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الطاعون فـي كتب التاريخ

ورد ذكر طاعون عام 1831م فـي العديد من امل�سادر التاريخية الكويتية،   

فـي اإ�سارات متفاوتة على خطورة هذا املر�ص، ومدى تاأثريه على تاريخ الكويت 

واملنطقـــة فـي هذا الوقـــت، حيث ذكر االأديب اأحمد الب�ســـر الرومي فـي كتابه: 

»مقاالت عن الكويت« (�ص 32) الطاعون، وقال عنه:

كان من اأفظع ما عرفه العراقيون والكويتيون والنجديون، حيث كان وباء   

كا�ســـحاً، اأفنى اأكرث �ســـكان هذه املناطق تقريباً، وظهرت اأوىل االإ�ســـابات بهذا 

الطاعون فـي مدينة »تربيز«، اإحدى مقاطعات اإيران.

 »1«
وقـــال ال�ســـيخ عثمـــان بن ب�ســـر النجدي فــــي كتابه: »عنـــوان املجد«  

الطاعـــون: فــــي عام 1831م: وقع الطاعون العظيم، الذي عم العراق وال�ســـواد 

واملجرة و�ســـوق ال�سيوخ، والب�ســـرة والزبري والكويت وما حولها، ولي�ص هذا مثل 

الوبـــاء الذي قبله (يق�ســـد وبـــاء الكولريا عام 1820م) امل�ســـمى (العقا�ص)، بل 

هـــذا هـــو الطاعـــون املعتاد، ونعـــوذ باهلل من غ�ســـبه وعقابه، وحل بهـــم الفناء 

العظيم الذي انقطعت ب�ســـببه قبائل وعوائل، وخلت من اأهلها منازل، واإذا دخل 

فــــي بيـــت مل يخرج وفـيه عني تطـــرف، وجثا النا�ص فــــي بيوتهم ال يجدون من 

يدفنهـــم، واأموالهـــم عندهم لي�ص لهـــا واٍل، واأنتنت البلدان من جيف االإن�ســـان، 

وبقيت الدواب واالأنعام �ســـائبة فـي البلدان، لي�ص عندها من يعلفها وي�ســـقيها، 

حتـــى مـــات اأكرثها، ومات بع�ص االأطفال عط�ســـى وجوعى، وخرج اأكرثهم اإىل 

امل�ســـاجد رجاء اأن ياأتيهم من ينقذهم، فماتوا فـيها حيث ال تقام فـيها جماعة، 

وبقيت البلدان خالية ال ياأتي اإليها اأحد«.

(1) عثمان بن ب�سر النجدي : عنوان املجد، الريا�ص، �سنة 2002.
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 »1«

وذكر املوؤرخ ال�ســـيخ عبد العزيز الر�ســـيد فـي كتابـــه »تاريخ الكويت«  

الطاعون: اأ�سيبت الكويت فـي عام 1831م بطاعون عظيم ق�سى على كثري من 

اأهلها، لوال امل�سافرون من اأهلها الذين مل يرجعوا اإليها اإال بعد �سفاء جوها من 

تلـــك الظلمـــة، رجعوا اإليها، ولكن وجدوا الطاعون قد فتك بكثري من ن�ســـائهم، 

فا�ســـطروا اإىل ا�ستقدام عو�ســـهن من البالد املجاورة كالزبري وجند وغريهما، 

وبذلـــك حفظوا البلد من العدم والفنـــاء، وفـي اأثناء تلك املعمعة اأغلق اأهل بيت 

فـي منطقة »�ســـرق« دارهم، وادخروا فـيها ما يكفـيهم من طعام و�ســـراب، ومل 

ي�ســـمحوا الأحد بالدخول عليهم خوفا من ت�ســـرب العدوى، فكان هذا البيت من 

جـــراء هـــذا التحفظ هو الوحيد فـي الكويت الذي مل ي�ســـب مـــن يد الطاعون 

ب�سرر، غري اأن امراأة حاولت اخلروج لتنظر ما اأ�ساب اأهلها فاأنزلوها بحبل من 

ال�ســـطح ثم رجعت اإليهم اأخرياً فلم يفتحوا لها، فرجعت اأدراجها وق�سى عليها 

الطاعون، كما ق�سى على غريها.

