
السبت
٢٥  يوليو ٢٠٠٩

6
«من املاضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 

كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 

رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 

اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 

أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم».

للتواصل مع صفحات من املاضي

وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

جانب من جلب املياه في املاضي سفن الغوص الشراعية هيرات الكويت

 (اسامة البطراوي)العم حمد احلقان

اجلمال وهي تسحب املياه من البئرالعم حمد احلقان خالل لقائه الزميل منصور الهاجري

ولدت في حي الشرق بفريج المطبة عام ١٩٢٧ وبيت العائلة كان من ١٣ غرفة إحداها «دار الچيل»

حمد الحقان: عملت تبابًا مع جدي وعندما عثر على الدانة 
حصلت على ١٠ روبيات من التاجر الذي اشتراها

يقول العم حمد سعد محمد احلقان ولدت 
في الكويت باحلي الشرقي بفريج املطبة وذلك 
عام ١٩٢٧، ومنطقة املطبة سكن قدمي للكويتيني 
وقد سكنها القالليف ومجموعة من اخلياطني 
وعائالت كويتية اخرى، واذكر منها عبدالوهاب 
القطامــــي وعائلة العســــق وعائلة بن دوخي 
والرشدان وعبدالرحمن اخلراز وعائلة املسبحي 

واحلالبيج.
واملطبة كان فيها مجموعة دكاكني تقريبا 
عشرة دكاكني واذكر مبارك الهدهود وابراهيم 
بهبود ومحمد مدوه وعندهم جالبوت كبيرة 

للغوص والبحث عن اللؤلؤ.
وفي براحــــة املطبة كنت ألعب مع الزمالء 
وابناء الفريج األلعاب الشعبية ياما حلت محلول 
والهول والتيلة، واذكر ممن كنت ألعب معهم 
ابناء املجيبل واملنصور وابناء اخلراز وابناء 
النصف ســــعود ومحمود والشــــاوي ابورجا 
العتيبي وأوالده ســــالم ومحمد، والشــــاوي 
مجموعة اغنام يســــرح بها رجل متخصص 

منذ الصباح ويعود مساء.
وكل بيت كان فيه ماعز (السخلة) أو نعجة 
وأذكر ان عائلتنا كان تــــودع عددا من املاعز 
عند أحد الرعاة اال انه باعهم لواحد من سكان 
امليدان الشرقي وسلمهم للشاوي، وفي السنة 
الثانية األهل فوجئوا باملاعز تدخل عليهم في 
البيت فتعجبوا من ذلــــك، وبيت العائلة في 
املطبة يتكون من ثالث عشرة غرفة، وكان باسم 

االخوان محمد وعبداهللا واحمد احلقان.
ايام الغوص اذا ذهب الرجال للغوص تبقى 
النساء وكبار السن فكان جدي محمد يعطي 
جدتي مبلغا للصرف على البيت، وكانت املرأة 
مســــؤولة عن البيت واول املوسم جدي كان 
يشتري العيش والسكر والشاي والدهن العداني 
واملواد الغذائية، وكانت لهذه املواد غرفة خاصة 

حتفظ فيها نسميها «دار الچيل».
واذكر طبخ الروبيان ويفرشون احلصير 
واملنقور وينشرون الروبيان حتى يجف وينشف 
وبعد ذلك يقشر ويوضع في اليجلة والقواطي، 
وكان جــــدي قبل الذهاب الــــى الغوص يجهز 

البيت باملواد الغذائية.
واجلدة كانت تشرف على البيت وكل يوم 
اثنتان من زوجات االوالد تتوليان عملية الطبخ 
والتنظيف وخبز الرقاق وكان عندنا «تنور» 
واحدى اخوات جدي محمد من امه كانت تخبز 

فيه اسمها هيلة (أم محبوب).
وبعد ان انكسر الغوص وتقاسم االخوان 
كل واحد اخذ حصته وذهب كل منهم بسفينته 
الصغيرة الى الغوص، وباعوا السنابيك الكبيرة 

وحفرت عني املاء وزرعت الطماطم البرد الشديد 
تسبب مبوت الطماطم وأصبح لونها اسود.

