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اجلو جميل والهـــواء نقي، واملعرفة بالناس 
اجليران، وبعض املواطنني معهم أسلحة للدفاع 
عن أنفســـهم واذكر أسماء األسلحة، مثل «أم 
صمعه»، «عصملي»، و«فرنساوي» و«املاني» 
وأم كرار أملاني، أم ســـاعة فرنساوي طويلة 
وقصيرة، فرنساوي أم حبة فرنساوي أم فرض، 
مسدس أبورقبة طويلة ومسدس رقبة صغيرة 
وبنقدية أم خطر وأم صمعة عرفت عام ١٨٧٠، 
الوالد اشترى له بندقية قدمية، واذكر ان أخي 

باع نعجة مقابل مسدس ٣ طلقات.
  كذلك فإن البر والبادية فيها سرقات كثيرة 
وخاصة سرقات األغنام وال يوجد قانون في 
البر عند أهـــل البادية، أدركت رجال توفاهم 
اهللا أعمارهـــم وصلت الى املائـــة وفوقها ٣ 
سنوات، الناس في البر تأكل التمر وتشرب 
اللنب واحلليب وميشون طوال اليوم ولذلك 

فإن أجسامهم قوية.

  بيت الشعر

  ومن مظاهر احلياة في البر العيش في بيوت 
الشــــعر، وعن ذلك يقول العنزي: كنا نسكن 
بيوت الشعر وال نســــكن اخليمة ألننا نعيب 
على من يسكنها، بيت الشعر يختلف باحلجم 
البعــــض مثولث ومروبع ومخومس وبعضها 

مسودس.
  

  ويقول الشاعر
تــنــمــوس ــــد  ــــري ت ــــك  ــــان ك   إن 

ــــت مـــخـــومـــس ــــي ــــن ب   عــــشــــري
  

  وحتفه بيت نســـميه بيت شعر (قطبه) 
عمود واحد كبير وعمودين واملثولث ٣ أعمدة، 
واملروبع ٤ أعمدة، وكذلك املخومس ٥ أعمدة 
ويقسم بيت الشعر الى أجزاء قاطع للنساء، 
أما ديوانية الرجال فنسميها «الربعة» يظهر 
بيت العائلة، وكل واحد حسب ذوقه وممنوع 
علـــى الرجل ان يأتي من أمام بيت النســـاء، 

ويعتبـــر الرجل غير محتـــرم، حاليا الناس 
مظاهر ويتبعون صاحب املالبس والسيارة 

الكشخة.

  الزواج عند القبائل

  يتحدث العم مؤنس العنــــزي عن الزواج 
وخطواتــــه وكيف يتم عند القبائل فيقول: أما 
بالنسبة للزواج عند القبائل فإن الفارس ُيعطى 

ويزوج وأما الرديء فال ُيزوج.
  واملهر للزوجة ناقتان و٥ أغنام و٣ بعارين، 
حاليا املهر غالي ومرتفع، أما اخلطبة فالرجال 
تعرف بعضها البعــــض، وهكذا يذهب الرجل 

أبواملعرس للرجل والــــد العروس ويتقدم له 
بخطبة ابنته لولــــده، وعيب عند أهل البادية 
احلــــرمي يذهنب للخطبة، وفي حالة إذا لم يكن 
لها ابن عم يريد الزواج منها أو قام شخص آخر 
بخطبتهــــا، فإن والد العروس ال ميانع ويقول 

خذها لولدك يابوفالن.
  الرجل يوجب الرجل وعندما يتقدم لزواج ابنه 
يعرف ان ابنه شخصية ومحترم وله مكانته بني 
أبناء قبيلته، ولذلك الرجال مع الرجال، وعيب 
ان املعرس يشوف عروسته، وال يراها إال ليلة 
الزواج، والولد الكبير يتزوج قبل اخوانه وكذلك 
بالنسبة للبنات الكبيرة قبل الصغيرات، وليلة 

الزفاف العروس يزفونها على املعرس في بيته 
وال األب واخوانها ما ميشون معها.

