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حديث الذكريات

إعداد  :سعود الديحاني

كانت والدتي في فريج سعود «الجبلة»

ّ
جاسم أشكنانيُ :تخرجت في معهد املعلمني سنة 1968
ّ
ودرست في مدرسة حولي املشتركة
• أسسنا فريقا لكرة
القدم ونحن
في ميدان حولي
أطلقنا عليه «الشعب»
• كنت طالبًا في
مدرسة خالد بن الوليد
ثم أصبحت بها مدرسًا
• كان يطلق
على السيف «الشاطئ»
الذي عليه قهوة
جدي «جوالن»
• أدركت قهوة جدي
الثانية التي كانت
في الصفاة
• أغلقت قهوتنا
سنة ... 1951بعدها
عمل والدي في امليناء

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب
وفـ ـص ــول ي ـق ـطــف امل ــرء
ث ـ ـمـ ــر م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه الـ ـت ــي
جبلها جاسم اشكناني
بــدأ حياته الــدراسـيــة في
مــدرســة خالد بــن الوليد
ال ـتــي كـ ــان ب ـهــا مــدرســًا
في ما بعد بعدما حطت
رحاله في مدرسة حولي
املشتركة ومنها التحق
فــي معهد املعلمني شق
طــري ـقــه ال ـتــربــوي طــالـبــا
ً
ومدرسًا ووكيال وناظرًا
في عدة مدارس يحدثنا
ع ـن ـهــا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـل ـقــاء
والــذي يتخللها الحديث
عــن ق ـهــوة ج ــده وأن ـحــاء
كثيرة من حياته فلنترك
له ذلك:
ان قهوة جدي لم ادركها التي كانت
ع �ل ��ى ف ��رض ��ة ل �ك �ن �ن��ي ادرك� � � ��ت ال �ق �ه��وة
ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ف��ي ال �ص �ف��اة وأم��ا
السيف الذي كانت القهوة القديمة التي
أس �س �ه��ا ج ��دي ف �ل �ق��د ك ��ان ي �ط �ل��ق عليه
«سيف كوالن» أو فرضة كوالن والسيف
ك��ان مقسمًا على حسب البضائع التي
ك��ان��ت ك ��والن أو ال�ب��ام�ي��ة أو خ �ض��رة أو
ط��روح خالل وهناك اب��وام م��اء ...وجدي
رض � ��ا ت �ق��ي وال � ��وال � ��د ع� �ب ��اس وال �ق �ه��وة
كانت تعرف بقهوة بوعباس ألن والدي
الولد البكرله ويكنى به لذلك عرفت به
والوالد عمل مع جدي وقد عمل في سنة
 1904وك��ان عند جدي بعير يستخدمه
في خدمة القهوة حيث ينطلق به بعد
ص ��الة ال �ف �ج��ر ال ��ى ال �خ ��ارج ف��ي منطقة
ال �ش��ام �ي��ة ف�ي�ه��ا ت �ت��واف��ر م �ي��اه ال�ق�ل�ب��ان
وي ��أت ��ي م�ن�ه��ا م ��اء ث ��الث ق ��رب ل�ق�ه��وت��ه
ويعود مرورًا في بيت بن سليم فيه بقر
فيأخذ حليبًا ووق��ت م��زاول��ة عمله هو
بعد ص��الة الفجر ألن��ه ك��ان يقول البيع
بعد صالة الفجر فيه «بركة» أما قبلها
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ي��رض��ون ع�ل��ى ذل ��ك وي�م�ن�ع��ون�ن��ي يقول
هذا العيش للفقراء لسنا محتاجني لكن
هذا شقاوة منه ألنه صغير.

