
 بنو هاجر من القبائل العربية التي سـكنت الكويت منذ مئات السـنني وهم يتحدرون من بني قحطان. يسـكنون الكويت بجميع املناطق ولكن مدينة 
الفحيحيـل تضم أغلبيتهم، وهم فروع وفخوذ مثل أي قبيلة عربية. ضيفنا محمد سـحمي الهاجري ينتمي الى هذه القبيلة العربية، سـكن صيهد الهواجر 
بالسـاملية وعاش بها فترة الشباب، والده كان يسـكن تلك املنطقة ولديه حالل أغنام وجمال، إال ان والده توفي عام ١٩٥٠ فانتقل للسكن في املنقف 
عند خاله الذي أشرف على تربيته مع أخيه ناصر حتى اشتد عوده ثم التحق بشركة نفط الكويت، وكانت البداية عندما التحق مبعهد التدريب ملدة ٦ أشهر 
وبدأ عمله مع عمال اللحيم وترك العمل والتحق مرة ثانية، ويحدثنا عن األحمدي واملقوع في تلك الفترة بقوله: أبوسحمي تنقل من عمل آلخر ومن 
وزارة ألخرى ثم التحق باجليش الكويتي وكذلك التحق بالشـرطة وعني في مخفر الراس السـاملية وبعد سنوات نقل الى 
كراج الشـرطة. وكذلك عمل سائق تاكسي لنقل الركاب، وهو لديه خبرة بالكثير من األعمال، كذلك فإن أبوسحمي 
شـاعر وله من القصائد الوطنية الكثير وشعره سهل الفهم ويحفظه الكثيرون من محبي الشعر، فهو ديوان متنقل 
يحفظ لغيره شعره. وهو رجل كرمي ذو أخالق عالية يحب ضيوفه ويستقبلهم بحفاوة كرمية، يحدثنا في هذا اللقاء 
عن صيهد الهواجر وعن الذين كانوا يعيشـون معه في تلك املنطقة من املواطنني، وماذا يقول لـ «األنباء» التي 

قدم الشكر لها وجلميع العاملني فيها، فإلى التفاصيل:

 تقدمـت لخطبة زوجتي ثالث مـرات وأهلها لم يطلبـوا مني مهرًا 
عاليـًا وقالـوا «ما تعطينا نقبـل به واألهـم عندنا الرجل الـذي فيه خير»

 ولد عام  في صيهد الهواجر بالدمنة وعاش في قرية المنقف ولد عام ١٩٣٨ في صيهد الهواجر بالدمنة وعاش في قرية المنقف

 محمد الهاجري: والدي كان لديه  ٢٠ جمًال و٤٠ رأسًا 
من األغنام.. وكنا نعيش في الفريج كأسرة واحدة

  واملسؤول عنا كان اسمه مســــتر شانصي ومعي بالعمل محمد 
رجــــا العجمي ورجا هــــداف وايضا معنا محمد ســــحمي حمد وإذا 
نادى املســــؤول كنا نحن االثنني جناوب الن اســــمي محمد سحمي 
نهار، وهو من قبيلة العجمان وانا من قبيلة بني هاجر واالســــماء  
متقاربة، واذكر كنت أتأخر بعض االيام عن العمل  وتكرر التأخير 
فأخبرني مستر شانصي أال أداوم ملدة اربعة ايام وبعدها قال ارجع 
للعمــــل، ولكن هذا الكالم لم يعجبنــــي مع أني لم ارجع  الى البيت 
ولكن توجهت الى مبنى ادارة منطقة االحمدي وطلبت مقابلة االمير 
الراحل  الشــــيخ جابر االحمد وكان هو الرجل االول  املسؤول عن 
االحمدي بذلك الوقت، وســــمح لي مبقابلته وقلت له ما حصل مع 
مستر شــــانصي فقال: عيال الكويت ما أرضى عليهم ثم أخذ ورقة 
صغيــــرة وكتب عليها واعطاني إياها. وقال روح قدمها ملســــؤولك 
وقابلت مستر شــــانصي وبعد  قراءتها علي قال تشتكي علي عند 
الشــــيخ جابر االحمد خالص ارجع للدوام وباشر عملك وكل شهر 
اقبض راتبي. بعد ذلك فكرت في ترك العمل بشركة النفط واشتريت 
سيارة، وكانت سيارتي مرسيدس صغيرة، أما كيف تعلمت فقد كنت 
مع بعض االصدقاء وكانوا يعلموني القيادة ومنهم عبداهللا عوض 
بن خضير وســــعد علوش، رحمه اهللا، وآخرون، والذي  اختبرني 
كان اســــمه اسحاق ولكن لم اجنح والسبب انني لم انظر في املرآة 
اجلانبية، وقال املرآة في السيارة وجدت حتى تشوف وجهك فيها 

واذكر بقالة ابو العبد.

