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اهتمت الكويت بالتعليم لألوالد والبنات ممثلة بدائرة املعارف وكان رئيسها املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر ومدير املعارف عبدالعزيز حسن وقبل اخلمسينيات تعاقب على ادارتها نخبة طيبة 

من التربويني العرب، في تلك السنوات كان األستاذ محمد علي حسن طالبا في مدارس الكويت وبعدما انتهى من املدرسة كان على أمل ان يحصل على بعثة دراسية، لكنه ومع بداية العام الدراسي 

1948-1949 عني مدرسا في مدرسة الروضة االبتدائية املستقلة مدرس تربية بدنية ملدة عام نقل بعدها الى املدرسة األحمدية التي ال تبعد كثيرا وكانت تقع على ساحل البحر أمام فريج سعود. 

وأمضى فيها 3 سنوات مدرس تربية بدنية وحصل على كأس التفوق لفريقه اخلاص وبعد 3 سنوات نقل الى مدرسة النجاح، وتقدم باقتراح مع زمالئه لطلب سلفة لشراء دراجات وهو مدرس، 

وعندما كان طالبا شارك بالتمثيل مع طالب املدرسة وكان له دور مميز. أرسل في بعثة دراسية الى اجنلترا بعدما شاهد عبدالعزيز حسن بعض الرسومات واللوحات التي عرضها في معرض الربيع 

في املدرسة املباركية، هناك حصلت له بعض العقبات مع أصحاب البيوت، نقل أوالد من الكويت الى برايتون واستقبلتهم ناظرة املدرسة بكل فرح وسرور. نتعرف على املزيد في هذا اللقاء:

محمد علي: نكبة 1948 ضّيعت علّي مكافأة وجوائز بـ 400 روبية 
املؤل���ف واملخ���رج واملمثل 
مع الصديق���ني، أمضيت في 
املباركية منذ عام  املدرس���ة 
1945 حت���ى العام الدراس���ي 
1946-1947 وبعدها تخرجت 

في املباركية.

البعثة الدراسية والتعيين 
مدرسًا

بعد تخرجه في املباركية 
حتول علي الى مرحلة جديدة 
من حياته، حيث العمل كمدرس 
ويق���ول ع���ن ذل���ك: جنحت 
وتسلمت شهادتي من املدرسة 
املباركية وكان ترتيبي األول 
على جميع املدارس واالختبار 
عام في املدرسة املباركية.. منذ 
ان كنت في االبتدائي كنت من 
املتفوقني وحصلت على جوائز 
وكان املرحوم الشيخ عبداهلل 
اجلابر الصباح رئيس املعارف 
الش���هادة واجلوائز  يسلمنا 
وهي عبارة عن أقالم وكاميرا 
واملدرسون ايضا يعطونني 
جوائ���ز واذكر ان املدرس���ني 
أعطوني شنطة وحذاء.. املهم 
أنهيت الدراس���ة وكنت األول 
على الدفعة وكان مخصصا 4 
جوائز لألول على الشكل اآلتي: 
100 روبية من البنك البريطاني 
لألول ف���ي اللغة االجنليزية 
و100 روبية من معارف الكويت 
لألول باللغ���ة العربية و100 
روبية من املعارف للدين و100 
أخرى للرياضيات من املعارف.. 

املجموع 400 روبية.
كان املرحوم الشيخ عبداهلل 
اجلابر أثناء االمتحان يحضر 
الى جلنة االمتحان ومير بني 
الطلبة وكان مهتما بوجودي 
وقال أريد منك ان تأخذ اجلوائز 
الذي حص���ل ان نكبة  كلها، 
ع���ام 1948 وقع���ت في نفس 
عام تخرجي فألغي االحتفال 
نهائيا واجلائزة اختفت ولم 
أع���ط اجلائزة ول���م يحضر 
الشيخ عبداهلل اجلابر ولكن 
تسلمت الشهادة من مال أحمد 
رئيس الفراشني.. وضاعت علي 
احلفلة وكانت صدمة بالنسبة 
لّي.. راحت علّي اجلائزة ولم 

أتسلم النقود.
قدمت أوراقي الى املعارف 
على أساس بعثة دراسية على 
ان أذهب الى ادارة املعارف بداية 
العام الدراسي وبالفعل قابلت 
مدير املعارف طه الس���ويفي 
عام 1948 سلمت عليه وقلبي 
يخفق، وبعد شرب الشاي مرة 
يتكلم واخوي يبتسم وفجأة 
قال اس���مع يا محمد انت مت 
تعيينك مدرسا، احلقيقة فرحت 
فق���د كانت أمنيت���ي وحلمي 
بالتدريس وأن أكون مدرسا 
وذهبت ال���ى البيت وأبلغت 
الوالد بأني عينت مدرسا فقال 
صرت مدرسا باملعارف وكنت 
الوحي���د بني اخواني في ذلك 

الوقت.