  مدينة الكويت

  يتحول بعــــد ذلك العم مؤنس العنزي الى 
احلديث عن مرحلة جديدة أال وهي االنتقال من 
حياة البدو الى حياة احلضر فيقول: بعد احلياة 
في البر وبعد وفاة الوالد مثلما ذكرت نزلنا مدينة 
الكويت، وســــكنت مبنطقة الشدادية، وكانت 
مزدحمة بالسكان وذلك عام ١٩٥٠، مباشرة من 
منطقة وارة ومن الشدادية الى بيت الدوحة عام 

١٩٧٣، وال أزال أسكن في بيتي مع األوالد.
  والدوحــــة منطقة ســــكنية أيضا مزدحمة 
وفيها شوارعا واسعة لكن فيها أجانب عزاب 
وعائالت مستأجرة البيوت، وعمال يتجولون 
بالشوارع ليال ونهارا، املهم سكنت والأزال فيها 

مع أوالدي وعائلتي.

  العمل بالداخلية

  ثــــم يأتي ضيفنا بعد ذلــــك الى الكالم عن 
مشــــواره بالعمل قائال: تركــــت الرعي واإلبل 
واألغنام وذهبت الى دائرة الشرطة وسجلت، 
وبعد فتــــرة التدريب مت توزيعي على مجلس 
الــــوزراء وكنت أقف على البوابة الرئيســــية 
صباحا وبعد ذلك نقلت الى مخفر الراس ومت 
توزيعي وكان نصيبــــي ان أوزع على قصير 
وسكن املرحوم الشــــيخ صباح السالم وكان 
وليا للعهد في عهد أمير الكويت املرحوم الشيخ 
عبداهللا السالم رحمه اهللا وعام ١٩٦٤ استمررت 
بالعمل، حراسة ليلية أو صباحية ومما اذكر كنت 
في ليلة شديدة البرودة وأقف حامال سالحي 
الســــاعة الواحدة والنصف، وكان معي بنفس 
النوبة ٤ من الشرطة واملسؤول علينا في تلك 
الليلة عريف فالح الوطري الرشيدي، وأثناء 
احلراسة حضر املرحوم الشيخ صباح السالم 
ولي العهد فــــي ذلك الوقت، فقدمت له التحية 
وقال يا ولدي ان كنت بردان ادخل حتت املظلة 

خوفا من البرد فشــــكرته على اهتمامه برجال 
الشرطة وبعد حلظات حضرت الدروبة وفيها 
العريف فالح الوطري قــــال لي: عندما حضر 
ولي العهد كنت نائما أم مستعدا في حراستك؟ 

فقلت: ال لم أمن فقال: كفؤ شكرا لك.
  انتهى الدوام ورجعت الى بيتي في الشدادية 
وكنت مستأجرا سيارة مع الشرطة تنقلنا الى 

منطقة سكننا وعددنا خمسة من الشرطة.
  وظللت في العمل حتى التقاعد ووصلت الى 
رتبة عريف شرطة، واذكر ان املرحوم الشيخ 
صباح السالم امير الكويت االسبق وزع علينا 
نحن الشــــرطة يوم عيد االضحى عيدية، لكل 
شرطي خمسة عشر دينارا والعريف عشرين 
دينارا اشتغلت مع عدد من الضباط منهم صالح 
احلداد وعبدالــــرزاق اخلباز والضابط فهد بن 
دواس ومحمد محسن احلربي ومحمد فياض 

وسحاب املطيري ومهدي حياة.

  الشدادية

  في سياق حديثه يتطرق العم مؤنس العنزي 
الى الكالم عن منطقة الشدادية فيقول عنها: 

  منطقة سكنية بيوتها من العشيش وسكانها 
عزابيــــة تقع خلف جليب الشــــيوخ من جهة 

الغرب.
  وبنيت العشيش في الصحراء وال يوجد فيها 
كهرباء واملاء بواسطة التناكر وكانت مزدحمة 

بالعشيش والسكان.

