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حديث الذكريات

كنت ناظرًا على  1800طالب
في مدرسة «أبوهريرة» ...وكان فيها  63فصالً

جاءني يوم كنت ناظرًا
ّ
املدرس الذي ضربني في الصغر فقبلت يده
تتمة المنشور ص 20
وق �ل��ت ل��ه ان ��ت س�ن��ة  1953ك�ن��ت ت��درس
في مدرسة خالد بن الوليد لغة عربية
واعطيتني محفوظات «أن��اش�ي��د» وأن��ا
لم أسمع وضربتني على خدي «طراق»
وج�ئ��ت البيت وبكيت ث��م ج��اءك وال��دي
وق ��ال اس �ت��اذ ال ت�ض��رب ج��اس��م ،جاسم
ع��زي��ز ع�ل��ي أن��ا ف��اق��د ج��اس��م وال ارض��ى
ع �ن ��ه ...ل�ح�ظ��ات أخ ��ذ ي�س�ت�ع�ي��د ال��ذاك��رة
ً
وق � ��ال ف �ع��ال أت ��ذك ��ر ه ��ذا امل ��وق ��ف واألب
ال ��ذي ات��ى ل �ه��ذا امل ��وض ��وع ...وب �ع��د ذل��ك
أخذت أتعامل مع استاذ محمد حالوب
معاملة الولد ألبيه.

صفوة
صفوة م��درس اجتماعيات مصري
شديد ،عصاته ال تقع من يده رحمه الله
توفي اذا مشى في الساحة حتى وهو
ف ��ي غ��رف��ة امل ��درس ��ني ع �ص��اه ب �ج��ان �ب��ه...
استاذ محمد الفنشاوي ارسلني وهو
مدرس رياضيات قال لي آت بطباشيرة
ب �ي �ض��اء وأخ� � ��رى خ� �ض ��راء ف ��ي م��درس��ة
ح��ول��ي وأن ��ا آت بطباشيرة اذا ه��و في
وجهي وقال ملاذا متأخر؟ قلت له لست
م� �ت ��أخ� �رًا االس � �ت� ��اذ م �ح �م��د ال �ف �ن �ش��اوي
م � � ��درس ال ��ري ��اض � �ي ��ات ارس� �ل� �ن ��ي آلت ��ي
ب�ط�ب��اش�ي��رة وه ��ذه ب �ي��دي ...واص ��ر على
ان �ن��ي م �ت��أخ �رًا وق �ل��ت ل��ه أن ��ا س��اك��ن في
م�ي��دان حولي وأت�ي��ت بالباص أن��ا كنت
ألعب كرة وعندي شجاعة في ابداء رأيي
 وق �ل��ت م�ع��ي ي��وس��ف ال�ط�خ�ي��م وع�ي��الطخيم معروفني حاولت أن أقنعه وأصر
ً
ع�ل��ى ض��رب��ي وف �ع��ال ض��رب�ن��ي عصايني
وشعرت باأللم وأنا كبدي تقلبت وجئت
وقلت الستاذ محمد الفنشاوي وخرج
ل��ه وق ��ال مل ��اذا ي��اص �ف��وة ت�ع�م��ل ه ��ذا أن��ا
وأرسلته وكان ذلك سنة  1960ثم دارت
األيام وجاء وأنا ناظر في الجهراء سنة
 1981وك��ان��ت ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ينقلون
املدرسني الى منطقة الجهراء واألحمدي
وأم الهيمان جاء الي وأنا ناظر وجلس
ومعه كتاب النقل وعرفته وبعد السالم
قال أنا مدرس اجتماعيات قلت الستاذ
محمد عقيلة اعطه ال�ج��دول ث��م قلت له
اال تتذكرني قال ال ،قلت له افتح مثلما
قال لي حني ضربني وكان عندي عصاة
اخوف بها الطلبة فقلت :افتح يديك ،قال
مل��اذا ،قلت :أريد أن أضربك «زي ما قلت
ل��ي اف�ت��ح ي ��دك» ،وأن ��ا ك�ن��ت ن��اظ �رًا وه��و
يريد أن أقبله ف��ي امل��درس��ة حتى يجدد
له عقد وظيفة التدريس ،ففتح يده وهو
مستغرب ثم قمت قبلت يديه وقلت له
ق�ص��ة ال�ط�ب��اش�ي��رت��ني ق ��ال أن ��ا ق�ل��ت نعم
ان ��ت وع �ص��ات��ك ه ��ذه رب�ت�ن��ي وعلمتني
وأن��ا اآلن عندي  1800طالب 53 ،فصال
ك �ث ��اف ��ة ك �ب �ي ��رة وأن � � ��ا ال � �ي� ��وم ال أض� ��رب
أي ط��ال��ب ح �ت��ى أت��أك��د م �ن��ه ه��و م��ذن��ب
وغلطان أم ال ،وآخ��ذ الكالم من الطالب
ول�ي��س م��ن اآلخ��ري��ن ول�ق��د اس�ت�ف��دت في
املوقف الذي صار.

