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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

اش�تغلت س�ائقًا في »المطافي« و»نفط الكويت« وس�ائق تنك�ر في »الداخلي�ة« وكنا نوزع الم�اء على الهجانة
هيئة الزراعة ضغطت علينا فأخرجنا األغنام الى الس�عودية.. هذا عمل غير طيب

يبدأ العم حمود قايد العدواني حديثه وسرده لذكريات املاضي 
بالكالم عن مولده بالفحيحيل وسكان هذه املنطقة في هذه األيام 
حيث يقول أبوخليفة: ولدت في الكويت بالفحيحيل جهة البر وكان 
من سكانها العدواني والدبوس وحمد بن زويد وطاحوس بن شديد 
واحمد العجيل وأوالد احمليسن ومزيد العتيبي وبالقرب منهم جليب 
يقال له البرزة وبريع اخلالدي وابن قطيم وقويعير هليوي وناس 
كثيرون وفيها س���درة كبيرة وفيها مدرس يعلمهم القرآن الكرمي 
وعندما كنت صغيرا كنت أش���اهد البر واألرض اخلضراء والنوير 
وأنواع النباتات البرية وما كنت اهتم كثيرا بالدراسة وكنت اشاهد 
األغنام والرعي، وهك���ذا كانت احلياة ترتكز على االهتمام بالعمل 
واحلالل، الدخول واخلروج من الدروازة واذكر البنك البريطاني، 
وكنا نرعى بالبر على جعيدان وعريفجان والعزيز واجلهراء وأم 

خوسان ومزرعة شبنان وآخر اسمه سعد.
حاليا الناس تركت الب���داوة وتعمل في الوزارات والتقاعد، لو 
الناس قدميا عندهم الفلوس احلالية املتقاعد يأخذ راتبه وهو في 
البيت، واذكر كنا نأكل في مطاعم الكويت والروبية الواحدة نحن 

اثنني نشبع منها طوال اليوم.
وف���ي أيام الصيف كنا نودع األغنام عند مودع ونعطيه أجرته 
وبالقدمي األغن���ام قليلة حاليا األغنام كثي���رة ولها أماكن خاصة 
بها، قدميا اذا كان عند الرجل 20 أو 30 رأس���ا يعتبر كثيرا، وكان 
يتم احلصول منها على احلليب ومش���تقاته والرجل املودع عنده 

يحتفظ بها.
اذكر كنا نحطب في العدان وملدة 3 ش���هور يكفينا )للشبيب( 
وأحيانا ننزل أماكن أخرى نشد وننزل وعلى اجلمال ننقل أمتعتنا.. 
والبعارين أحجام وأشكال وألوان وأسماء، امللحة واحلمرا والشقحة 
والوضحة والسودة والشعلة، اجلمال كان أعدادها كثيرة، والنعوج 
واألغنام صغيرة، واذكر أيام الصيف كنت أودع احلالل واذهب الى 

نواخذة الغوص.

العمل

ش���أنه شأن رجاالت الكويت في األجيال السابقة الذين واجهوا 
صعوبة العيش بالكد والعمل، فقد تعب العم حمود العدواني وكد 

ومارس العمل الشريف لكسب الرزق، وعن ذلك يقول:
عملت في نقل االس���منت وكان األجر ف���ي اليوم روبية واحدة 
منذ الفجر حتى تغيب الش���مس.. وكانت الروبية لها مكانتها عند 
العام���ل، لكن اآلن تبّدل احلال، فأهل البحر تركوا البحر وأهل البر 

دخلوا املدينة.
ومما اذك���ر اني أودعت جميع األغنام وكان ذلك موعد الس���فر 
للغوص، وس���فن الغوص منتشرة على ساحل البحر من الكويت 

