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في هذا الفصل بيان عن بعض األنشطة الكويتية، 
منها ما يتعلق بالبحث عن حل ملشكلة ازدياد احلاجة 
إلى ماء الشرب، ومنها العمل التجاري الذي كان جتار 
البالد يقومون به بحسب اختالف مجاالت التجارة، 
مــع بيان مــدى اهتمام أمير البالد مبــا يقومون به، 

وذلك بدعمه جلهودهم الكثيرة.
وموضوعات هذا الفصل هي:

- اخليل والتجارة في الكويت.
- حديث املاء.

- جتارة الشاي في الكويت.
وأخيرا مــا اعتدنا تقدميه عن اللهجة الكويتية، 

وكل ذلك مبوجب التفصيل اآلتي:
١ ـ اخليل والتجارة في الكويت

مــن قدمي الكويت العمــل بالتجارة في كل مجال 
يجلب ألهلها الرزق احلالل. ولقد كان السفر والغوص 
من اهم االعمال فــي هذا الصدد، وهو عمل مهم كان 
يزاوله ابناء الكويت منذ أمد بعيد واستمروا به حتى 
تغيرت االحوال بوجود مجاالت رزق أوسع وأجدى.
في شــهر يناير لســنة ١٨٦٥ وصــل الى الكويت 
العقيد لويس بيللي املقيم السياســي في بوشهر ما 
بني ســنتي ١٨٩٢ و١٨٩٥م، فتحدث عن جتارة اخليل 
الكويتية. يقول: «كانــت إقامتي في الكويت فرصة 
لدراسة االحوال اليومية، والعادات اخلاصة، وما تتميز 
به حياة شــيخ عربي هو يوسف بن بدر، ولقد كنت 
طوال هذه الفتــرة أتلقى من كرم الضيافة صورا ال 

ميكن ان تعادلها ضيافة أي نبيل اجنليزي».
ثم يقول: «يجمع يوسف بن بدر خيوله املستوردة 
من شمر وعنزة وجند، ويرعاها إلى أن يأتي موسم 
بقيع اخليول، فيرسلها في مجموعات الى الهند عن 
طريق الكويت». وكان الشيخ احمد اجلابر الصباح من 
املهتمني باخليل وكان يحرص على سالالتها، ويحتفظ 
ببيــان يرجع اليه عــن كل فرس او حصان، حتى ال 
تضيع انساب اخليل، فيدخل فيها الضعيف الذي ينقل 
ضعفه الى االقوياء. وأمامنا وثيقتان بتوقيع الشيخ 
احمد اجلابر بهذا اخلصوص، يتحدث في احداهما عن 
الفرس املســماة العبية بنت العبية، ويذكر نسبها، 
واحلصان الذي طرقها وأنها من أصائل خيل العرب، 
وثمنهــا احلقيقي هو أربعة آالف روبية، وهذا مبلغ 
عظيم الشــأن في ذلك الوقــت. وفي الوثيقة الثانية 
يتحدث عن فرس أخرى اسمها الكحيلة بنت كحيالن، 
ويذكر انها من أصائل خيل العرب، ولكن ثمنها مقدر 
باجلنيهات االسترالية وهو مائتان وخمسون جنيها.
هكــذا يبدو اهتمام الكويــت من جانب احلكومة 
وجانــب االهالي مبوضــوع اخليل الذي كان له دور 

كبير في جتارة البالد، وفي قوتها العسكرية.
وكان الشــيخ احمــد اجلابر الصبــاح من محبي 
اخليل احلريصني على رعاية العنصر العربي منها، 
حتــى نراه في زيارته الرســمية الــى بريطانيا في 
سنة ١٩١٩م يقدم مللك تلك البالد حصانا عربيا ضمن 
هدايا أخرى قدمها إليه. ومما يذكر في مسألة تصدير 
اخليل الى الهند أن السفن البخارية في زمن احلرب 
العاملية الثانية قد توقفت رحالتها فاعتمد املصدرون 
على الســفن الشراعية الكويتية. ومن ذلك ما ذكره 
النوخذة الكويتي في الرزنامة اخلاصة بأسفاره وهو 
أنــه في ســنة ١٩٤٢م قام بتحميل ســتة من رؤوس 
اخليل، وأنزلها في ميناء بومباي الهندي في الثامن 

