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حمطات قلم

المعد

صفحة اسبوعية تاريخية تتناول 
تراث ماضي الكويت وأهلها    

 إعداد/ طالل سعد الرميضي
t_alrumaidhi@hotmail.com

أمثال كويتية
)الل��ي ما يع��دك راس 

مال ال تعدة فائدة(
يض��رب المث��ل ف��ي 

المعاملة

 سجل تجاري قديم ووثيقة تاريخية مهمة

أرشيف وطني  دفتر حسابات التاجر الكويتي عبدالعزيز المبيلش )الجزء الثاني(
لدولة الكويت

ب��ع��د ن��ش��ر ال��ج��زء 
االول من عرض الدفتر 
ال���ت���ج���اري ل��ل��م��رح��وم 
ع��ب��دال��ع��زي��ز المبيلش 
وال��ذي تفضل باهدائنا 
االخ ال���ب���اح���ث خ��ال��د 
ع��ب��دال��ع��زي��ز المبيلش 
وج��دت ص��دى طيب من 
االخ����وة ال���ق���راء ال��ذي��ن 
اشادوا بموضوع دراسة 
ه��ذا السجل التاريخي 
القيم بما يحتويه من 
م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة عن 
الكويت واهلها القدامى 
ويبرز جوانب تاريخية 

هامة عن الوطن.
فالشك ان الوثائق 
التاريخية لها اهميتها 
وقيمتها الكبرى النها 
ت��ع��ك��س ل��ن��ا ال��ج��ان��ب 
ال��ح��ق��ي��ق��ي م���ن ت��اري��خ 
ال��ك��وي��ت ال��م��ش��رق ل��ذا 
فان اهمال هذه الوثائق 
يجعلها عرضة للضياع 
وال���ت���ل���ف م����ع م����رور 
السنوات فكم من شخص 
حدثني عن وجود اوراق 
قديمة البيه او جده فقدت 
بسبب ان��ت��ق��ال اس��رت��ه 
م���ن ب��ي��ت الخ���ر واالن 
يعض اصباع الندم على 

تفريطه بها.
ف����ف����ك����رة ان����ش����اء 
ارش�������ي�������ف وط����ن����ي 
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت يحفظ 
الوثائق والمخطوطات 
القديمة التي بين ايدي 
المواطنين امر يستحق 
ال��دراس��ة وذل��ك باعطاء 
صورة من هذه الوثائق 
لهذا االرشيف ليحفظها 
وت���ك���ون ف���ي م��ت��ن��اول 
الباحثين لتكون مصدرا 
ه��ام��ا ف���ي دراس��ات��ه��م 
التاريخية حول الكويت.

وت��ب��رز اه��م��ي��ة ه��ذا 
االرش��ي��ف ال��وط��ن��ي هو 
التعرف على التاريخ 
السليم لحوادث ووقائع 
هذه االرض المباركة من 
خالل السجالت والوثائق 
والمخطوطات والمقاالت 
وال��ك��ت��ب ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ليتمكن الباحث الجاد 
من استخراج المعلومة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة السليمة 
بعد دراستها وتحقيقها 
والتدقيق عليها بعيدا 
عن ال��رواي��ات الشفهية 
التي قد تكون مغلوطة 
وتؤدي الى تشويه وجه 

التاريخ.
ون���م���ن���ع ال��ل��ب��س 
والتشويه الذي يمارسه 
ال��ب��ع��ض ف���ي ك��ت��اب��ات��ه 

لتواريخ الكويت.