وتذكر الروايات اأي�ســـاً اأن اأحد م�ســـايخ الدين اأ�سار - فـي �سدة الوباء-   

على الكويتيني اأن يغادروا املباين والبيوت فرتكوها، وبنوا لهم اأكواخاً فـي منطقة 

»ال�سويخ«، وكان القادم اإليهم ي�سمع التهليل والتكبري قبل و�سوله اإليهم مب�سافة 

بعيدة، وبقوا اأياما فـي هذه االأكواخ واخليام، وظلوا يدعون اهلل حتى رفع عنهم 

البالء وعادوا اإىل م�ساكنهم.

وقـــد حدث هذا الطاعون - كما قيل - فـي اأيام ال�ســـتاء، وكانت �ســـفن   

الكويت التجارية التي ت�سافر اإىل الهند فـي مثل هذا الف�سل من كل عام خارج 

الكويت، وكانت حتمل عدداً ال باأ�ص به من الرجال، هوؤالء جنوا من �ســـر الوباء، 

اإذ �سادف حدوثه غيابهم، وكانوا اإما فـي عر�ص البحر واإما فـي الهند، ومل يكن 

(1) عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، الطبعة الثالثة.
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الطاعون قد و�سل اإىل هناك، فلما و�سلوا اإىل الكويت وجدوها �سبه خالية من 

ال�ســـكان، اإال من بع�ص ال�ســـعاف الذين جنوا من املوت، فكانوا االأ�سا�ص الثاين 

الذي انت�سل الكويت من الفناء املحتم واالنقرا�ص التام.

واإنـــه مل�ســـاب عظيـــم حني يجد املرء نف�ســـه بـــني مر�ســـى مل يبق على   

مفارقتهم احلياة اإال ب�سع �ساعات، وجثث مرتاكمة ملقاة فـي الطرقات واالأزقة 

والبيوت ال جتد من يواريها الرتاب، واأطفال ت�ســـرخ اإما من اأمل املر�ص، اأو من 

فقدهـــم من يقوم على اإطعامهم ورعايتهم، فتجدهم يهيمون على وجوههم فـي 

ال�ســـوارع، تتلقفهم االإ�ســـابات الطاعونية فـي كل حلظـــة، ومهما فكر املرء فـي 

ذلـــك اليوم ليبحـــث له عن طريق للخال�ص، فاإنه عاجز عن ذلك، فقد كانت كل 

اأبـــواب اخلال�ص فــــي ذلك اليوم مقفلة، وكل �ســـبل الفرار م�ســـدودة، كان اأهل 

الكويت فـي ذلك اليوم كما قيل : البحر اأمامهم، وال�ســـحراء خلفهم، والطاعون 

 وي�ســـاء القادر القدير، اأن يتال�ســـى املر�ص �سيئاً 
»1«

عندهم، فلي�ص لهم اإال اهلل !

ف�ســـيئاً حتى ينعدم قبل اأن تنعدم الكويت، واإذا االأحياء من اأهلها ال يجدون من 

ميت اإليهم ب�سلة القرابة اإال النادر القليل، ويتنف�ص �ساعرهم النبطي ال�سعداء، 

ويتلفت مينة وي�ســـرة فـيجد االأر�ص كما كانت، ولكنه ال يجد االأهل واالأ�ســـحاب 

واالأحبـــاب، فتـــذرف عيناه وي�ســـرق بالدمع، ثم يرفع عقريتـــه متاأملاً لينف�ص عن 

نف�ســـه، ويقول (من ق�سيدة طويلة يقال اإن ناظمها �سعود بن حممد، وقد �سمي 

اأحد اأحياء الكويت القدمية با�سمه، والذي �سمي بفريج �سعود):

(1) اأحمـــد الب�ســـر: مـــن تاريـــخ االأوبئة فــــي الكويت وجاراتهـــا، جريدة عامل اليـــوم، الكويت، 25 

اأغ�سط�ص �سنة 2007م.

