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هذه الصورة هي للتاجر 
س���عد بن عبدالعزيز احملمد 
اللوغاني املولود في عام 1850 
وتوفي ع���ام 1945 وكان من 
سكان فريج الرومي مبنطقة 
شرق، وهو يعد من أشهر أبناء 

عائلة اللوغاني.

سعد اللوغاني »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

.. وأحد األسواق قبل النهضة احلديثة أحد الفصول الدراسية قدميا

املدن االخرى مثل كلكوت وبراوة وخورميان 
والنيبار وكراتشي.

ومن النييار نحمل االخشاب وكذلك ذهبنا 
الى زجنبار وش����اهدنا الفق����راء من العمال 
يدمجون احلبال ومدينة بومباي من احسن 

املدن.
وقد اشتريت منها مالبس للوالدة واختي 
ومالبس لي وكذلك بعض االغراض للبيع، 
واذكر انني في احدى الس����فرات اش����تريت 
شاي بالكيلو وبعته في الكويت ومما اذكر 
انني حصل����ت اربعمائة روبية بعد العودة 

الى الكويت من السفرة االولى.
وفي الس����فرة الثانية ركب����ت بحارا في 
سفينة للصقر والنوخذة عبداهلل املعتوق 
»بوم« وشار صغير وكذلك ركبت مع النوخذة 
مفلح وحصلت على خمس وعشرين روبية 
سلفة واعطيتها للوالدة واشتريت بعض ما 
احتاج اليه من ادوات واغراض ونهاية املوسم 

حصلت على مائة وعشرين روبية.
وال اذكر ان اح����د النواخذة الذين ركبت 

معهم قام بنقل ذهب، او باع الذهب.
واذكر انني سافرت مع املعتوق سفرهر 
ملوسم واحد كذلك سافرت في سفن املرزوق 

والنوخذة كان اسمه خالد رحمه اهلل.
وسافرت الى مدينة عدن وشاهدت اسواقها 
وكنا نحمل التمور من البصرة واالخشاب من 
الهند وشاهدت حي اليهود واملسلمون كانوا 
يقولون ال تذهبوا الى هذا احلي. وحي اليهود 
يتكون من عمارات تتكون من اربعة طوابق، 
التجار يسكنون في الطوابق العليا. واحملالت 
في الطابق االرضي، ولكن لم اتعامل او ابع 
لليهود فقط مدينة عدن واسواقها وشاهدت 

اجلبال والطريق والسيارات.
وسافرت مع النوخذة احمد الرضوان في 
البغلة طويلة وعالية واملجدمي اسمه سويد 
والسكونية اربعة منهم عبداهلل ومحمد وكنا 
نحملن متورا وحملنا من اثيوبيا والى مصوع 
ودخلنا البحر االحمر واخذنا معنا »ربان« من 
عدن احتياط من اثيوبيا قهوة الى الكويت 
واذكر ذلك في نفس السنة التي توفي فيها 
الش����يخ علي اخلليفة الصباح وقالوا لنا ال 

ترفعوا العلم ولكن بعد ذلك رفعنا العلم.
وبعدها وصلنا ال����ى الكويت وحصلت 
في تلك الس����نة على اربعمائة روبية وكان 
معي بعض املواد التي اشتريتها واعطيتها 
للوالدة لبيعها، وايضا زرت البحرين ونزلنا 
في ميناء املنامة واش����تريت مطارات للماء 
عددها س����ت وكان س����عر الواحدة خمسني 
روبية وبعت الواحدة مبائة وخمسني روبية 
والبح����ارة الذين كانوا معنا لم يعرفوا عن 
شراء املطارات، وبعد ذلك ركبت مع النوخذة 
سلمان العيسى وكذلك ركبت مع النوخذة 

عبدالعزيز البرجس.

