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»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

عائلتن�ا تنح�در م�ن بن�ي تمي�م.. وج�د أب�ي ق�دم إل�ى الكوي�ت وعم�ره 9 س�نوات ع�ام 1850 وكان ي�ؤذن وي�ؤم الن�اس ف�ي مس�جد الفري�ج 
الدول التي كثيرا ما أتردد عليها مصر وسورية 
ولبنان وكنت غالبا ما أس���افر فترة الصيف 
وفوائد األس���فار كثيرة ومتعتها كبيرة وكما 
هو معروف ان لألس���فار 5 فوائد، كما يقول 

الشاعر:
تغرب ع��ن األوطان في طلب العال

س��افر ففي األس��فار 5 فوائد
تفرج هم واكتس��اب معيش��ة

وعل��م وآداب وصحب��ة ماجد
حوطة حولي

ويكمل ضيفنا يوس���ف القطان كالمه عن 
املاضي وأحداثه وأشخاصه باحلديث عن عائلته 
حيث يقول: كانت عائلتنا من العوائل الثرية 
واملعروفة وش���هرة خليل القط���ان واخوانه 
عبداهلل وحس���ن كبيرة بالبل���د، وكنا منلك 
حوطة كبيرة في منطقة حولي، وفيها من عيون 
املاء العذب ما ال يقل عن 3 عيون، وكان يزرع 
بها أنواع كثيرة من اخلضار والرقي والبطيخ 
والقمح وغيرها من املزروعات وفيها س���درة 
كبيرة كنا نحط عليها ساليه لصيد الطيور، 
وكانت مساحتها ال تقل عن نحو 20 ألف متر 
مربع، الى ان بيعت وحتولت اآلن الى عمارات 
س���كنية، وقد ورث أبي علي وعمي أحمد بن 
خليل القطان نصيبهما من احلوطة وباعاه الى 
عائلة الرخيص، واشتريا بيتا ملك جاسم بودي 

بفريج الشيوخ مقابل بيت مكي جمعة.

بيت الحاج خليل القطان وإخوانه

وعن بيت جده يحدثنا قائال: كان بيت جدي 
خليل بن ابراهيم القطان بفريج الشيوخ عبارة 
عن بيت عربي كبير بجانب سوق التجار متت 
توسعته على مراحل اكثر من مرة، جزء منه 
بطابقن ويتكون م���ن 5 أحواش وبه ديوان 
كبير بجانب سوق التجار وكان كبار رجاالت 
الكويت آنذاك من ش���يوخ وجتار »يقلطون« 
عنده ويزورونه كعوائد أهل الكويت بالسابق 
والتي التزال حت���ى اآلن، وكان جلدي خليل 
واخوانه ديوان كبير بفري���ج العائلة مزين 
باملرمر ومطعم باملناظر بالسقف بحيث ينظر 
املاشي للسقف فيرى نفسه، ونقال عن خالي 
ابراهيم بن عبداهلل القط���ان ان جدي خليل 
تنافس في بن���اء الديوان مع صديقه العزيز 
محمد بودي، رحمه اهلل، على من يبني أجمل 
وأحسن ديوان، وفي النهاية اعترف جدي خليل 
ان ديوان بودي احس���ن من ديوانه، وديوان 

حينها كانت املصابغ قليلة جدا واحلمدهلل وفقنا 
بهذا العمل ايضا، حتى هدمت العمارة التي كنا 
مستأجرين فيها فحصلنا بعد ذلك على مصبغة 

في احدى اجلمعيات التعاونية.
ويضيف: كذلك اشتغلت باألسهم بسوق 
املناخ وخسرت مثلما خسر غيري، وما كنت 
ارغب بالدخول ولكن األصدقاء كانوا يسجلون 
لي أسهم تخصيص كمساهم، فادفع للمشاركة 
وعندما بدأ الس���وق بالنزول لم أبع فخسرت 
بالسعر الذي دفعته، ومن 88 ألف دينار صفيت 

على 800 دينار.

