
والوثائقافتتاح معرض ھواة التراث والعمالت

المقتنیات األثریة أكثر الھوایات صعوبةجمع: الیوحة

واية الیوحة ان ھقال االمین العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب باالنابة علي
لصعوبة عملیة البحث وقلة جمع المقتنیات االثرية تعد من اكثر الھوايات صعوبة وبذال للجھد

.المواد التي يراد البحث عنھا
معرض ھواة جمع التراث والعمالت والوثائق الذي اقیم اللیلة قبل واضاف الیوحة في افتتاح

نا نشجع عن طريق ھذا الثقافي الصیفي الذي يقیمه المجلس انالماضیة ضمن الموسم
التحف والمقتنیات النادرة والثمینة لعرض ما كرسوا حیاتھم من النوع من المعارض جامعي

.الشعباجل جمعه لعامة
االنشطة واشار الى أن المجلس يقیم خالل فترة الموسم الثقافي الصیفي الكثیر من

الثقافیة والمعارض االمورالثقافیة كاالمسیات الشعرية والموسیقیة والندوات التي تختص ب
.المختصة ببیع الكتب باسعار رمزية

ان شغفه وحبه لوطنه ) كونا(المعرض حسن اشكناني لـمن جانبه قال المشارك في
لبدايته بھذه الھواية وھو في سن السابعة حیث بدأ وللمعرفة كانا السبب الرئیسي

.القیمةبتجمیع مجموعته التراثیة
وحددت له لمشاركین سنا ان ھوايته رسمت له طريق المستقبلواضاف اشكناني اصغر ا

الى علم طبیعة دراسته فدرس التاريخ ومنه الى علم االنسان وغاص في القدم من التراث
.االثار الذي استھواه لطرح رسالة الدكتوراه

التي يمتلكھا ھي صندوق مبیت يرجع تاريخه الى سنة واشار الى ان من اھم القطع
بمناسبة زفافه وقد جلب ذلك الصندوق من الھند حین اھداه والد جده الى جده 1938

وايضا رخصة مشروب الناملیت  1932اصدرت عام اضافة الى وثائق قديمة كالجوازات التي
.ودفتر للدراجات الھوائیة

اھمیة تلك الوثائق تعود الى تسلیطھا الضوء على ان الكويت قبل االستقالل وأوضح أن
.بالتنظیم والقانون الذي ينظم حیاة الفرد الكويتيتتمتع كانت

تلك المقتنیات اجاب أشكناني ان العائلة كانت المصدر وعن الطرق التي استطاع بھا جمع
التي تتعلق بالبیت الكويتي كما كانت ھناك رحالت الى الرئیسي في اقتناء معظم القطع

.الصین القتناء بعض القطع القديمةوالسعودية وسورية وخارج الكويت مثل البحرين
الكويت عاصمة (بمقتنیاته في معرض ھواة التراث ضمن فعالیات واشار الى انه شارك

ومعارض  2004ومعرض للمعسكر االمیركي جنوب الكويت عام  (2001الثقافة العربیة عام
.2005معرض التراث الكويتي في ثانوية الفارس عام وزارة التربیة واھمھا

التراث خمسة مشاركین ھم جمال الرفاعي وھو ر انه شارك في معرض ھواة جمعيذك
وھو مختص في العمالت المعدنیة وعبدالعزيز مختص بجمع العمالت الورقیة ورائد العشي
العوضي وھو مختص بكل ما ھو قديم وتراثي العتیبي وھو مھتم بالعمالت القديمة ورضا

واخیرا حسن اشكناني


