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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

عن عمل���ه باحلكومة يقول احلاج عباس القطان: 
بعدما تركت الدراس���ة من سنة اولى ثانوي التحقت 
بوزارة االعالم فنيا مبجلة »العربي« وكنت اعمل مع 
املجموعة في انتقاء وتنظيم وتبويب ما يراد نشره 
في مجلة العربي والراتب 45 دينارا شهريا وامضيت 
23 عام���ا حتى التقاعد، واحلقيق���ة ان كل عملي كان 

مركزا على االعمال اخليرية وفي اللجان.

العمل الحكومي

أكد أن عددهم في الكويت يقرب من 7000 نسمة 

عباس القطان: عائلة القطان قدمت إلى الكويت من اإلحساء
عام 1810 وسكنت محلة القروية وعملت بندافة القطن

تعالى )وما غنمتم من ش���يء 
فإن هلل خمسه وللرسول وذي 
القربى واليتامى وابن السبيل( 
وصاح���ب املال ال���ذي يخرج 
اخلمس ال يستطيع ان يوزع 
على هؤالء فرجل الدين املرجع 
هو الذي يستطيع توزيعه، مثال 
املال  ألف دينار خمس  عندي 
يوزعه املرجع مئتني لكل فئة، 
وأما الثلث فمثال الوالد توفي 
يوصي أوالده مثال عنده عشرة 
من األبن���اء فهو يختار واحدا 
منهم لكي ينفذ الوصية، الوالد 
موزع بالوصية، واخلمس ال 
يتعارض مع الزكاة مثال الزكاة 
أما اخلمس فعش���رون   %2.5
دينارا لكل مائة واملليون يؤخذ 
منه مائت���ا ألف دينار لكن اذا 
خمس املليون يبقى ثمامنائة 
ألف ال أخمس���ها ولكن إذا زاد 
املائة  عليها مائة ألف أخمس 
ألف فقط، فكل مبلغ تخرج منه 
اخلمس ال يخمس مرة ثانية 

ويصير يخرج منه الزكاة.

ديوان عائلة القطان

بعد ذلك يتحول احلاج عباس 
القطان للكالم عن ديوان العائلة 
القطان ديوان  فيقول: لعائلة 
كبير بجانب حسينية األوحد 
مبنطقة املنصورية ويلتقي آل 
القطان بهذه الديوانية كل يوم 
أحد من كل أسبوع، مستقبلني 
العلماء واملشايخ ورجال الدين 
والشخصيات الكويتية وكذلك 
لعائلة القطان حسينية األوحد 
باملنصورية وخصصت القامة 
الدينية والغرض  االحتفاالت 
للق���راءات احلس���ينية  منها 
الرس���ول  اليومي���ة ومواليد 
صلي اهلل عليه وسلم ودروس 
القرآن الكرمي كل هذه األعمال  للعائل�ة ديوان كبي�ر بجانب حس�ينية األوح�د نلتقي في�ه اس�بوعيًا كل أحد ونس�تقبل العلماء والمش�ايخ ورج�ال الدين

والدي عيس�ى القطان ش�ارك ف�ي بناء س�ور الكويت الثالث م�ع المواطنين وس�اهم في تش�ييد منارة مس�جد الصحاف

العام، عبدالعظيم القطان وعلي 
حسني القطان أميني الصندوق، 
وطالب جاسم احلميدي أمني 
السر وابراهيم عيسى البندري 
رئيس هيئة الشباب وعباس 
حمزة الهزمي نائب أمني السر 
وتقرر كيفية تقدمي املساعدات 
للمحتاجني وعندنا 11 حسينية 
تابعة للجماعة، وجميع هذه 
احلس���ينيات تابعة ملرجعنا 
أما  امليرزا حس���ن االحقاقي، 
الرئيس���ية فهي  احلس���ينية 
احلسينية اجلعفرية ولها 150 

سنة منذ انشائها.
القطان:  ويضيف عب���اس 
حاليا اعمل نائب رئيس مجلس 
ادارة حس���ينية اإلمام األوحد 
وأعمالي كثيرة، وعندنا مشاريع 
مس���تقبلية يتولى عليها اآلن 
ميرزا عبداهلل االحقاقي جنل 
ميرزا حسن االحقاقي ونعمل 

بتوجيهاته.
كلمة مي���رزا تعني من أمه 
سيدة وأبوه رجل عادي امليرزا 
باالختيار من قبل الناس، الذين 
يتبعونه وهو تأييد له من قبل 
أتباعه وهو م���ن يتولى على 
املشاريع، بحكم قانوني وهو 