األسفار والسياحة

وعن ولعه بالس���فر والتجوال في الدول 
يحدثنا قائال: كنت من محبي السفر والرحالت 
السياحية سواء لدول عربية أو أجنبية ومن 

وعبداهلل الدين والبطاح، وبعد سنوات حولت 
الى الدوام الليلي في قس���م الوالدة مع العلم 
ان فيه تعبا وكان الدوام من الساعة السابعة 
مساء الى الس���ابعة صباحا، ويبدأ االزدحام 
بعد الثانية عش���رة من منتصف الليل حتى 
الفجر، وبدأت العمل فيه منذ عام 1959 وكان 
راتبي آنذاك ما يعادل 75 دينارا، وبعد خدمة 
28 س���نة أقدمت على التقاع���د ومن ثم بدأت 

األعمال احلرة.

العمل الخاص

ثم يتطرق القطان الى بداية دخوله عالم 
العم���ل اخلاص فيقول: ب���دأت أعمالي احلرة 
باستيراد قطع غيار للسيارات ووفقت بالعمل 
وهلل احلمد لعدة سنوات، وبعت احملل وشاركت 
صديقا وفتحنا مصبغة للمالبس وبدأنا بالعمل، 

كما عملت لدى محالت ج���دي خليل القطان 
بالس���وق الداخلي أيضا. وكان الس���وق فيه 
بيع وحركة مس���تمرة ولكن املادة قليلة عند 

املواطنن.

العودة إلى التعليم

وبعد االبتعاد عن رك���ب التعليم لفترة، 
قرر ضيفنا يوسف القطان العودة مرة أخرى 
لينهل من العلم واملعرف���ة، وعن ذلك يقول: 
ولتحس���ن الوضع رجعت للدراسة املسائية 
حتى حصل���ت على الثانوية العامة، ومن ثم 
التحق���ت بالعمل عند عائل���ة املرزوق لفترة 
قصيرة، وانتقلت بعدها الى العمل في وزارة 
الصحة وعينت كاتبا في املستشفى األميري، 
ومن املوظفن الذين كانوا معي عبداهلل الدهيم 
وعيسى الثاقب وأحمد البدر وعبداهلل ابراهيم 

وكنت اشاهد في تلك األيام »احلمالية« وهم 
ينقلون »ركوك« العنب والرطب »جمع رك« 
على ظهورهم ودرست حتى اولى ثانوي ومن 
بعدها تركت املدرسة وممن اذكر من املدرسن 
االس���تاذ صالح عبدامللك وكانت تباع أنواع 
من احللويات والبطاط في كانتن »املقصف« 

باملدرسة.

العمل

ينتقل بعد ذلك ضيفنا للحديث عن مرحلة 
أخرى من حياته بعد ترك الدراسة وهي مرحلة 
العمل فيقول: بعدما تركت الدراسة التحقت 
بالعمل في محالت جدي ألمي عبداهلل القطان 
واخوالي صقر وسالم وإبراهيم القطان، حيث 
كان���وا يبيعون األقمش���ة ومحالتهم تقع في 
السوق الداخلي وعملت لديهم لعدة سنوات، 

في البداية يتحدث ضيفنا يوسف علي خليل 
القطان عن والدته وذكرياته األولى فيقول: ولدت 
في الكويت بفريج الشيوخ مبنطقة شرق سنة 
1934م، في بيت جدي التاجر املعروف خليل بن 
ابراهيم بن عبداهلل القطان واخوانه عبداهلل 
وحسن حيث كان موقعه خلف بيت املرحوم 
الشيخ مبارك الصباح امير الكويت السابع، 
وم���ن جيراننا آنذاك عائلة ابن ناصر وعائلة 
اجلوعان والشيخ حمود اجلراح وأوالده وعائلة 
الفارسي واحلداد والقعود وابناء الشيخ سعود 
الصباح وعائلة اإلبراهيم ومحمد الشاهن الغامن 

وأوالده ويوسف بودي وحجي مكي جمعة.