ال���ف�������ش���ا دوي  م����ث����ل  امل�������ن�������ازل  ����ش���ف���ن���ا 

وا ح�������ش���رت���ي ل���ي���م���ن ط�������را م�����ا م�����ش��ى

عق�������ب ال�شك�������ن �شارت خالي�������ا خماريب

ع�����ش��ر ي����ذك����رين الأه�������ل والأ����ش���اح���ي���ب
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ما بعد الطاعون

فـي ظل انعدام و�ســـياع امل�ســـتندات والوثائق، حر�ســـت االأمهات الالئي   

تركن اأطفالهن بعد اإ�سابتهم باملر�ص، على تعريف هوؤالء باأ�سمائهم واأ�سماء االأب 

واجلد، حتى ميكن التعرف عليهم بعد العودة مرة اأخرى.

لقـــد مثلـــت الكويت فـي تلك الفـــرتة وطنا يلفظ اأنفا�ســـه االأخرية، وهو   

ي�ســـارع من اأجل البقاء مع مر�ص قلما تنجو منه مدينة فـي العامل، وطنا قيَّ�ص 

اهلل له اأن ينجو بف�ســـل عزمية اأهله، وبف�ســـل ت�ســـافر العديد من اجلهود التي 

قام بها الذين جنوا من املر�ص.

قامـــت فرق االإنقاذ بالبحث عن الناجني، وفقا لقواعد مهمة فـي كيفـية   

التعامل مع امل�ســـابني، منها �سرورة القيام بعملهم فـي اأثناء الليل، حيث الظالم 

الدام�ص، وهو االأمر الذي اأ�سفى على عملهم �سعوبة اأخرى، تتمثل فـي �سرورة 

البحـــث عن الناجني اأثناء الليل، مع احلر�ص علـــى مغادرة املنطقة املنكوبة قبل 

�سروق ال�سم�ص، قبل اأن ين�سط الوباء مرة اأخرى.

كمـــا تعلّـــم الناجون كذلك اإقامـــة ما ُعرف فـيما بعد باحلجر ال�ســـحي   

للذيـــن جنـــوا من الطاعون، فـي مكان يبعد عن املنطقة امل�ســـابة، وهذا احلجر 

كان بال�ســـويخ، لكي يتم التاأكد من عدم حمل اأي منهم للوباء، الذي انت�ســـر كما 

تنت�سر النار فـي اله�سيم.

ولقـــد اأبرزت اأحداث الطاعون املعدن االأ�ســـيل الأهل هـــذا البلد، حيث   

مت�ســـك اأهل الكويت ببلدهم، ورف�ســـوا مغادرتُه مهما كان الثمن، وذلك بالرغم 

مـــن ال�ســـائعات عـــن اأن الوباء ميكث فــــي املدينة التي يدخلها فرتة، قد ت�ســـل 
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فــــي بع�ص االأحيـــان اإىل عدة اأعوام، وهو االأمر الـــذي يجعل اجلميع يفكر فـي 

املغادرة واالنتقال اإىل منطقة اأخرى، لكنهم رف�ســـوا ذلك، واأ�ســـروا على البقاء 

فـي اأر�ســـهم، حتى لو كان م�ســـريهم هو نف�ص م�سري ذويهم الذين ماتوا ب�سبب 

الطاعون، مت�ســـكا ب�ســـنة النبي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم فـي عدم مغادرة موطن 

الوباء، ووفاًء للوطن الغايل.

اإن فكـــرة مغـــادرة البالد كان معناها نهاية وطن، وت�ســـتت �ســـعب، ولكن   

فكرة الناجني اإىل ال�سويخ ودفن املوتى داخل بيوتهم، �ساعدت فـي اإخراج البالد 

مـــن كابو�ص الطاعون بف�ســـل اهلل، الذي ا�ســـتجاب لدعاء ال�ســـاحلني من اأهل 

البالد بعد مرور ثالثة اأ�سهر من بدء الطاعون.

