
 قصة هذه الصورة 

•• صفحة اسبوعية متخصصة في التراث والتاريخ.. البحر .. قصة من الكويت 

إعداد وبحث الكاتبة والباحثة في التراث الكويتي غنيمة الفهد ••

برع أبناء الكويت في مهنة النقل التجاري البحري

ساعدهم على ذلك هدوء مياه الخليج العربي فعرفوا الموانئ القريبة والبعيدة

• مجموعة من السفن الكويتية • بعض الصبية الكويتيني يقفون أمام عدسة الكاميرا ونرى وراءهم سفينتني من نوع البوم وقد رفعا استعدادا لبدء التصليحات

 ويظل البحر هبة الله ألهل الكويت بحر الرزق والخير بحر اللؤلؤ 

وهيراته. وبحر السفر حيث تجوب السفن شرق افريقيا وشرق آسيا 

- الهند -زنجبار - مسقط - عدن بحر العرب - تجلب الساج، البخور، 

البناء.. وقامت مهن عديدة  الباسجيل ومــواد  القماش، الجندل،  االرز، 

يرتزق بها الناس من البحر وسأوضحها في الصفحة نفسها. 

رزق وخير وسمك متنوع كل هذا من خيرات البحر الى جانب اسماء 

كبيرة وضخمة  عــديــدة  قــامــت سفن  كــذلــك  والنفيسة،  الثمينة  الــاللــئ 

ومتنوعة لتمخر عباب البحر. ولقد ذكر الرحالة االجانب ومنهم ستو 

كويلر ١٨٣١ عن هذه التجارة العظيمة التي تحظى بها الكويت ولقد 

سافر   ستو كويلر على ظهر احــدى هذه السفن سفن الكويت من أجل 

 ،١٨٣١ الكويت  قاصدًا  بومبي  مدينة  من  «البغلة»  على ظهر  التجارة 

«الناصري»،  كــان اسمها  التي سافر عليها ستو كويلر  البغلة  وهــذه 

الى  والــركــاب، واملسافر يدفع ١٥٠ من مومباي  البضائع  وهــي تحمل 

والحصر.  الجلو  مــن مسقط  السفينة حملت  هــذه  أن  وذكـــر  الــبــصــرة. 

وذكر ان الرسم الجمركي الذي تتقاضاه الكويت حوالي ٪٢ على جميع 

الواردات.

وذكـــر فيلكس جــونــز ١٨٣٩، وهـــو مـــالزم فــي الــبــحــريــة الــهــنــديــة زار 

ميناء الكويت وجزيرة فيلكا، وأعد تقريرًا قال فيه إن الكويت تستورد 

الحنطة،  البصرة،  مــن  البطيخ)  الحمضيات،  الــرمــان،  (البلح،  الفواكه 

الشعير وعلى العدس من البصرة وبوشهر. وتستورد أيضًا الكويت 

من صنجالو األرز (العيش).

الكويت  الرائجة في  التجارة  الكثير عن  الشيء  الرحالة  ذكــر هــؤالء 

والتي كــان ابــرزهــا تجارة الخيول. وقــد ذكــر بكينجهام سبب ازدهــار 

هـــذه الــتــجــارة بـــأن االنــكــلــيــز أخــــذوا يــبــنــون امــبــراطــوريــتــهــم فــي الهند 

ويحاربون اعداءهم في الشمال، ولقد ساهمت الكويت بنصيب كبير 

جدًا من تجارة الخيول مع الهند، وهذه التجارة تدر على العاملني بها 

 غير قليل.
ً
دخال

لــقــد اســتــمــرت عــالقــات الــكــويــت قــويــة مــع الــــدول املــتــاجــرة فــي مياه 

الخليج العربي والقوى السياسية فيه.

االنكليزية عن  الشرقية  الهند  الــرحــالــة ورجـــال شــركــة  لنا  قــدم  لقد 

تجارة الخليج عامة. وهنا يتضح لنا السياسة االقتصادية التي درج 

عليها الشيخ عبدالله بن صباح، والتي بقيت سارية في عهد خليفته 

جابر بن عبدالله وصباح بن جابر.

لقد لعبت البغالت من سفن الى جانب التبيالت دورًا عظيمًا في النقل 

واملتاجرة مع موانئ الهند حتى أصبحت الكويت تقف في مصاف اكبر 

موانئ الخليج العربي في االستيراد والتصدير بفضل هذه السفن. 