ألعاب الطفولة

ث����م ينتقل ضيفنا في حديث الذكريات الى 
مرحلة الطفولة وما يذكره من ايامها اجلميلة 
وكيف كان يس����تمتع مع األصدقاء والرفقاء، 
فيقول: كان بيتنا قريبا من سوق التجار، وكذلك 
»الكاركة« وهي املكان الذي يطحن فيه السمسم 
ليحول الى سائل تصنع منه الهردة والرهش 
وهي تقع بن فريج الشيوخ وفريج العبدالرزاق، 
كما اذكر مواطنا اسمه موسى مشهور بذلك الوقت 
يقوم بعمل احللوى، كما كانت محالت الصاغة 
قريبة منا وهي املكان اخلاص بصياغة الذهب. 
ومارس����نا في ايام الطفولة األلعاب الشعبية 
املعروفة قدميا بالفريج وفي براحة الشيوخ مع 
األصدقاء وأبناء العمومة مثل لعبة الهول اللي 
تتكون من فريقن، واشتط اشتط والصفروق 
والتيل وسحيب اسحيب والدرباحة، وكنا نصنع 
بأيدينا »قواري« من األطواق، ونزين »القافود« 
ونحط له زينة عبارة ع����ن قطع من القماش 

ملونة معلقة من أوله إلى آخره.

التعليم

وعن تعليمه باملدرسة األحمدية وزمالئه 
من الطلبة يستطرد يوسف القطان قائال: أول 
مدرس���ة التحقت بها هي املدرسة األحمدية، 
وكنت اذهب الى املدرس���ة ماش���يا من فريج 
الشيوخ عن طريق البحر من »بهيته« و»بهيته« 
عبارة عن ارض مرتفعة عن مستوى الشارع 
البحري متتد الى سوق التجار ومن ثم تنحدر 
الى الداخل، فأكمل مس���يري نزوال إلى قصر 
السيف الى مخفر الشرطة وعن يساري فريج 
الغنيم الى الفرضة وبجوارها تكون املدرسة 
االحمدية التي تقع على س���احل البحر مقابل 
فريج سعود، واذكر من الطلبة الذين درسوا 
معي عبدالرحمن الضويحي وعبداحملسن البدر 
وخليف���ة الزايد ولم اكن ذا نش���اط رياضي، 

كان  وج�دي  القط�ن  ف�ي  التج�ارة  س�ببه  العائل�ة  اس�م 
يس�تورده م�ن الهند وف�ارس ويجل�ب »النداديف« من األحس�اء

اس�تعدادًا  وذخيرته�ا  بندقي�ة   40 ب��  تب�رع  ج�دي 
لمعرك�ة الجه�راء وبقيم�ة بواب�ات الس�ور الثالث ع�ام 1919 

الزميل منصور الهاجري متوسطا حمد وطارق القطان جانب من رواد ديوانية القطان

إدارة الخان
يقول ضيفنا: أوكل الشيخ مبارك الصباح 
حاكم الكويت إدارة اخلان بجانب امليناء قرب 
البحر خلليل القط��ان وإخوانه، واخلان كلمة 
من أصل تركي عبارة عن سوق صغير متعدد 
األغراض تباع فيه كثير من السلع، وكان فيه 
»القبان« وهو عب��ارة عن ميزان ضخم لوزن 
الزيوت واألخشاب والسكر وكثير من السلع 
وهو مبثابة جمرك، يؤخذ على كل وزنة أربع آنات 
رسم يتسلمها خليل القطان ويحاسب الشيوخ 
على ذلك بعد استيفاء أتعابه نظير اإلدارة. أدار 
خليل القطان وإخوانه اخلان سنوات طويلة حتى 
آلت إلى شخص غيره ال أذكر اسمه، وكان عمي 
حسني وابنه علي يقومون مبسؤولية إدارة العمل 
باخلان حتى اشتهر علي بن حسني القطان بعلي 
خان كونه يشرف على العمال به ويشرف على 

تنظيم وزن البضائع والسلع أيضا.