وبعد فترة هجم علينا الدبا (اجلراد الصغير) 
واكل اخلضار واحلمد هللا هيئة الزراعة سددت 

لنا املصاريف.
وأذكر ان عبدالرسول كان يشتري خرجني 
وكان يجلس في سكة السويكة وهو مادة توضع 
بالفم ويستخدمها الكبار.. على ذكر املزارع فإن 
مالكهــــا كانوا عائلة احلقان والرومي واخلالد 
والردهان واحلمدان واملزيعل وفيها شجر السدر 
قدمي واملزارع قدمية جدا في الفنطاس مزرعة 
السعيد والعميري واحلميضي والسيد، وأهل 
الفنطاس كانت عندهم مزارع كثيرة، ومن مالكها 
ايضا املزيعل واحلمدان واحلبيب ومجبل الفرج 
واملطاوعة وأذكر «سلسبيل» وهي عني ماء كبيرة 
مطوية، وعني البلداني، وأذكر أن عائلة اخلالد 
حفرت عينا وكذلك مال مزعل ومجبل الفرج، 

وأحسن عني ماء كانت البلداني.
أذكر هنا ان قرية الفنطاس كان اسمها العيون 
وقد اخبرني احمد بن سعيد انهم كانوا يحفرون 
بركة ماء للسيد عبدالقادر عند البنزين حاليا 
يقول اثناء احلفر وجدوا اثار عني ماء مطوية 
بالصخــــر وهذا يثبــــت ان الفنطاس القدمية 
مبزارعها عرفت بالفنطاس نســــبة لفنطاس 

املاء (خزان املاء).
وأذكر أقدم دكان عند والدي واخي وكنت 
معهما، ومزعــــل الصالل اقترح علي أن نفتح 
دكانا فقلت ما عندي فلوس فقال عندي وكان 
عنده محل من البيت تابع للديوانية وأعطاني 
ألف روبية وفتحت الدكان واشتغلت فيه وبعد 
شهر حصلت على الف روبية أرباح فذهبت الى 
مال مزعل وأعطيته االلف روبية التي اعطاني 

اياها.
منذ اخلمسينيات وحتى يومنا هذا الدكان 
مفتوح وحتــــول العمل فيه الــــى محل لبيع 
اجلملة ولكن البيع قليل بسبب وجود اجلمعية 
الكثيــــرة وحاليا بعض  التعاونية واحملالت 
االصدقاء يحضرون عندي ومنضي بعض الوقت 
حتى صالة الظهر وحاليا أنا املواطن الكويتي 

الوحيد الذي يجلس في دكانه.
وميضــــي العم حمد احلقان فــــي ذكرياته 
قائال: بيوت قريــــة الفنطاس كانت مبنية من 
الطني والصخور ال تتجاوز بيوتها اخلمسني 
بيتا بجوار ســــاحل البحر وجميعهم عائالت 
كويتية، هذا قدمي الفنطاس، والســــكان كانوا 
يعملون فــــي البحر والزراعة وأذكر ان تثمني 
البيوت بدأ باخلمســــينيات، وأما بيتنا فثمن 

ومما اذكر عندما كنت تبابا صنعوا ســــفينة 
سنبوك للغوص اسمها «ابوحنيك»، النوخذة 
عبداهللا احلقان وحصل على حصباه من هير 
«عويرضات» وكانوا ايضا يذهبون للهيرات 
القريبة وايضا هير البلداني، واحد املواطنني 
قــــال ان «البلداني» للحقان لو اعطوهم ورقة 
فيــــه فالنواخذة من عائلة احلقان كانوا دائما 
يغوصون في هير البلداني وهناك هيرات تابعة 
للبلداني ومنها هير قمرة وعارض يوسف وجلب 
وساقة العودة، وساقة العارض واخلواليف في 
البلداني وحزاز، جميعها تابعة للبلداني وكان 
النوخذة عبداهللا احلقان في السنبوك ابوحنيك 

عندما حصلوا على «الدانة».
في تلك السنة كنت اول مرة تبابا، ووقتها 
علــــم اهل البحرين الطواويــــش بالدانة، مثل 
ابناء السو والزياني والقصيبي، واذكر الذي 
اشترى الدانة اعطى لكل تباب عشر روبيات 
وكان عددنا اثنني انا وجاسم بالسنبوك وسالم 
وخالــــي مبارك كانوا تبابة في مطيران عائلة 

احلقان ميلكون سفنا للغوص.
ابوحنيك ومطيران، وجالبوت اسمها بنت 
احلصان واذا انتهى املوسم يسحبون هذه السفن 
الى االرض اليابسة مقابل ديوان العسعوسي 
في الشرق، ما عدا «الشرع» يخزنونها في البيت 
ويــــوم رفع هذه الســــفن يطبخون ويعملون 

عزمية للجميع.