اكذوبة الوثيقة البريطانية لعوائل الكويت
انتش��رت ف��ي االون��ة االخي��رة بالمجالس 
والدواوي��ن وثيقة بريطانية تتحدث عن س��كان 
الكويت في عام 1944م وتتناول اس��ماء االسر 
الكويتي��ة في االحياء القديم��ة بالكويت وتحمل 
ه��ذه الوثيق��ة ش��عار بريطاني��ا، وان الق��وات 
البريطانية حصرت اسماء االسر الكويتية اثناء 
الح��رب العالمي��ة الثاني��ة وذلك به��دف توزيع 

المؤن والغذاء علي السكان.
وقد يس��تغرب الكثير اذ علم ان هذه الوثيقة 
م��زورة وما هي اال قيام بعض العابثين بنس��خ 
المعلوم��ات ال��واردة ع��ن االس��ر الكويتية من 
Kuw« مموق��ع باالنترنت وهو ماض��ي الكويت
wait past« التي يش��رف عليه االستاذ خالد 
عبدالعزي��ز المبيل��ش واضاف��ة وح��ذف بعض 
العائالت الواردة في الموقع االصلي وتوزيعها 
على انه��ا وثيقة بريطانية تبين س��كان الكويت 

في عام ١٩٤٤
وحي��ث ان المعلوم��ات ال��واردة بالموق��ع 
قيم��ة وموثق��ة نتيجة البحث والجه��د الذي قام 
ب��ه االس��تاذ خال��د المبيل��ش ف��ي جمع اس��ماء 
العوائل الكويتية ابتداء من عام ٢٠٠٠م لذا فقد 
اصدرها ف��ي مطلع الش��هر الج��اري في كتاب 
جميل من الحجم الصغير يحمل عنوان»العوائل 
الكويتية في االحياء والق��رى القديمة« ليتناول 
عبر صفحاته اس��ماء االس��ر التي كانت تسكن 
االحي��اء والق��رى بالكوي��ت حتى س��نة ١٩٥٧ 
عندما تم هدم السور وقيام الدولة ببناء مناطق 
حديثة، واالحياء الكويتية التي اوردها في كتابه 
القيم هي حي الوسط وحي القبلة وحي الشرق 

وحي المرقاب والقرى التي اورد اس��ماء االسر 
التي تس��كنها هي الجهراء والدمنة »الس��المية« 
والراس والفنطاس وابو حليفة والفحيحيل كما 

ذكر اسر جزيرة فيلكا.
اصدار هام يس��تحق القراءة والتعرف علي 
اس��ماء االس��ر الكويتي��ة ونتمن��ى كل التوفيق 
والنج��اح لالس��تاذ خال��د المبيلش ف��ي ابحاثه 

ودراساته القيمة.

< اس���������م���������اء اك�������ث�������ر م���������ن ث�����اث�����م�����ئ�����ة ع�����م�����ي�����ل ق������ب������ل اك�������ث�������ر م���������ن ن������ص������ف ق������رن
< اب�����ن اخ�����ي واع����ي����ال ورف����ي����ج ون���س���ي���ب ال����ف����اظ اس��ت��خ��دم��ه��ا ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ع��م��ائ��ه

نستكمل م��ا ب��دأن��اه في 
االسبوع الماضي من عرض 
لدفتر حسابات التاجر الكويتي 
المرحوم عبدالعزيز المبيلش 
»المتوفى ع��ام ١٩٦٤م« او 
م��ا ي��ع��رف بالدفتر ال��ج��اري 
ون��ت��ع��رف م��ع��ا ع��ل��ى صفحة 
جميلة من تاريخ الوطن العزيز 
تتمثل في العالقة الطيبة بين 
التاجر الكويتي وعمالئه والتي 
ي��س��وده��ا ال��ث��ق��ة وال��ت��واض��ع 
واالحترام ونود االش��ارة الى 
أن الدفتر التجاري الذي بين 
أيدينا ابتدء الكتابة فيه منذ عام 
١٩٣٢م واستمرت سنوات 
ط��وي��ل��ة ت��ج��اوزت العشرين 

