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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

عبدالرحمن تقي العوضي

ولد بفريج المطبة في منطقة الشرق 

ُول��د ضيفنا اليوم عبدالرحمن حجي تقي العوضي بفريج املطبة في 
زمن لم يكن هناك توثيق للمواليد والتحق مبدرس��ة مال بالل وحفظ 
القرآن الكرمي كامال لكن والده منعه من إكمال دراس��ته حتى يعمل 
معه بتجارة األقمش��ة التي تأثرت كثيرا بتوقف احلرب العاملية 
ما أدى إلى تكبد والده خسائر كبيرة بسبب انخفاض األسعار 
ول��م مير وق��ت طويل حتى توفي الوال��د وكان ذلك بعد وفاة 

الشيخ أحمد اجلابر بأسبوع. 
يحدثن��ا ضيفنا في ه��ذا اللقاء عن مش��وار حياته بدءا من 
نشأته باملطبة وسبب تس��ميتها بهذا االسم وكيف كانت احلياة 
عندئذ فيصف لنا البيت القدمي الذي كانوا يس��كنون فيه وكيف 
كان��ت حجراته وأعمدته والبركة الت��ي كان يتجمع فيها ماء 
املطر وطحن النس��اء للقمح وغس��لهن املالبس في البحر. 
كما يتطرق لعودته للدراس��ة باملدرس��ة الشرقية وتفوقه 
وكيف ان توقف راتب دائ��رة األيتام جعله يترك التعليم 
ثانية ويطرق أبواب العمل، ليبدأ شغله في دائرة الكهرباء 
وكي��ف تطور العمل واقتراحه باقتط��اع املبالغ املتأخرة 
عل��ى املوظفني من رواتبهم ومكافأت��ه على هذا االقتراح 

وكذلك حصوله على دورات في عمله وكيف طور ذلك من أدائه. 
يسرد ضيفنا كذلك ذكرياته عن الغزو العراقي الغاشم للكويت وكيف كانت 
تلك الفترة سبعة شهور من الظلم والطغيان وكيف وقف الكويتيون يدا واحدة 
في مواجه��ة املعتدي كما يحكي مواقف توضح فظائ��ع اجليش العراقي التي 
ارتكبها في حق الكويتيني وكيف ان هذا احلدث نقطة س��وداء في جبني األمة، 
ومن حديث عن جرح أصاب جسد الوطن ينتقل ضيفنا إلى احلديث عن األبناء 
أمل الوطن ومستقبله وكيف عوض فيهم ما لم يتمكن من حتصيله من التعليم 

واالرتقاء في مستويات العلم إلى أعلى الدرجات. 
يتطرق احلاج عبدالرحمن العوض��ي كذلك إلى حصوله على رخصة قيادة 
الس��يارات وتفاصيل ذلك وشرائه لسيارة اوس��ن عام 56 ثم سيارة فولكس 
عام 59 وكيف انزلق بها في البر بس��بب املطر، ثم يش��ير الى دور املرأة في 
املجتم��ع الكويتي ف��ي املاضي وأهميتها في املن��زل واملجتمع، ويختم حديثه 
بالكالم عن ابنته النائبة د.أس��يل العوضي ويس��رد لنا بع��ض املعلومات عن 
مش��وارها قبل وبعد جناحها في انتخابات مجلس األمة وكيف كان ترش��حها 

بعد مشاورة العائلة.
كل ه��ذا وغيره نقرؤه في حديث ضيفنا احلاج عبدالرحمن العوضي، فإلى 

التفاصيل:

ذلك للحديث عن عمل����ه خارج مجال التجارة 
فيقول: التحق����ت بدائرة الكهرباء وكان العمل 
من السهولة بأن يحصل عليه املواطن وشيخان 
الفارسي هو الذي ساعدني وارسل معي عثمان 
اجليران ودخلنا على محمد احلناوي وقبلت 
بوظيفة محصل بالكهرباء وباشرت العمل من 

أول يوم قبول.
وكنت اتسلم املبالغ من البيوت واستخدمت 
الدراجة في تنقلي من مكان آلخر وكان سعرها 
15 روبية وكانت املنطقة التي أتسلم واحصل 
املبالغ فيها منطقة البلوش وكانوا يشتغلون في 
الكهرباء وكانوا يتأخرون في الدفع ألي سبب مثل 
فقراء وأيتام وفي كل شهر تعتبر بواقي شهرية 
محسوبة علّي وتخصم من راتبي فاقترحت على 
املس����ؤولني باقتراح لتسديد وحتصيل املبالغ 
من املتأخرين فقلت كل واحد يعمل بالكهرباء 
وعلي����ه متأخر في التس����ديد نقطع املبلغ من 
راتبه وكنت اجلس عند الصندوق وكل واحد 
نقطع منه املتأخر وبعد فترة انتهى املتأخر على 