ويكمل العم حمد احلقان: عملت تبابا ثالث 
ســــنوات وبعد ذلك انكسر الغوص عام ١٩٣٦ 
وعمي سلمان توفي اثناء رحلة قنص، فقالت 
جدتي رحمها اهللا ال اريد ان اسكن في هذا البيت 
فخرجنا نحن عائلة احلقان الى الفنطاس منذ 
عام ١٩٣٧ واســــتقر بنا احلال فيها واتخذناها 
سكنا دائما، طبعا كنا نذهب الى الفنطاس قبل 

ذلك ولنا فيها مزارع قدمية.

قرية الفنطاس

ويكمل العم حمد احلقان: والدي محمد مكث 
في بيت شــــرق، اما نحن فسكنا في الفنطاس 
حســــب رغبة جدتي في بيوتنــــا القدمية، مع 
اعمامــــي، وايام التموين اثناء احلرب العاملية 
الثانيــــة عني ابوي محمد احلقــــان اميرا على 
الفنطاس ومسؤوال عن توزيع التموين على 
اهل الفنطاس وعريب دار الذين يحضرون عندنا 
واذكر انهم كانوا «ينوخون» جمالهم في البراحة، 
وقد رفع والــــدي علم الكويت على ديوانيته، 
وكان موقعها قرب ساحل البحر حاليا ديوانية 
الصيادين والبيت خلفها واستقرت االسرة في 

الفنطاس، مع من فيها من سكان.
عائلة احلقان باعوا بيت شرق جدي عبداهللا 
وعمي احمــــد وبعدهم جدي محمد باع البيت 
واشترى بيت خزام في املرقاب وعمي عبداهللا 

اشترى بيت ابوسطيح في براحة املاص.

عمي احمد بعد ذلك اشترى بيتا في الفنطاس 
وســــكن معنا، مزارعنا القدمية دفنت بسبب 
العوامل اجلوية وهي مزارع قدمية واشتراها 

املرحوم احمد االستاد.
بيت احلقان املوجود بالشــــرق حتول إلى 
مدرسة النجاح بعدما اشتراه حجي أحمد االستاذ 
وراشد احلقان أخبرني ان املخطط في البلدية 
يوجد فيه اسم مقبرة احلقان في الشرق نسبة 
لعائلة احلقان الكبيرة. ونعود للفنطاس، حيث 
املزرعة الكبيرة التي كان فيها عني ماء واحدة 

جنوبا والثانية شماال.
أما املزارع األخيرة في املهبولة فقد حفرنا 
فيها عني ماء ومع بداية انتشار املكائن وضعنا 
عليها ماكينتني لسحب املاء، ومعي أخي وخدام 
يساعدانني، وزرعنا اخلضراوات بجميع انواعها 
وكانت عندي سيارة وانيت جنمع اخلضراوات 
وأضعها في الوانيت وبعد صالة الفجر احترك 
من الفنطاس إلى ســــوق الكويت وقد تعلمت 
قيادة السيارة مع محمد ناصر احلمدان ومما 
اذكر في البداية كنت أذهب معه لنقل السمك 
وكنت أقود السيارة واذكر أني ضللت الطريق 
فــــي إحدى الليالي ولم أعــــرف الطريق وكان 
محمد نائما بجانبي فأيقظته قائال: «قم يا محمد 
ضعت ما أعرف الطريق» فقال محمد الفارس 
«حمد ضاع ما عرف الطريق»، وانا قلت نرجع 
إلى شرق، ضعت ألن الطريق كان رمليا (غير 

معبد) في ذلك الوقت.
وكانت قرية الفنطاس حلوة وجميلة وفيها 
املزارع وعيون املاء، وكنت أسوق السيارة بني 
املزارع وأذكر في يوم من األيام ذهبت بالسيارة 
اللوري الى براحة حمود الناصر البدر بالقبلة، 
الشــــيء العجيب اني ذهبت لتقدمي «التراي» 

االختبار وقد اشتريت سيارة وانيت.
السيد عبدالوهاب الفاحص قال يا ابن حقان 
لك ثمانية وعشرين يوما أخاف انك تدعم أو 
تصدم أحدا، لكن هذا لك عشرة أيام زيادة روح 
تدرب وتعال عند مكتب الغامن وأذكر أن يوسف 
بوغيث كان عنده دكان في ســــوق بن دعيج 
وضعت األوراق عنده ولكنه سافر الى البحرين 
وذهبت الى السيد عبدالوهاب وقلت له اليوم 
موعدي لكن األوراق عند بوغيث فقال يعني 