عاما.
كنيات وصفات الكويتيين

وردت صفات وكنيات جميلة 
وغريبة ألسماء بعض العمالء تم 
تسجيلها في هذا السجل القديم 
وذلك للتعرف بهم والداللة على 
هذا الشخص بحيث تكشف لنا 
هذا الكنية مدى البساطة والثقة 
ف��ي التعريف بين الكويتيين 
ان��ذاك، وان الحياة االجتماعية 
سلسة وخ��ال��ي��ة م��ن التعقيد، 
والغ���راب���ة ف��ي ذل���ك الن ه��ذه 
االلفاظ والكلمات منتشرة في 
مختلف الوثائق الكويتية القديمة 
للتعريف بهذا الشخص.wومن 
هذه الصفات والكنيات الملفتة 
للنظر عبارة »اب��ن اخ« بحيث 
نجد اسم العميل االول مردف به 
عبارة ابن اخ اسم شخص اخر، 
وقد تكررت هذه العباره اكثر من 
مرة في السجل التجاري ومن 
االمثلة منها »امفرح ابن اخ افهيد 
 wخلف ابن اخ الحوالي wالفقم
 wارقيان ابن اخي ابن ارويشد
اعقيل ابن اخي حجرفw ادعيلج 

ابن اخي ادغيمان البذلي«.
وم�����ن ال���ص���ف���ات ال��ت��ي 
استخدمت ايضا كلمة »نسيب« 
ومن امثلتها في السجل »نسيب 
فهيد بن عزران« ، ووردت كلمة 
اخ في السجل كاسم ضاوي 
اخو هلّة.wوكلمتا اعيال واوالد 

وردت���ا ف��ي الكثير م��ن اسماء 
العمالء ومن االمثلة عليها نجد 
االتي »حمود وسعد اعيال ابن 
ون���دهw ام��ب��ارك وس��ال��م اوالد 
الرميضيw مجبل ومداد اعيال 
اب���ن ح��ب��اجw راش����د ومحمد 

وحمود اعيال بن شبو«.
ومن الصفات الملفتة للنظر 
والتي تدل على امانة االج��داد 
هي تسجيل دين باسم »رفيج 
بو غانم« دون ايراد اسم المدين 
االصلي واالكتفاء برابط مهم 

وهو الرفاقة.
ام���ا اج��م��ل ال��ك��ن��ي��ات التي 
وجدتها موثقة في هذا السجل 
القيم هي ارتباط اسم العميل 
باسم عزوته وهي دارج��ة في 
ال��م��اض��ي وأع��ت��ق��د ان بعضها 
اخ��ذت االن كاسماء لعوائلهم 
ومن االمثلة ال��واردة بالسجل 
 wنجد »م��ب��ارك راع���ي الرعله
راع���ي ال��زرف��هw علي وهجاح 
راع��ي شالحهw عايض راعي 
ال��دع��س��ه«.wام��ا اط���رف كنية 
لعمالء ب��ن مبيلش ه��ي اسم 
المرأة فاضلة تكرر اسمها في 
السجل اكثر من مرة وهي »هله 
ام ابنيه« ويتبادر السؤال هل 
السيده »هله« لها فتى او فتاة 
تدعى »ابنيه« وهو من اسماء 
البدو ولقبت على اثر ذلك؟؟ اوان 
المرحوم عبدالعزيز شاهدها مع 
ابنتها الصغيرة ليطلق عليها 
هذا اللقب اللطيف ليوثقها في 
سجالته حتى يتعرف على هذه 
العميلة في سجالته، والجدير 
بالذكر ان اح��د العمالء ايضا 
اسمه ض��اوى اخ��و هله، فهل 
هو اخ��و هله ام ابنيه ام ال؟؟ 
تبقى االجابة عليها صعبة ما لم 

تسعفنا المصادر االخرى.
ومن االسماء الغريبة التي 
ق��ي��دت ب��ال��س��ج��ل دي���ن باسم 
»االبرص نسيب القضاع« فنجد 
ان المبيلش اكتفى بان المشتري 
بالدين هو نسيب احد معارفه 
ليضمن منه الوفاء بالمبلغ دون 
ان يذكر اسمه واالكتفاء بصفة 

االبرص.