البقية ص9

ولد بفريج الشيوخ في منطقة شرق عام 1934

يوسف القطان: كنت أذهب إلى المدرسة ماشيًا  عن طريق البحر 
من »بهيته« وكنا نلعب »الهول« و»الصفروق« و»الدرباحة« 

ولد ضيفنا اليوم يوسف علي خليل القطان في فريج الشيوخ مبنطقة شرق سنة 1934 
في بيت جده الذي يعد من الشخصيات البارزة في التاريخ الكويتي. وهكذا فإنه يعد 
ش�اهدا على زمن جميل مضى وحقبة جتلت فيها قدرات الكويتيني على 
النحت في الصخر من أجل حتسني أوضاعهم وطرق ميادين احلياة 

املختلفة دون كلل او مهابة لتحقيق النجاح فيها. 
يسرد لنا ضيفنا في لقاء اليوم حديث الذكريات 
الذي يبدؤه من عهد الطفولة فيحدثنا 
عن والدته وأيام طفولته وأصدقائه 
واأللع�اب الت�ي كان 
مع  ميارسها 

أقرانه وكيف التحق باملدرس�ة األحمدية ثم ترك الدراس�ة بعد الصف األول الثانوي، وكيف بدأ العمل 
مبكرا، ثم عاود الدراس�ة لتحس�ني وضعه ثم العودة إلى العمل من باب العمل اخلاص وكيف خسر في 

أزمة املناخ كما غيره من التجارة وكانت خسارته فادحة. 
بعد ذلك يستفيض ضيفنا في حديث تأريخي جميل، نرى من خالل كلماته صورا من املاضي اجلميل، 
عن عائلته وسبب تس�ميتهم بالقطان وانتمائهم لبني متيم وكذلك احلوطة الكبيرة التي كانت لهم في 
حولي وما كان بها من املزروعات والعيون واألشجار، ثم يتحدث عن جده خليل القطان حتديدا وما كان 
يتس�م به من ذكاء وفطنة وكيف عمل بتجارة القطن واس�تورده من الهند ثم من فارس، وكذلك كيف 
أنش�أ س�وق اليهود، او قيصرية خليل القطان، واش�ترى »الكاركة« من عائلة جمال وضمها إليها، ثم أجر 
دكاكينها للتجار اليهود.  كذلك يحدثنا ضيفنا يوس�ف القطان عن قيام جده باس�تيراد الكاز من شركة 
النفط اإليرانية وكيف كان تدين عمه س�ببا في اخلالفات املتكررة مع ممثل الشركة اإلجنليزية ما أدى 
في النهاية إلى سحب الوكالة منهم. إلى جانب ذلك، يتطرق إلى التصميم الفريد لسوق اليهود وازدهاره 
ملدة 30 عاما وإدارة جده وإخوانه ل� »اخلان« وايضا مساهماته في معركة اجلهراء وإنشاء بوابات السور 
الثالث عام 1919.  حديث شيق وصفحات من التاريخ يقلبها لنا ضيفنا يوسف علي خليل القطان في هذا 

اللقاء، فإلى التفاصيل: 

الراحل خليل القطان

)أنور الكندري(يوسف القطان متحدثا إلى الزميل منصور الهاجري

الراحل حسني القطان

يوسف علي خليل القطان
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عليه�ا تح�ط  الت�ي  الطي�ور  نصط�اد  كن�ا  كبي�رة  وس�درة  عي�ون   3 وبه�ا  والقم�ح  الخض�ار  فيه�ا  ن�زرع  حول�ي  ف�ي  كبي�رة  حوط�ة  نمتل�ك  كن�ا 

أذكر أنني أيام الدراس�ة كن�ت أرى »الحمالية« ينقلون »ركوك« العن�ب والرطب على ظهورهم خسرت كغيري في أزمة »المناخ« فلم يبق من رأسمالي البالغ 88 ألف دينار إال 800 

ب� »حسن كاز«.