إنقاذ النوخذة

ويكمل عيس����ى اللوغاني ذكرياته قائال: 
ركبت بحار مع النوخذة عيسى بشارة في 
احدى س����فن ثنيان الغامن، وكنا امام مدن 
فارس قرب سالمة وعيالها وكنا محملني متور 
والهواء كان في اجتاه الشمال بشدة فانشق 
الشراع، فنزل النوخذة يريد مالحظة الشراع 
حتى ال يتمزق وفجأة النوخذة عيسى بشارة 
سقط في البحر من شدة الهواء، وكان معنا 
السكوني رجل عماني، فدرنا بالسفينة وانزلنا 
املاشوة ونزلت فيها مع ثالثة او اربعة من 
البحارة منهم طه ورمضان وكان الوقت بالليل 
وبدأنا ننادي وال نسمع وفجأة النوخذة عيسى 
بشارة مسك باملاشوة فسحبناه وصعد وكان 
ذلك في ش����هر اكتوبر، وصعد الى السفينة 
وفرحنا ب����ه، البوم مدبر بالدقل نهار اليوم 
الثاني وباشرنا بخياطة االشرعة واول ما ركب 
النوخذة عيسى السفينة قال يا رجال نحن 
في خطر املاء دخل السفينة وبدأنا نخرج املاء 

جدا، وتوج����د فتحات بني 
اجلنوب والشمال ويتغير 
الهواء فيها »بر اجلنوب« كما 
يسمونه وننزل في مدينة 
مسقط ودخلت السوق لشراء 
احللوى، ونشتري اخلوص 
ونسفه س����اليت ونصنعه 
زبالن حق الكويت، ونشتري 
صواي����غ هدايا »احللوة في 
خصافة« ول����م تكن توجد 
قواطي بذلك الوقت، اذا اقبلنا 
على مدينة بومباي حتضر 
البحرية  الدوري����ات  عندنا 
الهندية للتفتيش واحلمد هلل 
طوال سنوات عملي بالسفر 
لم نحم����ل ما ه����و ممنوع 
والدوريات الهندية لم حتصل 
على اي شيء والتفتيش كان 
يتم على جميع السفن وبعد 
امليناء ثم ننزل  ذلك ندخل 
التمور، وكل بحار له اجازة 
الى أسواق بومباي  وننزل 
ونتجول في الهند واسواقها 
واملقاهي وجنلس في قهوة 
النواخذة الكويتيني نشرب 
البحارة  الشاي ونش����وف 

اآلخرين من الكويتيني.
الكويتيون التجار واصحاب االمالك كانوا 
يتواجدون في مدينة بومباي وكذلك بعض 
الداللني مثل سعد اللوغاني كان يعمل دالال 
للتم����ور ويبيع لتجار الهند، كما كان هناك 

جتار من آل الصقر والغامن واملرزوق.
ونزلت في بومب����اي وهي مدينة كبيرة 
وفيها كهرباء ومحالتها كبيرة، واش����تريت 
بع����ض االغراض واملالبس كذلك ش����اهدت 

اسمها »كاكا«.
مصنوع في النيبار بالهند وعندما ركبت 
بحارا كان أول سنة من صنعه نقول »وشار« 
جديد خرجنا من البصرة باجتاه الهند وصلنا 
الى سالمة وعيالها وهي جبال بوسط البحر 
»مضيق هرمز« تتكون من ثالثة جبال: اقرع 
واالقيرع والثالث نسيت اسمه، وفيها امواج 
احيانا عالية واحيان����ا البحر يكون هادئا 

سفن السفر الش����راعية املسافرة الى الهند 
وافريقي����ا وعدن، وأتذك����ر انني ركبت في 
أول سفينة مع النوخذة منصور اخلارجي 
من س����كان فيلكا، وكانت السفينة تقف في 
طوينة، وهي ملك محمد الشاهني الغامن، وقد 
حملنا التمور من البصرة من نوع الزهدي 
والعمران، وكانت السلفة التي نحصل عليها 
30 روبية وقالطة واحدة و)البوم( السفينة 

)البش����تختة( والبيع على 
الطواويش أو على الصاغة في 
السوق واذكر ان عبدالعزيز 
املف����رح أعطاني 30 روبية، 
الردة  كذلك ركبت غ����وص 
والرديدة وهذا بعد الغوص 
الكبير مع سعود وعبداهلل 
وعبدالعزيز املفرح، وحصلت 
على 120 روبي����ة أعطيتها 
للوالدة رحمها اهلل، ولم آخذ 
منها شيئا، والوالدة كانت 
فرحان����ة ج����دا. وكنت أيام 
الفراغ بعد الغوص اذهب الى 
البحر أجمع بعض مخلفات 
األخشاب مثل القشبار وهو 
قطع صغيرة جدا وتستخدم 
كوقود للتن����ور أو للموقد 
الچيل نخزن  للطبخ، ودار 