والفنطاس والفحيحيل والش���عيبة وأبوحليفة جميع هذه القرى 
فيها س���فن ونواخذة غوص والرجل يختار م���ن يريد من هؤالء 
الغاصة، والغوص 4 ش���هور وأول مرة ركبت الغوص كان عمري 
20 سنة وأول نوخذة مع نواخذة العدان شوعي صغير وغصت في 
مغاصات اجلليعة والزور وهو بندر وعمقه 4 أبواع واس���تخدمنا 
املنظار للبحث عن احملار وأول نوخذة مع العربيد الرشيدي وبعد 
ذل���ك مع النوخذة خليفة اجلاس���م من أه���ل املدينة في املغاصات 
الكبي���رة وغصت في هيرات عمقها 14 باع���ا، والبنادر التي نذهب 
لها اس���مها بندر الضبيعية جنوب جعيدان بعد الشعيبة وبعدها 
اجلليعة وبعدها جليعة احلرار وم���ن بعدها اخلفجي وفيه خور 
ومنها الى املشعاب والى السقانية وتعتبر آخر بندر، وأما الهيرات 
فأولها عارض يوسف وأبوعصية ومن بعده من اجلنوب عفيصان 
وش���رقية البلداني والداب وحولي وابوظ���الم وخاللوة والبنادي 
وشقته وغميضه وبحرها يتراوح عمقه بني 8 أمتار و 14 باعا وآخر 

هير العجاح، وقطعة اسمها مويجله.
هير البلداني 11 باعا، حولي 12، الدام 10، وابوظالم 10... وابن عيد 
املطيري دائما م���ا يتعدى بوظالم، وفي الغوص النوخذة يعطينا 
السلفة واملبلغ يختلف من واحد آلخر وللسيب مبلغ وللغيص مبلغ، 
والغيص والس���يب حتسب عليه آلخر املوسم ان حصل على أجر 
كبير من الغيص سدد املبلغ الذي أخذه واذا لم يحصل على حصباه 

أو دانة أو أي لؤلؤ أصبح عليه دين للسنة القادمة، وبالنسبة ألجر 
الرجال ما هم واحد كل حس���ب قدرته، الس���يب يعطى تقريبا 100 
روبية، وأكثر مبلغ تسلمته 300 روبية، وأعطيتها للوالد والوالدة 
لنش���تري بها نعجة أو بعيرا، حصلنا القليل من القماش )اللؤلؤ( 
والنواخذة بعضهم يحصلون على الشيء الثمني واذكر أن النوخذة 
ابن عيد حصل على دانة وفالح الفالح عنده س���فينتان )سنبوك( 
و)بوم( وابن طويرش نوخذة وعنده سفينتان )جالبوت( و)شوعي( 
وحصل على دانة ولكن مستواها بسيط، وبعد الغوص التقيت احد 
الطواويش يشتري أغناما وعرفني على نفسه.. وهالل اكبر طواش. 
واذكر النوخذة عبداهلل العدواني من سكان الفحيحيل والنوخذة 
خليفة اجلاسم والنوخذة ابن طويرش سنة واحدة والنوخذة عوض 
بن خضير ويوما ما حضرت س���فينة ماء في املغاصات حيث كان 
صاحبها يبيع املاء على القاصة وكانت الس���فينة ملك عبدالعزيز 
السمكة وهو نوخذة وينقل الرسائل من سفن الغوص الى الكويت 
الهالي البحارة ويبيع العيش والقرم، وبعض املتأخرين من الغاصة 

والسيوب ينتقلون معه الى سفن الغوص.
النوخذة حمد بن زوير حضر الى الهيرات بسفينة السمكة الى 
س���فينته املوجودة وعليها النوخذة عوض بن خضير وكان على 
مغاص حولي وكان معهم غيص عازمي وهو ش���اعر، وعوض بن 
خضي���ر رجل طيب واخالقه عالية ويعتمد عليه في البحر والبر.

البحر تعب وش���قاء فيه اجلوع لكن البح���ر يعلم الرجال، الصبر 
والش���دائد و»املرجلة« كان البحار يلبس دشداشة وغترة واثناء 
الغوص يشاهد الرجل حيوانات بحرية بعضها خطرة على االنسان، 
واثناء الغوص وقطع احملار يوضع باحملار في داخل الديني وبعض 

احملار مصقول.
ومن نواخذة الغوص محمد احلقان وعبداهلل احلقان من النواخذة 
اجليدين الطيبني وفالح الفالح، ركب معه اثنان من اجلماعة، واما 
النوخذة عبداهلل بن حسني فركبت معه غيص في اجلالبوت، وكذلك 
غيص مع طاحوس شديد العتيبي في السنبوك وعنده بوم ايضا 
للغ���وص، وعندنا نحن البدو الس���يب عيب بينما الغيص يفضل 
اكثر، ومما اذكر انني اول ما تعلمت الغوص مع الس���فن الصغيرة 
الت���ي تذهب الى هيرات العدان مث���ل الزور وجليعة وبعد العصر 
ننتخ الى البر )مبعنى نخرج من البحر الى البر( والنوم اما على 

