
املولد والنشأة
هو عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن عثمان، 
املولود في منطقة القبلة في مدينة الكويت 
ع��ام 1323 ه امل��واف��ق لعام 1905 م، ُلقب 
بشیخ النواخذة في الكويت ملا له من جاه 

وصیت في هذا املجال.
ينتمي ال��ن��وخ��ذة عبدالوهاب العثمان 
إلى عائلة توارثت العمل في البحر أب��اً عن 
ج��د، وه��ي عائلة كويتیة عريقة ارتبط 
تاريخها بالبحر من أول يوم قدم فیه عمیدها 
عبدالعزيز ب��ن عثمان م��ن جن��د، وه��و من 
النواخذة املعروفنی في زمانه في الكويت، 
وت��ع��ود أص��ول��ه إل��ى قرية جنوبیة سدير 
)اجلنوبیة( في منطقة سدير في جند باململكة 
العربیة السعودية، التي ارحت��ل منها إلى 
الكويت في حوالي عام 1274 ه ) 1857 م(، 

وكان عمره حینئذ اثني عشر عاماً.
وبعد أن وصل إلى الكويت قرر أن يتخذ 
العمل في البحر مهنة له، إذ كانت الكويت 

مزدهرة بالتجارة في ذلك الوقت ومشتهرة 
بحرفة الغوص على اللؤلؤ، وكذلك السفر 
التجاري بالسفن الشراعیة إل��ى سواحل 
اخللیج العربي والیمن والهند وسواحل 

إفريقیا.
وقد كان عبدالعزيز بن عثمان ذا طموح 
كبیر، فعمل بكل همة ون��ش��اط ف��ي سبیل 
حتقیق ما وص��ل إلیه من جن��اح بعد ذلك، 
وكان يتمنى أن ميتلك سفینة شراعیة تقف 
أمام منزله على شاطئ البحر، وله في ذلك 
مقولة مشهورة وهي »لن أتزوج حتى أربط  

البري«.
وملا جتمع لديه ما يكفي من املال اشترى 
أول سفینة شراعیة، وك��ان يقودها بنفسه 
للسفر والتجارة ما بنی الكويت وموانئ 
الهند والیمن، ومرت السنوات، وحتقق له 
مراده بالتوكل على الله تعالى املقرون ببذل 
األسباب، فتزوج عبدالعزيز ورزقه الله من 

البننی:عبدالله وعثمان وعبدالوهاب.
ولعل أب��رز م��ؤش��رات االرت��ب��اط الكبیر 

ألسرة العثمان بالبحر ما يلي:
  - ب����روز س��ت��ة ع��ش��ر ن��وخ��ذة للسفر 
الشراعي في الكويت من هذه العائلة الكرمية، 
توارثوها أباً عن جد وتناقلوها أخاً عن أخ 
وجیالً بعد جیل، وهو أكبر عدد من نواخذة 

السفر الشراعي برز من عائلة واحدة.
-  امتالكهم أسطوالً كبیراً يعتبر أحد أكبر 
أساطیل السفر الشراعي الكويتي الذي وصل 
إلى سواحل اخللیج ومسقط والیمن والهند 

وإفريقیا.
وم��ن أشهر سفن ه��ذا األس��ط��ول: تیسیر 
ومساعد وم��واف��ج وال��ب��از وفتح الرحمن، 
وفتح الكرمي، فضالً عن أبوام املاء )سفن نقل 
املاء من شط العرب إلى الكويت( الكثیرة، 
التي لم يحفظ التاريخ أسماءها، باإلضافة 
إلى أسماء سفن السفر الشراعي األخرى التي 

لم يحفظها لنا التاريخ أيضاً مع األسف.
 - متیز عدد ال بأس به منهم بأن طاقمه 
البحري )الیزوة( جمیعه من أهل الكويت، 
في حنی أنه من املشهور استعانة النواخذة 
الكويتینی بخلیط من البحارة الكويتینی 
وغیرهم م��ن أه��ل اخللیج وخ��اص��ة عمان 
واإلمارات العربیة املتحدة، قبل تشكیل دولة 
اإلم���ارات في كیانها احلالي بل قبل ظهور 
النفط فیها وف��ي الكويت، وف��ي ذل��ك داللة 
واضحة على حرص نواخذة العثمان على 
استقطاب أفضل الكفاءات احمللیة، ولو كان 