فيها أخشاب الوقود.
ويكمل عيسى اللوغاني 
قائال: كما ذهبت الى الغوص 
مع النواخذة الفقعان واخوانه 
وعبدالعزيز املفرح واخوانه 
غ����وص اخلاجنية وغوص 
ال����ردة والردي����دة، حي����ث 
غصنا في مغاصات الساحل 
العدان ولم أذهب  اجلنوبي 

للغوص الكبير الريوق خبزة ومترة وقهوة، 
بينما كنا نتناول في العشاء العيش األبيض 
مشخول وسمك نصيده بالقرقور، وعملت 
رضيف وكنت أساعد السيب في جمع احلبل 

من خلفه كلما سحب الغيص.

السفر بالسفن الشراعية

وميضي اللوغاني قائال: ركبت بحارا في 

يقول عيس����ى مجرن عبداهلل اللوغاني: 
ولدت بالكويت في براحة املجيبل بالشرق 
عام 1925 وكان من جيراننا سعد اللوغاني 

وبيت العميري والنهام وآخرون.
اما اجليران املالصقون لبيت الوالد فهم 
من عائلة اللوغاني وبعد سنوات، الوالد باع 

البيت واشترى بيتا بفريج العسعوسي.
وادركت سنة الهدامة وكانت االمطار غزيرة 
جدا في اول ليلة من ليالي ش����هر رمضان 
وتهدمت بيوت كثي����رة، اما بيتنا فنزل من 
سقف غرفه خرير املاء، فخرجنا من البيت 
وس����كنا في بيت اجليران، وكان ملكا لعلي 
ناصر اللوغاني ومكثنا عنده ملدة اثني عشر 
يوما حتى نشف املاء، وجف ولم نزد عليه 
اي مادة ولم تنزل امطار غزيرة بعد الهدامة 
االولى عام 1934 واذكر ان الشوارع والسكك 
كان السيل فيها غزيرا، والكويتيون ساعدوا 
بعضهم البعض، واخواني هم احمد وعبداهلل 
أمه أمينة املضاحكة واما والدتي فهي فاطمة 

اللحدان.

التعليم عند املال

وميضي عيسى املجرن متحدثا عن تعليمه 
فقال: التحقت مبدرسة مال أبوعبداهلل األهلية 
وتعلمت قراءة القرآن الكرمي وكنت صغير 
السن، ولم تكن عندي القدرة على االستمرار، 
والوال����دة كانت تدفع نصف روبية كل يوم 
خميس ونقول خميسية، واملال كان يضع على 
رجلي حبرا أس����ود لكيال نذهب الى البحر، 
واذا ذهبت للسباحة أرجع الى البيت واضع 

نفس العالمة على رجلي.
واذكر سليمان العصفور كان معي باملدرسة 
وعبدالرزاق العسعوسي، وكذلك تعلمت عند 

سيد هاشم احلنيان بفريج الرومي.
وكان عددنا قلي����ال جنلس على األرض 
املفروشة بالبارية، واملاء نأخذه من البرمة، 
واجلحيش����ة كانت معلقة على احلائط وقد 
جحش����ني املال مرة واحدة وأنا صغير جدا 
ويضع الكحل على الق����دم، وكنت إذا بهت 
احلبر بس����بب الس����باحة بعد ان أرجع الى 
البيت أضع مثله على رجلي وكنا نلعب على 
ساحل البحر، وأثناء السباحة نردد ونقول 
»بحر العود يبي علقوا شراعة« من األلعاب 
على السيف ومنسك بواحد من الربع ونرميه 
بالبحر ومما أذكر انني كنت العب الهول في 
السكة الواسعة )سكة العسعوسي( وعلى 

اليمني بيت القنصل.
ش����اهدت زوجة ديكسن أم سعود وهي 
تركب اخليل وتتجول على س����احل البحر 
قبل املغرب واذكر نقعة العسعوسي لرسو 

السفن.
بعد سنوات الوالد رحمه اهلل انتقل الى 
بيت آخر بفريج البورس����لي قرب املسجد 
وسبب التبديل ان صاحب البيت مر بظروف 
عائلية فأراد االبتعاد عن ذلك الفريج وتغيير 
املكان السكن، وكان السعر 500 روبية لكل 
بيت، وسكنا بفريج بورسلي وكنت وقتها 

صغير السن بحدود 8 سنوات.