  الشعر النبطي

  ضيفنا ليس ناظما للشعر ولكنه يهيم به 
حبا وعن ذلك يقول: لم اكتب الشعر ولكنني 
احفظ الكثير من لعدة شعراء واذكر منه، قول 
احد الشعراء في مدح امللك عبدالعزيز آل سعود 

رحمه اهللا

  يستاهل الفنجال وعود القماري (البخور)
بحرها ــت  ــق وط جنــد  حــكــم  ــي  ــل   ال

 في مستهل حديثه عن املاضي والذكريات 
يتحدث العم مونس ممدوح العنزي عن مولده 
وطفولته فيقول: ولدت في بادية الكويت عام 
١٩٤٠، ولكني حاليا اسكن في منطقة الدوحة 
السكنية، وبداية حياتي أي مرحلتي الطفولة 
والشـــباب أمضيتها في منطقة وارة جنوب 
الكويت، وكانت منطقة برية واسعة وفيها جيل 
وأيام الربيع يتحول البر الى بســـاط اخضر 
من نباتات الربيع والنوير والعرفج واشجار 
برية وكنا نســـكن في العشيش وانتهت عام 
١٩٧٥، وكنت اذهب الى منطقة سودة والعظامي 
وفيها جليب يعرف باســـم بني هاجر تقول 
«جليب بني هاجر» وموقعها عند احلدود مع 
الســـعودية والبر فيه ضليعات صغيرة كنا 
نصعد عليها، والوالد كان عنده حالل بعارين 
وأغنام وكنا نرعى من الكويت الى السعودية، 
وكنت ارعى االغنام واالبل وننطلق في البر 
الفسيح، ومما اذكر كنا ننتقل من مكان آلخر 
حسب املرعى واالعشاب واملاء، ومنشي ثالثني 
كيلو وأكثر وبعد اربعة او خمسة ايام ارجع 

مع احلالل الى البيت.
  ونتبع املراعي واملياه وأصل الى الشعيب 
والدبدبة وبيع اجلمـــال والنوق في اجلهراء 
والناقة سعرها اغلى من اجلمل، ومن املعروف 
ان الناقة حتلب سنة واحلمل سنة، واحلليب 
ال يباع وامنا يوزع على املوجود من الرجال 
والرعاة ونشـــرب منه وكنا نضيف الضيف 
ونقدم له احلليب وعندنا عيب بيع احلليب 

ويقدم للضيوف مع العيش واللحم.
  اما انواع اجلمال ومسمياتها فهي الوصحة 
والشقحة والشفقة والشعلة والسودة والصفرة 
وامللحة ومجاهيم، اما النعوج فمنها ســـودة 
عربية وهجرية والنجدية شعرها نازل على 
جسمها وشـــفالة من العراق وحليبها قليل 
وديدها صغير (الثدي)، النعيمي في سورية 
واالردن والســـعودية واغنام الداخل اشفال 

ضعيفة في العراق.
  والناقة االنثى والبعير الذكر ومدة العطش 
عند اجلمال احد عشـــر يوما في الصفري ال 
تشرب املاء في الشـــهرين العاشر واحلادي 
عشـــرة اما في القيظ فاجلمال تتحمل يومني 
فقط وتعطش، وفي الصباح تشرب اكثر من 
الليل، اقول ان اجلمـــل يصبر على العطش 

ونقول ايضا ان اجلمل سفينة الصحراء.
  اما البقر عند اهل البادية فيقولون عيب 
فال يعتنون فيها وراعي البقر ال تخطب ابنته 

وال يشربون اللنب عنده وال اللحم.
الســـنوات    وعندمـــا كانوا يغـــزون في 
املاضية كانـــوا يعيبون على من عنده بقر.. 

فيقولون:
  حــــرشــــا الــــعــــقــــاريــــب االبـــــل

الــذيــب نعجة  ــود..  ــع ــق ال   حــرشــا 
  وبالنسبة لشكل اجلمال فإن بعض اجلمال 
في اجلزيرة العربية لها سنام واحد واما في 
الســـودان وبالد اخرى فلها سنامان، اما اكل 
حلم البعير فيؤكل بعـــد الصالة ومن يأكل 
يتوضأ، واما لنب الناقة ففيه منفعة واللحم 
ايضا فيه منفعة، وقد عشـــت البيئة البرية 
من وارة الى البر، ووالدي ووالدتي قد توفيا 
وكنت صغير الســـن وعشت مع اخي الكبير 
ســـنوات طويلة وقد توفي اخـــي في مدينة 
الريـــاض قبل حترير الكويـــت من االحتالل 