العام الدراسي 1949/1948

ع���ن تعيينه ف���ي روضة 
البن���ني املس���تقلة ف���ي أول 
مشواره بالتدريس يقول املربي 
الفاضل محمد علي: مع بداية 
العام الدراسي 1949/1948 مت 
تعييني مدرس���ا في مدرسة 
روضة البنني املستقلة أطلق 
عليها هذا االس���م املس���تقلة 
ألن املدارس ف���ي ذلك الوقت 
مش���تركة روض���ة وابتدائي 
وكان الناظر احمد العثمان وقد 
سبقه األستاذ احمد اخلطيب، 
العمل مدرس تربية  تسلمت 
بدنية واذكر كنت واقفا بساحة 
املدرس���ة من أول يوم حضر 
عندي طالبان اخوان وبصوت 
واحد قاال: انت مدرس؟ فقلت: 
نعم، ولكن ما اسمك، فقلت لهما 
اسمي واذكر من تالميذي بتلك 
املدرسة عبداحلسني عبدالرضا 
وشقيقه عبداألمير عبدالرضا 
واحمد الصالح املمثل واملرحوم 
النفيس���ي وعبدالكرمي  خالد 
حس���ن وجاس���م الصال���ح، 
أمضيت عاما دراس���يا عندما 
دخلت املدرسة كنت اعتقد أني 
الفنية لكن  التربية  سأدرس 
الناظر كلفني بالتربية البدنية 
ايضا، اذكر أوالد السديراوي 
وشادي اخلليج )عبدالعزيز 
املفرج( وأوالد املرزوق � كذلك 
أش���رفت على تدريب الفريق 
اخلاص وحصلنا على كأس 
وكنت املدرس الوحيد باملدرسة 
وسبقني عبدالعزيز العنجري 
كان م���درس تربي���ة بدنية 

املدرسة املباركية وكان الناظر 
محمد عبده مصري اجلنسية 
ولي معه قصة: دخلت عليه 
وهو جالس في مكتبه وكنت 
الكويتية  أخاطبه باللهج���ة 
فهو ال يع���رف اللهجة، وقال 
يا ولد تكلم عربي.. فقلت له 
يا أس���تاذ أتكلم عربي وكان 
ناظر ومدرس وهو رجل طيب 
وكان يع���رف كلمات كويتية 
»اكو وماكو وزين وابشر« فرد 
علّي بكالمه »أكو ماكو ابشر 
زي���ن روح اخرج« كان رجال 
لطيفا حنونا تشعر في تعامله 
مع التالميذ باألبوة، واذكر ان 
مدرسة بنات كانت قريبة من 
املباركي���ة، بعض البنات كن 
ميررن قرب املدرس���ة فكان 
محمد عبده يقول لهن امشي 
من هنا )يا إصبية( الولد صبي 

والبنت )اصبية(.

األنشطة المدرسية

ث���م يتح���دث ضيفنا عن 
نشاطه الرياضي حيث يقول: 
الرياضي والبداية  النش���اط 
مع الفريق اخلاص واذكر من 

املدرسني املشرفني على الفريق 
املرحوم األستاذ عيسى احلمد 
وبعدما سافر في بعثة دراسية 
حل مكانه س���ليمان العثمان 
الكويتيني في  ومن املدرسني 
املباركي���ة عبداللطيف العمر 
وخالد املسلم وخالد الغربللي 
وصالح عبدامللك ومحمد زكريا 
األنصاري، ومال راشد السيف، 
وبعد ذلك محمد بشير ويوسف 
العمر، الرياضة فقط الفريق 
الثانية  اخل���اص والهواي���ة 
الرسم وكان املدرس مصري 
وكان رجال مخلصا في عمله 
وكان يهتم برسوماتي ويأخذ 
اللوحة ويعلقه���ا في ليوان 
املدرسة املباركية وكان التمثيل 
الهواية الثالثة وكنت أشارك 
باملس���رحيات وبعد االنتهاء 
من تقدمي املس���رحية نحن 3 
طالب كونا فرق���ة كوميدية 
اذكر  متثل متثيليات هزلية، 
جعفر جاسم عبدال ولد جاسم 
البوسطة وحسني عبدالنبي 
القط���ان � عندي الزمة نقول 
فيها »ويو« فاجلمهور يضحك 
والتمثيلي���ات قصيرة فكنت 