ساحل البحر او بالسفينة.
والدي ركب مع النوخذة اب���ن حربان وكان في الفحيحيل ملدة 
س���نة واحدة ومكث في البر وكان ميضي القيض في بر عريفجان 
وحّم���ا وام الهيمان وفيها جلبان م���اء ونرحل الى الوفرة وبعدها 
حي���ان وفيها قصر جنون الصبيحي���ة واذكر الطويل والعرفجية 
وفيها آبار ماء ومن يحفر اجلليب يعرف باس���مه واجللبان كثيرة 
وموزع���ة في البر واملياه احيانا عذبة وبعضها غير حلو، وبعض 
الرجال يخلطون النوعني ويعطونها لالغنام، والناس بذلك الوقت 
انفسهم قوية، كانت الس���فن الشراعية تتسابق يوم القفال، حتى 
تص���ل الى الكويت منهم من هو فرحان مبا حصل عليه من قماش 
)اللؤلؤ( ومنهم من حص���ل على القليل وبعضهم لم يحصل على 

شيء، اال ما يسد مصاريفه.

غرق السفينة في الهيرات

مما اذكر ان احدى الس���نوات غرقت سفينتنا على هير ابوظالم 
مع النوخذة النويعير هبت علينا رياح شديدة وفي تلك السنة كان 
معنا ابن عيد في الس���نبوك وفي املساء عند املغرب نزل الغاصة 
واالرض فيها محار كبير ولونها ازرق وبعد املغرب شعرنا بشيء 

من متايل السفينة وفي الليل بدأت الضربة.
يحكي لنا العم حمود العدواني واقعة تعرض الس���فينة التي 
كان���وا يبحرون عليها للغرق وماذا ح���دث في هذا املوقف فيقول: 
طوفان ونحن في الشوعي وسعيد بن عيد في السنبوك، والسيوب 
والغاصة مع بعض، قام ابن نويعير واخذ يتوجه من القطعة إلى 
مويجله، وقال البنه صقر اليوش يا صقر واذا الشوعي على القطعة 
يدق يدق وابن عيد سمع الكالم والصيحة وقال ابن نويعير طبع 

)غرق( بالبحر وليل وانكسر الشوعي.

عملت في نقل األسمنت بأجر روبية واحدة في اليوم منذ الفجر حتى مغيب الشمس

العم حمود قايد العدواني أحد ش�هود العصر على قدمي الكويت وحديثها ايضا بصفة عامة والفحيحيل بصورة خاصة، ففيها ولد، وفيها س�كن، ومن خاللها عايش احلياة، ورصد ايام 
زمان االهتمام بالعمل، والدخول واخلروج من الدروازة، والبنك البريطاني وكيف كانوا يرعون بالبر.

وفي الصيف � وبحسب ما حكاه لنا العم حمود العدواني � كانوا يودعون االغنام عند مودع بأجر، وكانوا »يحطبون« في العدان ملدة 3 اشهر، وشأنه شأن رجاالت الكويت يؤكد العم 
حمود العدواني انه واجه صعوبة ش�ديدة في العيش، فقد كد وتعب ومارس العمل الشريف لكسب الرزق، حيث عمل في نقل االسمنت بأجر روبية واحدة منذ الفجر حتى 

مغيب الشمس، مستدركا »اآلن احلال تبدل، واهل البحر تركوا البحر واهل البر دخلوا املدينة«.
في عمل البحر والغوص يذكر العم حمود العدواني كيف غرقت سفينتهم على هير ابو ظالم مع النوخذة النويعير بعد ان هبت عليهم رياح شديدة.

ويتطرق العم حمود العدواني الى بداية تعلمه قيادة الس�يارة في مدينة االحمدي عندما كان يعمل في شركة نفط الكويت، ثم يتحدث عن عمله في 
»املطافي« و»الشؤون« و»الداخلية«، ثم شرائه جاخورا في كبد وفيه اغنام.