العراقي الغاشم بشهر.
  امـــا الوالد والوالدة فقد توفيا في الدبدبة 

حيث كنا نرعى االبل ايام الربيع.
  ويضيف العم مؤنس العنزي في حديثه 
عن البـــر واحلياة فيه: البر فيه قبور كثيرة 
ملن توفي بالبر، ولها ١٠٠ سنة وأكثر، طفولتي 
 املرحوم امللك سعود بن عبدالعزيز (احدى الصور في املتحف) مؤنس العنزي مع أحد ضيوف املتحف من األجانبكانت في وارة والبر حتى مرحلة الشباب حيث 

 صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل صاحب قصيدة حنا العرب ما مدعني العروبة
  (احدى صور املتحف) 

 كثيرون من الكويتيني يهتمون بالتاريخ والتراث، كثيرون أصحاب متاحف منزلية جمعوا ما تبقى من املاضي من التراث البحري وبيوتهم تزخر 
مبقتنيات تعكس صورة املاضي االصيل. ضيفنا صاحب متحف صغير أسسه منذ سنوات عدة مضت، ففي عام ١٩٥٩ زار سورية عند أحد مشايخ 
عنزة وشاهد اخلدم ودالل القهوة ومن اول راتب تسلمه من الشرطة عام ١٩٦٤ توجه الى سوق مدينة الكويت وفي مكان خاص لبيع االدوات 
التراثية القدمية واشـترى بعض الدالل من سوق املقاصيص. واستمر في شراء كل دلة قهوة قدمية حتى تكونت لديه مجموعة كبيرة فاقت 
املئات.. ضيفنا التحق بالسلك العسكري (الشرطة) حيث عني شرطيا، واستمر بالعمل حتى التقاعد عام ١٩٨٣، ويذكر لنا اسماء االبل 
واالغنام ويقول ان البقر ال يعيش بالبر وعيب على صاحب االبل واالغنام وان االبل تصبر عن املاء اكثر من اسبوع اما االغنام فبحاجة 
لألكل واملاء يوميا. رعى االبل واالغنام ونام في بيت الشـعر في البر، أما وارة منطقة السـكن فيذكرها لنا في سياق احلديث 
عن تلك املنطقة البرية جنوب الكويت وفيها العشـيش سكنهم، وكذلك الشـدادية التي سكنها حتى انتقل الى الدوحة 
عندما خصص له بيت حديث. أبوممدوح رجل ذكي وكرمي عاش البداوة واحلضر منذ سـنوات طوال. يشـكو من االجانب 
الذين يتجولون بني سـكك وشـوارع منطقته ويدعو الشـرطة ملراقبة االجانب وبيوت االيجار على العزاب ويريد الدوحة 
منطقة سـكنية منوذجية، خاصة ألهلها من الكويتيني. نتطلع من خالل نافذة حديثة لنلقي نظرة على كويت املاضي وصور 

من احلياة التي يفتقد الكثيرون جمالها، فإلى التفاصيل:

 أهـل الباديـة يـرون رعايـة البقـر عيبـًا وراعيهـا ال ُتخطـب ابنتـه وال يـؤكل اللحـم وال يشـرب اللبـن عنده

 ولد في بادية الكويت عام ١٩٤٠ وعاش طفولته وأيامه األولى في البر

 مؤنس العنزي: كنا نسكن بيوت الشعر 
  ونعيب على من يعيشون بالخيام

  وأخي باع نعجة مقابل مسدس ٣ طلقات

 الزميل منصور الهاجري مع العم مؤنس العنزي داخل متحفه

 العم مؤنس العنزي 
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جاري الطيب  به  اللي    عبدالعزيز 
عمرها وديــــرة  ـــرة  دي حــكــم    الــلــي 

  يعطي السند اجلد بالذهب والسواري
ديــارهــا مــن  تنحره  القبايل  ــل    وك

  
  وكذلك اذكر ايضا ان الشــــيخ دللي املوير 
من شيوخ عنزة وهو من شيوخ الفدعان رجل 
فارس وكرمي خرج مــــع مجموعة من الرجال 
وكان بعض اهل البادية قد سلبوا جماال واغناما 
وشاهد مجموعة اخرى من العرب ومعهم ابل 
واغنــــام وصارب بيد املويــــر املجموعة معهم 
رجل شــــايب كبير بالســــن ومعه ولد صغير 
اســــمه دية وعمره عشر سنوات وملا سمع ان 
االبل راحت عند العنزة قال الشايب نحن مع 