والعشرين من شهر مارس للسنة ذاتها.
وباملثل من ذلك قام النوخذة عيسى يعقوب بشارة 
في سنة ١٩٤٣م بنقل ثمانية عشر رأسا، قام بتحميلها 
على سفينته الشراعية املسماة (نايف) على مرحلتني 
في يومي العشــرين واحلادي والعشــرين من شهر 
سبتمبر، وأنزل حمولة كاملة في ميناء بومباي في 

أول يوم من شهر نوفمبر لسنة ١٩٤٣م.
ولعل عبية الوارد ذكرها في هذه الشهادة أن تكون 
هــي ابنة عبية التي كان لها دور في معركة اجلهراء 
التي دارت رحاها في سنة ١٩٢٠م، وذلك عندما قفزت 
من باب القصر األحمر بفارسها مرزوق املتعب الذي 
انطلق بها مع بطل آخر هو مرشد الشمري على فرس 
مشــابهة في شــدتها وقدراتها للعبية وهي املسماة 
(شومية). فغيرت هذه احلركة ميزان املعركة لصالح 
الكويت. وقد حتدث عن هذا املوقف املؤرخ عبدالعزيز 
الرشــيد الذي كان من شهود ذلك اليوم فقال يصف 
تصرف القائد الشيخ سالم املبارك الصباح أمير الكويت 
(١٩١٧مـ  ١٩٢١م): «ثم رأى أن يرســل الى الكويت من 
يستصرخهم، فأرسل مرزوقا ومرشدا الشمري على 
أجود ما في القصر من اخليل، وخرجا منه على حني 
غرة». هذا والفرس املسماة (العبية) من أمالك الشيخ 
سالم املبارك الصباح، وأما (شومية) فهي من أمالك 

الشيخ علي اخلليفة العبداهللا الصباح.
وفيمــا يتعلق بتجارة اخليل فــي الكويت فإننا 
جند الشيخ يوسف بن عيسى القناعي قد اورد فصال 
خاصــا من جتارة اخليــل في كتابــه «صفحات من 
تاريخ الكويت»، ذاكرا انها كانت جتارة رائجة، وأن 
التجار كانوا يحملون خيولهم في السفن الشراعية 
الى بومباي بالهند، وذكر ان اشهر تاجر كويتي كان 
ميارس هذه التجارة هو يوســف البدر الذي ذكرناه 
آنفا، كما ذكر ان هذه التجارة درت ربحا كثيرا على 
هذا الرجــل حتى انه ترك ثروة كبيرة حينما توفي 
فــي ســنة ١٢٩٧ هــ  ١٨٧٩م، وامتازت كتابة الشــيخ 
يوسف بن عيسى بن عيسى بزيادة نحن في حاجة 
إليها فقد ذكر عددا من اسماء جتار اخليل الكويتيني 
وهم علي العامر، ومحمد بن فيد، ومحمد املديرس، 

وأحمد العدواني، وسليمان اجلاسم.
٢ - حديث املاء

كان حديث شهر مارس لسنة ١٩٤٩م في الكويت 
هو حديث املاء، وال شــك في حاجــة البالد إلى هذه 
املادة التي ال حياة بدونها، والتي تكبدت الكويت من 
أجلها كثيرا من املشــاق، كما عانى منها الكويتيون 
أشــد املعاناة. وقد بحــث املختصون في كافة أنحاء 
البالد عن مورد ماء يسد احلاجة، فلم يجدوا إلى ذلك 
سبيال، وحفروا اآلبار التي تعتمد على جتمعات مياه 

الصباح بهذه املسألة يعطي صورة ناصعة عن اهتمام 
الشيخ بأمر شعبه، وعنايته بسير احلياة الطبيعية 