البيت
ن�ح��ن ك�ن��ا ف��ي ب�ي��ت واح� ��د م��ع أب�ن��اء
ع�م��ي ي��وم ك�ن��ا ف��ي ج�ب�ل��ة ك��ان��وا أرب�ع��ة
اخ ��وان ع�م��ام��ي وح�ت��ى ي��وم ذه�ب�ن��ا إل��ى
ميدان حولي في بيت واح��د ع��ام 1953
وبيت جبلة بيع بمبلغ «لك» أي مئة ألف
وبيتنا أربعة آالف متر في ميدان حولي،
وك� ��ان ب�ي�ت��ا ك �ب �ي��را م�ف �ت��وح��ا ل �ي��س بني
أع�م��ام��ي ط��وف��ة إال عمي ب��وط��ال��ب عمي
صغير والبيت م�ع��روف ل��ه ك��راج ب��اب...
وتغير ميدان حولي عما كنا في جبلة
قمنا نلعب غير اذكر اننا كنا نلعب كرة
ق ��دم ح �ي��ث ت �غ �ي��رت األل� �ع ��اب ل��دي �ن��ا ألن
وج��دن��ا ب��راح��ات فسيحة أسسنا فريق
ك ��رة ق ��دم اس�م�ي�ن��اه «ال �ش �ع��ب» وعملنا
ملعبا خشبتني وحبل يربطهما ،وكان
ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��د ع �ب ��دال��رح �م ��ن ب�ه�م��ن
وك ��اب� ��ن ول � ��د ع �م ��ي ب ��وي ��وس ��ف وع �ل��ي
شايب وإبراهيم الخشرم وكثير ،وصار
فريقا قويا كنا نلعب مع فريق األمجد
الذي شكل منه نادي القادسية ،وكذلك
نلعب فريق الندوة الذي شكل منه نادي
ال �ع��رب��ي وك �ث �ي��ر م �م��ا ك ��ان ي�ل�ع��ب معنا
ذهب ألندية الكويت والساملية والعربي
والقادسية.

امليزة
كانت مدرسة حولي مشتركة وفيها
م �ي��زة ان زم� ��الء ال ��دراس ��ة ي �ظ �ل��ون معك
ط��وال ثمان س�ن��وات املرحلة االبتدائية
وامل�ت��وس�ط��ة وت�ك��ون ع��الق��ة ق��وي��ة ،وك��ان
دوام � � � ��ني «ص � �ب ��ح وع � �ص� ��ر» وامل � � � ��دارس
تتكفل باملالبس والكتب واألكل.

املعلمون
أرادت وزارة التربية تكويت املرحلة
االب �ت��دائ �ي��ة ،ل��ذا أول ق ��رار ات�خ��ذ طالب
امل��رح �ل��ة امل�ت��وس�ط��ة اذا أن �ه��ى دراس �ت��ه
خير م��ن ان ي��واص��ل امل��رح�ل��ة الثانوية
أو ي�ل�ت�ح��ق ف��ي م�ع�ه��د امل �ع �ل �م��ني ،وأن��ا
ذه�ب��ت للمعلمني وأول كلية ك��ان��ت له
ه��ي حاليا املتحف العلمي ث��م انتقلت
إل ��ى م��درس��ة ص ��الح ال��دي��ن ف��ي ش��ارع
ال�س��ور وأن ��ا ل��م أدرك األول ل��ذا درس��ت
في التي في شارع السور ومن زمالئي
م �ح �م��د ال �غ��ان��م وع �ب��دال �ل��ه ع�ب��دال�ن�ب��ي
وخليل عيادة وأحمد الديني وسلمان
ال � � ��رض � � ��وان ،وم� � ��ن م ��درس� �ي� �ن ��ا ح �م��ود
ال��دوم��ي وال�ن��اظ��ر ي��وس��ف عبداملعطي
وال� � ��دوام ف �ت��رة ال�ص�ب��ح وك ��ان ذل ��ك من
عام  1964إلى  1968وأعمارنا كانت من

مساهما في تنظيف املدرسة اثناء اضراب عمال النظافة

مع زمالئه عام 1970

 ...و 1958

عام 1955

فلسطينيًا ان يغير الجدول واخذت انا
ه ��ذا ال�ف�ص��ل واح �ض��رت دف �ت��ر تحضير
وك� �ن ��ت ادخ� � ��ل ال � ��ى ال �ف �ص��ل ل �ل �ت��دري��س
وات��ذك��ر ج��اء ن��ا ال��وزي��ر ح�س��ن اب��راه�ي��م
ك � ��ان وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وس� � ��أل ع ��ن ع�ج��ز
امل��درس��ني فاخبرته بما ح��دث واطلعته
على دفتري ،وعندما جاء مدرسون بعد
شهر اراد الطالب ان ادرس لهم ايضا.

ثمانية عشر عاما وما يقاربها.

املواد
ك ��ل امل� � ��واد ك ��ان��ت ت � ��درس ف ��ي م�ع�ه��د
امل�ع�ل�م��ني ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة واالن �ك �ل �ي��زي��ة
وال� �ت ��رب� �ي ��ة اإلس� ��الم � �ي� ��ة ،وه � �ن� ��اك م� ��ادة
اسمها تربية عملية منفصلة ،وأخ��رى
مستمرة كل اسبوع تذهب مجموعة من
ال�ط��الب ل�ل�م��دارس ت��رى األم��ر نظريا ثم
تطبقه عمليا ،كنا نجلس خلف الصف
ونشاهد طريقة املدرس في التدريس ثم
نأتي بعد اسبوع نحن املتدربني ندرس
الطالب.
أذكر أول مدرسة درست بها في هذه
امل� ��ادة ال�ت��رب�ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة ك��ان��ت امل��أم��ون
في الشامية وهو أول تدريب عملي ثم
مدرسة فهد العسكر.