ذلك مكلفاً من الناحیة املادية.
- متیز أسطولهم بحسن الصنع، حلسن 
انتقاء األس��ات��ذة والقاللیف، الذين يبنون 
لهم )ي��وش��رون( سفنهم، وإذا ما ُق��رن ذلك 
العامل بعامل ث��اٍن وهو حذقهم ومهارتهم 
البحرية، وعامل ثالث مهم وهو حسن نیتهم 
وس��الم��ة سريرتهم، ك��ان��ت ه��ذه العوامل 
ال��ث��الث مجتمعة م��ن أه��م أس��ب��اب جناحهم 
الكبیر في صناعة السفر الشراعي، وكذلك 
عدم تعرض سفنهم إلى ك��وارث أو حوادث 

جسیمة تذكر، إذا ما قیست بعددها الكبیر.
وق��د أش���ار د. عبداحملسن اخل��راف��ي في 
كتابه »ال��ن��وخ��ذة عبدالوهاب عبدالعزيز 
العثمان... ريادة عائلة ومتیز إنسان » إلى 
توافق عجیب ولطیف في الوقت نفسه ينم 

عن اخلیرية في آل العثمان، إذ يقول:
قلیاًل ما حتدث في هذه احلیاة موافقات 
واضحة تشد إلیها الناظرين وتلفت انتباههم 
ألن مفردات احلیاة وأحداثها كثیرة جداً وال 
تأتي أحداثها بالضرورة على نسق واحد، 
غیر أننا في حالة نواخذة السفر الشراعي 
من أسرة العثمان الكرمية أمام حالة لطیفة 
وعجیبة من حیث التوافق ال��ذي سنحاول 

تقدمي تفسیر منطقي وواقعي له.
فمن اجلدير بالذكر هنا أنني قد وجدت 
تزامناً يستحق الوقوف، وتوافقاً يقتضي 
التأمل بنی أن عائلة العثمان قد ضمت أكبر 
ع��دد من ن��واخ��ذة السفر الشراعي وب��نی أن 

رجاالتها ونساءها على ال��س��واء ق��د بنوا 
أكبر ع��دد من املساجد في الكويت، تبنیها 
شخصیات من عائلة واح��دة، وهذه مناطق 
الكويت تشهد لهذه العائلة ببذلها في سبیل 

اخلیر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وم��ن ضمن ما أمكننا حصره من بیوت 
الله تعالى التي بناها آل عثمان الكرام تسعة 
مساجد في مختلف مناطق الكويت وثالثة 

خارجها.
ولعل السبب في كثرة املساجد التي بناها 
آل عثمان واض��ح وجلي، فالتنوخذ ملكة 
قیادية غالباً ما ينمو معها طبع األصالة 
والكرم وح��ب اخلیر وال��ري��ادة بنی الناس، 
وال خالف على أن في بناء بیوت الله تعالى 
تیسیراً للشعائر التعبدية للناس، وهو أكبر 

دلیل على هذا احلب.
ولیس بغريب أن يتوافق ك��ون عائلة 
العثمان من أكثر العوائل التي ظهر منها 
نواخذة سفر، وظهر منها أيضاً من بنى بیوًتا 
لله تعالى، فكان عدد ما بنته من بیوت الله 
تعالى في الكويت أكبر عدد للمساجد بنته 
رجاالت ونساء من عائلة واحدة في الكويت 

كما أسلفنا آنفاً.
سجل حافل لعائلة العثمان ال نستطیع 
ر  حصره في هذه العجالة وقد خلصنا ما تیسَّ
من ك��رمي مناقبها وأصیل رجاالتها، وكم 
أخرج رحم الكويت من عائالت عريقة قدمت 
للوطن رج���االت حققوا اإلجن���ازات فكانت 
كويت املاضي، وكويت احلاضر، وستكون 

كويت املستقبل إن شاء الله«.