في البالد دون منغصات.
٤ - جتار الشاي ومطالبهم

كانت مسألة جتارة الشاي من األمور التي تشغل 
حكومــة الهند التي كانت بريطانية في ســنة ١٩٤١م 
وكانت هذه احلكومة تسعى الى تطبيق السياسات 
التــي تفرضها حكومــة لندن من جهــة، واحلكومة 
احمللية في الهند من جهة أخرى، وكلتاهما حريصة 
علــى هذا النوع املهم من املواد التجارية، اضافة الى 
حرص البريطانيني على عدم تســرب اي من كميات 
الشــاي الى اعدائهــم في وقت احلــرب، ولذلك جند 
الوكيل السياســي البريطاني - تطبيقا لسياســات 
بلده - دائم االتصال بالشــيخ احمد اجلابر الصباح 
لالستفسار عن بعض االمور املتعلقة بتجارة الشاي 
على وجه اخلصوص، فمن ذلك انه بحث مع الشيخ 
موضوع كميات الشاي الواردة الى البالد، ثم ارسل 
بعد مباحثاته هذه رسالة الى الشيخ بتاريخ اخلامس 
من شهر ابريل لســنة ١٩٤١م يقول فيها: «أطلب من 
سموكم ان تتكرموا وتقدموا لي تفصيالت عن الشاي 
الوارد الى الكويت من الهند مرفقة بأسماء الراسلني 
من املدة الكائنة من اول سبتمبر لسنة ١٩٤٠م حتى 

الثامن والعشرين من شهر فبراير لسنة ١٩٤١م».
وملا كانت اوراق جمارك الكويت منظمة مبا فيه 
الكفاية، وأن الشيخ ليس عنده ما يخفيه، فكل جتارة 
الكويت تسير على طرق سليمة، ارسل في الثالث عشر 
من شهر ابريل لسنة ١٩٤١م رسالة يقول فيها: «أبعث 
لسعادتكم مع هذا كشفا مفصال به كمية الشاي الوارد 
الى هنا من الهند، واســماء املرسلني واملرسل اليهم، 
واسماء البواخر التي ورد بها». وكان الكشف املرفق 
محتويا على بيان ضم خمس عشــرة ارسالية على 
بواخر متعددة جاءت من التواريخ التي اشــار اليها 
الوكيل السياسي، وذكر من التجار عبدالرحمن البحر 
وعبدالرحمن الفارس وعبداحملسن اخلرافي وسلطان 
بن عيسى ويوسف بن عيسى وغيرهم، اما ما يلفت 
النظر فهو في اجلدول اخلاص باملصدرين من الهند، 
فقد جاء من ضمن اسمائهم عدد من الكويتيني الذين 
اتخذوا لهم مكاتب هناك وزاولوا مهنة التجارة منهم 
محمد وعبدالعزيز البسام وحسني بن عيسى واخوانه 
واحمد وحمود اخلالد. كان جتار الكويت نشــيطني 
يعملون في كل مجال يكفل لهم الرزق الطيب، وكانت 
لهم ســمعة رائعة بني جتار البلدان التي يتعاملون 

فيها، مما فتح امامهم مجاالت العمل والنجاح.