املطلوبني واعطوني مكافأة راتب شهر.
ويضيف: كنا كل س����نة نعق����د دورة ومن 
محصل التحقت بالدورة وكانت ترتيبي كاتب 
س����جل وهو عندك محصلني وتشرف عليهم 
مع قراء العداد شهريا يقرأون العداد )امليتر( 
ويسجلون بالدفتر ونحن الكتبة نعمل قوائم 
ونعمل فواتير من والى وهكذا احملصل يعرف 
البيوت ويستوفي من كل بيت حسب الفاتورة 
ومما اذكر اني نسيت مبلغا من املال داخل الكيس 
على الدراجة ورجعت ووجدتها في مكانها وبعد 
4 سنوات نقلت الى شؤون املوظفني في دائرة 
الكهرباء واملاء وعين����ت على ملفات املوظفني 
وعينت رئيس ش����عبة وبعد ذلك رئيس قسم 
وبعد سنوات مساعد مراقب وبعد ذلك مراقبا 
لشؤون العاملني واملدير محمود باقر ومراقب 
ش����ؤون املوظفني كان يعني من الديوان على 
املوظفني ويتغير بني فترة وأخرى وبعد ذلك مت 
تقسيم املراقبة الى دائرة الوظائف واخلدمات 
الفنية املساعدة واملعاونة، وعينت مديرا على 
هذه االدارة وذلك عام 1981 وكان راتبي بالعملة 
الروبية تقريبا 700 روبية واضافي وحتولت 
الى الدينار كل 100 روبية تس����اوي 7 دنانير 
ونصف الدينار وكان يساعدني املرحوم ندى 
العتيبي طلبته من قسم التحصيل الى ادارتي 
أسبوعيا اتسلم كشوفات عن املوظفني خارج 
الوزارة ونعمل على خصم الغائبني، وبدأ ندى 
العتيبي العمل بتنظيم امللفات وخاصة املؤشر 
أمام اسمه بالغياب وبتوقيعه باحلضور، وكل 
موظف لديه أفكار ونش����اط ف����ي العمل أطلب 
نقله الى إدارتي حتى نظمت االدارة وكان من 
السهل أن تطلب نقل موظف من ادارة الى اخرى، 
وكان سالم اخلرقاوي مسؤول قسم التحصيل 
وجاسم النجادة هو مدير االدارة فطلبت نقل 

الكويت فيقول: اذكر يوم وفاة املرحوم الشيخ 
أحمد اجلابر كنا رايحني الى الس����وق وسمع 
الوالد بوفاة األمير فرجع الى البيت ولم يكمل 
طريقه وفي ذلك اليوم اغلقت جميع احملالت في 
الكويت أبوابها وبقي السوق خاليا من الناس 
واجلميع ذهب الى املقبرة لتش����ييع املرحوم 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح، الذي توفي يوم 
1950/1/29، وبعدها توف����ي الوالد رحمه اهلل، 
وبعد ذلك ذهبت الى ش����يخان الفارسي وقلت 
له اريد ان أكمل تعليمي مثل األوالد فبعث معي 
عثمان اجليران وذهبنا الى املدرسة الشرقية 
وكان ناظرها االستاذ أحمد السقاف وُقبلت فيها 
طالبا، وكان أحمد السقاف شديدا ومحبا لعمله 
واذا وقف في الساحة اجلميع يخافه ويهابه من 
قوة شخصيته وكان يقف في الطابور ونعزف 

املوسيقى ونردد نشيد الصباح:
موطني موطني
اجلالل واجلمال
واألهلة والكمال

في عالك في عالك
هل أراك هل أراك

ساملا منعما وغالبا مكرما
في عالك تبلغ السما

موطني موطني
هذا النشيد للشاعر ابراهيم طوقان والتحقت 
بفريق الكشافة وكنت اضرب على الطبل الكبير 
وآخر يعزف البوق.. واملالبس لون خاكي وكان 
االستاذ عبداملجيد محمد مشرف الكشافة والفريق 
اخلاص وكان الطلبة ممتازين في الرياضة وكانت 
األندية الرياضي����ة تأخذ الالعبني من املدارس 
ملمارسة كرة السلة وكرة الطائرة والقدم، وكان 
الطلبة يلعبون القدم في الساحات وبعض األهالي 
ما كانوا يشجعون األوالد على اللعب يريدون 
الدراسة والتعليم خوفا من ان الرياضة تشغلهم 
عن التعليم، وقد كان هناك تنافس بالدراس����ة 
بني أبناء الفريج وأبناء العائلة وقد شاركت في 
أحد معسكرات الكشافة في الفنيطيس وذلك 
عام 1954، وبعد ذلك تركت الدراسة مع العلم 
ان ترتيب����ي كان األول أو الثاني بالتنافس مع 
عبدالعزي����ز عبدالرحيم العوضي وكما ذكرت 
بع����د وفاة الوالد وضعت دائ����رة األيتام يدها 
على أمالك الوالد وأحد املسؤولني حضر عندنا 
في البيت وقال خذوا البيت وهذا ميراثكم من 
والدك واخوانكم لهم ميراثهم، واألموال النقدية 
الخواني وبالفعل صار البيت لنا وكل ش����هر 
يعطوننا 150 روبية وفي عام 1955 بعد نهاية 
االمتحانات ذهبت الى دائرة األيتام اتسلم املعاش 
)الراتب( فأخبرني املسؤول بأنه آخر راتب لكم، 
هذا من أسباب خروجي من املدرسة فاشتغلت 

تعويضا عن راتب »األيتام«.

