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عزة الحدیدي 

ھواتف قدیمة عاشت سنوات في البیوت الكویتیة والدوائر الحكومیة



د ولو كان في أقصى لكل ھوایة بریقھا الخاص بالتأكید، وھاوي جمع التحف والمقتنیات النادرة یبحث عما یری

وقد اجتمع عشاق التراث في معرض ھواة جمع التراث والعمالت والوثائق الذي أقیم ضمن فعالیات . األرض

. للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في متحف الكویت الوطني 4مھرجان صیفي ثقافي 

بتحصیل معلومات أكثر عن تلك العملة، من كغیره من ھواة التمیز، فإن جامع العمالت یسعى للتفوق على اآلخرین 

حیث تاریخ إصدارھا، ومن الذي وّقع علیھا، ثم ینتقل لمرحلة البحث عما ھو غیر متداول نقدًا، وعندما یلملم 

شتات الكثیر من العمالت یتحین الفرص لعرضھا على المقربین منھ فرحًا مسرورًا بما أنجز، وتتفرع أغصان 

. صوب ما ھو أكثر قیمة شجرة اھتماماتھ المثمرة

ھوایة جمع العمالت الورقیة كان لھا نصیب في المعرض من خالل المشارك عبدالعزیز العتیبي المھتم بجمع 

وحتى 1961العمالت القدیمة من مختلف الدول في الثمانینیات، والسیما العملة الكویتیة بجمیع فئاتھا، ابتداًء من 



م اإلصدار صفر، ولدیھ رزم متعددة من العمالت التي تحمل رقم اإلصدار ، فقد جمع عمالت تحمل رق2009العام 

واحد، وبعض العمالت الكویتیة التي قدمت كمشروع ولم تعتمد من قبل البنك المركزي، ولم یتوقف عند ھذه 

في المجموعات، بل إنھ یمتلك العمالت الورقیة الكویتیة التي ألغیت بسبب أخطاء بالطباعة وتجارب التصامیم 

. إصدار عمالت صباح السالم وعبداهللا السالم

العتیبي أكد أنھ یعتز بعملة نادرة الوجود ال یوجد منھا سوى نسختین فقط، إحداھما یمتلكھا ھو شخصیا، وھذه 

. العملة ھي فئة الدنانیر الخمسة الذھبیة

اإلسالمیة، فقد تحدث عن بدایتھ في أما رائد العشني أحد المھتمین بالتراث والتاریخ خاصة فیما یتعلق بالعمالت 

بدأت جمع الطوابع وعمري عشر سنوات، ثم لفت نظري مقتنیات الوالدة من «: جمع المقتنیات النادرة قائال

العمالت المصریة من عصر السلطان حسین كامل والملك فؤاد والملك فاروق، وأخرى كان عمي یعود بھا من 

ي المسلسالت التاریخیة، فبدأت أجمع العمالت، وتخصصت في الخارج، وكانت تستوقفني عمالت تعرض ف

. »اإلسالمیة منھا والبیزنطیة والیونانیة واألختام الفرعونیة واألختام األسطوانیة من بالد الرافدین

الذي یطلق على ھذه الھوایة صحیح، ألنھا من الھوایات المكلفة جدا ) الملوك ھوایة(ویعتقد العشني أن لقب 

وتتطلب بحثًا دؤوبًا ووقتا كبیرا، كما أنھ ال یخفي ضعفھ أمام إغراء األحجار الكریمة، ولذلك جمع أحجارًا نادرة 

. انيكالیاقوت والعقیق والفیروز والمرجان والیسر والكھرب بأنواعھ، ومنھ البولندي واأللم

أما ھوایة جمع الوثائق القدیمة فإن الباحث جمال الرفاعي یعتبرھا مساھمة في حفظ تاریخ الكویت ذاتھ، فالوثائق 

بنظره لیست مجرد أوراق تحمل في طیاتھا بعض الكلمات فقط، ولكنھا تعد شاھدًا على زمن عاشھ رجال لیسوا 

لھا، ولھذا خصص وقتھ لھذه الھوایة، وقام بإعداد كتاب بیننا اآلن، نكتشف تعامالتھم وكیف كانت حیاتھم من خال

. وحصل على جائزة أفضل إصدار لنفس العام 2007تاریخ العملة الورقیة الكویتیة 

الرفاعي مھتم بتوثیق أحداث مرت بالكویت قدیما، خاصة أن فترة الغزو كانت من الفترات التي ساھمت بشكل كبیر 

الكویت، ویؤكد أنھ تمكن من الحصول على عدة وثائق ھامة، بدایة من وثائق في خروج العدید من الوثائق من 

، إلى بعض الوثائق التي تخص أمراء وحكام الكویت قدیما، منھا وثیقة صادرة 1880» العدسانیة«تملیك البیوت 

أحمد ، ووثیقة تخص الشیخ 1942من شركة كھرباء الكویت إلى حاكم الكویت الشیخ عبداهللا السالم الصباح 

. 1930الجابر الصباح، وھي عبارة عن فاتورة خیاط حسابھ عشر روبیات 

ومن أطرف المواقف التي صادفتھ ویرویھا الرفاعي حصولھ على وثیقة بالمصادفة، اشتراھا لیتضح لھ فیما بعد 

. أنھا تخص والد جده

ن وغاص في القدیم، من التراث أما حسن أشكناني، أصغر المشاركین في المعرض فقد درس التاریخ وعلم اإلنسا

إلى علم اآلثار الذي استھواه لطرح رسالة الدكتوراه، فقد بدأ ھوایتھ في سن السابعة مما ساعده على اقتناء معظم 

القطع التي تتعلق بالبیت الكویتي، وساھمت رحالتھ إلى البحرین والسعودیة وسوریة والصین في اقتناء بعض 

حین أھداه والد جده إلى جده بمناسبة  1938ندوق مبیت یرجع تاریخھ إلى سنة القطع القدیمة، ومن أھمھا ص

وأیضا  1932زفافھ وقد جلب ذلك الصندوق من الھند، إضافة إلى وثائق قدیمة كالجوازات التي أصدرت العام 

. رخصة مشروب الناملیت ودفتر للدراجات الھوائیة

یمة فإنھ یعتبر االھتمام بالتراث واآلثار من قبل األفراد دلیًال أما رضا العوضي الذي احترف جمع المقتنیات القد

. على تحضر الفرد وثقافتھ، فاقتناء ما ھو نادر وغریب یعتبر تمیزا بحد ذاتھ وفخرا لصاحبھ



العوضي الذي بدأ صغیرًا بتصویر كل ما یمر علیھ أو یجده أمامھ، راح فیما بعد یجمع مقتنیات أثریة باع بعضًا 

ومن بین مقتنیاتھ تسجیالت تلفزیونیة وأجھزة سینما وكامیرات فوتوغرافیة وسینمائیة . تحف الكویتمنھا لم

استخدمت في الحروب القدیمة، وأطقم من قواري الشاي الفخاریة، ومدافئ ودالء یمنیة ونجرانیة لصنع القھوة، 

یة الثانیة، وساعات وأجھزة رادیو من وفوانیس ألمانیة وأجھزة السلكیة لطیار ألماني استخدمت في الحرب العالم

، 1920أشكال وأحجام متنوعة، ومذیاع صنع خصیصا لملكة السوید، وآلة تسجیل تعمل على السلك صناعة العام 

وأشیاء أخرى من عبق الماضي تعطي صورة واضحة عن الجھود التي بذلھا للحصول على ھذه الكنوز التي ال 

تقدر بثمن