٥ ـ اهتمام الشيخ أحمد اجلابر بقضايا جتارة الشاي

هذه عودة الى موضوع الشــاي، الشغل الشاغل 
للســلطات البريطانية في الفترة ما بني عامي ١٩٣٨ 
و١٩٤١، وقــد تبــادل الشــيخ احمد اجلابــر الصباح 
والوكيــل السياســي البريطاني فــي الكويت عددا 
من الرســائل حول موضوعــات متعلقة بهذه املادة 
احليويــة، ذكرنا شــيئا منها فيما مــر بنا. في يوم 
الثالثني من شهر اغســطس لسنة ١٩٤١، وردت الى 
الشــيخ رسالة الوكيل السياسي يستفسر فيها عن 
سفينتني كويتيتني حملتا الشاي الى الكويت، وفيها 
يقول: «أتشرف في ان ألتمس بأن تعرفوني عما اذا 
كانت السفينة «مشهور» (البوم «مشهور» ملك خالد 
الداود املرزوق واخوانه، والنوخذة هو معتوق محمد 
املعتوق) نواخذها معتوق، واألخرى «سمحان» ملك 
سالم بوقماز قد وصلتا الى هنا من الهند، محملتني 
بالشاي، وذلك في شهر ديسمبر ١٩٤٠ أو يناير ١٩٤١، 
وقد جرت هذه االرســالية الى عبداحملسن اخلرافي 
ومحمد املتروك». وفي القســم اآلخر من الرســالة، 
يوضح الوكيل السياســي السبب الذي يجعله يلح 
في معرفة بيانات الشحنتني قائال: «أكون ممتنا جدا 
فيما اذا ميكن ان تعرفوني تعريفا مفصال عن صاحب 
هذا الشــاي من الهند، والكميات الــواردة، واالفادة 
عما اذا كان من احملتمل ان هذه الكمية من الشاي قد 
ارســلت الى بالد االعداء». إذن، فهذا هو السبب، ان 
السلطات البريطانية تتابع شحنات الشاي، ورمبا 
جميع الشحنات املشابهة حتى ال تصل الى االعداء 
الذين هم في حالة حرب معها، ولذلك تقيم حصارا 
شــديدا حولهم حتى ال يتســرب اليهم أي شيء من 
منتجات مســتعمراتها. واهتم الشيخ أحمد اجلابر 
الصباح ـ كعادته ـ بهذا االمر، وتتبع بيانات السفن 
الواردة وشــحناتها عن طريق طلبه املعلومات من 
ادارة اجلمارك الكويتية التي ال تترك امرا مير عليها 
دون ان تدرجه في كشف خاص يسهل الرجوع اليه. 
فاكتشــف ان املعلومات الواردة في رســالة الوكيل 
السياسي غير دقيقة، بل غير صحيحة، ولذلك كتب 
رســالته املؤرخة في الثالث من شهر سبتمبر لعام 
١٩٤١ وهي حتوي الرد على الرسالة السالف ذكرها، 
وفيها: «إنني قد حتريت عن ارسالية الشاي املشار 
اليها، في كتابكم، فلم اجد لهذه االرسالية أي قيد مع 
السفن املذكورة، ألن هذه االرسالية لو كانت واصلة 
الــى هنا لم يخــف امرها على الدوائــر اجلمركية». 
وهكذا، انتهى احلديث حول هذه املسألة، واقفل باب 

التساؤل عن هاتني السفينتني.

األمطار، ولكنها لم تكن تفي بالغرض بالنظر إلى أنها 
ســرعان ما تنضب عندما تقل مصادرها في املواسم 
غير املمطرة، أو عندما يحل فصل الصيف الذي يعظم 
فيه استهالك املياه، كما أن استجالب املياه من شط 
العرب بواســطة السفن أو األبوام الشراعية لم يكن 
يالئــم احلاجة الدائمة، وقــد جرب الناس أنه عندما 
تتأخر سفينة من السفن الناقلة للماء عن وصولها 
إلى الكويت لسبب ما، فإن املشكلة تتفاقم. وقد زاد 
من عظم املســألة املائية انفتاح البالد وتكاثر أعداد 
السكان، وأصبح هذا األمر - كما تقدم من أسباب - 
هو شغل الناس الشاغل. ومن األحاديث التي كانت 
متداولة في هذا الشــأن خالل السنة املشار إليها أن 
حكومة الكويت قد اقتنت باخرة جديدة تقوم بجلب 
مياه الشــرب من شــط العرب، تقدر حمولتها بأحد 
عشــر ألف طن، وهي الثالثة من نوعها في الكويت، 
فقد سبق للكويت شــراء باخرتني تقومان باخلدمة 
في هذا املجال وقت اقتناء السفينة اجلديدة. وجرى 
في الوقت نفســه احلديث مع اجلانب العراقي حول 
إســالة ماء شط العرب إلى الكويت، فقد وصلت من 
العراق - في ذلــك الوقت - بعثة للتباحث في هذا 
الشــأن، ولكن زيارة هذه البعثة لم تؤد إلى نتيجة 
تذكر، علما بأن هذا املوضوع قد أخذ دورا من البحث 
ملدة سنني عديدة فيما بعد، إلى أن وجدت الكويت أنه 
ال حل إال في حتلية مياه البحر، فكان لها في ذلك جناة 
من االبتزاز الذي ُتســتغل فيه جوانب إنسانية بني 
دولتني شقيقتني. هذا وقد جرى في السنة (١٩٤٩م) 
التنقيب عن املياه بكل اهتمام، وقامت شركة البترول 
العاملة في جنوبي الكويت بالبحث هناك، كما قامت 
شركة نفط الكويت بالبحث في منطقة الدبدبة، ومع 
عدم توافر املياه املطلوبة فإن اآلمال كانت قوية في 
العثــور عليها ذات يوم. ومعروف أن الكويت كانت 
تعتمــد على بعــض اآلبار قليلة العمــق في مناطق 
مختلفــة من البــالد، كما تعتمد اعتمــادا كبيرا على 
ميــاه األمطــار التي جتتمع في بــرك يبنيها األهالي 
فــي بيوتهم لالنتفاع مبا جتمع من مياه طوال فترة 
الشتاء حيث يتساقط املطر، وتعتمد - أيضا - على 
املياه التي جتلبها الســفن من شــط العرب، ومع أن 
هذه الوسيلة األخيرة كانت من الوسائل املهمة فهي 
تــروي البالد باملياه إال أنها كانت عســيرة تكتنفها 
مشكالت كثيرة يسببها املسؤولون عن اجلمارك في 