القيم
ك ��ان امل ��درس ��ون ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ال�ح�ي��اء
وال�ش��رف حتى االج�ي��ال ال�ت��ي ك��ان��ت في
خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د وج�ي��ل ال�ج�ه��راء حتى
اني اتذكر موقفا حدث ان احد املدرسني
ت��أخ��ر ع��ن ال �ط��اب��ور وال �ط��اب��ور يصعد
ال��ى ال�ف�ص��ول م��ع امل��وس�ي�ق��ى فاستحيا
امل � � ��درس ان ي ��دخ ��ل م� ��ن ب � ��اب امل ��درس ��ة
واخذ يدخل من مكان حاوية على سور
املدرسة فعلى اثر حيائه في هذا العام
اخذ املدرس املثالي في هذا العام.

التخرج
ش��اءت األق��دار أن أول مدرسة أدرس
بها كانت خالد ب��ن الوليد ف��ي الجبلة،
وأول م��درس��ة أدرس بها ح��ني تخرجي
من معهد املعلمني هي خالد بن الوليد
ف��ي ح��ول��ي ع �ل��ى ال ��دائ ��ري ال ��راب ��ع اآلن،
وناظرنا شوقي عرفات ،الوكيل صالح
قدومي والنظام املعمول به كان تدريس
فصل أي كلية املعلمني هيئتنا ن��درس
أربع مواد هو مدرس فصل وأذكر انني
أخ� ��ذت أول واح� ��د وه ��م ث��الث��ون ط��ال�ب��ا
وي�س�ت�م��رون م�ع��ك إل��ى راب �ع��ة اب�ت��دائ��ي،
وإذا خ �ل �ص��ت آخ � ��ذ م �ج �م��وع��ة أخ � ��رى،
وهناك تقييم حصل بعد ذلك كل مدرس
ي��أخ��ذ امل ��ادة ال�ت��ي تميز ب�ه��ا وي��درس�ه��ا
ب��دل ن�ظ��ام ال�ف�ص��ل ال ��ذي ك�ن��ا ن ��درس به
ك��ل امل ��واد ،أن��ا أخ��ذت م��ادة الرياضيات
وك��ان أول مرة يطبق نظام الرياضيات
امل �ع��اص��رة ،ل��ذا أخ��ذن��ا دورة ف��ي معهد
املعلمني ،كنا أكثر م��ن  90م��درس��ا على
م�س�ت��وى ال�ك��وي��ت ،أذك ��ر ان ترتيبي في
ه � ��ذه ال� � � ��دورة ك � ��ان ( )16وم �ش �ي �ن��ا ف��ي
ه��ذا النظام .وق��د توفي ناظرنا شوقي
�رب
ع��رف��ات وأت��ى ن��اظ��ر أح�م��د الفليج م� ٍ
كبير وق��د رشحنا للوكالة وص��رت أنا
وكيال.

خيطان
فترة مدرسة خيطان كان معي علي
العوضي ويوسف القطامي وعبدالكريم
اب ��ل وم�ح�م��ود م �ه��ران وق ��د ت��أخ��رن��ا في
ح�ص��ول�ن��ا ع�ل��ى ت��رش�ي�ح��ات ال�ن�ظ��ار ألن
وزارة ال�ت��رب�ي��ة أص ��درت منهجا جديد
تأنيث مدارس البنني.

الرأي
وألن � �ن ��ي ت ��رب ��وي وم� ��ارس� ��ت ال �ع �م��ل
ال�ت��رب��وي م��درس��ا ووك �ي��ال ون��اظ��را ضد
ت��أن�ي��ث امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة وق ��د كتبت
ت�ق��ري��را ب��ذل��ك وسلمته ل �ل��وزارة نفسها
يوم كان وكيلها عبدالرحمن الخضري
ألن ال��ول��د ي�خ��رج م��ن البيت ألن��ه ناشئ
في أحضان أم��ه ثم يذهب إل��ى املدرسة
وايضا يقضيها في أحضان أمه فتشعر
ب ��وج ��ود ج ��و األن� ��وث� ��ة إذا ك � ��ان ب�ع��ض
ال �ط �ل �ب��ة ي �ق �ل��دون م��درس��ات �ه��م ب��امل�ش�ي��ة
والحركات مثلما كنا نقلد مدرسينا في
حمل العصا واملشي.

الجهراء
انتقلت إلى منطقة الجهراء التعليمية
ن��اظ��را ف��ي م��درس��ة أب��وه��ري��رة وك��ان أول
مدير للمنطقة التعليمية بالجهراء هو
رشيد الحمد سفيرنا الحالي بالقاهرة
وح��ني ذه��اب��ي اس�ت��دع��ان��ي رئ�ي��س قسم
املرحلة االبتدائية عبدالله املرزوق الذي
م ��ازال ��ت ع��الق�ت�ن��ا م�س�ت�م��رة إل ��ى ال �ي��وم،
وق � ��ال ل ��ي ي ��ا أس� �ت ��اذ ج��اس��م ان ال�ع�م��ل
فيها يختلف عن منطقة حولي فحولي
فيها الطلبة الفلسطينيون واملصريون
كثيرون وبعض الكويتيني فعملك في
مدرسة خالد بن الوليد يختلف ايضا
ع ��ن ال �ع �م��ل ب��ال �ج �ه��راء ،وع �ن��دم��ا جئت
ال� �ج� �ه ��راء وج � ��دت ال� �ن ��اس ف �ي �ه��ا راق �ي��ة
ي �ح �ت��رم��ون امل �ع �ل��م ب �ش��رط أن امل��درس��ة
ت�ح�ت��رم ع�م�ل�ه��ا ،وك�ل�م��ا ق��دم��ت امل��درس��ة
للطالب نجد ذلك من أولياء األم��ور من
اح �ت��رام وت�ق��دي��ر وت�ش�ج�ي��ع ،ل�ه��ذا كانت
مدرستنا نظيفة م��ن ال��داخ��ل وال�خ��ارج
وال أذكر سور املدرسة حينما صبغناه
وزي �ن��اه ق��د ت�ع��رض ل��الت�س��اخ بالكتابة
عليه.