أعمال جليلة

ثم يس���تذكر القطان بع���ض أعمال عائلته 
اجلليلة، فيتذكر منه���ا: من أعمال جدي خليل 
واخوانه )رحمهم اهلل( اجلليلة الكثير أذكر منها 
على سبيل املثال أنه، رحمه اهلل، تبرع بأربعن 
بندقية وذخيرتها استعدادا ملعركة اجلهراء. كما 
تبرع بقيمة بوابات الس���ور الثالث والرابع من 
اخشاب ومفصالت في عهد الشيخ سالم املبارك 
حوالي عام 1919 )مستثنن بوابة املقصب التي 
استحدثت فيما بعد( وتبرع العم حمد الصقر، 
رحمه اهلل، بقيمة أخشاب اجلندل والشراشيب 
للبواب���ات بالكامل، ولكن لألس���ف لم ينصف 
مؤرخونا ه���ذه احلقائق ولم توثق. إلى جانب 
ذلك كان خليل القطان واخوانه متكفلن بنفقات 
الطعام والشراب للبنائن الذين شاركوا في بناء 
السور يوميا بالنسبة للجزء املقابل لفريجه وكان 
عبدالعزيز أحمد القطان ابن اختهم »والد الداعية 
الشيخ أحمد القطان« ينقل أكياس النقود بنفسه 
إلى مكان العمل في ش���هر رمضان بعد العشاء 
لصرفها وتوزيعها على العاملن. كما س���اهم 
جدي واخوانه ببناء مسجد مبنطقة الفنطاس 
مع مجموعة من جتار الكويت. كان جلدي خليل 
سفينة من نوع »بلم« جللب ونقل املاء من شط 
العرب إلى الكويت ويعتبر هذا العمل التجاري 
خدمة مهمة جدا نظرا لشح موارد املياه بالكويت 
وكان النوخذة من رجاالت الكويت واسمه رضا 
حسن الش���طي، رحمه اهلل، كما كنا منلك بوم 
سفار وكان النواخذة السيد عبداللطيف الهاشم، 
رحمه اهلل. وخالل احلرب العاملية األولى شارك 
جدي خليل مع كثير من جتار الكويت بتوزيع 
كميات من عيش التموين على أهالي الكويت، 
وذكرت هذه املعلومة في كتاب تاريخ الكويت 
السياسي للكاتب حسن الشيخ خزعل. كما اهدى 
جدي خليل القطان عربانة يجرها خيالن جلبها 
من الهند إلى أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح 
حوالي عام 1903، كما اشترى له عربانة أخرى 
بخيلن يستخدمها لتنقالته ومعها سائق هندي 
»كوتشمان«، وقد درب أحد أبناء العائلة وهو 

حيي القطان على سياقتها.
وفاة الجد

ويختتم ضيفن���ا حديثه بالكالم عن وفاة  
جده فيقول: وافت املنية جدي خليل سنة 1942، 
رحمه اهلل، ودفن في مقبرة الصاحلية قرب 
قصر ناي���ف وتوفى جدي عبداهلل أخوه عام 

1977 وتوفي أخوهما حسن عام 1952.

احدى العوائل زادت بالسعر إلى الضعف ملا علموا 
بنيته شراء األرض، فعلم الشيخ مبارك بذلك 
فقال إذا رفع احلاج خليل القطان )أبو إبراهيم( 
السعر فله أولوية الشراء، فقبل جدي واشترى 
املكان، كما اش���ترى »الكاركة« من عائلة جمال 
الكرمية وضمها إلى موقع السوق و»الكاركة« 
هي املكان الذي تطحن فيه حبات السمسم ليعمل 
منه الهردة والرهش وأشياء أخرى، وبني السوق 
عليه، وفيه حوالي 40 دكانا ومن ضمنه عيادة 
د.الزلزلة لعالج األسنان كما سكن بها بالطابق 
العلوي معلم اسمه »اسرائيل ابراهيم« يدرس 
اللغة اإلجنليزية لألوالد وقيل انه غير اس���مه 
فيما بعد الى اس���ماعيل وكان يدرس في بيت 
العميم باملباركية الذي اشتراه من جدي عبداهلل 
القطان. وقال العم سيف مرزوق الشمالن انه 
كان يذهب لتعلم االجنليزية لدى املعلم اسرائيل 
في ذلك الوقت، وقيصرية خليل القطان تعتبر 
من أقدم األس���واق املوجودة بالكويت واشتهر 
السوق بفكرة تصميمه الفريد آنذاك ويدرس في 
منهج كلية التعليم التطبيقي، وازدهر السوق 
ملدة ثالثن سنة من سنة 1899/1898 حتى عام 
1925 تقريبا، حيث ظهرت أسواق أخرى منافسة 
تؤجر بأس���عار أقل فانتقل الباعة إليها، ومنها 