أول عمل

يتح����ول ضيفنا عبدالرحمن العوضي بعد 

الوالد مدرس����ة مال بالل التي كانت في منطقة 
املطبة وكان هو الذي يوصلني الى املدرس����ة 
وقرأت القرآن الكرمي على القراء، وختمت القرآن 
الكرمي والوالد أقام حف����ل ختم القرآن الكرمي 
)الزفة( ولبست البشت وبيد السيف واألوالد 
ميشون معي نسميها زفة ختم القرآن ونردد 

ونقول التحميدة
احلمد هلل الذي هدانا.. آمني

للدين والقرآن اجتبانا.. آمني
نحمده وحقه ان ُيحمدا.. آمني

له الليالي والزمان سرمدا.. آمني
هذا الولد قد قرأ وقد كتبا.. آمني

والى آخ����ر التحميدة، وحصلت على مبلغ 
من املال أخذه مال بالل بدال من األجرة واضافة 
للخميس����ية، واذكر ان أحد األوالد كان يحمل 
صيني����ة فيها مخل����ط أو يق����ال قناطي وهو 
املكسرات، وبعد ذلك الوالد منعني من الدراسة 
وقال تذهب الى الدكان، واذكر ان مال بالل كان 
يرس����لنا الى السوق نش����تري اجلت لألغنام 
ونرجع الى املدرسة، وكان يقرأ على املرضى، 
املهم كنت اذهب معه الى الدكان وكان يقصد ان 
أتعلم فنون وطريقة البيع والشراء، ينتقل بعد 
ذلك ضيفنا الى الكالم عن يوم مهم في تاريخ 

على رأسهن ويذهنب الى البحر لغسل املالبس 
واملضرابة والطني األبيض هو الصابون، ومرة 
واحدة ذهبت مع الوالدة وكان هناك جرح برأسي 
ونظفته مباء البحر والقالليف يكلفتون السفن 
بالفتيلة بالصل وهو زيت احلوت والنوره من 

الهند للشونة.
ويضيف احلاج عبدالرحمن العوضي: أدركت 
عبداهلل العوضي وهو تاجر قدمي والدته ووالدة 
والدي أخوات )جدتي( وهو رجل عصامي كان 
دائما يشتري أراضي وبيوتا كلما توفر عنده 
مبلغ من املال، حتى وفاته ومما اذكر انه اشترى 
حوطة كبيرة بالش����رق أبراج العوضي حاليا 
دفع فيها 60 ألف روبية زيادة على غيره، وكان 
يبيع أصوافا وأقمش����ة أحسن من غيره وكان 

عنده فكر جتاري.
واذكر عندما كنت طف����ال صغيرا في بيت 
الوالد وفي منطق����ة املطبة كنا نلعب بالفريج 
األلعاب الشعبية وما كنت اذهب الى البحر ألن 

الوالد كان مينعني.

التعليم

ينتقل بعد ذلك احلاج عبدالرحمن العوضي 
للحديث عن حصته من التعليم فيقول: أدخلني 

الطاقة ب�150 روبية ولكن توقف احلرب العاملية 
تسبب في انخفاض األسعار وصارت الطاقة ب� 
60 روبية فخسر، والوالد ترك الفردة ومجموعها 
فردات ربطة تشمل مجموعة من الطوايق، وقد 
باع بيته القدمي وكان مؤجرا على والد مبارك 
الهدهود وكانت األقمشة باملخزن واذكر بعدما 
وصل عمري 10 سنوات شاهدت تلك األقمشة 
قد تلفت، وبقيت األقمش����ة حتى وفاته وكان 

أخي محمد يشتغل باألحمدي.

وفاة الوالد

ثم ينتقل ضيفنا احلاج عبدالرحمن العوضي 
للحديث عن واحد من أصعب املواقف في حياته 
أال وه����و وفاة والده فيقول: في يوم من األيام 
خرج����ت مع الوالد كالع����ادة حيث كان يذهب 
الى السوق ويشتري السمك واللحم والعيش 
واخلضار ووضعنا جميع املش����تريات داخل 
»الچنبيلة« على شكل الزبيل وحملت اخلضار 
وخرجنا من السوق ورجعت الى البيت وأعطيت 
اخلض����ار للوالدة وعدت الى ال����دكان كالعادة 
اليومية، وكان الدكان خلفه حوش يخزن فيه 
األقمشة أثناء توجهنا الى السوق مررنا على 
محل العطار واش����ترى منه قطع����ة ُمّرة دواء 
ش����عبي ووضعها في فمه، ودخل البيت خلف 
الدكان وجلست في الدكان أنتظر الوالد وطال 
االنتظار فتوجهت الى أصحاب الدكاكني املجاورة 
ل����دكان الوالد وقبل ذلك دخل����ت الى احلوش 
وشاهدت عقاله ساقطا على األقمشة، أخبرت 
أصحاب احملالت وهم عبداهلل العوضي واسماعيل 
العوضي وغلوم التنديل ويوسف باقر وقلت 
لهم ان الوالد داخل احلوش خلف الدكان ووجدوا 
الوال����د على األرض وكان يلبس الدقلة وقالوا 
خذوا الولد الى البيت وكان عبدالرحيم عقيل 
العوضي عنده سيارة وهو الوحيد بني أصحاب 
احملالت وصلت الى البيت وأبلغت الوالدة مبا 
حصل للوالد، والرجال نقلوا الوالد الى املقبرة 
وبعدما غسل وكفن دفن في املقبرة وكانت وفاته 
بعد وفاة املرحوم الشيخ أحمد اجلابر بأسبوع 
وكان والدي يضع على رأس����ه عقال الشطفة، 
وبعد ذلك دائرة األيتام وضعت يدها على أمالك 
الوالد وباعوا الدكان والبيت، جيراننا كانوا من 
القالليف وغيرهم ونحن نتمنى ان كل ش����يء 