في ديوانية مدرسة «أبوهريرة» عام 1988

الحريق

واألل��وان مقسمة على املراحل الدراسية
ونكتب على األرض�ي��ة رق��م ال�ص��ف وكل
قطعة عليها اس��م ال�ط��ال��ب ،ف�ك��ل طالب
يعرف مكانه وذلك يهيئ املدرسة ملعرفة
ع��دد الغياب في الصف حيث ان مكانه
يكون فارغًا.

• بيع بيتنا في جبلة بمئة ألف روبية
• سكنا في ميدان حولي سنة 1953
• حياتي الصحافية بدأت

أن��ا ش�ع��رت بما ان�ن��ي ن��اظ��ر امل��درس��ة
ان هناك ملال من ناحية الطلبة حينما
ي� �ك ��ون ال � � ��درس ف ��ي ال �ف �ص��ل ال ��دراس ��ي
االع � �ت � �ي ��ادي ف �ف �ك ��رت ف ��ي م ��ا ش��اه��دت��ه
ف� ��ي م� ��درس� ��ة ص � ��الح ال� ��دي� ��ن ب��ال �ف �ص��ل
امل �ك �ش��وف ال� ��ذي ي �ك��ون ف��ي ال �س��اح��ة أو
امللعب فاستدعيت وكيل املدرسة محمد
العريفان ومحمد عبداملحسن الشيحان
وم�ح�م��د ع�ق�ي�ل��ة وزي ��د ع �م��اش وأس �ت��اذ
ف��ارس وص��ال��ح النبهان ومجموعة من
امل��درس��ني ك��ان��وا رج ��اال بمعنى الكلمة
وم�ع�ه��م ف ��الح ال�ع�ج�م��ي أب ��والف ��ي م��دي��ر
املنطقة التعليمية ومساعد العجيمان
أمني مخزن املدرسة لكنه األب الروحي
لها وأعطيتهم الصورة التي كانت في
ص ��الح ال��دي��ن وق��ام��وا وط � ��وروا ال�ف�ك��رة
وجعلوها مدرجات في حديقة املدرسة
ع�ب��ارة ع��ن ت��ل طوله  8أم�ت��ار وع��رض��ه 5
أمتار وعملنا سبورة وطاولة للمدرس
ح �س��ب امل � ��ادة ال �ت��ي ت � ��درس ت �ح �ت��اج أو
ال ت�ح�ت��اج وال �ص��ف ك ��ان م�ظ�ل��ال وعليه
غ�ص��ون ال�ع�ن��ب وال �ف��واك��ه وأص �ب��ح ه��ذا
امل� �ك ��ان م �ط �ل��وب��ا م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ج�م�ي�ع��ا
ويريدون نقل الحصة الدراسية إلى هذا
الفصل وص��ار عليه ت�ن��اف��س ،ونجحنا
ف��ي ه��ذا امل �ش��روع وع��ال�ج�ن��ا الكثير من
الطلبة الضعاف الننا عندنا مجموعة
ك �ب �ي��رة م ��ن اب � �ن ��اء ال �ع �س �ك��ري��ني ال��ذي��ن
يكون اولياء امورهم مرتبطني بالعمل
ال�ع�س�ك��ري داخ ��ل ال �ك��وي��ت او خ��ارج�ه��ا
ب��ال �ع �م��ل ال �ع �س �ك��ري ف ��ي درع ال �ج��زي��رة
باململكة العربية السعودية واليتسنى
لهم متابعة ابنائهم لذا قمنا بهذا الدور
وه ��و ف �ك��رة م ��ن ال �ج �م �ي��ع ان ن�ك�ت��ب في
الساحات املدرسية بعض امل�ق��ررات من
ال��الم الشمسية او القمرية وكل كلمة ال
ت�ك��ون اك�ث��ر م��ن ث��الث��ني س��م حتى يراها
الطالب من بعيد والتاء املربوطة والتاء
امل�ف�ت��وح��ة وال�ت�ن��وي��ن ب��ال�ض��م والتنوين
بالفتح واذا جد الطالب تحسن مستواه
ن �ك��اف �ئ��ه ب � ��أن ن �ع �ط �ي��ه ي ��وم ��ني ي �ش �ت��ري
م� �ج ��ان ��ا م � ��ن م� �ق� �ص ��ف امل� � ��درس� � ��ة وم ��ن
االش �ي��اء ال�ت��ي فعلناها حقيبة الطالب