املنطقة احمليطة مبآخذ املاء والسيما منطقة الفاو.
وهذا الشح في املياه، مع صعوبة استجالب املاء 
من خارج البالد جعل الشــيخ أحمد اجلابر الصباح 
يهتم اهتماما كبيرا بتدبير موارد يعتمد عليها في هذا 
املجال، فكان أن طلب من الوكيل السياسي البريطاني 
في الكويت، ومن شــركة نفط الكويت إجراء أبحاث 
واســتحضار متخصصني من أجل البحث في أعماق 
األراضــي الكويتيــة أمال في احلصــول على الكمية 
املطلوبة من املياه كما ذكرنا سابقا. وعندما لم يتحقق 
األمل املنشود اجته الشيخ اجتاها آخر، وهو البحث 
عن املياه بواســطة تكريــر مياه البحر. وقد حتادث 
الشيخ مع الوكيل السياسي البريطاني في شهر يوليو 

لسنة ١٩٤٧م حول هذا املوضوع، وطلب إليه االتصال 
بحكومته من أجل ترشيح عدد من الشركات املهتمة 
بهــذا املوضوع، من تلــك التي لها خبرة في مجاالت 
مشــابهة للوضــع في الكويت من حيــث نقص املاء 
واحلاجة إليه. كتب الوكيل السياسي البريطاني إلى 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح رسالة في يوم احلادي 
عشر من شــهر نوفمبر لسنة ١٩٤٧م يبلغه فيه أنه 
اهتم بطلبه، وأرسل إلى حكومته بهذا اخلصوص، وأن 
حكومته ردت بأسماء شركات أربع هي على استعداد 
لكي تقوم بهذه املهمة، وقد أرسلت إحدى هذه الشركات 
الكتالوج اخلاص مبنتجاتها في مجال تقطير املياه، 
وطلب الوكيل من الشــيخ أحمد أن يكلف ممثله في 
بريطانيا لكي يراجع مديري هذه الشــركات، ويعلم 

منهم ما يريد معرفته بصورة مباشرة.
رد الشــيخ أحمد اجلابر على رســالة الوكيل في 
يوم اخلامس عشر من شهر نوفمبر من العام نفسه 
شاكرا للوكيل اهتمامه، وما قام به من جهد في سبيل 
توفير املعلومات املطلوبة، مبلغا إياه بأنه قد أوعز 

