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صورة لھا تاریخ: العائالت التي سكنت فریج المطبة بالحي الشرقي
27-07-2012

كتب الخبر: باسم اللوغاني

من الفرجان المشھورة بالحي الشرقي في مدینة الكویت قدیماً فریج "الَمَطّبة" الذي جاء اسمھ نسبة إلى فتحة في السور الثاني
للكویت، الذي بني في نھایة عھد الشیخ عبدهللا األول، حیث كان األوالد ینفذون منھا (یطبون منھا) بدالً من الدخول والخروج
من البوابة. وقد أنشئ السور الثاني عام 1811، ثم تھدمت بعض أجزائھ، لیرمم بعد ذلك عام 1845 عندما قرر بندر السعدون
غزو الكویت. وللسور الثاني سبع بوابات (دروازات) ھي: دروازة البطي، ودروازة القرویة، ودروازة العبدالرزاق، ودروازة
الصنقر أو دھیمان، ودروازة السبعان، ودروازة الفداغ، ودروازة البدر. أما عن موقع فریج المطبة فإنھ یحده من الجنوب
شارع أحمد الجابر، ومن الشمال فریج بن رومي والشمالن، ومن الشرق العاقول وفریج بورسلي ومن الغرب فریج القرویة
والزھامیل. ویوجد في فریج المطبة مسجد المطبة الذي بناه المرحوم شمالن بن علي آل سیف عام 1893 ومازال قائماً حتى
الیوم، وصلى فیھ إماماً المال أحمد بن عبدهللا التركیت، ومن بعده أخوه حسین بن عبدهللا التركیت، ثم المال عبدالوھاب
العصفور، ثم المال محمد بن محمد صالح التركیت. ویوجد أیضاً مدرسة النجاح االبتدائیة التي افتتحت عام 1948، وبركة ماء
بنتھا الحكومة في الثالثینیات من القرن الماضي، وتقع بالقرب من بیت الزواوي والعوضي. أما العائالت التي سكنت ھذا
الفریج، فإلیكم بعضاً منھا ولیس جمیعھا، حسب ما وردني من كبار السن: ھزیم محمد الھزیم، وعلي شمالن بن علي، ومحمد
بن سالمة، والعزران، ومحمد عبدهللا الشھاب، ومحمد مبارك المزعل، وعید العصفور، وأحمد العصفور (صاحب دكان في
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نفس الفریج)، وخلیفة الراشد، ومبارك الھدھود (صاحب دكان في نفس الفریج)، وعبدالرحیم علي العوضي، وأبوعبدالملك
حنون، وعیسى محمد العلي، والنھام، وصالحة الدوسري، وبوحمدي، والنشیط، ومحمد بن جاسم، واسفندیار، والجیران،
وعبدالواحد، واألیوب، وصالح السودان (بیت ودكان)، وبن غیث، وأحمد العبدالغفور، وعبدهللا العوضي، وخاجة، والعطار،
وصرخوه (اشتراه الحقاً النوخذة علي النجدي)، وأحمد الحسن، والقبندي (اشترتھ الحقاً أسرة كاكولي)، والخضیر (اشتراه
الحقاً محمد صالح التركیت)، وعیسى بوناشي، وبوقماز، والمال محمد الشایجي، والمھنا، والصابري، والفضالة، وعبدهللا محمد
الشعبان، ومحمد مسلم الزامل، والمسبحي، والحالبیج، والحساوي، والرومي، وجاسم البحوه، والطراروة، والباز، والفزیع،
والعمران، وشاھین الشمالن، ومحمد مبارك العمیري، وإبراھیم المانع، وحسن الزواوي، وعبدالوھاب العصفور، والمطوعة
سارة الغریر، والحاي، وحمدان دھام السیف، وعبدهللا الحقان وإخوانھ (أصبح الحقاً مع بیت الخراز مدرسة النجاح)، وحمید
الحقان، وحسن (كاز) البھبود، وتقي العوضي، وھادي العوضي، وعبدالعزیز الزواوي، وبوسكندر، وعبدالسالم الشعیب،
والعطار، وإبراھیم عثمان الخراز، وجمعة العمیري، والحربان، والصراف، ومبارك المجیبل، وصالح علي الحسن (انتقل من
فریج القبندي)، وجاسم محمد حسین (انتقل من فیلكا)، والشراح، وصالح الشایع (بوخلیفة)، والمكیمي، والجري، والناھض،
والمال إسماعیل، وخمیس بوعركي، والمال جاسم، ورشدان الفھد. ومن المعالم المشھورة في ذلك الفریج دكان مبارك الھدھود،
رحمھ هللا، والذي كان كبیراً في حجمھ، بالنسبة إلى ذلك الوقت، وكان یعرض فیھ كثیر من المواد الغذائیة واالحتیاجات
المنزلیة. وعرف المرحوم مبارك الھدھود، الذي توفي عام 2010 وعمره یزید على التسعین عاماً، بأنھ كان یؤجر للناس
مصابیح اإلضاءة القدیمة (الفوانیس)، كما كان خبیراً في تصلیح أجھزة الرادیو، وكان كثیر من الناس یقصدونھ لذلك. كما كان
ھناك شاوي (راعي غنم) اشتھر بشاوي المطبة، ولكن ال أعرف اسمھ. وبالنسبة إلى الصور المنشورة الیوم فھي من إھداء

الزمیل أحمد حسن الزواوي، الذي التقطھا بنفسھ في بدایة الثمانینیات من القرن الماضي.