ميرزا عبداهلل.
ثم تطرق ضيفنا بعد ذلك 
للكالم ع���ن املذهب اجلعفري 
قائال: الش���يعة اجلعفرية من 
اإلمام جعف���ر الصادق فنحن 
نتبع الس���لف الذين وضعوا 
لنا املنهج، ولدى س���ؤاله عن 
الفرق ب���ني اخلمس واالثالث، 
ق���ال: بالنس���بة للخمس قال 

ويكمل: ولدي عدة أنشطة 
ديني���ة واجتماعي���ة واحلمد 
هلل الذي وفقني بهذه األعمال 
اجلليل���ة الت���ي ذكرتها أعاله 
واحلمد هلل الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنتهدي لوال ان هدانا اهلل، 
يقول الرسول ژ »من سره أن 
يبسط له في رزقه أو ينسأ له 

في أثره فيصل رحمه«.
وإذا أراد االنسان ان يعطي 
من نفسه ما عليه إال أن يتوكل 

على اهلل فاهلل يساعده.
يتحدث بع���د ذلك ضيفنا 
القطان عن الصندوق  عباس 
اخليري للعائل���ة فيقول: أما 
بالنس���بة لصن���دوق العائلة 
فتأسس عام 1992 والسبب في 
العائلة كبيرة ونادرا  ان  ذلك 
ما يتعرف بعضهم على بعض 
خاصة الشباب منهم، فطرأت 
على بالي فكرة إنشاء صندوق 
العائلة فالتقيت مع كبار العائلة 
وش���جعوني على ذلك، كذلك 
اتصلت بفئة الشباب ورحبوا 
الفكرة  بالفك���رة وتبل���ورت 
ووضع���ت النظام األساس���ي 
م���ع مجموعة م���ن احملامني 
العائلة،  أبناء  واملهندسني من 
واالشتراك الشهري من 3 فئات، 
3 دناني���ر أو 5 دناني���ر أو 10 
دنانير، واجتمعت مع ما يقارب 
من 400 شاب وتشكل مجلس 
ادارة باالنتخاب من 9 أعضاء 
هم: عباس القطان رئيسا، بدر 
علي عبداحملسن نائب الرئيس، 
د.محم���د القطان األمني العام، 
بدر ناصر القطان نائب األمني 

وهي حاليا موجودة لكن بقانون 
اداري، ويحق للوزير متى أراد 
ان يفصل لكن نريدها مرسوما 
أميريا ومنفصلة مثل الوقف، 
تقدمنا الى صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وأعضاء 
مجلس األمة واملستشارين في 

احملاكم.

عباس القطان واألنشطة العامة

يتحول القطان بعد ذلك الى 
احلديث عن أنشطته اخليرية 
واألدوار الت���ي يق���وم بها في 
احلياة العامة فيذكر انه يقوم 

باألدوار التالية:
1 – عض���و مجلس األمناء 
وقف أم���ام األحقاقي اخليري 

في الكويت.
2 – عضو جلنة احلسينيات 

العامة في الكويت.
3 – نائب رئيس مجلس ادارة 
التابعة  احلسينية اجلعفرية 
للجماعة االحسائية الكويتية 

في الكويت.
4 – نائ���ب رئيس مجلس 
ادارة حسينية الشيخ األوحد 

للشؤون االدارية.
5 – عضو اللجنة التطوعية 
النش���اء الوق���ف اجلعف���ري 
وانشاء احملكمة اجلعفرية في 

الكويت.
6 – رئي���س مجلس ادارة 
صندوق العائلة اخليري لعائلة 

القطان والهزمي والعوض.

وامني اللجنة التي انشأت الوقف 
اجلعفري ومنه���ا عبدالعزيز 
طاهر ود.صالح واحمد السيافي 
وعبداللطيف الصراف وصادق 
خلف وسيد حسني القالف )ليس 
عضو مجلس االمة( وعبدالهادي 
الصالح، وجاسم قبازرد ومحمد 
النق���ي وبع���د املقاب���الت مع 
الوزراء حصلنا على تشجيع 
من قيادة الدولة فصل الوقف 
اجلعفري ع���ن األمانة العامة 
لألوق���اف، وتعرف ان الوقف 
اجلعفري يصرف عن طريق 
املراجع وخاصة مرجعنا امليرزا 
حس���ن في الكويت واألوقاف 
اجلعفرية من جميع الطوائف 
في الكويت وأكثر وقف عندنا 
من بيت الصحاف وأقدم مسجد 
وأسس مبباشرة امليرزا علي، 
الوقف جمع جميعه عند الشيعة 
وعني له مديرا االستاذ املهندس 
أسامة الصايغ بإشراف األمانة 
العام���ة لألوقاف، وش���كل له 