إلى وكيله في بريطانيا لكي يتابع األمر هناك.
هذه احملاولة كانت البذرة التي ترعرعت فيما بعد 
ونشــأ عنها هذا اجلهاز الضخم الذي يزود الكويت 
بامليــاه العذبة. غني عن البيان أن الكويت كانت في 
حاجة ماسة إلى ماء الشرب، وأن البحث كان مستمرا 
عــن مصدر مياه كاف دون جدوى، ولذلك فقد كانت 
فرحة أهل الكويت غامرة عندما اكُتشف بئر للماء احللو 
في منطقة الروضتني شمالي الكويت، وكان ذلك في 
يوم اخلامس والعشرين من شهر أبريل لسنة ١٩٦١م 
حــني ُعثر على حقل املياه هذا بالصدفة عندما كانت 
إدارة الكهرباء واملاء حتفر بئرا لتزويد أحد املقاولني 
في املنطقة باملاء، وقد كان الظن أنه بئر واحد، ولكن 
البحــث فيما بعد دل على أنه حقل يســتوعب كمية 
كثيــرة من املياه، وقد أفادت اآلبــار التي حفرت في 
هذه املنطقة كثيرا، وهي اليوم تسهم بقدر من حاجة 
البالد إلى املياه وتعبأ في قوارير بالســتيكية تباع 
في األسواق حيث تقوم بذلك شركة وطنية بإشراف 
كامل من الســلطات الصحية. وكانت فرحة األهالي 
بالعثــور علــى املياه في منطقــة الروضتني غامرة، 
وظلوا فترة طويلة وهم يتوافدون على ذلك املوقع 
بأعداد كبيرة ليشــاهدوا نعمة اهللا عليهم بعد طول 
انتظار، ولينعموا بأوقات ســعيدة في تلك املنطقة 
التي صادف وقت اكتشاف احلقل املائي فيها موسم 
الربيع فصارت الرحالت اخللوية املعتادة في الكويت 
تتجه إليها. ولم تكــن الفرحة خاصة باألهالي، فقد 
سعدت احلكومة - أيضا - بهذا االكتشاف، وأصدر 
املرحوم الشيخ جابر العلي السالم الصباح رئيس إدارة 
الكهرباء واملاء والغاز في ذلك الوقت بيانا يزف فيه 
الى اجلمهور هذا اخلبر السعيد، وقد قامت اجلريدة 
الرسمية «الكويت اليوم» بنشر هذا البيان في عددها 
الصادر في يوم الثالثني من شهر ابريل لسنة ١٩٦١م، 
وجــاء فيه حتت عنوان: «بيــان هام - العثور على 
املياه العذبة في شمالي الكويت في منطقة الروضتني» 
أن إدارة الكهرباء واملاء والغاز يســرها أن تعلن نبأ 

العثور على مصدر للمياه العذبة في شمالي الكويت 
مبنطقة الروضتــني بكميات وافرة ميكن جلبها الى 
الكويت بكلفة اقتصادية، وأن املجلس االعلى بعد ان 
اطلع على تقارير اخلبراء العامليني والدراسات التي 
اجراها املسؤولون في االدارة تبني امكانية ضخ كمية 
خمسة ماليني غالون يوميا ملدة تقرب من العشرين 
عاما. ها نحن في ســنة ٢٠٢٢م وقد مضى على ذلك 
ردح مــن الزمن دون ان تنتهي مياه هذا املورد الذي 
كان اكتشافه نعمة على الكويت، وحدثا في تاريخها.

٣ - جتارة الشاي في الكويت

في نهايــة الثالثينيــات من القــرن املاضي كان 
(الشــاي) قد اصبح مادة اســتهالكية رئيســية في 
الكويــت، وأقبــل عليه اجلميع مما دفــع التجار الى 
اســتيراده لسد حاجة املستهلكني اليه، وكان معظم 
الشاي ان لم يكن كله يرد من الهند بتعاون بني جتار 
الكويت والتجار الهنود، وألهمية هذه املادة بالنسبة 
للتجارة الهندية آنذاك فقد كانت حكومة الهند تضع 
لها شروطا تضبط عمليات التصدير، وعندما يقوم 
احــد التجار بنقــل كمية من الشــاي دون ان يراعي 
هذه الشــروط فإنه يتعرض الى مخاطر جمة، وفي 
ســنة ١٩٣٨م جدت اشــتراطات اضافية عرقلت عمل 
التجــار الكويتيــني في مجال جتارة الشــاي، فكتب 
عدد منهم رســالة الى الشــيخ احمد اجلابر الصباح 
يشكون فيها احلالة املســتحدثة قائلني: «أما فرض 
حاالت استثنائية وطلب شهادات اضافية مما يسبب 
ارهاق التجارة، ويعطل مصاحلنا، مع كونها مخالفة 
لألصــول التجارية علــى وجه العمــوم، فلذا نكرر 
التماسنا يا صاحب السمو بلفت نظر سموكم للعمل 
إلنقاذنا من هذه احلالة الشاذة». وقد وقع على هذه 
الرســالة عدد كبير من رجال الكويت املشتغلني في 
هذا احلقل منهم عبدالرحمن محمد البحر، ويوسف بن 
عيسى القناعي وخالد العبداللطيف احلمد، ومشعان 
اخلضير، وأحمد محمــد الغامن وغيرهم. وقد لفتت 
هذه الرســالة نظر الشيخ احمد اجلابر الى ان االمر 
خطير ومؤثر على التجارة بصفة عامة بدليل اجماع 
هذا العدد الكبير من ابناء الكويت البارزين في ذلك 
الوقت على التوقيع على الرسالة دون تردد. فكتب 
في التاسع عشر من شهر يناير لسنة ١٩٣٨م رسالة 
الى الوكيل السياســي البريطاني في الكويت مرفقا 
بها صورة لرسالة التجار، وطلب منه سرعة حل هذه 
املســألة قائال: «وأملنا وطيد من أن حكومة صاحب 
اجلاللة البريطانية ســتنظر وتعمل ما هو الصالح 
فيما يسهل امر اصدقائها املخلصني كما هي سجيتها». 
وفي الرابع والعشرين من شهر يناير من العام نفسه 
جاء رد الوكيل الى الشيخ يبلغه بأن هذه الشكوى قد 
ارسلت الى رئيس اخلليج الذي سوف يسعى حللها. 
ولم يكن اهتمام الشــيخ منصبا على الرســالة التي 
بعــث بها فقط، بل إنه قــد اجرى مباحثات متعددة، 
واتصاالت كثيرة مع الوكيل السياسي حاثا إياه على 
معاجلة األمر، وذلك واضح في رســالة الوكيل، وال 
شك في ان اهتمام أمير الكويت الشيخ احمد اجلابر 