يعود ملا كانت عليه األمور في السابق.
ويس����تطرد ضيفنا فيق����ول: البيت القدمي 
ش����اهدته وكان الوالد رحمه اهلل قد بنى فيه 
بركة ويضع الش����تري أيام املطر وينزل املاء 
بداخل البركة واذكر ان البيت الثاني الذي بني 
من الصخور أيضا كان فيه بركة وجليب ماء 
للغسيل والسباحة واملاء احللو العذب للشرب 
وكان عندنا أغنام الوالدة حتلبها من الصباح 
وتعمل احلليب واخلبز للوالد، خبز الرقاق على 
التاوة ونطحن القمح ونطبخ العيش واملرق 
وشاهدت النس����اء يحملن البقشة من املالبس 

يبدأ ضيفنا عبدالرحمن حجي تقي عبداهلل 
العوضي حديث الذكريات وكالمه عن املاضي 
بالتطرق الى وقت ومكان مولده وكيف كانت 
الظروف في تلك الفترة فيقول: ولدت في الكويت 
بالش����رق بفريج املطبة وفي ذلك الزمن كان ال 
يوجد توثيق للمواليد، مبعنى ال يوجد تسجيل 
لتاريخ مي����الد الطفل، كانت املطبة حيا كبيرا 
فيه مجموع����ة من البيوت العربية املبنية من 
الطني، وعرفت املطبة بهذا االسم نسبة جلزء 
متبق من السور األول وكان األوالد بذلك الوقت 
يصعدون الى ذلك اجلزء ويطبون )أي ينزلون 
على األرض( وقيل مطبة فعرف املكان باملطبة 
وعرفت املنطقة بهذا االسم واليزال سكان تلك 
املنطقة يذكرون االس����م، ومع مرور السنوات 

فتحت فيها دكاكني.
والوال����د عندما بنى بيت����ه اجلديد بدال من 
القدمي عرف ببيت »ابوغرفة« ألنه بنى بالسطح 
غرفة واح����دة وفيها )باقدير( مكيف هواء من 
البناء حسب الطريقة القدمية، كانت احلجرة 
بالطابق األرضي والغرفة ُتبنى على الس����طح 
الناس تعجبوا مما بها، وكانت املساحة 500 متر 
ومرازمي السطح تطل على املقبرة لكيال ينزل 
املاء داخل احلوش، واملثل الشعبي يقول »ابوك 
في البيت وحليته في السكة« يعني املرزام الذي 
كان يصنع من اخلشب. وأما الباقدير ففتحة من 

السطح يدخل منها الهواء الى الغرفة.
ويكمل احلاج عبدالرحمن العوضي حديثه 
بال����كالم عن بيت الوالد قائال: بيت الوالد بناه 
الغرف حول احلوش وأمامها الليوان واألعمدة 
من اخلشب السيسم، ويتكون من حوشني بيت 
احلرم وحوش اخلدم����ات املطبخ واحلمامات 
واألغنام والدجاج واجلليب وغرفة دار الچيل 
لتخزين املواد الغذائية وكان الوالد يخزن فيها 
العرفج للوقود، مع السعف، واجلمال بالفريج 
التي كان حتمل العرفج، لقد أدركت ذلك البيت 
الكبير وكنا ننام على السطح أيام الصيف أو 
بوسط احلوش، وكنا ننتقل حسب الظل.. عشت 

بذلك البيت مع الوالد واالخوة.
وعن زواج والده يقول ضيفنا: والدي تزوج 
7 زوجات واخواني الكبار بعضهم لم ندركهم 
فقد توفوا قبل ان نراهم، ووالدتي آخر زوجة 
للوالد ونحن اخوان أشقاء، أخي محمد واختي 
تزوجها شيخان الفارسي والثانية تزوجها احمد 
عقيل ونحن 4 رج����ال عبدالرحمن وعبداهلل 

واحمد ومحمد.
كان الوالد أحد جتار األقمش����ة في الكويت 
منذ القدمي ودكانه كان في الس����وق الداخلي، 
ومم����ا اذكر انني كنت اذهب مع����ه الى الدكان 
يوميا ألنه أخرجني من املدرس����ة وكان يبيع 
األقمش����ة اجليت وأبولقيطة والشال والبافتة 
واألميركان وكان السعوديون وااليرانيون زبائن 
عند الوالد ويشترون منه األقمشة ولكن الوالد 
خسر أثناء احلرب العاملية والسبب انه اشترى 

عبدالرحمن العوضي وزمالؤه أثناء الدراسة في لندن

الشيخ مبارك الصباح

عبدالرحمن العوضي وصالح العجيل )اجلالسان( وناجي أحمد ومحمد املنيخ )الواقفان( أثناء تدربهم على اآللة الكاتبة في بيروت.. ومع أخيه املرحوم أحمد 
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عبدالرحمن تقي العوضي: عملت محصاًل في »الكهرباء« على دراجة 
واقترحت اقتطاع فواتير الموظفين المتأخرة من رواتبهم فحصلت على مكافأة