بعد تقاعدي من وزارة التربية

املكشوف

فعندما كنت اذه��ب ال��ى امل��درس��ة ألعمل
فكنت االح��ظ الطلبة يتعبون م��ن حمل
ال�ح�ق��ائ��ب ف��اخ��ذت اح ��دى ال�ح�ق��ائ��ب من
اح��د ال �ط��الب وق�م��ت ب��وزن�ه��ا ف�ك��ان��ت ما
ي�ق��ارب م��ن  6كيلوات وذل��ك الن��ه ي��درس
تقريبا ارب��ع م��واد يوميا ب��أرب�ع��ة كتب
وارب�ع��ة دفاتر فقمت باستشارة بعض
االخوان املدرسني فاقترحنا عمل رفوف
في كل فصل يترك فيها الطالب الكتب
امل��درس �ي��ة ف�ق��ط وي�ت��رك�ه��ا ب��اس�م��ه وكنا
نضع ص��ورة ال�ط��ال��ب اي�ض��ا على ال��رف
فحولنا تقريبا اك�ث��ر م��ن  25فصال من
الصف ال��راب��ع وال�ص��ف الثالث فصارت
ح �ق �ي �ب��ة ال � �ط ��ال ��ب  2ك �ي �ل ��و ف� �ق ��ط وم ��ع
االس �ت �م��رار اص �ب��ح ب�ق�ي��ة ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن
ل��م نعمل لهم رف��وف��ًا يتركون حقائبهم
ب��ال�ف�ص��ل وع �ن��د ن �ه��اي��ة ال� � ��دوام يصعد
الفراش ليغلق الفصل واليفتحه اال بعد
طابور الصباح.

التجوال
ل �ق ��د ج �ل �س��ت ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ج �ه ��راء
ت�ق��ري�ب��ا ع �ش��ر س �ن ��وات ك �ن��ت اص�ط�ح��ب
ب �ع��ض امل ��درس ��ني م �ع��ي ف ��الح ال�ع�ج�م��ي

ومحمد شيحان واالستاذ فارس وذلك
الن�ه��م م��ن اه��ل ال �ج �ه��راء وك�ن��ت اخ��ذه��م
معي وكان هدفي من هذا هو معاوضة
النقص في البيوت وكانت مسؤوليتي
في منطقة تيماء فالحظت ع��دم وجود
ص �ن��ادي��ق ل�ل�ق�م��ام��ة واغ �ل��ب امل �ن ��ازل من
دون اج � � � ��راس والح � �ظ � ��ت اي � �ض� ��ا ع ��دم
صالحية االب ��واب فقد كانت مستهلكة
ف �ط �ل �ب ��ت م � ��ن امل� � ��درس� � ��ني ع � �م ��ل ن �ش ��رة
وتوزيعها على الطلبة ان انظف واجهة
م �ن��زل م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ج ��رس وص �ن��ادي��ق
القمامة وزرع وخضرة ان وج��د فحدث
خ � ��الل ش �ه ��ري ��ن او ث ��الث ��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
تيماء االج��راس على االب��واب واالب��واب
م�ص�ب��وغ��ة وال � ��زرع م��وج��ود ف��ي بعض
االح� �ي ��ان ك �ن��ت ات �ج��ول ف��وج��دت بعض
االب��اء يصبغون االب ��واب ،وطبعت لهم
على اكياس الصيدليات وعلى املدارس
ع �ب��ارة ون �ظ��اف��ة م��دي�ن�ت�ن��ا م��ن نظافتنا
م��ع ت�ح�ي��ات م��درس��ة اب��وه��ري��رة ،ففعال
املدرسة مركز اجتماعي الشك في ذلك.

زيارة املريض
لقد علمت الطالب ايضا شيئا جيدا

• قمت بإنشاء أول
ديوانية في مدارس
الكويت
• زاملت بعض
من درسني
في املرحلة االبتدائية

األشبال
ك� ��ان االش � �ب ��ال وال �ك �ش��اف��ة ي��ذه �ب��ون
م � ��رة ك� ��ل ش� �ه ��ر وان � � ��ا ك� �ن ��اظ ��ر م ��درس ��ة
اذه � ��ب م�ع�ه��م ل �ن �ش��ارك ط��الب �ن��ا فيغير
منا امل��درس��ون امل�س��ؤول��ون ع��ن امل��دارس
االخ��رى ويطلبون من نظارهم الخروج
بالكشافة واالشبال.

النظافة
اتذكر في عام من االع��وام لم يحضر
عمال للنظافة في املدرسة وتقريبا كان
ف��ي ه ��ذا ع ��ام  1988ف��ذه �ب��ت ل�ل�م��درس��ة
ص � �ب� ��اح� ��ا ف� � � � ��اذا ب � �ه� ��ا ل� �ي� �س ��ت ن �ظ �ي �ف��ة
ف ��أخ ��ذت اوالدي وزوج� �ت ��ي وال �خ��ادم��ة
وب �ع��ض امل ��درس ��ني ف �ت �ف��اج��أ امل ��درس ��ون
ف��ي ال �ص �ب��اح ع�ن��دم��ا ات ��وا ال ��ى امل��درس��ة
ووج ��دوه ��ا ن�ظ�ي�ف��ة وت �ش ��اء االق� � ��دار ان
ي �ح �ض��ر االس � �ت ��اذ راش � ��د س �ع �ي��د وك ��ان
يعمل مراقبا فاستغرب الوضع فسألني
كيف ه��ذا فقلت ببركة امل��درس��ني فخرج
احد املدرسني وكان محمد عبداملحسن
شيحان واخ �ب��ره وق��ال ل��ه ال ،ان استاذ
ج � ��اس � ��م ه� � ��و ال � � � � ��ذي اح� � �ض � ��ر زوج � �ت� ��ه
وخادمته وفعلوا هذا.