وجتـــدر االإ�ســـارة اإىل اأنـــه مت دفن املوتى مبالب�ســـهم وبدون تغ�ســـيل اأو   

تكفـني، كما يدفن ال�سهداء مبالب�سهم فـي �ساحة املعركة.
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هكذا حفظ اهلل �ساللة الزنكي

مثلـــت النجاة من الطاعون البداية احلقيقـــة لتاريخ دولتنا احلبيبة فـي   

ع�ســـرها احلديث، حيث اأفرز لنا نوعية جديدة من ال�سكان، حتمل بني طياتها 

تناق�ســـاً غريباً فـي امل�ســـاعر واالأحا�سي�ص، و جتمع بني العديد من املتناق�سات، 

مـــا بني بيوت خربة قد دمرها الطاعون، واأفنـــى اأهلها على بكرة اأبيهم، وبيوت 

حولت قبورا ل�ســـاكنيها، وال نتخيل اأن ن�سكن فـي بيت فـيه قبور اأهلنا، فاإذا كان 

هـــذا املوقف يثري فـي نفو�ســـنا االأ�ســـى واحلزن على فراقهـــم، فاإنه فـي الوقت 

نف�ســـه قد دفعهم دفعاً نحو �سرورة االنت�سار على الطاعون، و�سرورة الثاأر منه 

باإعادة بناء مدينتهم، متم�سكني مبا تركه االآباء واالأجداد من موروثات ح�سارية، 

وتقاليد اأ�ســـيلة، بقيت فـي نفو�ص اأهلنا، وخلقـــت فـيما بينهم نوعاً من التكافل 

االجتماعي، والتكافل ال�سيا�ســـي واملادي، وهو االأمر الذي ما زلنا ننعم به حتى 

االآن.

وهنا وجب علينا اأن نناق�ص فكرة كيف ميكن احلفاظ على حياة من جنا   

من الكويتيني فـي املناطق التي اأ�سابها املر�ص، حيث حر�ص الكثري من ال�سكان 

على �ســـرورة جتنب االختالط مبن تعر�ـــص للمر�ص، حيث اإنه ينتقل عن طريق 

الهـــواء، ومـــن ثم قـــام الكثري من ال�ســـكان باإغالق اأبواب منازلهـــم عليهم، ومنع 

دخول اأو خروج اأي �سخ�ص منها، ومن خرج ال يعود مهما كان الثمن.

وفــــي هذا اجلانب يجـــب اأن نوؤكد على بع�ص اجلوانب االإن�ســـانية التي   

خلـــق منهـــا الطاعون حاالت ا�ســـتثنائية فــــي تاريخ الكويت، ودلـــت مبا ال يدع 

جماالً لل�ســـك على مدى خطورة هذا املر�ص، ومدى قدرته على الفتك بالب�سر، 

ومقدرته على االنتقال بني ال�سكان ب�سـورة رهيبة، وب�سرعـة ال ميكن اأن يتخيلها 
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اإال مـــن عا�ـــص من قبل جتربة مع الوباء نف�ســـه، حيث تواجـــد بع�ص من ماّلحي 

ال�ســـفن الكويتية فـي بالد الهند خالل فرتة تعر�ســـها للطاعون، والحظوا قيام 

ال�سلطات الهندية باإن�ساء نظام احلجر ال�سحي، وبتطبيق منع دخول وخروج اأي 

�سخ�ص من املنطقة املوبوءة، مهما كلفهم ذلك من ت�سحيات.