  التعليم والدراسة والعمل

  يتطرق بعد ذلك العم محمد  الهاجري لتجربته في ميدان التعليم 
والدراسة قائال: التحقت مبدرسة أهلية في الساملية وكانت تعرف 
بذلك بقرية «الدمنة» ومعنا مجموعة من الطلبة من سكان املنطقة 
وتركت املدرسة للظروف العائلية، وكنا نذهب إلى مدينة الكويت 

لنشتري املواد الغذائية.
  وكانت السيارات قليلة واذكر كنت استخدم سيارة باص للنقل 

من الساملية الى الكويت وكان الطريق رمليا.
  وذهبت الى البر مع خالي ولكن لم يعجبني البر بتلك الســــنني 
ورجعت مع اخي الى صيهد الهواجر في املدينة (الســــاملية حاليا)، 
وكان عندنا اخت واحدة توفيت بعد الوالد. أما أول عمل فقد التحقت 
بشركة نفط الكويت منذ ١٩٥٧/٩/٣ حتى ١٩٥٨/٣/٢ وكان رقمي في 
الشركة (٢٩٠٠٩)، وســــكنت منطقة املنقف لقربها من مكان عملي 
والتحقت مبعهد املطوع وملدة ســــتة اشهر للتدريب وبعد التخرج 
عينت جنرال فيتر، وكنا نقوم بلحيم البايبات وتركيب الصمامات، 
وقطع احلديد وبرادته ونصنع له اســــنان بابيات كبيرة، واذكر ان 
املدرس املختص كان اســــمه عدنان الصاحلي فلسطيني اجلنسية 

وهو الذي دربنا وعلمنا، ومكان العمل مدينة العمل.

 شرع العم محمد بن سحمي نهار الهاجري في احلديث عن ذكريات 
املاضي وحلظاته اجلميلة بالكالم عن مولده وظروف طفولته حيث 
يقول: أنتمي لقبيلة الهواجر من آل زايد، وقد ولدت في الســــاملية 
بصيهد الهواجر وكانت فيها أشــــجار ومزارع واستقررت بعد ذلك 
في املنقف وكان الوالد عنده حالل جمال وأغنام، وكانت ترعى من 
العدان الى عريفجان، حيث كان ذلك حســــب أماكن املاء والعشب، 

وقد توفي الوالد في عريفجان عام ١٩٥٠.
  أما والدتي فكانت عام ١٩٣٨ وعندي أخ واحد اسمه ناصر.

  وبداية حياة الشباب حلوة وجميلة وشاهدنا حالل الوالد وكان 
عنده ما يقارب ٤٠ رأســــا من األغنام، ومن اجلمال تقريبا ٢٠ جمال، 
وموقع صيهد الهواجر حاليا هو املجمع التجاري الواقع على شارع 
قطــــر وكان ايضا في هذا املــــكان «املطينة» وكان يؤخذ منها الطني 
لبناء البيوت وآبار املاء باملنطقة نفســــها وأذكر املزارع كانت خلف 

صيهد الهواجر.
  حياة الشباب أمضيتها في الساملية، كنا نحن أهل الكويت كاجلسد 
الواحد وال توجد بيننا أحقاد أو كره ســــواء بدو أو حضر، ويحب 
بعضنا بعضــــا، والثقة كاملة وكانت الكلمــــة كالعقد املبرم، وكان 
كل شيء بســــيطا ومن دون تعقيد، واحلاكم متواصل مع الشعب 
مع الصغير والكبيــــر وكان الكبير يعطف على الصغير والصغير 

يحترم ويجل الكبير.
  كان الشخص منا إذا سافر يأمن على أهل بيته وال يخاف عليهم 
ألن الفريج كله كأسرة واحدة والكل يسأل عن الكل وإذا دخل شخص 
غريب نعرف انه غريب فإن كان ضيفا رحبوا به وإن كان غير ذلك مت 
سؤاله عن سبب دخوله الفريج، كان اجلميع متضامنني مع بعضهم 