األزمة

والده سنة 1950

وعندما صارت ازمة املدرسني عندما
ت�ع��اق��دت ال� ��وزارة م��ع م��درس��ني ولكنهم
ذهبوا الى االم��ارات فحدث نقص ثالثة
م��درس��ني ف��ي م��ادة اللغة العربية فاخذ
اح� � ��د امل � �ش ��رف ��ني وك� � � ��ان ع� � ��دد ح �ص��ص
ج� ��دول� ��ه اث �ن �ت ��ي ع � �ش ��رة ح �ص ��ة ات ��ذك ��ر
ان ��ه اخ ��ذ ف��ي ه ��ذا ال �ع��ام ع�ش��ري��ن حصة
ومازال العجز مستمرا حيث كان هناك
فصل ب��ال م��درس ف��اخ��ذت��ه ان��ا واخ�ب��رت
االستاذ محمد عقيل املدرس االول وكان

الدوحة
ب�ع��د ه ��ذا ال �ح��ري��ق ب�ف�ت��رة ف �ك��رت في
التقاعد ولكن االستاذ خالد العصفور
وم �ح �م ��د ال ��دب � �ي ��ان وخ� ��ال� ��د ال �ص �ل �ي �ه��م
اخ�ب��رون��ي ان�ه��م ال ي��ري��دون��ي ان اتقاعد
وانهم يريدون ناظرا ملدرسة في الدوحة
وعندما دخلت املدرسة لم اج��د بها اي
ش��يء ال ك��راس��ي وال مكاتب والس�ب��ورة
كأنها بيت جديد وقالوا لي دبر نفسك
واعطاني أ /خالد العصفور ثالثة آالف
دينار في ذل��ك الوقت وبعد عشرة أيام
ت�ق��ري�ب��ا وج� ��دوا امل��درس��ة ج��اه��زة وك��ان
ذلك بفضل التعاون بني املدرسني الذين
ج��اءوا ول�ك��ن ك��ان��ت الطامة الكبرى في
عدم حضور التالميذ وال اولياء االمور
وال اغ�ل��ب امل��درس��ني وك��ان ه��ذا م��ن اث��ار
ال �غ ��زو وط ��اق ��م ع�م�ل��ي ب��ال �ج �ه��راء ذه��ب
فقد ك��ان عصري بالجهراء ه��و العصر
ال��ذه�ب��ي ف��ي ح�ي��ات��ي ،ول �ق��د ع��ان�ي��ت في
ه��ذه امل��درس��ة م�ع��ان��اة ب��ال�غ��ة ف�ك��رت في
التقاعد

الديوانية
أول دي ��وان �ي ��ة ف ��ي م� � ��دارس ال �ك��وي��ت
كانت دي��وان�ي��ة م��درس��ة أب��ي ه��ري��رة عام
 1983وأن��ا ال��ذي قمت بإنشائها وتفتح
باألسبوع م��رة أو حسب ال��وض��ع حيث
نصلي العشاء جماعة في املدرسة وكل
اس �ب��وع ل �ن��ا ع �م��ل ف�ي�ه��ا م ��رة ن�س�ت��دع��ي
أول� � �ي � ��اء أم � � ��ور ال � �ط� ��الب ال� �ض� �ع ��اف ف��ي
امل ��رح � �ل ��ة االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة وي � ��أت � ��ي م��وج��ه
ومدرس وكيفية عالج الطالب الضعاف
واالس�ب��وع ال��ذي يليه نستدعي مرحلة
ثانية والذي نستدعيه أمني املستوصف
م ��ع دك �ت ��ور امل �س �ت��وص��ف ودور أول �ي��اء
األم � � � ��ور ف� ��ي ت ��وع� �ي ��ة اب� �ن ��ائ� �ه ��ا ع �ن��دم��ا
يأتون الى املستوصف واالسبوع الذي
يليه م��دي��ر م��رك��ز االط �ف��اء وال ��ذي بعده
رئ�ي��س م�ج�ل��س ادارة جمعية ال�ج�ه��راء
التعاونية ثم رئيس فرع البنك املتواجد
في الجهراء وأتذكر انه كان بنك برقان
أت ��ى وم �ع��ه م �ح��اس��ب وأذك � ��ر ان �ن��ا ي��وم
كنا نباشر عمل الديوانية زارن��ا سالم
ً
امل�ط��وع وك��ان م�س��ؤوال ب��امل��رور وسطام
الشمري رئيس مخفر الشرطة.
ال ��دي ��وان� �ي ��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن ج �ل �س��ة ي�ت��م
فيها ل�ق��اء امل��درس��ني م��ع أول �ي��اء األم��ور
وت�ب��دأ بإلقاء كلمة ل��ي ان��ا وص��ار هناك
ت�ع��اون واس�ت�ج��اب��ة لجميع التعليمات
واملالحظات.

العلم

طابور الصباح
أن� � ��ا ش �خ �ص �ي��ًا اه �ت �م �م ��ت ب �ط ��اب ��ور
الصباح حتى انني أخ��ذت فيه شهادة
ح �ي��ث ق �م��ت ب�ص�ب��غ ال �س��اح��ة األرض �ي��ة
(ال �ب��الط��ات) ب�ل��ون أخ�ض��ر وك ��ان عندي
أك� �ث ��ر م ��ن  45ف �ص��ال وك � ��ل ف �ص��ل ي�ق��ف
أمامه مراقب ويقف على اللون األحمر