تعلیمه
كعادة أبناء الكويت في ذلك الوقت التحق 
عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان بالُكّتاب 
وتعلم فیه القرآن الكرمي واحلساب واخلط، 
ثم التحق مبدرسة املال هاشم احلنیان. وقد 
ك��ان م��ن أساتذته وشیوخه آن���ذاك السید 
هاشم احلنیان والسید سعد ب��ن شرهان 
والشیخ يوسف بن حمود واملال عبدالعزيز 
العنجري، وعندما بلغ السادسة عشرة من 
عمره اجته إلى تعلم أصول املالحة وقیادة 

السفن الشراعیة.

زواجه
ب���ادر ع��ب��دال��وه��اب إل��ى ال����زواج، إلميانه 
بأهمیته في اإلس��الم، إذا ُوجدت القدرة علیه، 
قال النبي صلى الله علیه وسلم: » َيا َمْعَشَر 
ْج َوَمْن  َباِب َمْن اسْتَطاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة َفلْیَتَزوَّ الشَّ
ُه َلُه ِوَجاٌء« رواه  ْوِم َفإِنَّ َلْم َيْسَتِطْع َفَعلَْیِه ِبالصَّ

الترمذي. 
وقد تزوج احملسن عبدالوهاب عبدالعزيز 
العثمان )رح��م��ه ال��ل��ه( ث��الث م���رات، ورزق��ه 
الله تعالى من زوجتیه األولى والثانیة ذرية 
طیبة مباركة، بلغت ستة عشر ول��داً: عشرة 
م��ن ال��ذك��ور، وس��ت��اً م��ن اإلن���اث، جمیعهم من 
الصاحلنی بحمد الله تعالى ومتزوجون وله 
منهم الكثیر من األحفاد، وقد كان هؤالء األبناء 

واألحفاد بحق نعم الذرية الصاحلة.

صفاته الشخصیة
كان املرحوم عبدالعزيز العثمان )مثل رجال 
البحر األشداء( ذا عزمية قوية وإرادة صادقة، 

وقدرة على حتمل املشاق.
وقد أصبح من كبار النواخذة في الكويت، 
ومن أوفرهم جاهاً وصیتاً، ففرض احترامه 
على اجلمیع، ورغم ذلك كان )رحمه الله( كرمياً 
ذا سمعة طیبة وأخالق حسنة وكان متواضعاً، 

ال ميدح نفسه وال يتفاخر بنجاحه في أعماله.
وق��د اكتسب ه��ذه ال��ص��ف��ات احل��م��ی��دة من 
عمله في البحر، فأهل البحر هم أه��ل شهامة 
ورجولة، يقتحمون ظلماته ويخوضون غماره 
ويصارعون أمواجه، ويفنون أنفسهم من أجل 
سفینتهم، وإن لم يكونوا ُمالكها األصلینی، وهم 

كذلك أهل أمانة وصدق وإصالح.

تواضعه
رغم كونه من أشهر النواخذة وأمهرهم في 
زمانه إال أنه كان غاية في التواضع، يحترم 

الصغیر والكبیر على السواء، ويحظى اجلمیع 
بحبه وعنايته، ويتعلم منه الكثیرون.

ي��ق��ول د. عبداحملسن عبدالله اخل��راف��ي 
مؤلف كتاب »النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز 
العثمان... ريادة عائلة ومتیز إنسان«: »وكان 
مما سمعته عنه أنه كان حنی يريد إصدار أمر 
معنی تقتضیه مجاري السفر يقف على«النیم«، 
وهو املكان املخصص  للنوخذة، وينتظر حتى 
فراغهم مما هم فیه من عمل أو نهمتهم )أغانیهم 
البحرية( املصاحبة ألي إجراء بحري، وعندها 
ينتبهون على ال��ف��ور إل��ى أن��ه سیصدر لهم 
��اري��ة - بفتح املیم وتشديدها(  توجیهاً )أمَّ
فیقبلون علیه لسماع التوجیه دون أن يلجأ 

ملقاطعتهم رغم أحقیته بذلك دون حرج.