اللجنة الشرعية من السادة.
الشيخ حسني املطوع وحسني 
القالف واحمد حسن واللجنة 
االستشارية من عبداإلله معرفي 
ود.صال���ح الصفار وجاس���م 
الطاهر  قب���ازرد وعبدالعزيز 
وعبدالكرمي االستاذ وعبدالهادي 

الصالح.
الشامل..  الوقف اجلعفري 
وأم���ا التوزيع فعند املدير مع 
وزارة األوقاف ويشمل جميع 
اجلعفري���ة والوقف يصرف 
داخل الكويت وحاليا نعمل على 
انشاء محكمة األحوال اجلعفرية 

دينية في املنصورية للدروس 
الدينية وبدأنا بتجديد مسجد 
الصحاف واحلسينية اجلعفرية 
والنش���اط متفرع للجان عدة 
وعني له���ا مجلس امناء منهم 
الش���يخ والدكتور  ابراهي���م 
صالح الصفار وعباس القطان 
وعبداالمير بوحمد مش���رفني 
على املشاريع وعندنا حجية 
وقف مثبتة من وزارة العدل، 
وعندنا مائة وعشرون مشروعا 
داخل الكويت وخارجها وهذه 
تبرعات من جماعتنا وغيرهم، 
هذه بداية حياتي، الى جانب 
نشاط املكتبة مبسجد الصحاف، 
جلنة االحتفاالت واللجنة العامة 
للمساجد واخلدمات العامة على 
بناء املساجد بجانب هذا عند 
تأسيس احلسينيات واملساجد 
عينا امليرزا حسن كمجلس امناء 
وايضا جلنة ش���كلت من قبل 
وزارة الداخلية من قبل الشيخ 
الداخلية  احمد احلمود وزير 
االس���بق، ومنهم عبداللطيف 
الصراف ويوسف كمال وصادق 
خلف وماه���ر معرفي واحمد 
السيافي وعبداحلسن خاجة 
وعباس عيسى القطان ونعمل 
في خدمة اجلماعة واحلسينيات 
وحالي���ا اعمل نائ���ب رئيس 
احلسينية اجلعفرية و»هذه ام 
احلسينيات في الكويت« وهي 
تابعة للميرزا حس���ن وكذلك 
اعمل نائب رئيس مجلس ادارة 
االوح���د )حس���ينية القطان( 
وايضا رئيس مجلس الصندوق 
اخلي���ري لعائلة القطان فقط 

يقول احلاج عب���اس القطان: 
الدراسة اجتهت  بعدما تركت 
مباشرة الى مسجد الصحاف 
الواقع في العاصمة وقد تسلم 
ميرزا حسن السليمي االحقاقي 
املرجعية بعد اخيه ميرزا علي 
ومسجد الصحاف من املساجد 
القدمية التي تخص الش���يعة 
واملي���رزا عل���ي اول من اعلن 
الشهادة الثالثة في عهد املرحوم 
الش���يخ احمد اجلابر الصباح 
امير الكويت والشهادة الثالثة 
»ان عليا ولي اهلل«، في مسجد 
الصح���اف كنت بني الرجاالت 
الكثير  الكبار وق���د حقق���ت 
بنشاطي فعينوني مسؤوال عن 
مكتبة املس���جد، وكان والدي 
وجدي عندهما وقف على هذا 
املسجد وكان يساعدني الشيخ 
عبداهلل املزيدي وكيل مراجعنا 
في الكويت وعبداالمير الفيلي 
وعباس الع���وض وبعدما مت 
تأسيس املكتبة انتقلنا لتأسيس 
جلنة االحتف���االت والندوات 

الدينية 1970.
ويس���تطرد ضيفنا عباس 
الكاتب  القطان: انض���م معنا 
علي محم���د املهدي في العمل 
التطوعي وعني رئيسا وصالح 
الصفار نائبا للرئيس واالمني 
العام ابراهيم وعباس القطان 
امني السر واملقرر واستمررنا 
في العمل حت���ى الثمانينيات 

والدوام بعد العصر.
وبداية مسؤوليته قال ميرزا 
حسن: اريد ان اخدم هذا الوطن، 
وهو كمرجع كويتي اسس حوزة 