اال وه��و زي��ارة املريض فكنت اس��أل عن
ال�ط�ل�ب��ة ال �غ��ائ �ب��ني وع ��ن س �ب��ب غ�ي��اب�ه��م
ف��اذا واح��د ف��ي املستشفى فآخذ م��ن كل
فصل طالبًا او اث�ن��ني وب�ع��ض الجوائز
ال �ص �غ �ي ��رة م �ث ��ل االق � � ��الم وال �ح �ل ��وي ��ات
وات�ص�ل��ت ب��ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز خلف
وك ��ان م��دي��ر منطقة ال �ج �ه��راء الصحية
واخ�ب��رت��ه ان��ي آت واخ�ب��رت��ه ع��ن السبب
ف� �ق ��ال ب� � ��ارك ال� �ل ��ه ف �ي ��ك واخ� ��ذن� ��ا ن� ��زور
امل ��رض ��ى وه� ��ذا ال �ط��ال��ب امل ��ري ��ض ال ��ذي
ي��رق��د ب��امل�س�ت�ش�ف��ى الي �ف��وت��ه االخ �ت �ب��ار
ف�ب�ع��دم��ا ي��رج��ع ال ��ى امل ��درس ��ة ي�ع�ي��د له
امل � ��درس اخ �ت �ب ��اره ال �ش �ف��وي وال ي��أخ��ذ
عالمة اقل من عالمة الشهر املاضي.

ل��م ت�ح�ت��رق م��درس��ة «اب��وه��ري��رة» من
ال �غ ��زو ل �ق��د ك �ن��ت م �ع �ت��ادا ع �ل��ى ان اخ��ذ
ال��دروع والكاسات معي الى املنزل وفي
ه ��ذا ال �ع��ام  1990ش�ه��ر م��اي��و ت��رك��ت كل
ش��يء م�ك��ان��ه ول��م اخ ��ذه وب�ع��د التحرير
جئت امل��درس��ة وان��ا وامل��درس��ون وعدلنا
ك ��ل ش� ��يء ف �ي �ه��ا ون �ظ �ف �ه��ا وب �ع��ده��ا ف��ي
الساعة العاشرة مساء اتصل بي حارس
امل��درس��ة واخ�ب��رن��ي ان امل��درس��ة احترقت
ف��ذه�ب��ت ووج ��دت غ��رف�ت��ي ص ��ارت رم��ادا
واملخزن وغرفة الوكيل وبعض الفصول.

في طابور الصباح

الوالد عباس اشكناني

وف��ي ساحة العلم قمنا بحل الكثير
م ��ن امل� �ش ��اك ��ل ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وامل� � ��واد
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ي��درس��ون�ه��ا ل�ك��ي ترسخ
في أذهانهم وفي طابور الصباح يتلى
القرآن الكريم بعد السالم األميري وكان
ال �ك��ل ي �ق��ول ال�ن�ش�ي��د ال��وط �ن��ي واآلي� ��ات
التي تتلى ف��ي ال�ط��اب��ور م��ن امل�ق��رر على
الطالب ،وحني يقرأ القرآن تكون القراءة
جماعية ،ويتم شرح اآليات في الطابور
نفسه ،وفي الطابور أيضًا يتم التفتيش
على النظافة يقوم بها طالب من الصف
والبد أن يأتي كل طالب بمنديل (مصر)

وايضًا يتم التفتيش على الشعر ومن
شعره طويل تذهب به الى املخزن الذي
يتواجد فيه حالق يأتينا في االسبوع
مرة والذي ال يستجيب نحلق له شعره
وم��ن ضمن الطابور ايضًا اذاع��ة أخبار
م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه ��راء ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وأخ �ب��ار
جمعية الجهراء التعاونية واألصناف
الجديدة فيها ،ويتم االت�ص��ال بضابط
امل �خ �ف��ر وم �ع��رف��ة ال � �ح ��وادث ال �ت��ي تمت
ب �س �ب��ب االه� � �م � ��ال ،ف �ك��ل األخ � �ب� ��ار ال �ت��ي
ت��ذي �ع �ه��ا ع �ن��دن��ا أخ� �ب ��ار ت��رب��وي��ة تفيد
ال �ن��شء ،وق��د ج��اء االس �ت��اذ عبدالعزيز
امل �ف ��رج وم �ع��ه م �ج �م��وع��ة م ��ن امل��درس��ني
وك � � ��ان م ��وج ��ه ع � ��ام ت ��رب �ي ��ة م��وس �ي �ق �ي��ة
وحصلنا على أفضل طابور في املنطقة
وحصلنا على شهادة ودرع بذلك.

القبس
بعد التقاعد بعدما كلم د.عبداملحسن
ج� �م ��ال ع �ض ��و م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �س��اب��ق
لثالث دورات أبو عبدالله محمد الصقر
قال لي تعالى معي في جريدة «القبس»
وكان رئيس قسمي حسني عبدالرحمن
وأخ��ذ بيدي وايضًا بمساعدة الدكتور
أح�م��د طقشة وف ��ؤاد ح ��الوي واالس �ت��اذ
ح� �م ��زة ال �ع �ل �ي ��ان م� � � ��ازال م � ��وج � ��ودًا ف��ي
م ��رك ��ز امل� �ع� �ل ��وم ��ات وذل � � ��ك ب��ال �ن �ص��ائ��ح
واالرشادات.

مدراس
ف�ت�ح��ت ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
خ ��ط ط� �ي ��ران م �ب��اش��ر ال �ك��وي��ت م� ��دراس
ورشحت مع بعص الصحافيني للقيام
ب��ال �ك �ت��اب��ات ال��دع��وي��ة وب �ع��ده��ا رح�ل��ت
ال��ى ط�ه��ران والح�ظ��وا ف��ي ال�ج��ري��دة اني
ف��ي ه��ذه الصفحات اكتب اش�ي��اء جيدة
والح� ��ظ ذل ��ك د .أح �م��د ال�ط�ق�ش��ة وف ��ؤاد
حالوي وأبو عبداللطيف وليد النصف
فجعلوني أسافر كثيرًا فسافرت اليمن
واالم � � � ��ارات ب �ك��ل ام ��ارات� �ه ��ا وال �ب �ح��ري��ن
ايضًا واململكة ووصلت فيها ال��ى أبها
وخ�م�ي��س مشيط ال��ى ال �س��ودا والحبلة
وم �ك ��ة وامل ��دي� �ن ��ة وال� �ط ��ائ ��ف وال ��ري ��اض
وتعمقت فيها ج�دًا وأيضًا عمان وكان
شريكي في هذه السفرات د .عبداملحسن
جمال.