البحري وشجعهم  التجاري  النقل  الكويت في مهنة  ابناء  لقد برع 

كــانــوا على علم ودراســــة ومعرفة  لقد  الخليج،  مــيــاه  هـــدوء  ذلــك  ع لى 

باملوانئ القريبة والبعيدة وطرق الوصول اليها، ويعتبر ميناء الكويت 

ا ابان الحرب 
ً

محطة لرسو السفن، واالسطول الكويتي لعب دورًا مهم

العاملية االولى ١٩١٤، وفائدته كانت لتموين البالد الواقعة على الخليج 

العربي والبالد العربية االخرى.

وفي ١٩٣٩ قامت السفن الشراعية بدور مهم بنقل االموال الى موانئ 

الخليج والـــعـــراق وبــقــيــة الــبــالد الــعــربــيــة وهـــي الــســبــب فــي نــقــل املـــواد 

الغذائية واال لحدثت امور ال تحمد عقباها من قلة الغذاء واالحتياجات 

االخــــرى.. هــذه السفن لها الفضل االكــبــر فــي إنــقــاذ املــوقــف طيلة ايــام 

الحرب.

¶ ميناء الكويت محطة لرسو السفن إلى البصرة ومسقط وفارس 

¶ حقق األسطول الكويتي في الحرب العاملية األولى أكبر فائدة لتمويله البالد 

الواقعة على الخليج العربي والبالد العربية األخرى

 في تأمني الغذاء
ً
¶ السفن الكويتية لعبت دورًا فعاال

إبان الحربني العامليتني االولى والثانية

 اجــــــد الـــكـــثـــيـــر مـــــن املــــتــــابــــعــــني، وتــصــلــنــي 

وبني  والفينة  الفينة  بــني  هاتفية  اتــصــاالت 

الــــحــــني والـــــحـــــني مـــــن خــــــالل هــــــذه الــصــفــحــة 

التراثية املختصة بالتراث والتاريخ الكويتي. 

منها شكر وثناء ومدح وتقدير، واخرى فيها 

عتب رقيق لنسياني اسماء البعض وشهرة 

الـــبـــعـــض مــنــهــم فــــي كــــل مــــا يـــخـــص الـــتـــراث 

واملوروث الشعبي الكويتي.

ارســــل هـــذه الـــصـــورة الــتــاريــخــيــة الــرائــعــة 

املوقر.  العثمان  االستاذ حامد  العام  النائب 

وفـــي الـــواقـــع انــنــي نــشــرت هـــذه الـــصـــورة في 

اكثر من موضوع العجابي بالطراز الكويتي 

القديم في املباني الكويتية القديمة من حيث 

الشكل والتصميم والبناء.

هــذه الــصــورة الــتــي ارســلــهــا الــيــه الفاضل 

وقد  الــعــثــمــان،  لفريج  تــعــود  العثمان  حــامــد 

الــتــقــطــت عــــام ١٩٦٦ فـــي مــنــطــقــة الــقــبــلــة من 

الـــكـــويـــت الــقــديــمــة، ويـــالحـــظ الـــطـــريـــق وفــيــه 

بعض االسفلت الذي يخترق الفريج ويصل 

البحر، في اقصى الصورة نجد مسجد  الــى 

العثمان الذي اسسه املغفور له الوالد الفاضل 

الله  العثمان عام ١٣٢٥ هـ (طيب  عبدالعزيز 

ثراه)، ولقد تم هدم الفريج بعد هذا التاريخ 

ليقام في مكان مجلس االمة الحالي. 

كـــل الــشــكــر لــلــنــائــب الـــعـــام االســـتـــاذ حــامــد 

الـــعـــثـــمـــان املـــــوقـــــر، ولــــقــــد ســـرتـــنـــي مــعــلــومــة 

االســـتـــاذ الــفــاضــل، لـــه كـــل الــشــكــر والــتــقــديــر، 

واتــمــنــى املـــزيـــد مـــن الـــصـــور الــتــاريــخــيــة آلل 

الـــعـــثـــمـــان، وبـــخـــاصـــة انـــهـــم «امـــــــراء الــســفــر» 

وسفينتهم «تسير» ونقعة العثمان الشهيرة 

واملراكب الكويتية واالبوام الشهيرة في تلك 

الحقبة الزمنية. ارجو من كل من له معلومة 

ومــنــزل وبـــوم شهير ان يــرســل لــي ذلـــك (فــي 

هذه الصفحة) وله الشكر. 