العائالت  الهاجري وبع���ض 
وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة 
م���ال عبدالوه���اب العصفور 
ولم أمكث كثي���را وبعد ذلك 
انتقلت الى مدرسة مال رضا 
آخر شرق فريج العاقول قريب 

من دسمان.
وبعد ذلك التحقت باملدرسة 
اجلعفرية وكان ناظرها جاسم 
معرفي وعائلة معرفي مؤسس 
تلك املدرسة وفيها مجموعة 
من املدرس���ني منه���م ناصر 
اجلليلي وترك املدرسة والتحق 
باجلمارك وفي عطلة املدارس 
في الصيف يلتحق باجلعفرية 
بعض املدرسني وبعض التالميذ 
ألن املدرسة اجلعفرية ليست 
له���ا عطلة صيفية واذكر مال 
الدعيج يعمل مدرسا  صالح 
فيها ومال س���عود اخلرجي، 
أما مال س���عود الصقر فكان 
مدرس���ا باألحمدي���ة عندما 
كنت مدرسا فيها، وأمضيت 
4 س���نوات ف���ي اجلعفري���ة 
وحصلت على ش���هادة وبعد 
ذلك صار اتفاق بني اجلعفرية 
ومعارف الكويت فانتقلت الى 

ف���ي مس���تهل حديثه عن 
املاضي وذكرياته يقول املربي 
الفاضل األس���تاذ محمد علي 
حسن صادق: ولدت في مدينة 
الكويت مبنطقة الشرق بفريج 
العروبة وكانت منطقة سكن 
للكويتي���ني والبيوت مبنية 
من الطني والش���وارع ترابية 
والكويت كانت بسيطة، كان 
املواطنون متعاونني ويحبون 
البعض ويوجد بني  بعضهم 
اجلي���ران التعاون والتكاتف 
واملساعدة، كان اجلميع اخوة 
أنفسهم  متحابني ويعتبرون 

أكثر من عائلة واحدة.
واذكر عندما كنت صغيرا 
كنت أنادي النساء واحدة أمي 
والثانية خالتي والثالثة عمتي 
وهكذا حسب العالقة ومعرفتي 
باألسماء، وكنت اعتبرهن من 
عائلتي، هكذا كانت العالقة بني 
العائ���الت وال توجد خالفات 
حتى لو حصلت حتل بسرعة، 
واألطفال يلعبون مع بعضهم 
البع���ض وكأنه���م اخوان ال 
توجد فروقات وال حسد وال 

عداوات.
اذكر من اجليران بيت جدي 
حجي بابا اسماعيل حيث عشت 
عندهم لفترة وكان رجال غنيا 
وكان جدي يبيع املواد األولية 
للحدادين والصفافير والصاغة 

وكان يستوردها من الهند.
الكوي���ت تصدر  اوكانت 
بعض املالبس واملواد الغذائية 
الى ايران )إعادة تصدير( في 
عبادان يوجد سوق لبيع املواد 
التي تص���در لهم من الكويت 

يعرف بسوق الكويتيني.
اذكر ايضا م���ن اجليران 
الغامن وزوجته مرمي  صالح 
املخيزمي وعندهما بنت واحدة 
اسمها شاهة وولد واحد وكان 

متزوجا في ذلك الوقت.
النوخذة  ومن اجلي���ران 
حجي رضا وكذلك من اجليران 
صالح الشمالي وحسن املطوع 
وعائلة بوعباس وأم سعدون 
وولدها ابن ناجي وكذلك عائلة 
املتروك وبي���ت خوالي أوالد 

عبدالكرمي ذوالفقار.
كانت جدتي متزوجة من 
رجلني بعد وفاة األول تزوجت 
الثاني واذكر بيت محمد علي 
وبيت عيدة وهي صاحبة فرقة 
فنون »طقاقة« وفرقة كبيرة 
واذكر انها كانت تزور البيوت 
قبل الذهاب الى احلج وتردد 
»العايدوه« وكذلك الطنبورة 
موجودة خلف بيت جدي وكنت 
أقف قرب باب الطنبورة ألني 
كنت أخاف وإذا شاهدت واحدا 
منهم أهرب وه���ذه بامليدان، 
وكذلك طنبورة ثانية بفريج 

احلاكة.