عنزة بيننا حلف.
  وأخذ الولد (دية) معه وركب الذلول والنياق 
عددها ثالثون ناقة وخالل خمس عشرة ليلة 
مسير وصل اآلخرون ورأوا الذلول عليها وسم 
القبيلة فأمسكوها وسلموها للشيخ وقال له 
ماذا عندك؟ فرد الشايب اني ولهان لرؤيتك فقال 

الشيخ حياك اهللا وقال هذه االبيات:
  

معفاه الــهــجــن  ــن  م ــرا  حــم   راكــــب 
باحلزومي للرسن  تخصع    حــمــرا 

  خمس عشرة ليلة على الوجه ملحاه
العلومي بعيد  اللي  ذا    متنحرين 

ــاه ــاي ــج ــد ح ــي ــع   ولـــــد املــــويــــر ب
  وشمس الضحى ما تلتقي باحلزومي

ها له  اقــول  وانــا  يناديني  اللي    وذا 
نومي غطاريس  في  حلمك  ــري    وث

ــواه ورج اهللا  مــن  تيأس  ال    ويــديــة 
ـــي ـــوم رح رب  ــــه  ــــدي ي   خــــــالق 

عطاياه مــن  هــي  منايحا  عطا    ان 
هــدومــي جـــرف  عــطــاهــا  مـــا    وان 

  
  وكان الرد ان جميع النياق التي عليها الوسم 

اعطوها له.

  كذلــــك فإن رجال من قبيلة عنزة طرده ابن 
مهيد لوضع خاص بينهما وجلأ الى امير احدى 
القبائل وعندما وصل ذلك الرجل فضله على 
قبيلته وقال واحد من القبيلة: نعطيه جدنان 
بــــن مهيد ويلقب مصوت بالعشــــا من عنزة، 
وقال له سؤال من اطيبهم، قال غليون وقال له 
انت رجل طيب وغزا وكان معه امرأتان واحدة 
كانت حامال وولدت واجنبت ولدا والرجل ركب 
الفــــرس وملدة ثالثة ايام وصل عند احد رجال 
القبائل وقال له ابشــــرك ان امير القبيلة رزق 
بولد فرد عليه ماهو مبروك فقال له الرجل ليه 
فقال ســــيصير مثل ابيه ويغزو على القبيلة 
ولكن شــــيخ القبيلة كان يسمع، فقال للرجل 

ماذا قلت وقال هذه االبيات:
  

مثلوب القلب  وصار  الرسوم    شفت 
دموعي غــرايــق  العيرة  مــن    وعلة 

دار يا  اليوم  فيك  اللي  وين  دار    يا 
  ما تقول انطبح عقب خبري جنوعي

  شفت الرسوم وشفت بالقلب مثلوب
قــرايــب دموعي الــعــبــرا    وعــلــة مــن 

مردوم العام  بك  اللي  اجلهامة    وين 
مظلوم كــل  فرينج  الــربــاع  اهــل    يــا 

ــــاح مــظــافــريــن دروعـــي   وهـــل ارم
قوم وضــالــهــم  ـــدوان  ع حولنا    لــو 

ــرج رجــوعــي ــت اف   وال ظــنــي عــقــب 
اليوم عنه  يكاد  صغر  إنك  كان    وإن 

ـــران املـــجـــانـــني يــوعــي ـــك ـــل س   خ
شعموم ــل  ك باللقا  عليه    يــركــب 

ـــي ـــوع اجلـــم تــــعــــب  ـــــا  م   واال 
حثروب اخليل  من  ينطح    عيالهم 

ـــوم يــســنــه بــالــنــشــامــا شــروعــي   ي
ومحشوم معيد  عندك  انا  شيخ    يا 

اسبوعي كأنه  العام  علي    وميضي 
ماسوم ــار  ص بــالــوفــا  قلبي  ــك    الش

ــي ــخ وانـــــا مــنــهــم جــزوع   يـــا شــي
  وعيني اللي شافت العيب ما تقبل النومي

ضلوعي ــدب  ه بــني  يــرجــع    وقلبي 
  يا شيخ ابي اوصلك لني يفني الكون

ــاع حــســن الــطــبــوعــي ــط ــع ق ــاط   س
ملحوق الصيد  يفني  حرب    حلياك 

قطوعي ــر  ح اجلــنــحــان    مــتــواحــد 
تعلوم دون  مــن  بالصيد  علم    حــر 

ـــزوعـــي   مــــــداد الــــريــــش شــــت امل
  وقد قالها الشاعر في أحد شيوخ شمر.