أسماء العمالء الواردين 
بالسجل التجاري

س����وف ن���ذك���ر ال��ع��م��الء 
ال��واردة اسماؤهم في الدفتر 
التجاري للتاجر عبدالعزيز 
المبيلش رحمه الله، والذين 
يتجاوز عددهم الثالثمئة اسم 

وهم كاالتي:
  ابراهيم التركيتw  ابراهيم 
   wأحمد اب��ا الخلف   w الخلف
   w ادرنكس   w أحمد بن اشهاب
ادعيدع ابن الخرما w   ادعيلج 
بن سرا w   ارقيان بن منصور 
w   اروي���ش���د ب���ن اروي��ش��د 
   w اسماعيل علي سلمان   w
القضاع بن ه��واش w   الهيلم 
محسن بن شبو w   امريخان 
w   اك��ر يميط ملفي الذيبي 
w   ب��راك ب��ن ادع��ي��ج w   جبر 
   w جعفر المسري   w بن جبر
جمعان الشحيتاويw  حزمان 
  wحسن تفوني  wال��ش��راك��ي
حصيني ب��ن ثميمهw  حماد 
  wحمد البريكي  wالمنحوف
  wح��م��د ب��ن س��ع��ران ال��دم��اك
ح��م��د ب���ن س���ل���ط���انw  حمد 
  wحمد العريره  wالصويلح
  wحمد المجمد  wحمد بن قريب
حمدان بن سلماw  حمود بن 
ابدينيw  حمود االزمعw  حمود 
الدبوسw  حمود الدهامw  حمود 
  wحمود بن شبو  wبن سحلول
حمود الصواغw  حمود عبيد 
  wحمود بن عبهول  wالصواف
حمود بن م��ق��دنw  حمود بن 
هديهw  حمود الهلفيw  حمود 
  wحوبان ابو زقير  wبن ون��ده
حولي ابو حقطهw  حويل ولد 
حليلهw  حويل بن نايمw  خالد 
  wخالد السليمان  wال��رش��ي��د
خالد بن شويشانw  خدغان 
  wخلف بن ابديوي  wبن ه��ك
خ��ل��ف ب��ن س����راw  خليفة بن 
اثميمw  خليفة الدوخيw  خليفة 
  wخليفة بن شالش  wبن سرا
دخ��ي��ل ب��ن ش�����دادw  درع���ان 

صقر السجاريw  ضبيب بن 
  wضبيب بن عسره  wبعيجان
  wظاهر الدماك  wطرق بن طرق
ع��ام��ر ب���ن خ���ل���فw  ع��اي��ض 
راع��ي الدعسهw  عبدالرحمن 
ب��ن ح��م��ادw  عبدالرحمن بو 
  wعبدالرحمن المزيين  wحميد
  wع���ب���دال���رح���م���ن ال��م��ع��ج��ل
عبدالرزاق الزبيديw  عبدالعزيز 
  wعبدالعزيز المسلم  wبن بالود
عبدالعزيز السكينيw  عبدالله 
  wع��ب��دال��ل��ه البحر  wاالذي���ن���ه
عبدالله بن حسينw  عبدالله 
  wعبدالله بن دغام  wالخواري
عبدالله الساحليw  عبدالله 
  wعبدالله المرتجي  wالشراح
عبدالله بن مدغمw  عبدالله بن 
  wعبدالهادي بن شنفه  wوهق
عبدالهادي بن نجديw  عبدالله 
  wعجرش بن ثمر  wالمحسون
  wعلي البحيري  wعلي البحار
  wعلي الدواي  wعلي بن خرجه
علي راع��ي شالحهw  علي بن 
صويلحw  علي الضويانw  علي 
عبداللطيف العتيقيw  علي 
بن عقابw  علي العليمw  علي 
ال��ي��وس��ف ال��م��زي��ن��يw  علي 
  wع��ل��ي ب��ن هليل  wال��وق��ي��ان
علي ال��ك��ري��ب��ان��يw  عقيل بن 
  wعقيل ب��ن سمران  wخليفه
. عمر بن   wعمر بن ادري���وش
  wع���واد ال��دم��ع��اوي  wاده��ي��م
عواد بن سليمةw  عوجان بن 
  wع��وض ب��ن ارميح  wدق��م��ان
ع��وض ب��ن اط��ري��مw  عوينان 
  wعياد المحيلبي  wالكريباني