يستهل ضيفنا السيد عباس 
عيس���ى عبدالعزي���ز القطان 
حديثه عن املاضي وذكرياته 
ومجريات احداثه بالكالم عن 
ميالده فيقول: ولدت في الكويت 
مبحطة القروية وتعتبر املنطقة 
الوسطى، حاليا موقع مسجد 

الصحاف ومسجد املزيدي.
الى  ثم ينتق���ل مباش���رة 
التعليم واصدقائه بالدراسة 
وذكرياته عن تلك املرحلة قائال: 
اما اولى مراحل التعليم وهي 
املرحلة االبتدائية فكانت في 
مدرسة الصباح وكان ناظرها 
االستاذ توفيق والوكيل االستاذ 
عبداملجيد محمد ومن املدرسني 
املرحوم احمد مهنا ويوس���ف 
العلي واما اصدقاء الدراس���ة 
فأبن���اء عائلة القطان وبعض 
من ابناء عائلة الصباح منهم 
الشيخ مشعل االحمد والشيخ 
ناصر صباح االحمد ومنصور 
االحمد، كانت املدرسة قدميا اذا 
جنح الطالب في صف اول الف 
ينقل ال���ى اول باء، الذكريات 
كثيرة كنا طلبة اشقياء وبعد 
ال���ى الصديق  انتقلت  ذل���ك 
املتوسطة وكان فيها من الطلبة 
ب���در القطان واحم���د الطباخ 
وراضي الس���لمان ابوبش���ار 
وفيها بدأ النش���اط الرياضي 
فريق السلة وفريق الدمنارك 
واملدرب االستاذ عبداالله، وكرة 
القدم والتحقت بفرقة الكشافة 
واالشبال في االبتدائي وعندما 
بلغ عمري تس���ع عشرة سنة 
تركت املدرسة من اولى ثانوي 

في ثانوية الشويخ.

التطوع للعمل الخيري

وعن التح���ول الذي جرى 
في حياته عند تركه الدراسة 
وتوجهه ال���ى العمل اخليري 

امتازت الكويت باألعمال اليدوية منذ تأس�يس الدولة منذ 300 س�نة فق�د برع الكثير من املواطنني في األعمال الصناعية البس�يطة وذلك حلاجة 

املجتمع لها في ذلك الوقت وقد متيزت بصناعة الس�فن الشراعية واحلدادة والبناء كذلك متيزت الكويت بصناعة الفرش واملخدات من القطن، 

وتفرغ لهذه املهنة مجموعة من عائلة القطان والذين عرفوا بهذا اللقب نسبة للمهنة.

قدمت هذه العائلة الى الكويت عام 1810، واستقرت في منطقة الشرق وأوكل اليها الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت ادارة اخلان والذي 

كان جزءا منه ألعمال القطن ومشتقاته.

وكانت تص�در الى الدول املجاورة الف�راش واللحاف املصنوع من القطن واملخ�دات، وزاد عدد أفراد العائل�ة العاملني بالقطن وزادت 

احملالت وأسس�وا لهم ديوانا بالشرق في بيت عبدالنبي القطان، وكان أيضا حس�ينية للعائلة للمناسبات الدينية وفيها املنبر احلسيني، وقد 

أسسها املرحوم عبدالنبي القطان.

وضيفنا عباس عيس�ى القطان من الشخصيات التي برزت في هذه العائلة مع من س�بقه عندما ترك الدراسة والتحق مبسجد 

الصحاف متطوعا للعمل اخليري لم يكمل دراس�ته الثانوية والتحق بالعمل في وزارة اإلعالم فنيا وعمل في مجلة العربي وتقاعد 

بعد سنوات من العمل، وحاليا يعمل ضمن طاقم من املسؤولني متطوعا بخدمة حسينية األوحد في املنصورية ومسجد القطان 

بجوارها. يحدثنا ضيفنا السيد عباس القطان في هذا اللقاء عن حياته وذكرياته عن املاضي اجلميل للكويت بدءا من مكان مولده 

ثم احلديث عن الدراسة والتعليم وأصدقائه في تلك املرحلة التي يقول انه وأقرانه كانوا 

فيها أشقياء ويتطرق الى االنضمام الى الكشافة وممارسة األنشطة الرياضية ثم 

تركه املدرسة في املرحلة الثانوية للتوجه الى العمل اخليري، كما يتحدث 

كذلك عن إنشاء ديوان القطان وحسينية األوحد وسبب تسميتها بهذا 

االسم واألعمال اخليرية التي يعمل بها فإلى التفاصيل:

لجن�ة  منه�ا  لج�ان  ع���دة  ف����ي   ش��ارك�ت 
أنش�طتن��ا  ونم���ارس  الجع�ف���ري  الوق�ف 
الكوي�ت وخ�ارج  داخ�ل  الخي�ري�ة  وأعم�الن�ا 

عمل�ت ب�وزارة اإلع�الم 
موظفًا فنيًا في مجل�ة العربي حتى التقاعد

القط�ان عبدالنب�ي  م�ع  عم�ل   وال�دي 
للجي�ش  والمخ�دات  الف�رش  صن�ع  ف�ي 
األميرك�ي  وللمستش�فى  تأسيس�ه  من�ذ 
الخ�ان الحكوم��ة  أسس�ت   عندم�ا 
في س�وق المباركية أوكلت إدارت�ه إلى العائلة 
الهن�د م��ن  القط��ن  يس�توردون  وكان�وا 

احلاج عباس القطان ومجموعة من االصدقاء في مصر عباس القطان و»ابو بشار« والزميل منصور الهاجري صورة لعباس القطان مع اقرانه ايام الشباب

البقية ص13

ترك�ت الدراس�ة الثانوي�ة ف�ي س�ن التاس�عة عش�رة 
وتط�وع�ت للعم��ل الخي��ري ف�ي مس�جد الصح�اف

أوالدي وأحفادي تجاوزوا المائة بنين وبنات )احمد باكير( عباس القطان يعرض احدى الوثائق



الماضي
من

السبت
8  مايو 2010

13 عن اول من وصل الى الكويت من عائلة القطان يقول ضيفنا عباس القطان: 
اول من قدم الى الكويت من عائلة القطان هو املرحوم عيسى عبدالعزيز القطان 
قادما من مدينة االحس���اء باململكة العربية السعودية الشقيقة قبل 165 سنة 
وتزوج اربع نساء من العائلة واجنب منهن فقط عبدالعزيز واربع بنات واوالد 

عبدالعزيز محمد وعبداهلل وعيسى واحمد وراضي وبدر وسعود.
ه���ؤالء � رحمهم اهلل � ورثوا من والده���م عبدالعزيز ثالثة بيوت، اوقف 

عبدالعزيز بيتا واحدا الى مسجد الصحاف.

أول من قدم من العائلة للكويت

ذلك املي���زان االرز واحلبوب 
وربطات القطن الكبيرة التي 
تس���مى »باالت« أو »فردات«، 
الفحم والصوف،  و»شلفان« 
املي���زان الصغير فتوزن  اما 
البضائع اخلفيفة كالهيل  به 
الش���اي  والقهوة وصناديق 

وقواطي الدهن العداني.
ويضيف: يقوم املسؤول عن 
اخلان بفتح بابه في الصباح 
الباكر، حيث يدب النشاط فيه 
ويبدأ مندوبو التجار واملشترون 
بوزن بضائعهم بالقبان، بينما 
التي جترها  العرب����ات  تدخل 
اخليول وهي محملة بالبضائع 
لتخزينها في »بخاخير« التجار 
القطانون  بداخله، كما يب����دأ 
عمله����م فيه م����ن بداية بزوغ 
الشمس ويستقبلون عمالءهم 
لتسلم طلباتهم، ويغلق اخلان 
ابوابه مع اذان الظهر ليعاد فتحه 
بعد صالة العصر حيث يبقى 
كذلك الى ما بعد غروب الشمس. 
وكان للخان مفتاحان، احدهما 
بيد املرحوم عيسى عبدالعزيز 
ث����م من بع����ده ولده  القطان 
عبدالنبي، واآلخر بيد املرحوم 
حسني العوض ومن بعده والده 
املرحوم عباس العوض، ومن 
بني اصح����اب احملالت باخلان 
الشايع والساير واملرحوم  آل 
الش����يخ يوس����ف بن عيسى 
القناعي واحلاج فرج بن محمد 
وعدد م����ن القطانني من بينهم 
املرحومان عيسى عبدالعزيز 
القط����ان وعبدالنب����ي القطان 
الع����وض وعباس  وحس����ني 
العوض. وقد مت اغالق اخلان 
في منتصف اخلمسينيات بعد 
ان فقد اهميته وبدأ التجار في 
احلص����ول على مخازن كبيرة 
في االرجاء االخرى من املدينة 

