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

يــــــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــامـــــــــــــــــت بــــــــــــــوضــــــــــــــعــــــــــــــه ابـــــــــــــــــنـــــــــــــــــة وهــــــــــــــب

مــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــخـــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــم تــــــــــــنــــــــــــلــــــــــــه الــــــــــــنــــــــــــســــــــــــاء

وأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــأفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل مــــــــــمــــــــــا

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــذراء حـــــــــــــــمـــــــــــــــلـــــــــــــــت قــــــــــــــــــبــ

مـــــــــــــــولـــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــنــــــــــــه فــــــــــــــــــي طـــــــــــــــالـــــــــــــــع الــــــــكــــــــفــــــــر

وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــم ووبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

قـــــــد ان  الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــواتـــــــــــــــــف  بــــــــــــــــشــــــــــــــــرى  وتــــــــــــــــــــــوالــــــــــــــــــــــت 

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــصـــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــى وحـــــــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــاء

وكنت أسمع الترديد عقب كل مقطع يردد القارئ 

عـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــكــــــــــــــــريــــــــــــــــم 

بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرف شـــــــــــــــــــــــــــذى مــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــالة وتـــــــــســـــــــلـــــــــيـــــــــم

(اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه).

البحر يمتد في  وتحدثنا عن «اليسرة» وهــي طريق صخري على ساحل 

املياه حوالي ٣٠٠م موقعه بجانب الوطية في الحي القبلي، وعندما تبشر مياه 

البحر مع ظاهرة الجزر تشاهد قاع البحر، فيظهر الطريق الصخري «اليسرة»، 

اثناء ذلك يرتاده الناس قديما للسباحة أو السهر في الليالي املقمرة، واليسرة 

الفترة بغسل  هــذه  والــنــســاء يستغللن  الــقــار  وبنيد  الشرقي  الحي  فــي  كانت 

مالبسهن ال بصفة دائمة، 

قــال عن  القبلية  والــيــســرة 

موقعها املال رجب: دخلت 

فـــي الــتــنــظــيــم غــــرب فندق 

مكان  واليسرة  شيراتون، 

املعسور  ضــــــد  مــــيــــســــور 

تعني  وأيـــــضـــــا  الــــضــــيــــق، 

أذهب إلى املدرسة ودليلي خيزرانة

أحد رفاقي يكتب الدرس فأحفظه في البيت بمساعدة إخواني

سكنت كيفان ذات املاء العذب وتكوف 
الرمال فيها أطلق عليها هذا االسم

الجفاف أخرجنا من اشكنان إلى بو شهر
والبحرين ثم براحة عباس في الكويت عام ١٩٠١

٩٠ سنة قضيتها بني املساجد والحسينيات  في قراءة القرآن الكريم واألدعية

 مالد

وتحدث عن حفل زواجه بطريقة األدعية والتواشيح حفلة تسمى «مالد» 

أو «مــوجــب» يــقــام فيها الــذكــر وبــعــض مــن اآليـــات القرآنية واملــديــح للنبي 

محمد (صلى الله عليه وسلم)، واملالد أنواع منه: القيام، والختم، والقادري، 

والنكازي.

قــال: أتذكر بعض األبيات في ليلة زفافي سنة ١٣٦٩ه   واملهر كان ١٠٠٠ 

روبية:

الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــزار غــــــــــــــــنــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــا  دوام  صــــــــــــــــــــــــــــــــالة 

عـــــــــــــلـــــــــــــى طـــــــــــــيـــــــــــــب الـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــر عــــــــــــــــالــــــــــــــــي الـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــار

بـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج مـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــر

وزار عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي 

حــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــاســــــــــــــم لـــــــــيـــــــــلـــــــــى الـــــــــــــــحـــــــــــــــويـــــــــــــــدي وســــــــــــــــار

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــجـــــــــــــســـــــــــــم والـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــب نـــــــــــــار

ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــادى الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــداة الــــــــــــــرحــــــــــــــيــــــــــــــل الــــــــــرحــــــــــيــــــــــل

ـــــــــقـــــــــفـــــــــار فـــــــــــســـــــــــرنـــــــــــا عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــــــــــبــــــــــــــــدن نــــــــــــــطــــــــــــــوي ال

فــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــجــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا لـــــــــــنـــــــــــا

عـــــــــــــلـــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــاب لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــى خــــــــــلــــــــــعــــــــــنــــــــــا الــــــــــــــــعــــــــــــــــذار

فــــــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــابـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل واإلنـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــنــ

وقـــال مــال رجـــب: لكي أذكـــر أبــنــائــي بــاألنــاشــيــد الــتــي كنا نــرددهــا دائمًا، 

أتمنى  وكــم  األنبياء ونحن صــغــار،  وتــذكــر بخاتم  بالدين،  تقوينا  وكــانــت 

«املالد»  هـــــذا  يــحــفــظ  أن 

املـــدح واإلطراء  الـــذي فيه 

لــحــبــيــبــنــا مــحــمــد (صلى 

الله عليه وسلم):

كنت أحدق وأنا ضرير
وعملت مع أخي في بيع املعاطف 

في سوق الحلوى

●● الرعيل األول في الكويت تخضرموا فترتي ما قبل النفط وما بعده، فقاسوا مر االثنتني وذاقوا 

الــى ان حققوا الطموح او بعضا منه، ومهما  حالوتهما، عملوا وجــاهــدوا وتــدرجــوا، رجــاال ونساء، 

«القبس»  الخوالي،  االيــام  الــى  الحنني  قاسما مشتركا يجمعهم هو  فــان  اختلفت مهنهم وظروفهم، 

شاركت عددا من هؤالء االفاضل والفاضالت في هذه االستكانة ●●

أجرى الحوار: جاسم عباس

ليالي الكركيعان مكسرات 
وحلويات.. وهوشات لكن مجتمعنا 

كان قويا وسليمًا ال يعرف الشر

ر

كك

وو

اامل

عع

االكلك

منمن

ككــنن

ييسس

ببــهه

يشيشاا

وو

(م(مــــشش

الالــــححــ

الــحــج

وبوبعد

الالالخيخيهه

ززمــااان،ن،ن،

ودرجــ

وتربين

قــد اص

سائمة
 •

  جواز سفره عام ١٩٤٧

ووالالحح فـفــاـان،ن، و وقاقالولو ا 

ه ه 

ي ي 

ارر 

ف ف 

منن 

وونن 

صصرةرة،، 

١٨١٨٣٣

سنسنةة 

للـــــهـه اان ن 

م من ن  اـا ـ

ثرثرهاها، ، 

ععبوبونن 

اعاعونون، ، 

ههمم هذهذهه 

ات.ت.

نفنفلولونزنزا ا 

 ع عمرمري ي 

ععــة ة آالآالف ف 

٣٣ يويوماما،، 

٢٧٢ ممـــــدـدى ى 

ااهه بلبلغوغوا ا 

تتعرعرضنضناا 

 و وامامراراضض 

ووكاانتنت م من ن 

واواختختيي  ن ا 

١٩١،، وفوفي ي  ١

امامراراض ض  ىى 

ججر ر الالصحصحيي 

ورون، ولكن

ف فتحتحه ععــــييــد

ززل،ل، ك كل ل هذهذه ه 

 كنت اطلب 

ن يسجلوها 

• .. ومع أصدقائه