رضيف بالغوص

ويسترسل ضيفنا عيس����ى املجرن في 
ذكرياته قائال: أول سفينة جالبوت الفقعان 
للغوص ويقال باللي يستحق وركبت رضيف 
وهو غير التباب وكذلك ركبت سفن الغوص 
مع ابن بش����ر، وكان معنا من الغاصة علي 
الفقعان  الفقعان واخوانه ومنهم س����لمان 
وكان كبيرا بالس����ن وهو جالس كان يدمك 
احلبال، ومم����ا أذكر كنا نذهب للغوص في 
الساحل )العدان( السفانية وجليعة وخاللوه 
بحرة غزير، وكذلك اخلاجنية مع النوخذة 
عبدالعزيز املفرح، واخلاجنية أول الغوص، 
وعمق البحر 5 أبواع أو 3 أبواع، ونفلق احملار 
ونعطي����ه للنوخذة، ونخفيه في الصندوق 

ال أنسى عندما سقط النوخــذة عيسى بشارة في البحر لياًل 
من شدة الهواء وكنا في غاية السعادة عندما تمكنا من إنقاذه بالماشوة
في إحدى سـفراتي إلى الهند اشـتريت كمية من الشـاي 
بالكيلـو وبعتها في الكويـت بعد عودتي فكسـبت 400 روبية

عيسى مجرن اللوغاني: شاهدت زوجة ديكسن
وهي تركب الخيل وتتجول على ساحل البحر وقت الغروب

ولد في براحة المجيبل عام 1925

نعيش اليوم مع حيـاة جديدة ألحد رجاالت الكويت الذين عملـوا في البحر وحتملوا 

الصعاب واألخطار وحتلوا بالشجاعة.

ضيفنا عيسـى اللوغاني ولد في حي الشرق، عاش وترعرع في بيت والده وامه مع 

اخوانه واخواته، وادرك العمل في البحر فانتسب الى مجموعة البحارة العاملني على 

السفن الشراعية سفن الغوص والسفر الشراعي.

بدأ حياته »رضيف« مع الغاصة للبحث عـن اللؤلؤ، غاص في هيرات الكويت 

غوص اخلاجنية والردة والرديدة.

وبعد سنوات ركب بحارا مع السفن الشـراعية وسافر الى الهند وجتول 

بني مدنها وقراها، كذلك وصل الى افريقيا شرقها وغربها ومدينة عدن وقد 

باع واشترى في اسواق تلك املدن وحصل على مبالغ وعندما رجع اعطاها 

لوالدته وخاصة بعد وفاة والده.

يحدثنا عن عائلة اللوغاني العريقة في وجودها في وطنهم الكويت، رجالها وشبابها واالعمال التي كانوا 

يزاولونها اسوة باملواطنني الكويتيني الذين كانوا يعملون ويكافحون من اجل لقمة العيش.

عيسى مجرن اللوغاني الرجل الذي عرف الدنيا بخبرته الطويلة من االعمال التي مارسها طوال حياته، 

يقول ابومجرن طوال سنوات عمره لم يعتد على احد ولم يتلفظ بكالم غير مرغوب فيه ويزن الكالم مبيزان 

العقل واالخالق وهكذا تعلم من احلياة.

وله من االوالد واالحفاد ما شاء اهلل علمهم مثلما شاء وأراد وهم مخلصون في عملهم، ديوان اللوغاني 

الذي تأسـس بفضل التعاون بني ابناء االسرة فصار معروفا بني دواوين االسـر الكويتية يزوره الرواد من 

االقارب واالصدقاء. عيسى مجرن اللوغاني ماذا يقول عن حياته الطيبة التي قضاها بني امور الدين والدنيا 

هذا ما سنعرفه في السطور التالية:

وسـافرت الغـوص  سـفن   علـى  »رضيـف«  عملـت 
إلى الهند وأفريقيا وكانت السـلفة 30 روبيـة وقالطة واحدة

)أسامة البطراوي(عيسى اللوغاني خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري

عيسى مجرن اللوغاني