ُعرفت المطبة بهذا االسم ألن األوالد كانوا يصعدون إلى جزء متبق من السور األول للكويت و»يطبون« على األرض

الديوانيات مكان مناسب لمحاسبة النواب 
بهم للترحي�ب  فق�ط  ولي�س  أدائه�م  عل�ى 

الوالد توفي بعد تناول وصفة دواء شعبي ُمّرة 
وكان ذلك بعد وفاة الشيخ أحمد الجابر بأسبوع
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توقف الحرب العالمية الثانية كّبد أبي خسائر كبيرة النخفاض أسعار القماش 

بعد إتمام حفظ القرآن منعني والدي من متابعة الدراسة ألعمل معه بالتجارة

تفوقت في الدراسة بالمدرسة الشرقية لكني تركت التعليم لتوقف راتب دائرة األيتام 

كان في بيتنا القديم بركة بناها أبي ليتم فيها تجميع ماء المطر باس�تخدام الشتري
كانت تعمل معهم.

واحلمد هلل ايضا طلبة اجلامعة ساندوها 
ايام الترشح واالنتخابات، وكانت بذلك الوقت 
تعمل استاذة في جامعة الكويت، وقبل ذلك كانت 
في اميركا جنحت عام 2009 وحاليا د.اس����يل 
العوضي عضو مجلس االمة وقد حصلت على 
عدد اصوات الناخبني ما يقارب أربعة عش����ر 
ألف����ا وزيادة، وكانت الثانية بني الناجحني في 
دائرتها الثالثة، واحلمد هلل ان د.أسيل العوضي 
نائبة في مجلس االمة، ولنا الشرف ان تكون 
في املجلس وهي تعمل وتقدم الكثير لوطنها، 
وأدعو اهلل أن يوفقها في عملها وأدائها وخدمة 
الوطن واملواطن. وقد كنت انتخب من هو مقتدر 
ومقتنع به وما يقدم وشاهدت املواطنني وهم 
ينتخبون ابنتي. وكنت أختار الس����يد يوسف 
الرفاعي، وبعد ذلك كنت انتخب صالح الفضالة 

بعدما سكنا في العديلية.
ويضيف احلاج عبدالرحمن العوضي: الكويت 
أمنا وأبونا أعطتن����ا ورعتنا، وعلينا ان نقدم 
لها كل ما نس����تطيع، الكويت بلدنا وقد مررنا 
بتجربة االحتالل العراقي على الكويت، علينا 

بالوحدة ولنا حقوق وعلينا واجبات.

الديوانية الكويتية

يتحول بعد ذلك احلاج عبدالرحمن العوضي 
للتحدث عن مظهر اجتماعي ميز الكويت عن 
غيرها، أال وهو الديوانية، وفي ذلك يقول: من 
نعم اهلل علينا أننا نحن املواطنني جنتمع في 
الديوانية، نطرح فيها املشاكل ونناقش االمور 
مبحبة واحترام واخوة صادقة، الديوانية في 
الكويت مجلس أمة مصغر، كان والدي يجلس في 
ديوانية عبداهلل العوضي ولم يفتح له ديوانا، 
وحاليا كل ليلة أذهب الى ديوانية أمضي وقتا 
من الزمن بني االصدقاء واالحباب ثم العودة الى 
املنزل، وال أتأخر كثيرا عن البيت حاليا زاد عدد 
الديوانيات وانتشرت بجميع املناطق السكنية، 
ولكن هناك شيئا عجيبا ان رواد الديوانيات ال 
يحاسبون النائب عندما يدخل عليهم ويكتفون 
بالترحيب ب����ه وتوديعه، وهذا خطأ، اذا دخل 
أي نائب الى الديوانية على اجلميع مناقشته 
في امور القوانني وما يخص املواطن واملشاكل 
كثيرة على رواد الديوانية طرحها عليه حتى 
يطرحها للمناقشة، التعليم والصحة، االمور 
االجتماعية والتوظي����ف وغيرها من االمور، 
فهذا مأخذي عل����ى رواد الديوانيات، فنحن ال 
نريد املجامالت وهم الذين يوصلون املرش����ح 
الى املجلس وبعض اصحاب الديوانيات كانوا 
يرفضون استقبال املرشحات من النساء وهم 

أحرار فيما يعملون.
وأذكر عندما رش����حت د.أسيل لالنتخابات 
بعض رواد الدواوين رفضوا استقبالها ولكن 
تعهدوا بانتخابها وصدقوا فيما قالوا.. »الناس 

ما هي سوا انظر ألصابيعك«.

املرأة كان لها دور كبير في املنزل واملجتمع 
كانت تخدم في بيت والدها وفي بيت زوجها، 
كانت الزوجة في خدمة زوجها وخالتها والدة 
الزوج األم العودة هي التي تدير شؤون البيت، 
حتلب وتخبز وتعج���ن، تخبز الرقاق على 
التاوه وعلى النار دلة احلليب امللبسة اللحم 
والسمك، والدجاج للبيض قدميا الكويتيون ال 
يأكلون الدجاج، والنار من العرفج والسعف 
والقرم وماء اجلليب للغسيل، اذكر في بيت 
الوالد حوض كبير جنمع فيه الرماد. ونعطيه 
للبنائني الس���تخدامه على السطوح، وبعد 
جتهي���ز الغداء يجلس االب واالوالد، وبيتنا 
فيه الليوان الكبير نعرش احلصير ونضع 
الس���فرة ويوضع االكل، واجلميع مع الوالد 
نتغدى مع بعض، الكنة تساعد خالتها ولها 
يوم مخصص خلدمة البيت، وبعض نس���اء 
الفريج يزرن األم العودة، وكل كنة لها دور 