يرصد العم العدواني احلياة في البر وكيف جتري االمور هناك، ويحكي عن ليلة مش�ى فيها من الش�امية باجتاه اجلنوب خارج الكويت حيث 
اهله عند احلفر.

العم حمود العدواني يروي لنا تفاصيل شهادته على املاضي واحلاضر ايضا، في التفاصيل اآلتية:

صورة زنكوغرافية لوثيقة زواج حمود العدواني عام 1961 العم حمود العدواني في لقطة مع االبناء واالحفاد    )أسامة البطراوي(

العم حمود قايد العدواني لدى لقائه الزميل منصور الهاجري 

حمود العدواني: مشيت من الشامية لحفر الباطن 
»ولو ما أهل البر أعطوني أكل وماي چان مت«

الديوانية المكان الوحيد الذي يمكن لإلنسان أن يفّرج عن نفسه فيه 
مع الرجال لكن إذا ما في ديوانية الفلوس محفوظة وما تسوي شيء

أحد شهود العصر على قديم الكويت وحديثها روى لـ »األنباء« رحلة حياته

العم حمود قايد العدواني
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تعلمت القيادة على س�يارة »همبر« وخضعت لالختبار على يد رجل إنجليزي ونجحت وعينت سائقًا على »تريلة«
ركب�ت »غيص« مع النوخذة عب�داهلل العدواني من س�كان الفحيحيل وكان آخر موس�م للغوص عام 1936

كن�ا »نحطب« ف�ي الع�دان لمدة 3 ش�هور وأي�ام الصيف كن�ا ن�ودع »الحالل« ونذه�ب لنواخ�ذة الغوص

ابن عيد لف علينا والهواء شديد في البندر سمعوا صوتنا، صقر 
وسالم اوالد النوخذة بدأوا باملساعدة كنا نخاف من اجلرجور ونزلت 
البحر والقصار اطول مني، البيص )قاعدة السفينة( تكسرت وشفت 
التمر بالبحر ولكن احملار بقي على مقدمة السفينة وكنا خايفني 
عليه على الفجر مع الشروق حضرت عندنا السفن والعني على 
احملار، وسحبونا بعض السفن الى املشعاب � النوخذة ابن عيد 
عند السنبوك رفع السفديرة والقلمي على السنبوك الكبير وهو 
الذي سحبنا ودفع النوف الذي ربطه بالبيوار، وكان في تلك السنة 
من القاصة طاحوس شديد وفالح الفالح واحلقان والعدواني عنده 
جالبوت اسمها »منيفة« الرجال اخذتهم احلمية وهبوا للمساعدة، 
بعد ذلك حضر العدواني ونقل بعض االغراض ولكن لم نستطع 
دخول املشعاب وواصلوا الى السفانية الى فوق الساحل، وجلسنا 
هناك ونزلنا نحن السيوب والغاصة والنوخذة نصب لنا صيوان 
في البر واحضر لنا خرفان والغداء ذلك اليوم عيش وحلم وبعد 

ذلك توزعنا على السفن كل خمسة مع نوخذة.
وابن نويعير رجع الى الكويت وبعد اسبوع رجع لنا محمال 
باالدوات واالغراض واحملار مت فلقه وصار على كل واحد دين من 
السلفة، الن تلك السنة لم نحصل على شيء. آخر سفرة للغوص 
عن آخر ذكرياته مع رك���وب البحر من أجل الغوص يقول العم 
حمود العدواني: ركبت غيص مع النوخذة عبداهلل العدواني من 
سكان الفحيحيل وآخر موسم للغوص كان عام 1936 وبعد ذلك 
انكس���ر الغوص، وانتهى تقريبا وبعدها لم أركب س���فن البحر 
ولم يعد يوجد غوص س���وى من خالل سفن صغيرة مع بعض 
االخوان، وتوجهت للعمل في بعض الش���ركات وتفرغت لألغنام 

واحلالل وسكنا في الفحيحيل.