الجيران

 ...ومكرما احد املدرسني

ً
فليس فيه بركة لذا كان يوجه سؤاال ملن
يأتيه أصليت الفجر؟ فإذا قال ال لم يبع
له وكان هناك كثير من البحرية من أهل
االب��الم ايرانيني وعراقيني فال يبيع اال
بعد صالة الفجر.
وأكثر من كان يأتي لجدي في قهوته
نواخذة البلم من االيرانيني والعراقيني
وبعض البحرية الكويتيني حيث انتهاء
بعض أعمالهم مثل الطراريح والقهوة
ت�غ�ل��ق ب �ع��د ص ��الة ال �ع �ش ��اء ...وك� ��ان مع
جدي ابناؤه وكذلك اثنان يعمالن عنده
احدهما يطلق عليه «جونو» ألنه كلما
طلب منه زب��ائ��ن القهوة شيئًا ق��ال لهم
«جونو» أي روحي لك وأخي حمزة ادرك
هذه القهوة.

شهادة ابنه حسن

الثانية
ال �ق �ه ��وة ال �ث��ان �ي��ة ل� �ج ��دي ك ��ان ��ت ف��ي
ال � �ص � �ف ��اة وق� � ��د أج� � ��ر ف � ��ي ب� �ن ��اي ��ة ح �م��د
ال �ح �م �ي �ض��ي وال � � � ��ذي ك� � ��ان ي� �ق ��دم ��ه ف��ي
القهوة ش��اي وحليب والنامليت وكان
للنامليت مصانع في الكويت بوشهري
وبهمن وهو عبارة عن ماء وغاز وسكر
وال �ق �ن��ان��ي وم �م �ن��وع ب�ي��ع ال�ن��ام�ل�ي��ت إال
ب � ��إذن م ��ن ال �ب �ل��دي ��ة ...وق ��د ادخ � ��ل ج��دي
ن�س�ي�ب��ه م �ع��ه ف��ي ال �ق �ه��وة ح �ج��ي زم��ون
واسمه زم��ان محمد زم��ان ويطلق عليه
زم ��ون وه ��و زوج ع�م�ت��ه ورف �ي��ق ال��وال��د
ودائ �م ��ًا م �ع��ه رف �ي��ق ع �م��ر ،م��ن ال�ص�ب��اح
ي �ف �ت �ح��ون ال �ق �ه��وة إل ��ى امل �س ��اء وح�ج��ي
زمون كان متخصصًا بالقداوة والوالد

بالشاي وعندهم في فترة الصبح اربعة
عمال أم��ا ف��ي امل�س��اء فكانوا اثني عشر
ً
عامال.

االتفاق
ل ��م ي �خ �ت �ل��ف ح �ج��ي زم � ��ون ووال � ��دي
طيلة عمرهما وهما وبعد أن توسعت
الديرة وخف رواد القهوة حجي زمون
ف �ت��ح ل ��ه م �ح��ل ف ��واك ��ه أم � ��ا وال � � ��دي ف��ي
ال�ش�ت��اء ف��ذه��ب ع�ل��ى ت�ش��ال��ه م��ع جاسم
القطامي الى عشيرج لبناء البيوت ثم
عمل وال��دي في امليناء مع وال��د جاسم
ال �ع �ن �ج��ري ...وع��الق��ة أه �ل �ن��ا م��ع حجي
زمون كانت وثيقة واصبحنا أهال النه
تزوج عمتي.

التسكير
أغلقت القهوة  1951بعدما توسعت
ال��دول��ة وث�م�ن��ت ب�ي��وت�ن��ا وخ��ف ال��زب��ائ��ن
وهي القهوة التي في الصفاة.

سعود
فريج سعود ال��ذي ول��دت فيه موقعه
اليوم البنك املركزي واملواقف من ناحية
ال �ج �ن��وب وم �س �ج��د س �ع��ود ه ��دم 1963
والتسمية نسبة ال��ى س�ع��ود ب��ن جابر
ب �ي��ت ك� ��ان ه �ن ��اك وك � ��ان ي � ��وزع ال�ع�ي��ش
وول� ��ده واخ ��ي ح �م��زة ادرك ه ��ذا ال��وق��ت
وواح ��د أن��ا قابلته اس�م��ه محمد انكني
خواله ابناء بهمن يقول كنت آخذ عيشا
منهم وهو يقول كان والدي وخوالي ال