في بيت زوجها وماء اجلليب للغسيل. 
ويس����تطرد ضيفنا: املرأة الكويتية حاليا 
تختلف عن املرأة السابقة، اآلن موظفة وتاجرة 
وعندها خادمات يس����اعدنها، أذكر كنت أسمع 
الكالم عند الرجال يتحدثون عن زمان ما قبلهم 
مثلما نحن نتحدث عن السابقني، شاي الضحى 
عند النساء الشاي وبعض املكسرات والبيوت 
تكاد تك����ون خالية من الرجال فقط النس����اء 
موجودات في البيوت. شاي الضحى عند األم 
العودة حتى أذان الظهر، حب الرقي والبطيخ 
وحب القرع والسبال، وكل امرأة حتكي وتقص 
عن بنات جيلها، خاصة العجائز يتحدثن عن 

بنات جيلهن.

النائبة بمجلس األمة د.أسيل العوضي

بعد ذلك ينتقل احلاج عبدالرحمن العوضي 
الى موضوع يشعر معه بالفخر عندما يتحدث عن 
ابنته النائبة في مجلس األمة د.أسيل فيقول:

البداية عندما كان����ت طالبة جامعية كانت 
تشارك في االحتاد الوطني لطلبة الكويت، وكان 
معهم د.أحمد الربعي وأحمد بش����ارة والنائب 
علي الراشد، كانوا جميعا في االحتاد الوطني، 
واستمرت في العمل معهم ونشاطها كان واضحا 
في االجتماعات، عام 2007 ترشح النائب علي 
الراشد لالنتخابات، فكانت من ضمن احلملة معه 
لالنتخابات، عام 2008 د.أسيل رشحت نفسها 
لالنتخاب����ات، خاصة بعدما متت املوافقة على 
السماح للمرأة باالنتخاب والترشيح، ولكن املرة 
االولى لم توفق، فرشحت نفسها لالنتخابات 
عام 2009 وجنحت مع زميالتها النائبات سلوى 
اجلسار ومعصومة املبارك وروال دشتي، وحاليا 
تقدم عملها للوطن واملواطن داخل مجلس االمة 
متعاونة مع جميع النواب، واحلمد هلل طبعا 
في البداية عرضت علي املوضوع وتش����اورنا 
نحن افراد العائلة، وسمحت لها بالترشح، مع 
العلم انها كانت تتمتع بدعم من اجلماعة الذين 

الس����كيك ضيقة لألمام وللخل����ف والفاحص 
عمل حركة بسيطة بأنه لف املرآة، حتى يتأكد 
من انتباهي وحصلت على اجازة واش����تريت 
سيارة أوسنت وسعرها 2000 روبية وبعد ذلك 
اشتريت س����يارة اخرى، وعام 1959 اشتريت 
س����يارة فولكس واذكر احدى السنوات ذهبت 
الى البر فيها ولها فتحة بالسقف أقفلتها وفي 
تلك األثناء انزلقت السيارة بفعل الطني من اثر 
املطر فانقلبت السيارة ومعي اطفال وخرجنا من 
السيارة وأعدناها حلالتها وذهبنا الى العائلة 

في اخليمة.
بعد سنوات اش���تريت سيارة شفر وكل 
سنتني استبدل س���يارة ومن حال الى حال 
واحلمد هلل رب العاملني تعلمت قيادة السيارة 
ولم أتعلم الس���باحة ولم أذهب الى احلداق 
وال صيد الس���مك، كنت دائما مع الوالد في 
دكانه، كنت هادئا في الفريج وفي املدرسة، 
ومن املواقف الطريفة أخبرني املرحوم مبارك 
الهدهود بأن أخي ابراهيم ضرب كلب القنصل 
باحلجر وكسر رجله، وقابل الوالد وأخي ذهب 
الى فيلكا والوالد اعتذر للقنصل وانتهت القصة 
بالتراضي مع اعتذار الوالد، أيضا مما أذكر ان 

الدكتوراه وكذلك ولدي أحمد طبيب أس����نان 
وكذل����ك فهد خريج جامع����ي مهندس وفاطمة 

خريجة التطبيقي.
كانت د.أسيل تش����ارك في جميع األنشطة 
املدرس����ية منذ صغرها، وبعد التخرج عينت 
معيدة في جامعة الكويت وسافرت مع زوجها 
الى أمي����ركا حتى حصلت على الدكتوراه، لقد 
انصب اهتمامي على تعليم أوالدي تعويضا عن 
عدم إكمال دراستي، أما أحمد فهو دكتور أسنان 
وحاليا يكمل تعليمه العالي في أميركا، جميع 
أوالدي أكملوا تعليمهم في أميركا، وكذلك جميع 
اخواني حرصوا عل����ى تعليم أوالدهم تعليما 
جامعيا، وهم حاليا يحتلون مراكز إدارية وفنية 
في الوزارات، وأخي عبداهلل مخرج سابق في 

تلفزيون الكويت.