البعض وكانت احلياة أجمل بكثير.
  وقبيلة العوازم لهم مزارع في ذلك املكان، وقد تركت الساملية بعد  
والدة ولدي سحمي بتاريخ ١٩٦٥/٥/١، واذكر انه ولد في مستشفى 
الوالدة بعدما مت نقل زوجتي من مستوصف الساملية الى مستشفى 
الوالدة القدمي بجوار مستشفى الصدري القدمي في منطقة الشرق، 
ومما أذكر أن الســــاملية كانت فيها اســــواق قليلــــة ومنطقة الراس 
وســــاحل الساملية كان نظيفا، واذكر رجا هداف الهاجري ومسعود 
بن دشــــتي وعثمان الهاجري وطامي ابو هزاع وعبداهللا الشوميي 

رحمهم اهللا.
  وقد عرف بصيهد الهواجر للعدد الكبير من الهواجر الذين كانوا 
يسكنون تلك املنطقة ومساحته كبيرة بحدود ٤ كيلومترات ممتدة 

الى مزارع الرميثية.
  وكان أهل الســــاملية أهل خير ومحبة ومتعاونني مع من يسكن 
معهم واذكــــر كنا اذا ذهبنا الى املدينة نكــــون كأننا متغربون عن 

صيهد الهواجر.
  كان اجلميع يعيشـــون في ألفة وتـــواد ويحبون بعضهم 
البعض وإذا نزلت االمطار نرى األرض بساطا أخضر والنوير 
بألوانه االصفر واالزرق واألبيض وعشـــت حياة سعيدة جدا 

انزل بعد شــــهر اختبارك، وبالفعل في املرة الثانية اختبرني سيد 
عبدالوهاب وجنحت واشتريت السيارة.

  وبعد ستة أشهر رجعت الى شــــركة النفط والعمل فيها مرتني 
وبينهما العمل على التاكســــي، العمــــل األول بتاريخ من ١٩٥٧/٩/٣ 
حتى ١٩٥٨/٣/٢، العمل الثاني في شركة نفط الكويت من ١٩٥٩/٩/١٠ 
حتى ١٩٥٩/٧/٣٠ وبعد االســــتقالة من الشــــركة مرة ثانية التحقت 

باجليش الكويتي.

  العمل في وزارة الدفاع

  يستكمل العم محمد بن سحمي الهاجري كالمه عن حياته العملية 
قائال: فكرت في أن أعمل في وزارة الدفاع (اجليش الكويتي) وذلك 
حلبي للعســــكرية وحمل الســــالح للدفاع عــــن الوطن واملواطنني 
وفي أحــــد األيام أثناء وجودي باجليــــش جاءنا خبر ضرب نقطة 
احلدود في الصامتة الســــاعة احلادية عشــــرة وطلب آمر السرية 
وآمر الكتيبة بأمر من املرحوم الوالد األمير الشيخ سعد العبداهللا 
الســــالم الصباح بالتحرك والذهاب الى احلدود ويومئذ كان رحمه 

اهللا وزير الدفاع.
  وآمرنا بذلك الوقت العقيد املتقاعد فهد محمد احلقان، والضابط 
عبداهللا حســــني طلبني وقال: يا محمد تسلم اوامر السرية، وكنت 
بذلك الوقت عســــكريا من دون رتبة فقلت له انا عســــكري ومعي 
عســــكريون عندهم رتب ومن غير املمكن ان آمــــر عليهم وهم في 
رتبهم فقال امرتك ونفذ االوامر وخرج عبداهللا حسني وما عليك اال 
ان تنفذ ووقعت في الدفتر اني آمر سرية ومناوب، وتسلمت مكاملة 
بأن جهاز الالســــلكي في احدى املنشآت متعطل ال يعمل ومطلوب 
تصليحه فطلبت من احد العســــكريني ان يذهب مع فني لتصليح 
اجلهاز فقال ملاذا تأمر علي وأنا اعلى منك رتبة فقلت له ان النقيب 
عبداهللا حسني سلمني الكتيبة ووقعت على الدفتر بالتسلم، فقال 
أرفض الذهاب وكلفت عسكريا آخر فقال نفس الكالم، ووافق العسكري 
الثالث واســــمه فضل خلف الشمري وذهب مع الفني ومت تصليح 
اجلهاز، العسكري والضباط ذهبوا الى منطقة الصامتة وبعد ساعات 
رجعوا الى املعسكر واستدعاني النقيب عبداهللا حسني وسألني عن 
اي مشــــاكل فأخبرته عن عطل في اجلهاز ومت تصليحه ولم أخبره 
مبا حصل مع العسكريني اللذين رفضا ومت العمل بخير ولم اعمل 
مشــــاكل مع اي واحد منهما ولم اخبــــر النقيب عبداهللا عما حصل 
مع العســــكريني االثنني اللذين رفضا االوامر، وكنت محافظا على 
صداقتي معهما وواصلت عملــــي معهما حتى خروجي من اخلدمة 

في وزارة الدفاع.