أسجل وأوقع على بالطوك (املعطف).
بعد ذلك تقدمــــت للفحص وحصلت على 
اإلجازة وكانت عندي سيارة وانيت أنقل اخلضار 
وكذلك أنقل الركاب بعدما أصل إلى سوق الكويت 
خليفة الشايجي يتسلمه ويعطيني وصال وبعد 
يومني اتســــلم املقابل وأذكر عندما أردت حفر 
عني املاء أعطاني خليفة ســــبعة آالف روبية 
وعني املاء نطويها بالصخر من قاعدتها، لكي 

ال تنهار الرمال وماؤها عذب.
ويسترسل العم حمد احلقان قائال: أول سنة 
زرعت الطماطم فــــي املزرعة وبعدما اكتملت 

انتقلنـا إلى قرية الفنطاس القديمـة منذ صغري وعملت بالزراعة وعشـت في البيوت الطينيـة وكانت حياة جميلة

زرعنـا الخضـراوات بجميع أنواعهـا وكنا نحفر اآلبـار ونطويها بالصخر مـن قاعدتها حتـى ال تنهار الرمال بداخلها فتسـدها

في سـنة الهدامة األولى عام ١٩٣٤ شاهدت األمطار الغزيرة وعندما بدأ بيتنا يتساقط طلب منا جدي أن نذهب إلى عمارة مال حسين لشراء الجندل والباريه
البقية ص٧

الفنطاس القدمية كانت قرية ساحلية جنوب الكويت، وكان هذا الساحل 

يعرف بالقصور، مجموعة من العائالت الكويتية سـكنوا هذه القرى املمتدة 

من الفنطاس حتى قرية الشعيبة القدمية، وشتان الفرق بني الفنطاس ذات 

البيوت الطينية القدمية والفنطاس املدينة احلديثة ذات العمارات والڤلل، 

فقد تطورت املنطقة تطـورا كبيرا مع بداية النهضة احلديثة، ومن العائالت 

الكويتية القدمية التي سـكنت الفنطاس عائلة احلقان التي انتقلت اليها من 

سكنها وبيوتها في مدينة الكويت منذ سنوات عدة قبل اكتشاف النفط.

وبنى آل احلقان بيوتهم في الفنطاس وأسسوا فيها املزارع، وحفروا فيها 

اآلبار والعيون ذات املاء العذب، ويروي لنا العم حمد سعد احلقان ما شاهده 

في قرية الفنطاس من مزارع وآبار، وكذلك االعمال التي كان يزاولها السكان 

في ذلـك الزمن، بدأ العم حمد احلقان حياته تبابا مع والده واعمامه نواخذة 

الغـوص، وكانوا اصحاب سـفن يغوصون بها في الهيـران للبحث عن اللؤلؤ، 

احلصابي والدانات.

وبعد العمل في البحر اشـتغل بالزراعة في مزارع العائلة مع والده واخوانه 

في الفنطاس، كما كان يقوم بنقل اخلضار بواسطة اللوري والوانيت الى سوق 

الكويت، وهو يحدثنا عن الليلة التي تاه خاللها في الصحراء وهو يحمل اخلضار 

وعن الرجل الذي كان بجانبه في تلك الليلة.

والده واعمامه من نواخذة الغوص ومالك السفن وقد حدثنا العم حمد احلقان 

عن الدانة التي حصل عليها عمه والعشر روبيات التي حصل عليها هو.

ومن هو التاجر البحريني الذي اشترى تلك الدانة، سوالف من املاضي وقصص 

وحكايات طريفة يرويها لنا العم حمد سعد محمد احلقان، وهو املواطن الكويتي 

الوحيد الذي يدير دكانه في الفنطاس حتى اآلن فإلى التفاصيل:

حتدث العم حمد عن عائلة احلقان واستعاد ذكريات زواجه 
فقــــال رغبت بالزواج وكنت اريد الــــزواج من فتاة من خارج 
بنات العائلة ولكن الوالدة غضبت وزعلت وقالت ما يجوز ان 
تتزوج وبناتنا موجودات وسمعت كالم الوالدة وتزوجت بنت 
عمي سلمان ام االوالد، وكان عمي سلمان يسوق سيارة قدمية 
ابودفرة واذكر اننا خرجنا الى بر السرة وجمعنا فقعا كثيرا ما 

بني شجر العرفج وابوفطيرة. وهذا كان في الثالثينيات.

الزواج من العائلة