قيادة السيارة

بع���د ذلك يتطرق العم حمود العدوان���ي لبداية تعلمه قيادة 
السيارة فيقول: تعلمت قيادة السيارة في مدينة األحمدي عندما 
كنت اعمل في ش���ركة نفط الكويت وبداية التعليم في س���يارة 
»همبر« لونها أس���ود مع أحد األصدقاء وأيضا في سيارة تريلة 
وبع���د ذلك خضعت لالختبار على ي���د رجل اجنليزي وجنحت 
وعينت سائقا على التريلة ثم اشتريت سيارة وانيت لونها اصفر 

وبدأت العمل في الشركة.
احلياة بعد الغوص تغيرت كثيرا وعينت سائقا في الشركة 

وكان السكن في العشيش وبعد ذلك اشتغلت في املطافئ.

العمل في المطافئ و»الشؤون«

بع���د ذلك يحدثنا العم حم���ود العدواني عن عمله في كل من 

املطافئ والشؤون والداخلية فيقول: اشتغلت سائقا في املطافئ 
واذكر ان العشيش اذا احترقت قبل ان نصلها الناس يطفون النار 

ومعي ابن عجيل باملطافي وآخرون.
وبعد ذلك تركت املطافئ واش���تغلت بالشركة وخصصت لي 
سيارة همبر، أمضيت 5 سنوات ومعي مواطن اسمه سند وآخر 
اسمه جعيدان وآخرون ومن العداوين اذكر سعود بن ثنيان ومحمد 
بن علي، كما اشتغلت بالداخلية سائق تنكر بالعبدلي، وكنا نوزع 
املاء على الهجانة، وكذلك اشتغلت بالشؤون االجتماعية حارسا 
في احلدائق، ومن السوالف ان الداخلية حجزونا في مدينة العمال 
ملدة شهر عندما هدد الكويت املجرم عبدالكرمي قاسم حاكم العراق، 
وكان من الزمالء زايد بن علي وراش���د املسفري وعبداهلل غازي 

ومسلط بن فهيران وعبداحملسن وسيف الهياف.
ويضيف العم حمود العدواني: بعد ذلك اشتريت جاخورا في 
كبد وفيه أغنام واش���تريت وانيتا وأيام العطل واالجازات كنت 

اذهب اروح هناك.
هيئة الزراعة ضغطت علينا وأخرجنا األغنام للسعودية وهذا 
عمل غير طيب ال يوجد نعاج جميعها خارج الكويت، اخلير كثير 
في الكويت فكان قدميا منتجات األغنام تباع في الصفاة دهن ولنب 

وإقط وصوف، واخلير كثير واألغنام واجلمال، ومما اذكر انه ما 
كان يوجد غبار شديد مثل هذه األيام صار سنة كاملة غبار.

حياة البر

يتناول العم حمود العدواني احلياة في البر وكيف جتري األمور 
فيقول: كنا في البر دائمي الترحال نشد وننزل حسب مكان املاء والزرع 
من الصبيحية الى الصمان مش���يت على القدمني في احدى السنوات 
نزلت من س���فينة الغوص ايام )أيصِف���ري( ال ماء وال متر وال أكل.. 
الصبيحية فيها مزارع مش���يت بالليل حتى خياري وضحة وأواصل 
بعض البيوت واصبح عندهم الفجر من العداوين عند جرية فطرت 
عندهم )الريوق( وعند جلبان خضيرة وشرب منها ماء )جليب ابن 
شبنان( عمقه 40 باعا، غابت الشمس وأجد بيتا وأمر عليه قال الرجل 
تعش���يت فقلت ال واحلقيقة انني لم أتعش فقط ش���ربت قهوة وفي 
الصباح مشيت منه منتصف الفجر وواصلت السير طوال النهار وفي 
الليل وصلت عند رجل آخر وقدم لي العشاء عيش أبيض من دون أي 
شيء وعليه »ودج« حاولت ان أنام فلم استطع وعند الفجر واصلت 
وش���اهدت بيوت شعر وكانت وجبتهم عيش ولنب وقدموا لي اخلبز 
بالسمن وس���ألت عن أهلي فقالوا قريبون من هناك في روضة فيها 

شجر وواصلت السير حتى وصلت للمكان لكن أهلي كانوا رحلوا من 
املكان. ضربت الى الصمان والذئاب موجودة وأواصل املشي وامشي 
وس���معت أصواتا على ممشى البعارين وبعد ساعة سئمت األصوات 
واذا هم أهلي، واحد من جماعتنا عدواني قال تعال هؤالء أهلك وصلتهم 

ونزلت عندهم بعد عناء ومشقة املشي ليال ونهارا.