قيادة السيارة

وعن حصوله على رخصة قيادة السيارة 
يقول ضيفنا: تقدمت بنفسي الى املرور وحصلت 
على اس����تمارة وكانت األمور بسيطة وسهلة 
وتدربت عند معلم في س����يارة صالون وذلك 
عام 1956 وسيد عبدالوهاب اختبرني في الدهلة 

يوما من األيام أغلقوا منطقة اجلابرية وحضر 
جنود عراقيون بس����يارة جيب وطرقوا الباب 
علينا، اخلادمة أخبرتني بقولها عراقي عراقي 
وأخذت ولدي فهد وأخفته خلف الثالجة خوفا 
من أخذه معهم، وخرج����ت لهم وقال الضابط 
العراقي شوف قبل أيام قتلنا جاركم وحرقنا 
بيته اعترف أحسن هل عندكم سالح، فقلت له 
ال يوجد عندنا سالح وتفضل فتش البيت، فقال 
اعطنا ثلج، واعطاني طاس����ة كبيرة ووضعت 
فيها الثلج، كنت حاف����ظ علم الكويت وخفت 
من التفتيش وقال س����نرجع لكم بعد املغرب 

وذهبوا دون رجعة.
ويكمل حديثه الذي يقطر أسى فيقول: وفي 
يوم من األيام أخبرني مواطن وقال ال تخرجوا 
اجليش العراقي يأخذ الش����باب، أخذ يعقوب 
الشمالن وولده، وجاس����م املانع وغيرهم من 
الشباب وكان ذلك قبل حترير الكويت بأسبوع، 
واحلمد هلل مت حترير الكويت من براثن الغزو 
العراقي الغاشم يوم االثنني 1991/2/26 عندها 
ولدي فهد صعد على السطح وقال أشاهد علم 
الكويت فوق املخفر، خرجت للش����ارع مع من 
خرج من املواطنني فرحني مس����رورين بعودة 
وطننا العزي����ز وذهبت الى بيت أختي ومعي 
ولدي فهد 7 شهور من الظلم واالحتالل العراقي، 
لقد دمروا وهتكوا أعراض النساء، نقطة سوداء 
في جبني األمة العربية وتاريخ العراق األسود، 
ال يفوتن����ا هنا ان نش����كر جميع دول اخلليج 
العربي والدول العربية التي وقفت وس����اندت 
الكويت، وانظروا ماذا يجري للعراق حاليا، نهاية 
س����يئة لصدام حسني حاكم العراق من احلكم 
الى املشنقة، وفي أحد األيام أوقفني عسكري 
ك����ردي وقال ان اجليش )احلرس اجلمهوري( 
دخلوا الى الكويت وبالفعل بدأ اعتقاالت الشعب 
الكويتي واألسرى الذين أخذوهم 600 كويتي 
أعدموهم رميا بالرصاص في العراق وبعض 
الشباب أعدموا في الكويت، كان الغزو العراقي 
للكويت نقطة سوداء في جبني الشعب العراقي 
والبعثيني، لقد تلطخت أيديهم بدم الشرفاء من 
أهل الكويت وكل ظالم له نهاية سوداء مثلما 
أعدم صدام حسني وأتباعه من اخوانه وأعوانهم 

وسيأتي الدور على اآلخرين.

تعليم األبناء والبنات

ينتقل ضيفنا احلاج عبدالرحمن العوضي من 
مرارة احلديث عن احتالل الوطن الى الكالم عن 
مستقبل الوطن وهم األبناء وتعليمهم فيقول: 
رزقني اهلل بنتا وهي د.أسيل عضو مجلس األمة 
الكويتي وبدأ اهتمامي بتعليمها والعناية بها 
وتدريسها ومتابعتها في الدراسة وخاصة ان 
والدتها كانت مدرسة وتقاعدت ناظرة مدرسة، 
ومن بعدها األوالد واختها وأيضا كان االهتمام 
بهم في تعليمه����م وكنت مع والدتهم نتابعهم 
في دراستهم حتى حصلت أسيل على شهادة 

ندى العتيبي ومتت املوافقة على نقله. ومعه 
بدأنا التصنيف حسب احلروف مثال حرف امليم 
يعني »مستخدم«، السني مبعنى سائق، والوظيفة 
حسب األحرف، عملنا منوذجا وبناء عليه نعرف 
الى أين ذهب امللف ومت ترتيب امللفات حسب 

االسم والرقم وتاريخ التعيني.
ويضيف: في عام 1971 بدأنا بالترتيب وأرسلنا 
الى ديوان املوظفني منوذجا للذي عملناه وعمم 
على الوزارات، ومما اذكر من املوظفني كثيرين 
واملبنى القدمي في املرقاب وعندنا مكيفات قدمية 
وصوت املكيف عال، وبعد خدمة 30 سنة طلبت 
التقاعد بتاري����خ 1990/7/1 قبل الغزو العراقي 

الغاشم على الكويت بشهر واحد.