وفي الشويخ. عبدالنبي القطان أسس أول حسينية في بيته وبعد ذلك نقلت إلى المنصورية وتعرف بحسينية األوحد نسبة للعالم الجليل السيد أحمد بن زين الدين

درس�ت المرحل�ة االبتدائي�ة ف�ي مدرس�ة الصب�اح وكان من زمالئي بالدراس�ة الش�يخ مش�عل األحم�د والش�يخ ناصر صب�اح األحمد

ه���ذان امليزانان الى احلكومة 
ويستخدمهما التجار واصحاب 
احملالت واملواطنون للتأكد من 
وزن البضائع عند ش���رائها، 
ويوجد باخلان مسؤول تعينه 
احلكومة لالشراف على وزن 
البضائع واستالم الرسوم التي 
تتقاضاها احلكومة مقابل تلك 
اخلدمة، وكانت عائلة النصف 
منذ القدم هي املس���ؤولة عن 
ادارة اخلان وحتصيل الرسوم، 
اذ كان املرحوم احمد النصف 
وعبداللطيف النصف يديران 
اخل���ان حلس���اب احلكومة، 
بينما يق���وم املرحوم احلاج 
ب���ن محمد باالش���راف  فرج 
على القب���ان ووزن البضائع 
وحتصي���ل الرس���وم وكتابة 
ن���وع ووزن البضاع���ة على 
ورقة صغيرة )كرت( تسمى 
»بروه«، ويتم تسليم نسخة 
منها للبائع واخرى للمشتري، 
الرس���وم من  ويتم حتصيل 
البائ���ع، وهي آنت���ني لكل ما 
يتم وزن���ه، ويقوم احلمالون 
بوض���ع البضائ���ع الثقيل���ة 
الكبيرة في احدى  والربطات 
كفتي القبان الكبير واملعايير 
بالكف���ة االخ���رى، ويتكون 
القبان من كفتني كبيرتني من 
اخلشب يبلغ طول ضلع الكفة 
الواحدة منهما نحو متر ونصف 
املتر وتربط بسالس���ل تعلق 
بواسطتها باجلزء العلوي من 
امليزان، وتسع الكفة ما بني 3 
و4 أكياس او ربطات كبيرة، 
ومن البضائع التي توزن في 

مقابل مكتب املرحوم املال صالح 
س���كرتير احلكومة، احدهما 
كبير يستخدم لدخول العربات 
والدواب التي تنقل البضائع الى 
الداخل، واآلخر صغير لدخول 
االفراد، ويتك���ون اخلان من 
حوش فسيح محاط بغرف من 
جهاته االربع تستخدم كمخازن 
ودكاكني لتجارة اجلملة الذين 
كانوا يستأجرون احملل الواحد 
بنحو 3 � 4 روبيات بالشهر، 
ويضم اخلان بئرا ودرجا يؤدي 
الى السطح الذي كان يستخدمه 
التج���ار االيرانيون القادمون 
الى الكوي���ت لبيع منتجاتهم 
للس���كن، وكان اخلان مبنيا 
على طراز البيت العربي القدمي 
ويضم نحو عش���رين غرفة 
استخدمت اثنتان منها محالت 
لندف القطن )نفشه( وصناعة 
الفرش واملنتجات املش���ابهة، 
بينما استؤجرت باقي الغرف 
التجار كمخازن لتخزين  من 
بضائعهم املختلفة، وخاصة 
تلك املقبلة من ايران عن طريق 
الفرضة، وتتكون هذه البضائع 
اساس من املكسرات واحلبوب 
والقطن والبهارات وماء الورد 
والش���اي والفحم ومنتجات 
اخرى كثيرة تباع باجلملة من 
� الذي  هناك، ويوجد باخلان 
يطلق عليه خان الش���يوخ � 
ميزانان، يسمى الواحد منهما 
»قبان«، احدهما كبير احلجم 
يستخدم لوزن البضائع الثقيلة 
وآخ���ر اصغر حجم���ا لوزن 
البضائ���ع اخلفيف���ة، ويعود 