  
  وأود القـــول هنا انــي احفـــظ الشعــر 

مع العلـــم بأنــي ال اقـــرأ وال أكتـــب.
   كذلــك التحقـــت بالتعليــم  املسائـــي 

ولم أستطع التعليم.

  قصة من الحياة

  يروي لنا العم مؤنــــس العنزي قصة من 
احليــــاة بطلها عبطان بن ماضي من شــــيوخ 
االردن والذي يقول عنه: رجل فارس ومعروف 
عند العــــرب ورجل كرمي وغني عن التعريف، 
وعنده اخت اسمها عبطة وكان عمرها ثالثني 
ســــنة وكلما تقدم لها واحد ترفض النها تريد 

رجال كرميا فارسا.
  وحدث حــــادث بني قبيلتني ورجل اســــمه 
صفــــر املصلب زار عبطان بــــن ماضي قال: يا 

عبطان شيمتك بأربعة واخلامسة واهللا يك ان 
مــــا رجعت وذبح له اربع خيول ويرجع وقال 

هذه االبيات:
  

  من شطرت السلمان من هنا الى حوران
ـــي زويــــــج لـــنـــا مــطــربــيــنــا ـــب   ون

  ولــعــيــون عــبــطــا اخــــت عــبــطــان
السمينة ــشــوا  ال تصيد    عــاداتــنــا 

ـــــــــدالل ــــحــــف ال ــــت   فــــــكــــــرة م
  

  حــــرص ضيفنا منذ زمن علــــى جمع دالل 
القهوة في متحــــف خاص به وعن ذلك يقول: 
دالل القهوة الصفــــرة املصنوعة من النحاس 
لها قصة في نفسي ومنذ سنوات الشباب كنت 
امت نى ان اجمــــع دالل القهوة قبل دخولي الى 
الشــــرطة، والقصة انني كنت مع اخي الكبير 
وال استطيع ان اتصرف وكنت احترمه كثيرا 
وفي يوم من األيــــام ذهبت مع اخي الى رجل 
يدعى ابودخانني وكان يشب الفجر ويشب في 
املســــاء مبعنى يصنع القهوة صباحا ومساء 
ويقدمها لضيوفه وهو موجود في بر سورية 
وكان رجال قصيرا وضعيفا اسمر اللون وكان 
عددنــــا اربعة رجال، بعد الســــالم والترحيب 
جلســــنا عنده ضيوفا وقدم لنا القهوة وقلت 
له: طويل العمر عندي سؤال لك، فقال تفضل 

فقلت له: ملاذا ينادونك ابودخانني؟
  فقال انا سميت نفسي وجاءني عمي الشيخ 
بن شعالن وقال انت سميت نفسك ابوالدخانني 
فقلت له نعم يا عم العبدـ  طيبه من طيب عمه 

ـ اذا العم طيب يصير اخلادم طيب.
  فقال له خليك على دخانك، وبعد ذلك ذهبنا 
البن شعالن وزرناه، وذلك في احدى ليالي عام 
١٩٥٩ في فترة الصفري، وكان يجلس في بيت 
مسوبع مصنوع من القطن والوجار حجر اردوني 
ويقف عند بيت الشعر ستة عشر مخدوما شباب 
وكان معه ولد شباب وهو محمد ولد فواز وعنده 
سبع وعشرين (دلة قهوة) مختلفة االحجام، 