اإن اهتمامنـــا باإفراد هذه ال�ســـفحات للحديث عن وبـــاء الطاعون، ينبع   

مـــن اعتبار �ســـنة الطاعون �ســـنة حا�ســـمة فـي تاريـــخ الكويت احلديث ب�ســـفة 

عامة، وعائلة الزنكي ب�ســـفة خا�ســـة، حيث توفـي جميع اأفراد عائلة ابن حجي 

»الزنكي«، ومل يَنرُْج منهم اإال ح�سني بن حممد بن اأحمد بن رزق، �ساأنها فـي ذلك 

�ســـاأن العديد من االأ�ســـر الكويتية، ومل يبق منها �سوى �سخ�ص واحد، حمل على 

عاتقه عبء احلفاظ على ن�ســـل تلك االأ�ســـرة ووجودها على وجه االأر�ص، اإنني 

اأت�ســـاءل: ما هو م�سري االأ�ســـرة لو مل يكتب للجد ح�سني النجاة من الطاعون؟! 

ما هو م�سري االأ�سرة لو كان م�سريه م�سري غريه من االأ�سر التي زالت اأ�سماوؤها 

من تاريخ الكويت، ومل يعد لها وجود فـي تاريخ الكويت، وهي اأ�ســـر ال ميكن اأن 

ي�ستهان بها فـي تاريخ الكويت؟

وعندمـــا بـــداأت الدولـــة فــــي تثمـــني املنـــازل داخل ال�ســـور، وت�ســـجيع   

املواطنني على ال�ســـكن فـي املناطق اجلديدة خارج ال�ســـور، وكان ذلك مع بداية 

اخلم�سينيات من القرن الع�سرين، ثم بداأت امل�ساريع التجارية واال�ستثمارية فـي 

البناء والتعمري، واأخذت عمليات احلفر والت�ســـييد، وهنا تفاجاأ البناوؤون بوجود 

العظام وبواقي اجلثث مدفونة بع�سها فوق بع�ص، وعند درا�سة تلك احلالة فـي 

دائرة ال�ســـحة، وال�ســـوؤال عن تلك احلالة من كبار ال�ســـن اأكدوا باأن تلك اجلثث 

هي لبواقي �ســـنة الرحمة (الطاعون: 1831م)، والتي ق�ســـت على معظم �سكان 

الكويت.
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يعد الطاعون نقطة فا�ســـلة فـي تاريخ اأ�ســـرة الزنكـــي، حيث مثل نهاية   

مرحلة مهمة فـي تاريخ تلك العائلة، فقد كانت تتمتع بالرثاء والرخاء الذي ظهر 

بو�ســـوح من خالل متلك االأ�ســـرة للعديد من البيوت والدكاكـــني، واحلارة التي 

�ســـميت با�سمهم، باالإ�سافة اإىل جتارة رائجة فـي الكويت، كما مثل نقطة البدء 

من ال�سفر بعد اأن ح�سد الطاعون جميع اأفراد االأ�سرة، وق�سى على العديد من 

وثائق امللكية اخلا�ســـة باالأ�سرة، �ساأنها فـي ذلك �ساأن العديد من االأ�سر الكربى 

فـي تلك الفرتة.

ولكن كتب اهلل النجاة للجد االأكرب ح�سني بن حممد بن حجي »الزنكي«،   

وكان عمره �سبع �سنوات، بف�سل تلك الطريقة التقليدية التي عرفها الكويتيون، 

 بعد وفاة كل اأ�سرته، ومل يبق 
»1«

حيث قامت اأ�ســـرة اآل مناع بو�ســـعه فـي االأيحلة

منهم �ســـواه، وبف�ســـل جهود اأ�ســـرة اآل مناع جنا اجلد االأكرب لالأ�ســـرة من هذا 

الوباء، وهذا خلق فـي نف�ســـه حتدياً جديداً و�ســـراعاً مريراً بعد اأن فقد جميع 

اأهله، وذلك بعد اأن جنا بف�ســـل اهلل �ســـبحانه وتعاىل، ثم بف�سل رعاية اأ�سرة اآل 

مناع، التي حفظت له مرياثه من اأبيه حممد بن اأحمد بن حممد بن رزق.