قيصرية ابن رشدان.

استيراد الكاز

كذل���ك يتحدث ضيفنا يوس���ف القطان 
عن عمل جده واخوانه في اس���تيراد الكاز 
فيقول: كان ج���دي خليل واخوانه رحمهم 
اهلل، أول من استورد الكاز من شركة النفط 
االيرانية بعب���ادان بصفائح »تنكات«، فتم 
االتفاق وحصلوا عل���ى حق جلب »الكاز« 
وتوزيعه بالكوي���ت وهي ماركة أبو نخلة 
وماركة أبو أسد، وكان ممثل شركة النفط 
االيرانية بالكويت شخص اجنليزي عالقته 
ليست جيدة مع عمي حسن القطان لشدة 
تدين عمي حسن وكان يختلف كثيرا مع ذلك 
الش���خص، فكتب املمثل كتابا للشركة ضد 
جدي خليل لسحب الوكالة منهم، فتم سحب 
الوكالة بالف��عل وأعطيت ألحد أفراد أسرة 
الغامن الكرمي�ة وهم بدورهم أعطوها للسيد 
امل��حت�رم ح�سن أحم�د إبراهي�م املش��هور 

متواجدين في الكويت آنذاك، ومعظمهم اتى من 
العراق، يبيعون االقمشة في بيوتهم، قرر هو 
واخواه بناء القيصرية وتأجيرها لهم، وسميت 
بقيصرية خليل القطان او سوق اليهود الن معظم 
الباعة فيه منه���م، وكان مكونا من حوالي 40 
دكانا، كما كان لهم نخل كثير بالعراق يبيعون 
متره كذلك. ويزيد: كان موقع السوق عبارة عن 
بيوت صغيرة ميلكها جدي باإلضافة إلى جاخور 
اخليل اخلاص بالشيخ مبارك الصباح القريب 
من قصر السيف ومجاور لسوق التجار، حيث 
اشتراه جدي خليل القطان بضعف سعره ألن 

فيما بعد.

إنشاء قيصرية خليل القطان »سوق اليهود«

اما عن بناء جده لس���وق اليهود )قيصرية 
خليل القطان( فيضيف: وكان جدي خليل القطان 
مع اخويه مصاحبن لوالدهم دائما في اعماله 
حيث كبرت جتارتهم ومنت واصبحوا من جتار 
السوق واشتهروا بتجارة القطن، واالقمشة، وكان 
جدي خليل متوقد الذهن شاخص البصيرة ذا 
عقل مفكر، ورأي راجح ومتابعا ملا يجري بالسوق 
ومن مالحظاته انه ملا عرف ان اليهود الذين كانوا 

وابناؤه الثالثة بالعمل والتجارة باالقمش���ة 
والزين���ات وهي نوع من املالبس حيث كانوا 
عصامين لم يعملوا لدى احد، فتحسن العمل 
وبرع ج���دي املرحوم خليل القطان بالتجارة 