ن � �ح� ��ن ف � ��ري � ��ج س� � �ع � ��ود ك� � ��ل خ �م �س��ة
ب � �ي ��وت م �ل �ت �ص �ق��ة وال � �س � �ط ��ح ل� �ي ��س ل��ه
س��ور وج ��دي ت��وف��ي س�ن��ة  1953وج��دي
ح��ني وف��ات��ه ع �م��ره  103وال �ج �ي��ران ك��ان
بينهم ت��راب��ط وج �ي��رة ط�ي�ب��ة ،جيراننا
العنجري وحمادة والسمكة والقطامي
وال�ن�ص��رال�ل��ه وال�ع��وض��ي محمد صالح
ج��د ف� ��اروق ال �ع��وض��ي الع ��ب ال�ق��ادس�ي��ة
واخواني ثالثة وخواتي ثالث.

الدراسة
أول م� ��درس� ��ة ل� ��ي ك ��ان ��ت خ ��ال ��د ب��ن
ال��ول �ي��د ف ��ي ج �ب�ل��ة م �ح��ل س ��وق ال��ذه��ب
وم��ن زم��الئ��ي ج��اس��م امل�ن�ص��وري وعلي
رج��ب وع�ب��دامل�ح�س��ن الحسيني مختار
ق��رط�ب��ة وط��ال��ب ول��د ع�م��ي وأح �م��د وم��ن
املدرسني صالح شهاب  ....وقد أخذني
وال� � ��دي مل � ��درس ص� ��ال� ��ح ...وق � ��ال ص��ال��ح
شهاب رحمه الله لنا «ترى باق لي شهر
وأروح امل��درس��ة امل�ب��ارك�ي��ة ث��م ذه��ب بي
خ��ارج امل��درس��ة حيث ال ي��وج��د مقصف
ف��ي امل��درس��ة وف ��ي ال �خ��ارج ام� ��رأة تبيع
واش� �ت ��رى ل��ي م�ن�ه��ا «م �ل �ب��س» ول ��ي مع

(تصوير جالل معوض)

اس �ت��اذ م�ح�م��د س�ع�ي��د ح��ال��وب واس �ت��اذ
صفوة قصة».

حالوب
استاذ محمد سعيد حالوب صفعني
«ط��راق» في مدرسة خالد بن الوليد لم
ان �س��ه ألن ��ه ك ��ان م��ؤمل��ًا ش �ع��رت ب��ال��ون��ني
ف��ي اذن��ي دارت االي ��ام وم��رت وأن��ا كنت
ناظرًا في مدرسة أبوهريرة في منطقة
ال �ج �ه��راء ج��اء ن��ي رج ��ل ع ��ود وك ��ان في
ع ��ام  1985وال �ظ��اه��ر ك ��ان اخ ��ر س�ن��ة له
وقد كبر وظهرت عليه عالمات كبر وملا
ق��رب مني اع�ط��ان��ي ورق��ة نقل وجلست
ب�ج��ان�ب��ه واس �ت �غ��رب م��ن اس�ت�ق�ب��ال��ي له
وس� �ل� �م ��ت ع �ل �ي��ه اس� �ت ��دع� �ي ��ت االس � �ت ��اذ
محمد عقيلة وق�ل��ت ل��ه ال تعطيه أكثر
من ست الى ثماني حصص والنصاب
ك��ان ب��األول  24حصة ويأتيه انتظاران
 26او ي�ص��ل ال ��ى  28أق ��ل م ��درس يأخذ
 24ح�ص��ة واس �ت �غ��رب م��ن ه��ذا ال �ج��دول
املخفف لكن قلت ل��ه ي��ااس�ت��اذ ق��ف اري��د
ان اصفعك «أضربك ط��راق» وه��و رجل
كبير ونحن شباب وقد استغرب استاذ
محمد عقيلة ثم قمت قبلت مرتني خده
التتمة ص 21

