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، افتتح على الیوحة األمین العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب باإلنابة، معرض ھواة جمع 4ضمن فعالیات صیفي ثقافي 

لكویت الوطني، المعرض ضم أعماًال متنوعة ومختلفة، ما بین عمالت معدنیة التراث والعمالت والوثائق، وذلك في قاعة متحف ا

  وورقیة، ووثائق نادرة وصور وآالت موسیقیة قدیمة، وطوابع قدمھا خمسة مشاركین،

فقدم رضا علي محمد العوضي مجموعة نادرة من الصور، والكتب، واألجھزة القدیمة، وأوضح العوضي أن بدایتھ مع التصویر منذ 

، حیث كان یحرص على اقتناء كل ما ھو قدیم 1950، لكن تجمیع التراث، تحدیدًا، بدأ عقب ذلك بعامین، في عام 1948م عا

وتاریخي، وأضاف، أن حبھ للسفر، والتعرف على الحضارات وثقافات الدول األخرى، وشغفھ بمعرفة التاریخ، یعد أبرز العوامل، 

  راثیة وتاریخیة،التي ساعدتھ على جمع ما یملك من ثروة ت

سنة، وكذا  800منغولیًا، عمره اكثر من  كما كشف العوضي عن امتالكھ عمالت قدیمة من زمن الملك سلیمان من القدس، وخنجرًا

كتابًا قدیمًا، منھا  30العدید من ساعات الید، وساعات الحائط القدیمة، أما بالنسبة للكتب والمخطوطات، فأشار إلى امتالكھ أكثر من 

رائع واألحكام، وأجزاء من تاریخ مدینة حرات، وھو كتاب مذھب، وكذا كتاب البرھان القاطع وھو باللغة األفغانیة، وكتاب علم الش

  .المصحف الشریف بخط كوفي 

قطعة من مقتنایاتھ، ضمت أعدادًا قدیمة من جریدة األھرام المصریة، وجریدة السیاسة  80حسن أشكناني عرض ما یقرب من 

ا تلفونات قدیمة، وأوضح الكویتیة، ومجلة الرسالة، كما قدم أشكناني عددًا من الزجاجات القدیمة، وأجھزة رادیو، وأسرة قدیمة، وكذ

سنوات، في جمع مثل ھذا المقتنیات، من أجل أن یسجل تراث الكویت القدیم،  6، حیث كان عمره 1988أشكناني أنھ بدأ منذ عام 



ألف طابع بریدي من مختلف الدول، جمعھا حتى یعرف األجیال القدیمة على  32قطعة نادرة، و 600وكشف عن امتالكھ أكثر من 

م، وأوضح أن تشجیع أھلھ لھ في تنمیة ھذه الموھبة كان لھ أكبر األثر في استمراره في ھذا االتجاه، وعن أھم القطع، ماضي آبائھ

، حین أھداه والد جده إلى جده بمناسبة زفافھ، وقد جلب ذلك 1938التي یمتلكھا قال، عندي صندوق مبیت یرجع تاریخھ إلى سنة 

، وأیضًا، رخصة مشروب الناملیت، ودفتر 1932قدیمة، كالجوازات التي أصدرت عام الصندوق من الھند، إضافة إلى وثائق 

للدراجات الھوائیة، وأوضح أن أھمیة تلك الوثائق تعود إلى تسلیطھا الضوء، على أن دولة الكویت، قبل االستقالل، كانت تتمتع 

  بالتنظیم، والقانون الذي ینظم حیاة الفرد الكویتي،

، ومعرض »2001الكویت عاصمة الثقافة العربیة عام «رك بمقتنیاتھ في معرض ھواة التراث، ضمن فعالیات یذكر أن أشكناني شا

، ومعارض وزارة التربیة، وأھمھا معرض التراث الكویتي في ثانویة الفارس، عام 2004للمعسكر األمیركي جنوب الكویت عام 

2005،  

ة الطوابع والعمالت، إلى المشاركة في المھرجان لعرض مقتنیات أعضائھا، من وكان المجلس الوطني قد دعا الجمعیة الكویتیة لھوا

العملة الكویتیة والعمالت األخرى، التي استخدمت في الكویت، على مر السنین، إلى وقتنا الحاضر، والوثائق القدیمة من مراسالت 

د العزیز العتیبي وغیرھا، وقد شارك كل من جمال أحمد محمد الرفاعي، ورائد ریاض العشي، وعب