وعدد ثماني دالل صغيرة في احلفرة.
  فتــــح قلبي على تلك الدالل واخلادم يصب 
لنا القهوة من الدلة الصفراء الصغيرة.. طوال 
فترة جلوســــي وعيني على الدالل.. ومن أول 
راتب تسلمته من الشرطة قمت بشراء ثماني 
دالل قهوة ومحماس للقهوة وجنر، وذلك من 
سوق الكويت، وكان راتبي اثنني وعشرين دينارا 
وربع وســــعر الدالل ستة دنانير، وأحضرتها 
للبيت وباشرت عمل القهوة حتى عرفت صناعة 
القهوة، البدايــــة كنت أقع في أخطاء، وال أزال 

أعمل القهوة للضيوف.
  فقد علمت نفسي بنفسي على عمل القهوة 
العربية ودق القهــــوة بالنجر وهو أطيب من 
املطحنة ومنذ ذلك الزمن عام ١٩٦٤ حتى يومنا 
هذا اشــــتري الدالل، وبذلــــك كونت لي متحفا 
خاصا لدالل القهوة في بيتي وأستقبل املواطنني 
الذين يزورونني وحاليــــا أعدادها كثيرة من 
جميع االحجــــام، أحيانا أبيع الدلة بثمن أكثر 
مما اشتريتها واشتري غيرها، بعضها صناعة 
سورية أصلية، كذلك هناك دالل هندية وبينهما 
فرق، وأطيب الدالل السورية وتلك التي تأتي من 
بغداد ومن الدول العربية وصناعتها جيدة جدا 
والهاون يصنع في بغداد، أما االردن فيصنعون 
الهاون اخلشب وحاليا في السعودية يصنعون 
الدالل بأحجام مختلفة، وتنظيف الدالل يسمى 
يربون الدلة واالحجام الكبيرة السوداء للزينة، 
وإحدى هذه الدالل اشتريتها من علي عريان.

  الزواج والحياة االجتماعية

  يتحــــدث العم مؤنس العنــــزي عن حياته 
االجتماعية قائال: تزوجت عام ١٩٦٥ بعد سنة 
من العمل شرطيا من عائالت القبيلة وأخي الذي 
خطبها من والدها وملعرفة سابقة متت املوافقة 
واملهر ثالثمائة وخمسني دينارا. واحلمد هللا الذي 
رزقنا بأوالد وبنات ستة أوالد، وقد رزقت من 
زوجتي االولى بولد وبعد ذلك طلقتها، والثانية 
ايضا من القبيلة وهي أم االوالد والبنات، وأوالدي 
الكبير يعمل بأعمال حرة والثاني عوض نوخذة 
بامليناء والثالث صالح يعمل مهندسا واما االبن 
الرابع عيسى فهو عسكري واالبن اخلامس خالد 
ويكمل تعليمه، وفواز عســــكري وهو أصغر 
واحد وأما البنات فتخرجن من اجلامعة ويعملن 
بالوظائف عدا واحدة الصغيرة التزال تتعلم 

بجامعة الكويت.
  احلمد هللا رب العاملني أوالدي غير مقصرين 
معي في احلياة جميعهم متعاونون وكل شهر 
كل وحد منهم يحضر معاه القهوة والهيل وكل 
أســــبوع خروف للعائلة، واحلمد هللا احلياة 
حلوة والكويت فــــي نعمة واخلير كثير ومع 
ذلك البعض يشــــتكي يريــــدون زيادة رواتب 

ولكن الناس ما تترك السفر.
  أما بالنســــبة ملنطقة الدوحة ففيها عزابية 
كثيرون وال توجد دورية شرطة لضبط األمن 
وخاصة الفجر يكثر العمال، أقول ال يوجد أمان. 
البنغاليون فجرا يزدادون في املنطقة وأطلب 
من املسؤولني اخالء املنطقة من العزابية وعدم 
التأجير لغير الكويتيني، والغسالون يكثرون 
ويزداد عددهم في املنطقــــة وبالتالي اخلوف 

يزداد عندنا من هؤالء الناس.

  زيارات

  يختتم العم مونس العنزي حديثه بالكالم 
عن نشاطه االجتماعي ومنه استقباله للكثيرين 
وعن ذلك يقول: يزورني الكثير من املواطنني 
ومن جميع املناطق ليشــــاهدوا الدالل بجميع 

أنواعها.
  وأعطيهم القهــــوة بأنواعهــــا، وبعد فترة 
يغــــادرون والبعض يصورنا ويلتقط الصور 
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