لقد خلقت حادثة الطاعون فـي فكر هذا اجليل الذي عا�ســـرها مرارة   

مل تنته، وحر�ســـاً على موا�ســـلة الكفاح، وتاأ�ســـي�ص اأ�ســـر جديدة تعيد للكويت 

بهجتها التي �ســـلبها منها الطاعون، وتقدم له فر�سة جديدة للعودة اإىل احلياة، 

وهو ما قام به ح�ســـني بن حممد بن حجي، حيث تزوج من ابنة عمه مرمي بنت 

يو�ســـف بن اأحمد بن حجي، واأجنب منها ثالثة اأبناء، هم اإبراهيم وعبدالرحيم 

وحممد، وابنة وحيدة ا�ســـمها اآمنة، كذلك تزوج ح�سني من �سالمة واأجنب منها 

ابنه وحيدة ا�سمها ح�سة والتي تزوجها عبد اللطيف حممد املباركي. 

(1) اأدرك الكويتيـــون اأن املر�ـــص ينتقل عـــن طريق الهواء ومن ثم جلئـــوا اإىل طريقة حماولة منع 

الهواء من الو�سول مبا�سرة اإىل االأطفال وذلك بو�سعهم فـيما عرف االيحلة وهي عبارة عن خزان 

للماء ي�سنع من الفخار ليحافظ على نقاوة املاء من احل�سرات واالأوبئة.
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فاأمـــا اإبراهيـــم فقد تـــزوج من خديجة عبـــد اهلل الفرج، ابنة ال�ســـاعر   

املعـــروف، واأجنـــب منهـــا رقية وعبـــداهلل، وبعد ذلـــك تزوج منرية عبـــد العزيز 

العبيدي، اأخت ال�ســـاعرة املعروفة مو�ســـي عبد العزيـــز العبيدي، واأجنب منها 

ح�سني (�سهيد معركة ال�سريف 1901م) وعبد العزيز ولطيفة و�سيخة، ثم تزوج 

بزة حممد حممود املزيد (املعو�سرجي)، واأجنب منها خالد ومرمي.

واأمـــا عبد الرحيم فقد تزوج �ســـارة حممد بور�ســـلي، التـــي اأجنب منها   

مـــرمي، والتي تزوجـــت من اإبراهيم اأحمد احلاي، ومن بعده حمد اإبراهيم املري، 

  واأجنب منها: ح�ســـن وعبداهلل واأ�سماء وفاطمة ، 
»1«

ثم تزوج �ســـلطانة (كرجية)

ثم تزوج هميان عي�سي بن حيي، واأجنب منها علي ومبارك و�سبيكة.

واأما حممد االبن االأ�سغر حل�سني بن حممد بن حجي (اآل زنكي)، فقد   

تزوج من فاطمة اأحمد حممد العبيدي، واأجنب منها جا�سم وعبدالوهاب وطيبة 

ودالل ومنرية.

واأمـــا ابنته اآمنة فقد تزوجت من حممد بور�ســـلي، واأجنب منها جا�ســـم  

(�سهيد معركة ال�سريف 1901م)، ومرمي التي تزوجها علي نا�سر را�سد بور�سلي، 

اأخـــو النواخذة عبد اهلل نا�ســـر را�ســـد بور�ســـلي، الـــذي تزوج من نورة ح�ســـن

عبدالرحيم الزنكي.

وبعد وفاة زوجة ح�سني بن حجي (الزنكي) االأوىل مرمي بنت يو�سف بن   

حجي، تزوج من �ســـالمة، واأجنب منها ابنة وحيدة ا�سمها ح�سة، والتي تزوجت 

مـــن عبـــد اللطيف حممد املباركي، واأجنبت له كاًل مـــن حممد ومبارك، وبنتني 

هما �ســـبيكة ومرمي، ويعترب عدد من اأبناء اأ�ســـرة املباركي من ن�ســـل ح�سة بنت 

(1) من جمهورية جورجيا احلالية.
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ح�ســـني بن حممـــد بن حجي، وقد امتهنت اأ�ســـرة املباركي مهنة الطوا�ســـة فـي 

ذلك الوقت (التجارة فـي اللوؤلوؤ)، وبرز العديد من رجالها فـي جماالت التجارة، 

خا�سة جتارة اللوؤلوؤ.