الغزو العراقي الغاشم على الكويت

وعن التصرف الهمج����ي العدواني الغادر 
أال وهو الغزو العراقي الغاشم للكويت يقول 
احلاج عبدالرحمن العوضي: الغزو العراقي على 
الكويت حدث يوم اخلميس املوافق 1990/8/2، 
أفراد عائلتي بذلك اليوم كانوا مس����افرين الى 
قب����رص وال يوجد في البي����ت معي إال ولدي 
فهد ويومئذ قد أنهى الدراسة الثانوية وكنت 
أجهز له لاللتح����اق بجامعة الكويت وصباح 
ذلك اليوم كن����ت معه نتريق، واتصلت احدى 
قريباتي وأبلغتنا بالغزو العراقي على الكويت، 
تقول ان اجليش العراقي دخل الكويت واألمير 
الشيخ جابر األحمد خرج من الكويت ووصل 
الى اململكة العربية السعودية ومعه املرحوم 
الشيخ سعد العبداهلل، وكان يومئذ وليا للعهد 
فقلت: لقد سلمت الكويت بخروج القيادة من 
الكويت، وق����د صدقت فيما قلت ألنه وجد من 

يدافع ويطالب برجوع الكويت.
اخلميس 1990/8/2 يوم الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت يوم ال ينس����ى ولن مُيس����ح من 
ذاكرة التاريخ، بكى ولدي فهد ولم يتريق و7 
أش����هر أمضيتها في الكويت، لقد حفظت دعاء 
من أحد األصدقاء وادعو وأك����رر الدعاء، كان 
الترابط والتراحم والتع����اون بني الكويتيني، 
كنا أس����رة واحدة ويدا واحدة بوجه اجليش 
العراقي الظالم احلاقد بقي����ادة املجرم صدام 
حسني التكريتي، وبدأ الوافدون باخلروج من 
الكويت ومما اذكر انني كنت وحيدا في البيت 
مع ولدي فهد، وكان الغدر واخليانة واحلسد 
من جان����ب العراقيني، فل����و ان الكويت كانت 
اعت����دت على العراق لوضع اللوم علينا ولكن 
نحن مس����املون جميع الكويتيني وقد اعتدوا 
علينا بعد عودة األمير الوالد س����مو الش����يخ 
سعد العبداهلل من اململكة العربية السعودية 
بدأ الغدر واخليانة واالعتداء على الكويت، لقد 
دمروا الكويت وحرقوا آبار النفط وقتلوا أبناء 
الش����عب الكويتي ونهبوا ونقلوا من مخازن 
الكويت وتركوها عل����ى الصفر، ومما اذكر ان 

عبدالرحمن العوضي مع ابن أخيه وليد عبداهلل العوضي

عبدالرحمن العوضي وقرينته مع األبناء والبنات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع النائبات األربع

عبدالرحمن العوضي مع اآلالت احلاسبة في وزارة الكهرباء املرحوم أحمد القبندي مع حفيديه أحمد وفهد عضو مجلس األمة النائبة د.أسيل العوضي مع والديها

تتمة المنشور ص12

قصة الوالد مع الشيخ مبارك الصباح
يرى ضيفنا أن العالقة بني احلاكم واحملكوم في الكويت كانت 
والت��زال عالقة مميزة وطيبة، ويدلل على ذلك بذكر هذا املوقف: 
الوالد ه��دم بيته القدمي الذي كان مبنيا من الطني وأعاد بناءه من 
صخور البحر وكانت املس��احة خمسمائة متر مربع، وبنى البيت 
حتى انتهى وس��كن الوالد في البيت م��ع اخواني الكبار والعائلة 
وس��مع املرحوم الش��يخ مبارك الصباح عن بن��اء البيت وكيفية 
بنائه، وفي يوم من االيام ذلك العام حضر اململوك اخلاص حلاكم 

الكويت عند الوالد وأخبره برغبة األمير في ان يزور الوالد ملشاهدة 
البيت، وفي اليوم الثاني والدي رحمه اهلل ذهب الى الشيخ مبارك 
الصباح ودعاه لزيارته ضحى احد االيام لش��رب القهوة والشاي 
عنده في ديوانه، واس��تعدت العائلة لذل��ك اليوم وجهزوا القهوة 
والشاي وفرش��وا البيت، وحضر املرحوم الشيخ مبارك لزيارة 
الوالد رحمهم اهلل جميعا. وكان معه اخلدم وحضر راكبا عربانته 
التي كانت اخليول جترها، واستقبل استقباال كبيرا حافال وشاهد 

البيت وصعد الى الغرفة فوق السطح، وشاهد الرمانيات املوجودة 
في الروشنة واملناظر املعلقة، وقد فرح كثيرا مبا شاهد وقدمت له 
القهوة والشربت. وشاهد الباقدير في الغرفة وأمضى يومه ذلك 
عند الوالد، هذا دليل على العالقة الطيبة بني احلاكم واحملكوم منذ 
ذلك الزمن. أيضا الوالد أحضر بعض الكراسي وكان هناك احتفال 
كبير للشيخ مبارك الصباح احلاكم السابع للكويت.. ومتت املباركة 

في البيت اجلديد وخرج من البيت فرحا، هكذا كانت الكويت.

بن�ى وال�دي بيتًا جديدًا في المطبة فأطلق عليه اس�م »أبو غرفة« ألنه كانت به غرفة واحدة بالس�طح وكان به�ا »باقدير« لتكييف الهواء

2 أغس�طس 90 لن ُيمحى من ذاكرة التاريخ 
والكويتيون كانوا يدا واحدة بوجه االحتالل العراقي

أذكر حمل النساء المالبس على رؤوسهن
 إلى البحر لغس�لها والصابون.. »الطين األبيض«