الدراسة والتعليم

عن مش���واره في الدراسة 
املربي محمد  والتعليم يقول 
علي: التحقت مبدرسة املباركية 
وأحد أقاربنا كان طالبا فيها 
فكنت أذهب معه الى املباركية 
انه���ا كانت بعيدة  العلم  مع 
ولكن حلبي للدراسة والعلم 
كن���ت أذهب اليها مش���يا مع 
ذلك الشاب والتحقت بالصف 
األول وكان عمري 7 سنوات 
ومن الشرق مرورا بسوق بن 
الى  الداخلي  دعيج والسوق 
املباركية وكان املدير سيد عمر 

عاصم.
الش���اب  وبعد فترة ذلك 
انقطع عن الدراسة فانقطعت 
ايضا عن الدراسة، وبعد ذلك 
الوالد أدخلني مدرسة مال بالل 
وتعلمت قراءة القرآن الكرمي 
وختمت املصحف الش���ريف 
وكان عمري تقريبا 8 سنوات 
وكذلك احلساب واخلط وكيفية 
صياغة كتابة الرسائل.. بداية 
الرس���الة: »حضرة احملترم 
األكرم املكرم جناب فالن بن 
فالن«.. مال ب���الل كان يدرب 
التالميذ على حمل السالح وقد 
صنع مجموع���ة من البنادق 
وكان عنده أمل ان يكون مدير 
مدرس���ة نظامية.. وتعلمت 
األغاني وكان مال بالل يوقف 
التالميذ على شكل دائرة وكنا 
نغني »دوروا دوروا وغنوا« 
مال بالل كان كثير التنقل من 
مكان الى آخر وبداية التحاقي 
باملدرسة التي كان مقرها بيت 
عائلة احلمد وبعد ذلك انتقل 
ال���ى بيت املتروك بالش���رق 
وبعدها ال���ى فريج بن جبل 
وكان بي���ت عب���داهلل محمد 

ولدت في منطقة شرق وكانت البيوت 
مبنية من الطني والشوارع ترابية

الكويت كانت تصّدر بعض املالبس 
واملواد الغذائية إلى إيران لتباع في 

عبادان بسوق الكويتيني

كنت أشارك في املسرحيات وكّونت 
مع 3 من زمالئي الطالب فرقة كوميدية 

تقدم متثيليات هزلية

جنحت في »املباركية« وكان ترتيبي 
األول على جميع مدارس الكويت

في بداية بعثتي بلندن سقطت في حفرة 
بالدراجة وأصيب ظهري 

)متني غوزال( املربي الفاضل محمد علي حسن     

محمد علي حسن متحدثا إلى الزميل منصور الهاجري

سيارة الشيخ جابر العلي
عن أحد املواقف الطريفة التي حدثت له يقول ضيفنا:

عندما كنت في اجنلترا في السنة األخيرة كان في 
اجنلترا االستعداد الجراء انتخابات نيابية وكان التنافس 

الكبير بني حزبي العمال واحملافظني وبعد عودتي الى 
الكويت كنت أجلس في ديوان املرحوم الشيخ جابر 

العلي مع املرحوم خالد املسعود وفي إحدى الليالي دار 
احلديث عن االنتخابات البريطانية وكان الشيخ جابر 
العلي يتوقع فوز احملافظني فقلت له ان حزب العمال 

هو املتقدم ألني كنت هناك ومالحظ ما يدور هناك 
فقال الشيخ جابر العلي تراهني من راتبك الى راتبي إذا 
فاز حزب احملافظني اخذ راتبك الى راتبي اذا فاز حزب 

العمال اعطيك راتبي فقلت مت واتفقنا على ذلك.
وفي احدى الليالي اتصل الشيخ جابر العلي باملرحوم 

خالد املسعود وقال له ان صاحبك فاز ألن حزب العمال 
فاز باالنتخابات البريطانية في تلك األثناء كان الشيخ 

جابر العلي عنده سيارتان قدميتان موديل 1934..
اليوم التالي ذهبنا الى الشيخ جابر العلي وجلسنا عنده 
فقال مبروك انت فائز واعطيك راتبي فقلت له ال أريد 