  العمل في الداخلية

  في محطة أخرى من حياته انضم العم محمد الهاجري الى وزارة 
الداخلية بعد اجليش وعن ذلك يقول: بعد اجليش التحقت بالعمل في 
وزارة الداخلية «شرطي» وعينت في مخفر الراس لقربه من سكني 

 رعاية اإلبل من مظاهر احلياة التي كانت منتشرة في كويت املاضي

 (محمد ماهر)  العم محمد سحمي الهاجري خالل لقائه مع الزميل منصور الهاجري 

 العم محمد الهاجري بني أوالده من اليسار سحمي وعن يساره نهار وحمدان 

واألبيـض واألزرق  األصفـر  بألوانـه  والنويـر  األخضـر  كالبسـاط  األرض  نـرى  كنـا  األمطـار  نـزول   عنـد 

 العم محمد 
سحمي الهاجري

 السبت الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي 
  ٨  يناير ٢٠١١ 

 الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  من  من  من  من  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  من  من  من  من  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  من  من  من  من  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  الماضــــي  الماضــــي  الماضــــي  من  من  من  من  من  من  20 
 «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  منصور الهاجري   البريد االلكتروني 



 أول عمـل لي كان في شـركة نفط الكويت عـام ١٩٥٧ والتحقت بمعهد المقوع ثم تخرجت «جنـرال فيتر» وكنا نقوم بلحيم البايبـات وتركيب الصمامات
 التحقـت بمدرسـة أهليـة فـي السـالمية فـي طفولتـي مـع مجموعـة مـن الطلبة مـن سـكان المنطقـة ثـم تركـت المدرسـة لظـروف عائلية 

الوقـــودي يضـــد  بـــردا  لهـــا    حنـــا 
  يا اهللا ان توفق شـــيخنا صاحب الدار

  يســـهر علـــى شـــعبه وهـــم رقـــودي
جبـــار وللمكيـــدات  حكيـــم    جابـــر 

  وآل الصبـــاح إحـــذاه مثـــل الفهـــودي
  ال الصبـــاح اللـــي لهـــم فعـــل واذكار

الواقـــي وحنـــا اجلنودي   هم درعنـــا 
  حنـــا هـــل العليـــا وحنـــا هـــل الكار

  وال خيـــر فـــي هـــوج بليا شـــهودي
الـــكار ومناهـــل  العليـــا    مناهـــل 

  وال خيـــر فـــي عـــرج ابليا شـــهودي
للجـــار وفيـــني  الوافـــد    نســـتقبل 

  واليزعـــج اجليـــران كـــون اليهـــودي
  متـــت بذكـــر اللـــي عليـــم باالســـرار

العهـــودي وفـــي  اللـــي  العبـــاد    رب 
  كذلك هذه قصيدة عن حشود عام ١٩٩٤:

  علــــى احلدود وبعد حترير الكويت من الغزو العراقي واجليش 
العراقي الذي ســــرق ودمر قلت هذه القصيــــدة، وكان الكويتيون 

بسداد ديوني وكنت أول من سدد الديون التي عليه وحصلت على 
شهادة شكر.

  وبعد ذلك توجهت الى فتح مكتب عقارات بيع وشراء حلسابي 
اخلاص، وعندي موظفون يبيعون ويشترون ويباشرون العمل.