1810م هاج����ر بعض من افراد 
عائلة القط����ان كما هو احلال 
إلى بعض االس����ر  بالنس����بة 
الكويتية الكرمية التي قطنت 
الكويت منذ زمن بعيد. ومثل 
ما هو مدون في كتب التاريخ 
املعتبرة والتي دونها في كتابه 
االخ الفاضل محمد عبدالهادي 
جمال »اسواق الكويت القدمية« 
وايضا د.فيصل عبداهلل الكندري 
»قس����م التاريخ � كلية اآلداب 
الكويت« واالس����تاذ  � جامعة 
احملامي احمد احلميدان، وكما 
ذكرت اعاله ف����إن جدي االول 
عيسى القطان وابناء عمومته 
من����ذ وصولهم ال����ى الكويت 
سكنوا في محلة واحدة آنذاك 
وهي محلة القروية وعملوا في 
ندافة القطن في محالت صغيرة 
وهذه املهنة مختصة فقط لعائلة 
القطان االحسائية الكويتية ولم 
يكن هناك غريب بينهم، الرئيس 
واملرؤوس كلهم من ابناء القطان 
حتى الذين نزحوا مؤخرا من 
االحساء امتهنوا نفس املهنة. 
وقد اسس����ت احلكومة سوقا 
كبيرا في سوق التجار شارع 
املباركية مساحة كبيرة مسورة 

سميت »اخلان«.

سوق الخان

وعن اخل���ان يقول احلاج 
عباس القطان: يقع اخلان في 
الناحية الشرقية من منتصف 
سوق التجار ويعتبر من املعالم 
الرئيسية لذلك السوق، وللخان 
بابان يطالن على سوق التجار 

حفيدا واوالدي سبعة، ومنهم: 
فاضل مدير في ش����ركة وربة 
للتأمني، وتوأمه حمزة مسؤول 
في البريد وجاسم مسؤول في 
املواصالت وجميع افراد العائلة 

لهم مساهمات في الكويت.
ينتق����ل بعد ذل����ك ضيفنا 
عباس القطان للحديث بشكل 
تأريخي عن جذور عائلة القطان 
حيث يقول: كما هو معلوم ان 
اسرة القطان تنحدر من جذور 
اليمن من قبيلة  تاريخية من 
بن����ي قحطان ثم ال����ى املدينة 
املنورة ثم الى اقليم االحساء 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة منذ 750 عاما ويوجد 
في مدينة املطيرفي مسجد قدمي 
اس����س على التقوى من عائلة 
القطان، واشتهرت اسرتنا منذ 
القدم بأنها من االسر احلرفية 
التي كانت تختص بعمل الندافة 
ولذا مثل لهم القطان من اعمال 
القطن ثم انقرضت هذه املهنة 
واس����تمر بعض جتار االسرة 
مبواصلة هذا الطريق مع تغيير 
االسلوب وفق االساليب احلديثة 
املعاص����رة لتجارة االقمش����ة 

والبطانيات والفرش عموما.
ويضيف: وتشكل عائلتنا في 
الكويت ما يقارب 7000 نسمة 
من رجال ونساء واطفال وهذا 
كله موثق ومدون في سجالت 
صن����دوق العائلة اخليري في 
الكويت منذ انشائه عام 1992، 
وفي االحساء ايضا يشكل ابناء 
العائلة نحو 11000 نسمة من 
رجال ونساء واطفال. وفي عام 

واملخدات واللحاف، كذلك والدي 
اش����تغل مع عبدالنبي القطان 
ف����ي صنع الف����رش واملخدات 
للجيش الكويتي منذ تأسيسه 
وللمستشفى االميركي، كذلك 
اس����توردوا مكائ����ن لنف����ش 
القطن من الهند، وكان املصنع 
بالديوانية التي كانت جزءا من 
البيت، وعندما تأسس اخلان 
أوكل لعائل����ة القط����ان إدارته 
واستمر العمل به حتى النهضة 
احلديثة، وكانوا يستوردون 
القط����ن من الهن����د، ولكن من 
الناحية االجتماعية كان والدي 
احد وكالء املرجع الديني الراحل 
امليرزا علي احلائري االحقاقي، 
مؤسس مسجد احلاكة وحسينية 
اجلعفرية واحلسينية العباسية، 
وفي عام 1919 س����اهم في بناء 
س����ور الكوي����ت الثالث وكان 
طيبا مع رجال الدين ورجاالت 
الكويت، وكان والدي مش����رفا 
على حسينية اجلعفري آنذاك 
وكانت ل����ه صداقة حميمة مع 
املغفور له الشيخ احمد اجلابر، 
وقد ساهم في بناء منارة مسجد 
الصحاف التي التزال موجودة 