الراتب وامنا أريد احدى تلك السيارتني فأعطاني سيارة 
بعدما سجلها باسمي وأخذتها وبقيت السيارة عندي الى 

عام 2009 حيث أخذها مني ابن خالتي، وأما السيارة 
الثانية فأعطاها هدية ألحد الديبلوماسيني من دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

اقترحت على 
زمالئي في 

»األحمدية« شراء 
دراجات لتجنب 

املشي إلى 
املدرسة وحصلنا 

على سلفة ألنه لم 
يكن معنا مال

إعداد: منصور الهاجري كاتب وباحث في التراث والتاريخ ومقدم برامج في اإلذاعة والتلفزيون ومحاضر ومؤلف كتب 
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هواياتي أثناء الدراسة 

كانت الرسم 
والتمثيل والرياضة 

حيث اشتركت 
في الفريق اخلاص

دخلت على ناظر 
»املباركية« املصري
محمد عبده وكّلمته 

باللهجة الكويتية فقال لي: 
»يا ولد اتكلم عربي«!

انتقلت بني عدة مدارس 
في طفولتي ثم قضيت 

4 سنوات في املدرسة 
اجلعفرية وبعدها التحقت 

بـ »املباركية«

اللوحات  طلب مني بع���ض 
وقدمتها له »هدية« وفي اليوم 
الثاني ذهبت الى دائرة املعارف 
وقابلته وأرسلني الى فيصل 
الصالح مدير البعثات وانهيت 
الى  جميع اإلجراءات للبعثة 
لندن وكن���ت يومئذ متزوجا 
وعندي أوالد جاسم وعزيزة، 
حصلت على إج���ازة براتب 
الدراس���ة، في  ومخصصات 
لندن أول سنة ذهبت بنفسي 
وسكنت في كمبردج، وسكنت 
عند سيدة كبيرة بالسن، وأول 
ما قالت لي: انتبه قد ال أستطيع 
أن أقدم لك خدمات طبية جيدة 
ألنه في يوم من األيام سقطت 
في حفرة بالدراجة وأصيب 
ظهري بألم.. وصباح كل يوم 
كانت حتضر لي الشاي وتضعه 
الدرج وتناديني  على نصف 
»محمد.. محمد.. شاي« قلت 
لها »أريد ان أسبح باحلمام« 
فقالت »أجهز لك إياه« وبعد 
فترة نادتني ودخلت احلمام 
وما كان فيه »دوش« � البانيو 
كان في���ه ماء قليل وماء حار 
وماء بارد )من عاداتهم ان ينزل 
الرجل داخل البانيو ويغتسل 
باملاء والصابون ويأخذ من املاء 
ويصب على نفس���ه ويخرج 
وينشف نفسه ويلبس فقلت 
أري���د »دوش« فطلبت  له���ا 
منها »مغراف« أعطتني لكن 
لم يعجبها فاتصلت باملكتب 
الى بيت  � وتركتها وانتقلت 
آخر وبنفس الكيفية � واملكتب 
اتفق مع موتيل وسكنت فيه 
وصاحبه رجل ش���ايب وكان 
الغرفة في���ه »دوش«  حمام 
وش���اهدت كبار الس���ن فيه 
واختلطت معهم وأجلس معهم 
على االفطار.. وبعد ذلك بدأت 
البحث ع���ن بيت ألني قررت 
إحضار عائلتي وكلما أذهب 
ملكتب عقار يس���ألون عندك 
أطف���ال؟ وعندما أقول: »نعم 