  وبعد نزول وهبوط االسعار قليال تأثرنا نحن اصحاب املكاتب 
واالســــعار في الفحيحيل، بيت احلكومة مبائتي الف دينار ساحة 
٦٠٠ متر مربع وحســــب مواصفات البيت وعندنا ارض بيت هدام 
مبائتي الف دينار موقع ممتاز والسوق شبه واقف وبحاللي اسعى 
لنيل رزق اهللا، وعندي حالل بالبادية وبعته وكنا نتنقل من مكان 

آلخر حتى جريشان من احلدود الشمالية أماكن رعي.
  الشاعر محمد  سحمي الهاجري

  من مواهب ضيفنا قرض الشعر وعن ذلك يقول: بدأت بالشعر منذ 
أربعني سنة وأول قصيدة كتبتها في حادث الراحل الشيخ جابر األحمد 

اجلابر  الصباح أمير الكويت األسبق رحمه اهللا أقول فيها:
  قولوا معي ياهل الوطن كيف وشصار

  كلمـــة وفـــا ماهـــي بكلمـــة نقـــودي
  اســـتنكروا فعـــل املعاديـــن األشـــرار

والركـــودي باألمـــن  تخـــرب    اللـــي 
  ان كان مـــن ســـمي رعـــد يولـــع النار

ومعنا عبداهللا شليويح وعبداهللا بن الحم نقل فيما بعد الى مخفر 
الراس وكان عبداهللا شليويح محققا باملخفر، أما عبداهللا بن الحم 
فعني مالزما أول وملدة سنتني باملخفر وفيه مشاكل بسيطة ال تذكر 
ومما اذكر ان سائق نساف كان يعمل باألجرة والنساف ملك ملواطن 
كويتي والسائق كسر الدرج وسرق ثالثة آالف دينار وأحضر إلى 

املخفر وحقق معه عبداهللا شليويح حتى اعترف.
  أما حوادث املجتمع فنحفظها بالدرج وبعد سنتني نقلت الى كراج 
الشرطة مالحظ حركة ونسجل السيارات الداخلة واخلارجة ومدير 
الكراج العميد اجلنابي واملسؤول علينا ناصر زوير الهاجري وملدة 
سنتني ونصف السنة أمضيتها بالكراج وبعد ذلك نقلت الى وزارة 
الشــــؤون وكنت إداريا على العمالة وتســــجيل احلضور والغياب 
على العاملني وبعد عشر سنوات انتقلت الى وزارة الصحة وعينت 
بحارا في ميناء االحمدي مع النوخذة عبداهللا عوض خضير ومهنا 
اخلالدي ونخرج على املراكب لتطعيم البحارة من االمراض ومالحظة 
الشهادات الطبية ونصعد الباخرة بواسطة سلم من احلبال، وأمضيت 

١٠ سنوات حتى التقاعد في وزارة الصحة.

  الحياة االجتماعية والزواج

  يتحول ضيفنا بعد ذلــــك للحديث عن حياته االجتماعية قائال: 
عشت يتيم الوالدين وأمضيت حياتي  مع أخي وعشنا في الساملية 
بصيهد الهواجر، وعندما قررت إكمال نصف ديني توجهت إلى احد 
رجــــاالت القبيلة وتقدمت خلطبة ابنتــــه اال انه رفض ان يعطيني 
ابنته ورفضني أول مرة وكان معي أحد االقرباء وهذه من العادات 
والتقاليــــد ولكن ذهبت مرة ثانية وتقدمت بطلب الزواج من ابنته 
وكان معي ايضا احد رجال القبيلــــة وكذلك والدها رفض. ردوني 
الن ابن عمها كان يريد الزوج منها وكل مرة آخذ واحدا من اجلماعة 
ليخطبها وكنت راغبا في الزواج منها بســــبب طيبة والدها ومتت 
املوافقة باملرة الثالثة وكان معــــي مبارك الهاجري. ومن دون مهر 
عــــال وقالوا لي ما تعطينا نقبل بــــه واألهم عندنا الرجل الذي فيه 
خير، والســــبب الرئيســــي انها كانت محجوزة من قبل  ابن عمها. 
وأذكر رجل الدين الذي كتب عقد الزواج كان إمام مسجد في جليب 
الشــــيوخ وكنت في ذلك الوقت اسكن الساملية واهللا رزقنا باالوالد 
الكبير منهم سحمي واخوته ناصر ونهار وفالح وشوميي وحمدان 
ومبارك وســــلطان والبنات اثنتان وعندنا مبــــدأ ان خدمة الوطن 
شــــرف في احلرس واجليش والشرطة. أما الزوجة الثالثة فرزقت 

بولد واحد منها.