حتى اآلن.
ثم يذكر ضيفنا اخوته وهم: 
عبدالنبي ود.صادق والعقيد 
عبداحملسن واملقدم رضا القطان 
وم.علي وم.عدن����ان والبنات 
عددهن اثنتا عش����رة والوالد 
متزوج من اربع نساء، واالنساب 
مع العوض والهزمي، وبالنسبة 
ملن اكون خالهم وعمهم 280 انثى 
وذكرا، وانا جد لواحد وعشرين 

واحمد بن رمل. ومال العبداهلل 
ومال اخلرس وم����ن يقرأ كان 

يطلق عليه )املال(.
حالي����ا يوجد حس����ينيات 
رسمية عددها 150 حسينية غير 
املجالس التي تعقد في البيت 

للقراءة في أي وقت.
ولدى سؤال ضيفنا عباس 
القطان عن معنى كلمة االحقاقي 
قال: اس����م عائلة موجودة في 
تيريز بإيران اسم جدهم سليم 
االحقاقي وهو لقب قبل صدور 
الكتاب بعن����وان إحقاق احلق 
للميرزا موس����ى، االس����م في 
اجلنسية الكويتية اسمه ميرزا 
حسن ميرزا موسى السليمي، 
واحلقاقي لقب قدمي قبل صدور 
الكتاب احقاق احلق عن فلسفة 
وعلوم الش����يخ احمد بن زين 
د« من  الدين االحسائي، و»امُلقلِّ
د« فهو  »امُلقلَّ أما  امليرزا،  يتبع 

من يتبعه الناس.

حياة الوالد

ثم يتطرق القطان في حديثه 
الى الكالم عن الوالد والعائلة 
فيقول: والدي عيسى عبدالعزيز 
القطان ولد في فريج القروية، 
وال����ذي هاجر من االحس����اء 
الكويت جدي عبدالعزيز  الى 

القطان.
وال����دي عيس����ى القط����ان 
اش����تغل ندافا )قط����ان( منذ 
صغره ورث املهنة عن والده، 
وكذلك عائلة القطان جميعهم 
يعملون بالندافة منذ ان كانوا 
في االحساء، يصنعون الفرش 

يديره���ا مجلس مكون من 15 
عضوا برئاسة احلاج حسني 
القطان واعمل بهذا  عبدالنبي 
التطوعي منذ 42 عاما  العمل 

واحلمد هلل.
ويضيف: أما حسينية األوحد 
العالم اجلليل  فهي نسبة الى 
أحمد زين الدين االحسائي الذي 
هاجر من االحساء الى النجف 
الدينية وكان  العل����وم  لتلقي 
يسكن في قرية املطيرفي من 
قرى اإلحساء وكان نابغة في 
العلوم وصار يدرس مثل أستاذه 
وبعد ذلك انتقل الى ايران وسكن 
ايران  طهران واعجب به شاه 
املعروف شاه عباس فقبل به 
كرجل دين وع����اش في قرية 
وصار له أتباع وتزوج في ايران 
وهذا منذ 300 سنة وكان ذلك 
العالم اجلليل يختص بالعلوم 
الفقهية والعقائدية وعلوم الفلك 
وحاليا لقب بالفيلس����وف في 

جامعة امللك فهد.
وعرف الش����يخ أحمد زين 
الدين االحسائي باألوحد ألنه 
أوحد زمانه في العلوم الدينية 
والفلسفة، فنحن أطلقنا اسم 
األوحد على هذه احلسينية وله 
5 آالف مؤلف ومخطوطات قدمية 
ومحفوظة في جامعة امللك فهد 
في الرياض وقد اطلعنا عليها، 
تأسست الديوانية عام 1997 مع 
احلسينية في منطقة املنصورية، 
أما التأسيس األصلي فكان عام 
1955 في منطقة الش����رق، ثم 
يستطرد ضيفنا قائال: وبيت 
احلاج عبدالنبي القطان كان فيه 
القراءة وديوان أول حسينية 
للقطان وقبل 160 س����نة كان 
جدي عبدالعزيز القطان عنده 
بيت يقرأون فيه وهو البداية 
وأول من قرأ مال طاهر البحراني 

احدى اللجان جتتمع في مكتبة مسجد القطان

وثيقة وقف البيت عام 1354 هجريا عباس القطان مع بدر القطان

صورة لطلبة مدرسة الصباح التقطت عام 1955

وثيقة عدسانية عام 1853م

ابنتا عباس القطان في لقطة تذكارية احلاج عباس القطان وجلنة االحتفاالت
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عيسى عبدالعزيز القطان ناصر أحمد القطان