اخليل والتجارة والشاي.. ومشكلة مياه الشرب
أوراق كويتية (٢٤)

 الشيخ أحمد اجلابر كان من املهتمني باخليل حريصًا على سالالتها حتى ال تضيع أنسابها

 الكويتيون عانوا كثيرًا الستجالب املياه ولم يجدوا حًال إال في حتلية البحر
 جتارة اخليل راجت في الكويت وأشهر ّجتارها يوسف البدر وعدد من كبار رجاالت الدولة

 فرحة كبيرة باكتشاف بئر الروضتني للمياه العذبة وتوافد األهالي فترة طويلة على املوقع
بقلم: 

د.يعقوب يوسف الغنيم
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٭ «ش.ك.ل»: «وقد شــكلت الكتاب والطائر، ح

فهما مشكوالن»، والطائر املشكل في اللهجة 
هو الذي يربــط كل جناح من جناحيه بخيط 

رفيع حتى ال يطير.
٭ «ش.ل.ل»: «يقال: ســله شــال وشلال، اذا 
طرده، وشللت القوم اذا طردتهم، اذا هزمتهم 
وضربت ادبارهم». وفــي اللهجة يقال: فالن 
شلل، اذا ذهب راكضا، وفيها ـ ايضا ـ شلل 

الطائر اذا طار.

«وشللت الثوب: خطته خياطة ضعيفة».
وهي كذلك في اللهجة لفظا ومعنى.

٭ «ش.م.ل»: «ويقال: شــملت الشاة اشملها 
شــمال، اذا علقت عليها شماال، وهو كالكيس 

يجعل فيه ضرع الشاة».
وهي في اللهجة: شمالة.

٭ «ش.ح.ن»: وشــحنت السفينة: «مألتها»، 
وهي كذلك في اللهجة.

٭ «ش.د.خ»: «شذخ رأسه يشدخه بالفتح فيهما».

تقال في اللهجة اذا ضرب شخص على رأسه 
ضربة أدت الى جرح بليغ.

٭ «ش.د.هـ»: «يقال: شده وشده، من قولك 
رجل مشدوه، أي متحير».

واللفظ جار في اللغــة كما جاء في الفصيح، 
وفيها ـ ايضا ـ معنى: ذهل.

٭ «ش.ر.ر»: «وشــررت االقــط وامللــح 
اشرهما، اذا بسطتهما على خصفة او نحوها 

ليجفا».

ديوان البدركرسي البرمة والغرشة

قواري الشاي (من رسم الفنان بدر القطامي) موقع تربية اخليل للتجارة (من رسم الفنان بدر القطامي)أول ماكينة لتقطير مياه اخلليج تعمل على حتليته في الكويت عام ١٩١٩

جتار الكويت شكوا إلى الشيخ أحمد اجلابر من شروط حكومة الهند في مجال جتارة الشاي
السلطات البريطانية تابعت شحنات الشاي حتى ال تصل إلى األعداء الذين هم في حالة حرب معها