عبداملحسن جمال
ب � ��دأت ع��الق �ت��ي ب �ع �ب��دامل �ح �س��ن ج�م��ال
ق �ب��ل ال �ت �خ��رج م �ن��ذ ع ��ام  1967وت�ع��رف�ن��ا
على بعضنا البعض ف��ي مسجد النقي
بالدسمة وك��ان في ص��الة الفجر وكانت
أول سفرة سافرناها سويًا كان عام 1972
وكانت السفرة الى تشيكوسلوفاكيا وقد
اشترت لنا والدته كاميرا سينمائية لكي
تأخذ صورًا لنا بها ،وعندما تعب والدي
ورق � ��د ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى األم � �ي� ��ري أول م��ا
سألني سألني عن عبداملحسن فقلت له
انه في شهر عسل ونفس الكلمة قالتها
أم� ��ي ،وك� ��ان أب ��ي ي �ق��ول ان ��ا ل �ي��س ع�ن��دي
ث��الث��ة أوالد ول �ك��ن ع �ن��دي أرب �ع��ة ح�م��زة
وجاسم وعبداملحسن وسلمان ،وذهبنا
معًا الى تشيكسلوفاكيا والى لندن والى
القاهرة وظللنا مع بعض الى اآلن واآلن
ن�س��اف��ر ف��ي ال�س�ن��ة م��رت��ني أو ث��الث م��رات
م��ع بعضنا ال�ب�ع��ض ون�ح��ن ك��ل ي��وم مع
بعضنا البعض ونحج معًا ونعتمر معًا.
وعندما صار عضوًا لم ينشغل عني وفي
آخر سنة كان فيها عضوًا صار خلل بني
أع �ض ��اء م�ك�ت�ب��ه ف��أخ��ذن��ي م ��دي �رًا ملكتبه
فنحن ال نفترق أبدًا ومازلنا الى اآلن مع
ب�ع��ض .حتى ان أوالده ال ي�ن��ادون�ن��ي إال
بعمي جاسم وهو حينما سافر لدراسة
املاجستير أعطاني وكالة صرف املعاش
واالن �ت �ب��اه ألوالده ح�ت��ى أوالدي عندما
ي �ت��زوج��ون ال ي�ش�ه��د ع �ل��ى ع �ق��وده��م إال
عبداملحسن جمال.

صفحات
لقد حثني د .أحمد الطقشة واالستاذ
ف ��ؤاد ج ��الوي وأب ��و ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ول�ي��د
ال �ن �ص��ف ع �ل��ى ع �م��ل ل� �ق ��اءات ك �ب��ار أه��ل
ال� �ك ��وي ��ت وك � � ��ان أول ل � �ق ��اء م � ��ع ع �ق��اب
الخطيب وك��ان صعبًا وم��ا ك��ان راضيًا
وب ��دأت بعمل صفحات م��ن ال��ذاك��رة مع
كبار السن من أهل الكويت وكنت أضع
أن� ��ا االس �ئ �ل��ة ب ��االش� �ت ��راك م ��ع االس �ت��اذ
ف��ؤاد وأب��و عبداللطيف ك��ان يساعدني
بإحضار تلفونات وأسماء ولم تقتصر
ال �ل �ق��اءات ع�ل��ى أه ��ل ال �ك��وي��ت ف�ق��ط فقد
تنوعت ،واملقيمني في الكويت من صار
له خمسون سنة وأرب�ع��ون سنة وال��ذي
شجعني أكثر أنهم وضعوا لقاءاتي في
أجزاء وأنا اآلن أملك فوق  190لقاء هذا
غير املواضيع.

الزواج
ع �ن��دم��ا ذه �ب �ن��ا ال � ��ى ح ��ول ��ي ذه �ب �ن��ا
نحن وأب �ن��اء عمي كلنا ف��ي بيت واح��د
وص � � ��ارت ع ��الق ��ة ق ��وي ��ة ج � �دًا ف �ت��زوج��ت
بنت عمي وص��ار اب��ن عمي خ��ال عيالي
واب��ن عمي واخ��وي تربينا معًا ولعبنا
ال�ك��رة م��ع بعضنا البعض .وطلب مني
وال��دي أن أت��زوج بعد التخرج مباشرة
فقلت :ح��اض��ر ول��م يخبرني بالعروس
وب�ع��ده��ا ق��ال بنت عمك وك��ان ذل��ك عام
 1968وأتذكر املهر كان خمسمئة دينار
ورزق�ن��ي ال�ل��ه ب��أول م��ول��ود محمد ال��ذي
م ��ات ف��ي ح ��ادث س �ي��ارة ف��ي ع ��ام 1999
وعلي مدرس وحسن يدرس في أميركا
والبنات عندي ماريا وتعمل بالداخلية
في قسم االمداد وغدير تعمل في النفط
وزي �ن��ب ت�ع�م��ل ف��ي ال �ع��دل وال �ح �م��د لله
عندي أحفاد.