عندي« يرفضون التأجير.
بعدما تعب حصلت على 
بيت لعائلتي، والسبب انهم 
يخافون األطفال يتلفون البيت 
املاء والكهرباء..  ومصاريف 
وصاحب البي���ت كان رجال 
غي���ر اجنليزي واإليجار 39 
جنيها باألسبوع وكنت في 
كيمبردج وف���ي عطلة رأس 
الى  السنة احضرت أوالدي 
اجنلترا وسجلتهم في مدرسة 
حكومية وليست خاصة ألن 
املدرس���ة قريبة من بيتنا، 
ذهبت لتسجيل أوالدي في 
املدرسة والبداية اني ذهبت 
الى مكتب تربية وتعليم وهو 
عب���ارة عن صال���ة صغيرة 
وموظف وموظفة جالس���ني 
وأبلغتهما برغبتي بتسجيل 
أوالدي، احلقيقة سألني: »ملاذا 
أنت حضرت الى هنا؟« فقلت: 
»أنتم مكتب تعليم وتربية« 
فأخذ عصا طويلة وأش���ار 
بها الى خارطة وقال »اذهب 
ال���ى هذه املدرس���ة القريبة 
م���ن بيتك���م« وخرجت من 
عنده وتوجهت الى املدرسة 
الناظرة وفرحت  والتقي���ت 
كثيرا ونادت على املدرسات 
والوكي���الت فقال���ت »أي���ن 
أوالدك؟« واليوم الثاني أخذت 
أوالدي واستقبلوهم استقباال 
طيب���ا وأدخلته���م الفصل 
وباش���روا الدوام.. سألوني 
ع���ن أس���مائهم وأعمارهم.. 
بعد ش���هرين تعلموا اللغة 
اإلجنليزية وفي كمبردج مدة 
سنة والدراسة ملدة 3 سنوات، 
وفي برايتون التحقت مبعهد 
للفنون التشكيلية ورجعت 
الى الكويت وعينت في معهد 

املعلمني عام 1965-1964.

مدرس في المعلمين

ع���ن نش���اطه املهني بعد 
إلى لندن يقول علي:  البعثة 
التحق���ت باملعلمني مدرس���ا 
للتربية الفنية وأقمت معرضا 
منوذجيا وكان معرضا للطالب 
املتخصصني في الفنون باملعهد 
العمل اخلزف ألني  وغالبية 
درس���ت اخلزف في اجنلترا، 
في البداية لم يكن هناك مكان 
مناسب ولكني حصلت على 
الى  سكن املدرسني وحولته 
ورشة عمل للطلبة وأغلقت 
الى مشغل  الليوان وحولته 
للخزف وأحضرت عدد 3 أفران 
وعملت له���ا متديدات وأقيم 
املعرض في نفس العام وحضر 

الوزير خالد املسعود.

ونصف السنة بالنجاح.

سنة الهدامة الثانية

من العالم���ات البارزة في 
التاريخ الكويتي سنة الهدامة 
بسبب ما تركته من تأثير على 
املجتمع الكويتي عن ذكرياته 
حول أحداث هذه السنة يقول 
املربي محمد علي: عام 1954 
نزل���ت أمطار غزي���رة على 
جميع مناطق الكويت وقراها، 
فتهدمت بعض البيوت وبعض 
حوائطها تشققت وبعض املياه 
نزلت على السكان في الغرف 
فقررت الدولة نقل املتضررين 
الى املدارس، ومن تلك املدارس 
مدرسة النجاح، حيث نقل اليها 
األهالي، والبداية ان التالميذ 
حصلوا عل���ى عطلة وعينت 
مش���رفا مع املرحوم يوسف 
العلي على األهالي داخل مدرسة 
النجاح وكذلك علي احلسن، 
ثم نقلت الى الصباح وذلك في 
شهر نوفمبر واحضروا تالميذ 
ابتدائي  ابتدائي مع  الصباح 
النجاح، أما متوسط الصباح 
مع متوسط النجاح فنقلوا الى 

الصديق، ونقلت الى مدرسة 
الصباح واستمررت فيها وكان 
الرجي���ب ناظرا، ونقل  حمد 
مع احمد مهن���ا الى الصديق 

وأمضيت سنوات بالصباح.

معرض الرسم التشكيلي

كما قال آنفا كانت من بني 
هوايات ضيفنا الرسم، ويقول 
عن احد املعارض التي شارك 
فيه���ا: كانت دائ���رة املعارف 
تقيم معرضا تشكيليا سنويا 
فشاركت باملعرض بلوحات 
فنية وال���ذي افتتح املعرض 
مدير معارف الكويت املرحوم 
عبدالعزيز حس���ني والتقيته 
وبعد السالم سألني »ملاذا أنت 
هنا وأنت مدرس تربية بدنية؟« 
فقلت: »عندي مجموعة لوحات 
فنية مشارك فيها باملعرض«، 
فشاهد لوحاتي وأطال املشاهدة 
ثم قال: »مل���اذا صرت مدرس 
تربي���ة بدنية وأنت ترس���م 
مثل ه���ذه اللوحات؟ انت من 
الضروري ان تدرس وتتعلم 
اكث���ر وسنرس���لك الى لندن 
للدراس���ة«، وفي تلك األثناء 