 كلمات منسية 

 عسو: ضعيف للغاية

متش: سمني

شلص: خز

عوشزة: صخرة صلبة

قصار: صخرة في قاع البحر

اكنهه: طعم غير مستساغ

ما يقال

في األكل

ُمر علقم  شديد املرارة

حويل    تمر معتق

خندريس   تمر قديم له سنة

طعم  لذيذ

باصخ ال طعم له

دوام الحال من املحال

إبعير وبر بير

الشيء لني كثر سماد ولني قل زباد

حاميها حراميها

اشتر وبيع وسمك ما يضيع

نفس خايسة بجلد امعفن

خلف الله عليه

عبارات وجمل

للتصغير من الشيء

عطوني ها الكثير (عطاء قليل)

اخذي إحبيبه (شيء قليل)

عطاني إشويونه (عطاء قليل)

قطعطة انتيفونه: قطعة صغيرة

مأكوالت كويتية

متعارف عليها

غبيب:  رز بايت

خاكه:  حبات عنب

ودج: دهن شحم

طريح:  سمك مجفف

عيش حاف: رز خالي

جاول: رز خالي

مشخول: رز مصفى من املاء

جرثي: لبنة

يقط: لنب مجفف

مرق مالح بحر: شديدة امللوحة

مأكوالت ناشفة

يقط:  لنب مجفف يابس

قفر: لحم مقدد ناشف

سلوق: بلح مجفف ناشف

بشع: بلح لم ينضج بعد ناشف

متوت: سمك ناشف مجفف

كشمش:  عنب مجفف ناشف

 أنواع العصي

رمح: عصا غليظة جدًا

شومي:  عظا غليظة

لعب  فــي  تستخدم  عصا  ممطاعة:  

األطفال

مضرابة عصا لضرب الهريس

ــــــجــــــرة:  عـــصـــا غــلــيــظــة تــســتــخــدم 
َ
ع

للضرب

مشعاب:  عصا ملتوية 
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املنزل ومجلس األمة

السكوني: الذي يقود السفينة ويشرف على سيرها.

١ ــ خليفة الفضالة

٢ ــ عبدالله البراك

٣ ــ علي مال الله

٤ ــ عبدالله الخشتي

٥ ــ ابراهيم بن سيف

٦ ــ بكر النجار

٧ ــ سالم الهولي

٨ ــ علي اللوغاني

٩ ــ سليمان عبدالعزيز العصفور

١٠ ــ حسن ابراهيم القصار

١١ ــ سعد الخرافي

١٢ ــ خالد صالح الفالح

١٣ ــ سلطان الحربي

١٤ ــ حجي فرج بن هندي

١٥ ــ دخيل البراك

 أسماء بعض من املجومي 

مساعد النوخذة رئيس البحارة:

١ــ احمد بن نوح.

٢ــ احمد بن محيميد.

٣ــ عبدالله املصبيبيح.

٤ــ حسني ابو دهام.

٥ــ صالح السوري.

٦ــ عبدالله بن سلطان.

٧ــ عبدالله سالم الطويل.

٨ــ راشد بن مفتاح.

٩ــ حمدان راشد الحربي.

١٠ــ جاسم الوزان.

١١ــ سعود املذن.

١٢ــ حسني العماني.

١٣ــ حسني كمال.

١٤ــ حسني سبتي.

أسماء بعض من النهامني 

النهام: مطرب السفينة

١ــ سالم املرطة.

٢ــ ابراهيم املهنا.

٣ــ عيسى بو غيث.

٤ــ عتيق بن شريدة.

٥ــ ياسني بن طه.

٦ــ سعد العبكل.

٧ــ سعد الغدير.

٨ــ راشد الجيماز.

٩ــ فرحان الرومي.

١٠ــ غضبان الزواوي.

١١ــ محمد الشطي.

١٢ــ ياسني بن طه.

١٣ــ راشد الوسم. 

بعض من اسماء السكوني

• الغوص