  بعد التقاعد

  بعد العمل فــــي عدة جهات ووزارات وخدمة الوطن في شــــتى 
املجاالت وصل العم محمد الهاجــــري حملطة التقاعد ويحكي عنها 
بالقول: تســــلمت مبالغ التقاعد ودخلت سوق االسهم (البورصة) 
اشتري وابيع واستمررت به وطحت مع من طاح وخسرت وبدأت 

ميولون املواد الغذائية من اجلمعيات:
احتـــدى يقـــول  صـــدام  كان    ان 

ويديـــه بضـــده  حتديـــه  لـــه    قـــل 
ابتعـــدي قيـــل  يـــوم    مغـــرور 

  وقواتنـــا فـــي عقـــر داره عثـــت فيه
بـــوده اجليـــش  هـــذا  قـــال  كان    وان 

قواتنـــا االولـــه  ســـالفة  عـــاد    مـــا 
بتانيـــه تأتـــي  قبـــل    مـــن 

تـــردى فعلـــه  عقـــب  لـــدى    ساســـه 
  وســـــاس الردى الزم تبـــني معـــانيه

  يـــا امــــيرنا آمــــر تـــرى كـــل مــفدى
  وامرك على شعـــبك علــى الفــور يديه

  ولــــــي عـــــهـــدك للمــــــهـــات قــــده
نـــــواليه وحـــــنا  الســــــربه    وغايب 

  هـــذا كــــــالم الــهاجـــري وال هي رده
  واللـــي خبـــأ الـــراس كل طمـــع فيـــه

  متـــت بذكـــر اللـــي علـــى الـــكل عدى
  واحد املعبود نرجح اساميه

  اهللا يعز الكويت واحلمد هللا من يوم وجدت الكويت وهي ديرة 
خير ومن طيبتهم يطمع فيهم الرجلي واخليال يعجز عنهم والشعب 

واحلكومة مبروكني:
بـــــــالد بأهلها   لعـــمـــرك ما ضاقـــت 

تـــضيق الرجــــــال  اخـــــالق    ولكـــن 
  وفضل الكويت على جميع الدول والناس، والرجل «البخيت» 
ذو احلظ الكبير هو الرجل الذي تصله الناس، واحلمد هللا حكامنا 
وشعبهم محبوبون ويسلم الوطن. ولم اتعلم ولكن هذا انعكس 
على تعليم اوالدي وبناتي واهتميت فيهم وعلمتهم واحلمد هللا 
تعلموا واجلميع يعمل ويشــــتغل اما بالعسكرية او بالوزارة، 
ولم نفرق بــــني االوالد والبنات علمتهم جميعا واهتممت فيهم، 
وابني نهار قــــدم بطوالت خالل الغزو وانضــــم مع مجموعات 
املقاومة ومت اسره وحكم عليه باالعدام غيابيا من جيش العراق، 
كذلك لم يتوقف عطــــاؤه بعد التحرير حيث قدم الكثير لوطنه 
وللمواطنني وبشــــهادة الذين ساعدهم، وكان من اوائل من دخل 
الكويت، واوالدي الباقون التحقوا باجليش اثناء الغزو ونحن 

في السعودية.
  نريد الزيادة للرواتب واالسعار عالية والزيادة فيها خير للمواطنني، 
وسفر اآلخرين للخارج في كل اجازة، اعتقد فيه ترفيه عن النفس، 
اعرف بعض الرجال يخصم خمســــني دينارا كل شهر وذلك للسفر 

في االجازات.

ح  نهار محمد سحمي الهاجر

 لقطة تذكارية لنهار محمد الهاجري مع أحد أبنائه 

 دالل القهوة من كرم الضيافة  محمد سحمي الهاجري عام ١٩٦٠

 أول حكم من نوعه حصل عليه محمد الهاجري بإلغاء إحالته ملؤسسة التسويات

 عملت فـي وزارات الدفـاع والداخلية والشـؤون وتقاعدت بعـد العمل فـي وزارة الصحة لمدة ١٠ سـنوات 

 نهار الهاجري في لقاء سابق مع محافظ العاصمة الشيخ علي جابر األحمد
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 السبت
  ٨  يناير ٢٠١١ 

 ممـــا كتب الشـــاعر  21 
محمد الهاجري أبيات عن 
حب الوطن وهي توضح 
مدى اعتزازه ووفائه لهذه 
الطيبة وهيامه  األرض 
بحبها ومتجيد تاريخها، 

ويقول فيها: 

 إسالم للوطن
 ســـالم منـــي لـــكل الوطـــن يهدى

  للقائد اللـــي يصد العـــدو بجنوده
  الصندينـــي وحنا للوطـــن ما نبدى

  ما ســـمعنا اللي طغى بكثرة قدوده
  حنـــا بالديـــن نحارب علـــى مبدى

  علومنـــا بـــأول التاريـــخ موجودة 