  wعيد بن بداح  wعيد البحيري
  wعيد بن مجرن  wعيد العويدان
عيد ابن مدغم البريكيw  عيد 
  wغريب بن جسار  wبن نعيره
ف��ال��ح البطحانيw  ف��ال��ح بن 
شريدw  فالح بن مريعيهw  فالح 
  wفالح الهبيده  wب��ن مسيب
فهاد ب��ن نويعمw  فهد ب��راك 
  wفهد الرشيد  wبن محجان
ف��ه��د ب��ن ض��اح��يw  ف��ه��د بن 
جماعw  فهد بن مجالدw  فهد 
  wفهيد البريجي  wبن هجاج
  wفهيد الفهد  wفهيد بن عزران
ف��الح البطحانيw  ف��الح بن 
  wف��الح ب��ن مسيب  wروي��ش��د
  wمانع بن نفي  wالفي الذيبي
م��ب��ارك ب��ن ادخ��ي��نw  مبارك 
بن دويهيسw  مبارك راعي 
  wمبارك الرميضي  wالرعله
م��ب��ارك ب��ن س��م��رانw  مبارك 
  wم��ب��ارك الميع  wب��ن غ��وي��ن��م
مبرد السردالw  متروك اخو 
فهذابw  مثال بن حباجw  مثال 
  wمجبل بن جريدي  wبن ادخين
مجبل بن صباحw  مجبل بن 
  wمجبل بن دويهيس  wحباج
مجبل بن ادخينw  مجبل بن 
فرجw  محمد ابو قذيلهw  محمد 
  wمحمد البلوشي  wعلي البداح
محمد ب��ن ح��م��ادw  محمد بن 
حبيب ب��ن ع���ونw  محمد بن 
  wمحمد ب��ن دخين  wخشفه
محمد ال��رب��ي��ع��ةw  محمد بن 
زوي���د ب��ن سلماw  محمد بن 
شرارw  محمد بن شبوw  محمد 
ب��ن ش���الشw  محمد الصالح 
  wمحمد بن طواري  wالشايجي
محمد دغيم الكريريw  محمد 
منصور االذي��ن��هw  محمد بن 
قريبw  محمد الوسميw  مداد 
  wمرشد الشمري  wبن حباج
مرشد الكريريw  مرضى بن 
  wم��رزوق بن اقريني  wغنام
م��رزوق السعدw  م��رزوق بن 
  wمسلم بن عميره  wصويالن
مرزوق ولد حليلهw  مطيران بن 
فرحان الحظريw  مطلق عوض 
  wمطلق بن سرا  wبن قميش
مطلق بن سالم الخرمهw  مناور 
  wمنيب الشلبي  wب��ن ه��ب��س
ناصر بن حاضرw  ناصر بن 
  wن��اص��ر ب��ن داه���وم  wح��ي��ان
ن��اص��ر ب��ن دودانw  ناصر 
  wناصر السنعوسي  wالساحلي
ناصر ال��ط��وم��يw  ناصر بن 
  wناصر بن صويلح  wعسره
ناصر العبدالعاليw  ناصر بن 
مجرنw  نافل الذويخw  نامي 
  wنزال الكريباني  wبن امليحان
ه��اب��س ال��ك��ري��ب��ان��يw  هجاج 
  wهذال الدماج  wراعي شالحه
يوسف العجاريw  يوسف بن 

wمسري

  wدغيمان ولد حليله  wالصيقل
ده��ل��وس الكريبانيw  دويلة 
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