املباركي���ة بقيادة  املدرس���ة 
العثمان وهو كان  س���ليمان 
يدرسني فأخذت الكأس للفريق 
اخلاص وقد فرح بعدما تفوقت 

عليه.
اذكر من مدرسي الرياضة 
في النجاح مدرسا مصريا وهو 
عبداإلله بركات، وكان مقابل 
املدرسة مقبرة قدمية جدا وكان 
بعض الشباب قد فتحوا في 
حائطها فتحة يدخلون منها 
الى املقبرة يلعبون كرة القدم 
� مدرس���ة النج���اح ال يوجد 
ق���دم، فدخلت  فيها ملع���ب 
ال���ى املقبرة مع مجموعة من 
التالميذ وأقمن���ا ملعبا لكرة 
القدم، اذكر ان بعض الشواهد 
موجودة ساوينا األرض وصار 
ملعب النجاح ونقيم املباريات 
الرسمية على امللعب القبلي، 
أو ما يس���مى بشبان الوطن، 
دائرة املعارف أقامت مدرجات 
امللع���ب وحصلنا  على ذلك 
عل���ى كأس للفريق اخلاص 
وكان الشيخ عبداهلل اجلابر 
والشيوخ وكبار الشخصيات 
يحضرون للملعب وملدة سنة 

وانتق���ل الى املثنى مع عقاب 
اخلطيب.

وأحم���د العثمان كان أول 
عام ناظرا للمدرسة بدال من 
سليمان العثمان املهم جنحت 

في التعليم منذ أول عام.

المدرسة األحمدية

ثم بعد ذلك انتقل ضيفنا 
الى املدرسة األحمدية ويقول 
عن ذلك: نقلت الى املدرس���ة 
األحمدية الواقعة على ساحل 
البحر بجانب الفرضة مقابل 
فريج س���عود خطوات بعيد 
عن املدرسة القبلية للبنني � 
املهم بداية تعييني مدرسا كنت 
س���اكنا في املنطقة الشرقية 
فكنت أذهب الى املدرسة مشيا 
صباحا ومساء شتاء وصيفا 
وملدة 6 أشهر، وكان بيتنا قرب 
مدرسة الصباح ومن الشرق 
الى سوق بن دعيج الى السوق 
الداخلي الى ساحل البحر حتى 
أصل الى األحمدية أو القبلية 
بع���د ذلك كن���ا مجموعة من 
املدرسني جالسني في جمعية 
املعلم���ني وكنا نش���تكي من 
املشي وعدم وجود مواصالت، 
أثناء اجللسة تقدمت باقتراح 

لزمالئي املوجودين.

االقتراح للزمالء

أثناء اجللسة قلت نشتري 
دراجات )ج���اري( فقالوا ما 
عندنا فلوس وكان الراتب 210 
روبي���ات فقلت لهم نأخذ من 
دائرة املعارف )سلف( وهذا 
ما فيه اي شيء شهر ونسدد 

للمعارف.
املهم اتفقنا وكتبنا رسالة 
بيدي وأخذت الرسالة وتوجهت 
بها الى املرحوم الشيخ عبداهلل 
اجلابر الصباح رئيس املعارف 
ويومئذ كان جالسا في احملكمة.. 
وأول ما شاهدني ناداني وبعد 
السالم أعطيته املكتوب وقلت 
له »نحن مجموعة مدرس���ني 
كويتيني نذهب الى املدرس���ة 
مشيا ونحن بحاجة الى دراجة 
لكل واحد منا، ونطلب سلفة 
من املع���ارف 100 روبية لكل 
مدرس« فقال »سلفة« فقلت 
»نعم وتخصمون 10 روبيات 
من كل مدرس شهريا« فالتفت 
ال���ى املدير املال���ي للمعارف 
وكان جالس���ا بجانبه السيد 
العدساني فتوجهت  سليمان 
اليه، وب���دوره كتب ال مانع 
ورجع���ت للزمالء وأخبرتهم 
وكل واح���د من���ا توجه الى 
صندوق املعارف وتسلم املبلغ 
100 روبية واشترينا دراجات 
من معرض املسقطي وكل يوم 
الى املدرسة بالدراجة  أذهب 
)اجل���اري( )اجلاري االس���م 

احمللي ألنها جتري(.
قص���رت املس���افة وذهب 
التعب وأقول: إن قبل الدراجة 
الش���تاء كنت منزعجا  وفي 
كثيرا بسبب األمطار والبرد 