المشي من الشامية إلى الحفر

ويضيف: في احدى السنوات مشيت من الشامية باجتاه اجلنوب 
خارج الكويت وأهلي عند احلفر وبعد املغرب عند جماعة قالوا أهلك 
عند احلفر، ومشيت لهم بعد العشاء ومنت عندهم وعند الفجر رحت 
ألهلي ماشيا بنفسي واذا برجل يقابلني حامال بندقية واذا بسيف الهياف 
العدواني وقلت له عندما ش���فتك من بعيد عرفتك من ممشاك، وكان 
ماشيا الى الكويت، لو ما أهل البر أعطوني أكل كان مت، وشاهدت 3 
ذئاب وكنت اشتغل في الصبية وكنت انقل احلصى في الزبيل وتكسرت 
ضلوعي ومن الصبية في الشمال عبرت مع أهل السمك بحرا الى أهل 
الكويت. ومن السوالف البرية »سالفة احلاشي«: أخذت »حاشي« من 
النفود ورحت الى أهلي لك���ي ننقل عليه مع البعارين وبعد العصر 
شاهدت 7 ذئاب فقلت الليلة ميكن يأكلون القعود، وما كان عندي ال ماء 
وال أكل وكنت الوحيد في البر وغابت الشمس وخفت، وجنوب شجر 
العوس���ج فيه بعارين ومنذ الصباح اطرد احلاشي وامسكه وجمعت 
احلطب واش���علت النار أخّوف الذيب وما كنت اشاهد أحدا في الليل 
وعند الفجر شاهدت البيوت أمامي، وهم عداونة وذهبت لهم، اعطوني 
»ماء ولنب وعيش« وش���بعت وأهلي شدوا الى مكان خباري وضحا.. 
وفيها عش���ب. بصفة عامة أقول ان حياة البر حلوة »زينة شينة يا 
نومان« فيها الفرجة وتتابع حاللك.. الديرة مثل الس���جن جتلس في 
البيت.. البر فرجة.. وما فيه مصاريف زائدة، وحاليا نحن في بيوت 
كبيرة وجميلة ولكن يضيق صدر االنسان داخل الغرفة، والديوانية 
املكان الوحيد الذي ميكن لإلنسان ان يفّرج عن نفسه فيه مع الرجال 
لكن إذا ما في ديوانية الفلوس محفوظة وما تسوي شيء، البر وناسة 
وفيه فرح وفي وقتنا هذا كل واحد عنده فلوس راتب وسيارة وشاليه، 
لكن البر عندك أغنام وجمال وفسحة البر تشرح الصدر وفيه ممشى، 
قدميا إما البحر أو البر، ولكن في البر احلروب والغزوات وعش���يش 
الشامية قدميا راحت مع هذه النهضة احلديثة حاليا، وعندي جاخور 
فيه أغنام واذهب الى هناك أس���بوعيا أسلي نفسي واروح من ضيقة 
اخللق والزعل. البر بيوت ش���عر، ال توجد خيمة قدميا، واآلن انتهى 

بيت الشعر.. واألغنام حاليا في اخلارج.
أخيرا أشكرك على حضورك عندنا وانت اليوم ونستنا، ونتوجه 
لك بالش���كر اجلزيل واحلقيقة س���والف البر حل���وة وجميلة وفيها 

احلديث والقصص.

غرقت سفينتنا على »هير أبو ظالم« مع النوخذة النويعير بعدما هبت علينا رياح شديدة

غرقت سفينتنا على »هير أبو ظالم« مع النوخذة النويعير بعدما هبت علينا رياح 
شديدة عاتية

الديرة مثل السجن تجلس في البيت والبر فرجة.. وما فيه مصاريف زايدة

سفن الغوص انتشرت على ساحل الكويت منذ القدم كنا نرعى في البر ونعمل على انتقاء أفضل املراعي لـ »احلالل«

هيئة الزراعة دفعتنا الخراج االغنام إلى السعودية

..وميتطي حصانا خالل ايام الشباب حمود العدواني في شبابه

احلياة في البر لها طعم خاص

حمود العدواني في الستينيات