تعاون مع اخوانه ومنت التجارة.
ويضي���ف: كانت بداية التج���ارة بالقطن 
عبارة عن بيع »كلف���ات« القطن وهي عبارة 
عن فتايل قطنية حتش���ر بن الواح البوم او 
السفن البحرية عامة لسد الفراغات بن الواح 
الس���فينة، ومن ثم تدهن ب���� »الصل« كي ال 
يتس���رب املاء داخل السفينة، وملا فطن جدي 
خليل الى ان الطلب يزداد عليه استأذن والده 
وسافر الى الهند في أيام شبابه ليورد القطن 
من منطقة »براوة«، كما كانوا يصنعون منه 
املطارح واملخاد والفرش واللحف واملس���اند 
وتباع الهل احلاضرة والبادية، وكانت جتارته 
مع اهل البادية باملسابلة، حيث كانوا يشترون 
بالدين من موسم الى موسم، فحن يبيعون 
منتجاتهم التي يجلبونها يسددون الدين الذي 
عليهم وهكذا كل عام، ومنهم رجل رحمه اهلل 
يقال له ابن منديل م���ن جند وهو من الذين 

اذكرهم وكان يتعامل مع اجدادي.

جلب القطن من فارس

يستطرد حول استيراد القطن فيقول: علم 
جدي بوجود نوعي���ة اجود من القطن تباع 
بفارس مبنطقة تسمى »ششتر« فاستورد منها 
هذه النوعي���ة، كما جلب منها عماال ليعملوا 
لديه واتى كذلك بصبيان من االحساء ايضا 
يعملون لديه كندادي���ف، وكان كرميا معهم 
يحس���ن اليهم كثيرا حتى سمى الكثير منهم 
ابناءهم باسمه وباس���م ابيه وبعضهم اكمل 
بتجارة القطن وتسموا بالقطان ايضا، وواصل 
جدى خليل واخوانه العمل على تنمية وتطوير 
التجارة فاس���تورد مكائن لندف القطن بدال 
من »االقواس« جم���ع قوس وهي »الصنكة« 
وه���ي االداة التي يتم بها نفش القطن قدميا، 
وكان العمال يسكنون بالدور االول من اخلان 
الذي يديره خليل واخوانه وبدأ يشتهر باسم 
خليل القطان، وت���رك جدي واخوانه جتارة 
القطن بعد ذلك رحمهم اهلل بعدما اشتهروا به، 
واكمل كثيرا ممن عملوا عنده بنفس التجارة 

عائلة القطان احلالي مبنطقة بيان بعد انتقاله 
من منطق���ة الفيحاء عام 2007 وكان مفتوحا 
بها من عام 1984. نرجع الى البيت الكبير او 
البيت العود وهو س���كن العائلة ذو اخلمسة 
احواش، حيث كان كل حوش عبارة عن »بيت« 
قائم بذاته به احدى الزوجات او االسر، وكان 
اجمالي عدد الغرف 14 غرفة تقريبا، مع حوش 
اخلدم وهم االفراد التابعون للعائلة، وعددهم 
تس���عة باالضافة الى حوش املطبخ وحوش 
البهائم، وكان يس���كن البيت الكبير اجدادنا 
وابناء العائلة كل مع عائلته والبقية سكنوا 