شفافیته وفراسته العجیبة
كم حمل التاريخ اإلسالمي من أعاجیب 
عن أصحاب الفراسات والتوسم، والقاسم 
املشترك بینهم ه��و اإلمي���ان بالله تعالى 
والصدق في التعامل والشفافیة في القول 
والعمل واجلدية في أخذ األم��ور. قال صلى 
ُه  ُقوا ِفَراَسَة امْلُْؤِمِن َفإِنَّ الله علیه وسلم: »اتَّ
َيْنُظُر ِبُنوِر اللَِّه ُث��مَّ َق��َرأَ إِنَّ ِفي َذِل��َك آلَي��اٍت 

ِمنَی« رواه الترمذي. ِللُْمَتَوسِّ

وق��د ك��ان املرحوم النوخذة عبدالوهاب 
عبدالعزيز العثمان ذا فراسة عجیبة بشهادة 
م��ن أدرك���ه م��ن ال��ن��واخ��ذة ال��ذي��ن خالطوه 
وجلسوا إلیه، حیث قالوا عنه إن��ه ك��ان ذا 
ف��راس��ة ق��وي��ة، وق���دراً م��ن الشفافیة يكفي 
الكتشاف الصادق من الناس والكذَّاب، وله 
في هذا الباب حوادٌث عجاب، والتي تدل على 
دقته وتركیزه ومعرفته ملن يراه من أول مرة.

رعاية الله له
لقد ك��ان��ت رح��الت��ه )رح��م��ه ال��ل��ه( حتظى 
بالكثیر من التوفیق والعناية اإللهیة. ومن 
عجیب ما ي��روى في ذل��ك ما ذك��ره د. يعقوب 
يوسف احلجي الباحث في ال��ت��راث البحري 
الكويتي في كتابه »نواخذة السفر الشراعي 
في الكويت واخللیج العربي«، قائالً : ذكر لي 
النوخذة عبدالوهاب أنه تعرض مرة لعاصفة 
بالقرب من ساحل فارس، فأمر بإنزال األشرعة 
وجعل السفینة »تیسیر«  حتت رحمة الله 
تعالى تسوقها الرياح واألمواج وهي، »مدبرة«

 وملا أتى علیهم صباح الیوم التالي كانوا 
بالقرب من جزيرة »أرزن��ة« بالقرب من دولة 
قطر، فمكثوا في البندر حتى حتسنت الظروف 

اجلوية، ثم أبحروا عائدين للكويت.

يعد العمل اخليري واإلحسان 
لآلخرين سمة بارزة في الكويت، 
فمنذ القدم جبل أهل الكويت على 
حب اخلير و حرصوا على اإلحسان 
ل��آلخ��ري��ن، مل��س��اع��دة احملتاجني، 
وتقرباً إلى الله عز وج��ل. فكانوا 
يفرحون بحب الناس، ودعواهم 

لهم باخلير والفالح. 
ف��ق��دم ه���ؤالء من���اذج رائ��ع��ة في 

األع��م��ال اخليرية داخ��ل الكويت 
وخارجها أبرزها عمارة العديد من 
املساجد، وكفالة األيتام، وتأسيس 

عدد من املدارس اإلسالمية.
ف��أه��ل اخل��ي��ر واإلح���س���ان في 
ال��ك��وي��ت أك��ث��ر م��ن أن نحصيهم 
ونعدهم، وبخاصة في الشدائد 
واحمل��ن التي ظهر فيها معدنهم 
األصيل، إذ تنافسوا في عمل اخلير 

و ب��ذل امل��ع��روف، فأنفقوا على 
الفقراء واملساكني وذوي القربى 
وأب��ن��اء السبيل، وب��ن��وا املساجد 
وامل��دارس واملعاهد واملستشفيات 
ودور األي��ت��ام وح��ف��روا اآلب���ار، 
فمألت سيرهم العطرة اآلف��اق، 
ونحن في »الوسط«  سنقوم بنشر 
سير بعض احملسنني العطرة عبر 
ه��ذا الشهر الفضيل ف��ي حلقات 

ي��وم��ي��ة، اق��ت��ب��اس��اً م��ن ك��ت��اب » 
محسنون من بلدي«.

وي��ع��د ال��ك��ت��اب ال����ذي أص���دره 
بيت الزكاة على ع��دة أج��زاء حملة 
وف���اء، وتوثيقاً لسير احملسنني 
وتذكرة بأعمالهم اخليرة، وتخليداً 
لذكراهم العطرة. وسنتوقف عبر  
هذه احللقة مع سيرة  عبدالوهاب 

عبدالعزيز العثمان.
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