في بيوت اخرى متفرقة بالكويت.
ثم يضيف ضيفنا في حديث عن جده والعائلة: 
كان جدي خليل القطان املولود سنة 1865 ملما 
بالتجارة وفطنا ال يشق له غبار، وكان اخواه 
جدي عبداهلل وحسن خير سند له في التجارة 
والعمل وتنمية الثروة، وكان اسمنا قبل البدء 
بتجارة القطن العامر من الفواز ونحن من بني 
متيم، حيث قدم جد ابي ابراهيم عبداهلل بن احمد 
بن صقر بن فواز العامر التميمي وعمره تسع 
س����نوات الى الكويت حوالي سنة 1850، حيث 
شب عند اسرة اجليران الكرمية حيث استأمنه 
ابوه عب����داهلل بن احمد لديهم ملا رآه منهم من 
طيبة وخلق وتدين وورع ومخافة اهلل حيث 
كان جد جدي يتردد على الكويت قبل التاريخ 
املذكور متاجرا بالقطاعة بن الكويت وجنوبي 
العراق واالحس����اء »القطيف« وبعض موانئ 
ايران، وقد نشأ جد ابي ابراهيم بن عبداهلل على 
التدين والورع حيث بدأ صغيرا في املساعدة 
بالعمل في مسجد الفريج حتت توجيه عائلة 
اجليران وتعرف عليهم وصارت له عالقة معهم 
وتعلم القرآن والت����الوة، الى ان اصبح يؤذن 
فيه، وكان ذا صوت جيد وش����جي وارتاح له 
املصلون فكان ي����ؤم الناس احيانا عند غياب 
االمام الراتب، وعندما كبر رحمه اهلل ش����جعه 
اهل اخلير واالصحاب على الزواج الكمال نصف 
دينه ونعتوا له جدتنا الكبيرة رحمها اهلل فاطمة 
بنت عبداهلل الرويجح فتزوجها، وكانت ارملة 
قبل ذلك ولديها ولدان وبنت واجنبت من جدي 

كال من خليل وعبداهلل وحسن واختا لهم.

التجارة واسم القطان

ثم يأخذ حديث ضيفنا منحى تأريخيا حن 
يتكلم عن سبب تس���مية عائلته بهذا االسم 
وتاريخ جتارة القط���ن حيث يقول: بدأ االب 

طارق عبدالوهاب القطان ويوسف القطان وجاسم ابراهيم القطان خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري

علي خليل القطان وصقر وسالم عبداهلل القطان

مبنى ديوانية القطان في منطقة بيان

من وجهاء وشخصيات األسرة
يذكر لنا ضيفنا يوسف القطان بعض وجهاء العائلة فيقول إن منهم:

� عم��ه إبراهيم بن خليل القطان وكان تاج��ر قطن وتاجر عقار رحمه 
اهلل.

� خاله صقر بن عبداهلل القطان وكان تاجر أقمش��ة وتاجر عقار وبنى 
مسجدا مبنطقة اجلابرية، رحمه اهلل.

� خاله سالم بن عبداهلل القطان وكان تاجر أقمشة وتاجر عقار وعضو 
جلنة اجلنسية بخمسينيات القرن املاضي، رحمه اهلل.

� خال��ه إبراهيم بن عبداهلل القطان وكان تاجر أقمش��ة وعقار وعضو 
غرفة التجارة والصناعة وعضوا مؤسس��ا الحتاد اجلمعيات وكان مختار 

منطقتي الفيحاء والنزهة، رحمه اهلل.
� أب��اه علي خلي��ل القطان وعمه أحمد بن خليل القطان تاجر أقمش��ة 

وعقار، رحمهما اهلل.
� الفنان خليفة بن علي بن حس��ني القطان وكان فنانا تشكيليا صاحب 

الطريقة الدائرية بالرسم »السيركلزم«، رحمه اهلل.

تتمة المنشور ص8

أول عربة تجرها الخيول في 
الكويت أهداها خليل القطان 
للشيخ مبارك الكبير

عبداهلل القطان وعبداهلل الجابر 
والقاضي احمد الخميس في مقدمة 
حضور افتتاح جمعية الفيحاء 1968

ابراهيم خليل القطان

كان ج�دي خلي�ل القط�ان وإخوان�ه أول م�ن اس�تورد ال�كاز م�ن ش�ركة النف�ط اإليراني�ة ف�ي »تن�كات« لتوزيع�ه ف�ي الكوي�ت م�ن مارك�ة »أب�و نخل�ة« و»أب�و أس�د« 

س�وق اليهود من أقدم أس�واق الكويت اش�تهر بفكرة 
تصميم فري�دة وظل مزده�رًا لمدة 30 عام�ًا حتى 1925

بعد ترك المدرس�ة عدت للدراسة المسائية لتحسين الوضع 
ثم عملت بالمستشفى األميري عام 1959 براتب يعادل 75 دينارًا