الشديد.
امله���م ان الدراجة قصرت 
املسافة من البيت الى املدرسة 
األحمدية وأمضي���ت فيها 3 
سنوات وكنت مدرس تربية 
بدنية وتسلمت التدريب لفريق 
خاص وبذلت جهدا كبيرا مع 
الفريق اخلاص وكنت أوصي 
الطلبة بحلق شعورهم ولكن 
باملاكين���ة وليس باملوس إال 
ان اثنني م���ن الطلبة حضرا 
وقد حلقا شعورهما باملوس 
فأخذت فلني أبيض وحرقته 
ووضعته على رؤوسهما ليوم 
املدارس األخرى  العرض مع 
وحصلن���ا على كأس وملدة 3 
أعوام متتالية وتغلبت على 
أس���تاذي في املباركية وأذكر 
ان ناظ���ر األحمدية املرحوم 
صالح عبدامللك، والنش���اط 
الرياضي بأكمله كنت املسؤول 
عنه وحصل���ت على كؤوس 

ودروع.

مدرسة النجاح

بعد املدرسة األحمدية كانت 
محط���ة ضيفن���ا الثانية في 
»النجاح« وعن ذلك يقول: مت 
االنتهاء من بناء مدرسة النجاح 
وكانت قريبة من بيتنا وكان 
الناظر احمد اللباد منذ بداية 
العمل فيها ومن املدرسني محمد 
السداح وعبدالعزيز ومدرسني 
مصريني وفلسطينيني وكذلك 
كنت مدرس التربية البدنية، 
اذكر هنا عندما كنت مدرسا 
ف���ي األحمدي���ة تفوقت على 

واملمثل عبداحلسني عبدالرضا كان من تالميذي في »روضة البنني املستقلة«

في املباركية كان مدرس 
الرسم املصري يهتم برسوماتي 

ويأخذ اللوحة ويعلقها 
في ليوان املدرسة

كنت أذهب إلى املدرسة األحمدية 
من املنطقة الشرقية مشيًا 

على قدمي صباحًا ومساًء 
في الشتاء والصيف ملدة 6 أشهر

من الذاكرة

االخوة واألخوات في التعليم واللعمل

يتذكر املربي محمد علي بعض اللقطات ويقارن بني 
املاضي واحلاضر قائال:

أقول ان بعض كبار السن يقولون ان األول احلياة زينة 
أقول هل احلياة كما تصفونها أم اليوم احلياة بتطور 

وتقدم.. احلمد هلل نحن نعيش بنعمة وخير وفير وراحة 
وكل شيء عندنا ونحن مرتاحني.. أنا بودي ان اعمل 

فيلم عن املياه في الكويت قدميا بعدما تصل سفن نقل 
املياه يخرج احلمارة وتخرج النساء كل واحدة حتمل 

على رأسها قوطي والكنادرة يحملون على أكتافهم 
القواطي لنقل املياه.. كل من يحمل قوطيه على رأسه.

خالي حسن عنده هوايات مثال في احدى السنوات عمل 
طائرة في داخل البيت لها جناحان وعمل لها )رجاب( 

لكي تتحرك، ولكن لم يستطع اخراجها من البيت.
واستعان بقطع من الدراجات يفككها ويأخذ قطعها 

واذكر انه فتح له محال لتصليح السيارات في ساحة 
الصفاة بجوار محالت يحيى زكريا قدميا، وكان خالي 

يصلح الصدمات )الدعمات( وآخر من أقربائه يصلح 
السبرنكات حدادة، واحلداد كان آخر النهار يغسل يديه 

بالبنزين فاشتعلت النيران ومات الرجل وخالي تأثر 
وأغلق احملل.

عن مسار اخوته وأخواته في التعليم والعمل يقول 
ضيفنا:

وأخي صادق بعدما أنهى تعليمه باملعلمني بعد سنوات 
من تعييني أيضا عني مدرسا وتخصص تربية فنية 

وسافر الى أميركا بعثة دراسية وصار مهندس تصميم 
داخلي.

ويوسف أرسل الى اخلارج وعني في اخلطوط اجلوية 
الكويتية، واخواني بعضهم مدرسات.

في سنة الهدامة 
مت نقل املتضررين 

من تهدم البيوت 
إلى املدارس 

وكنت مشرفًا على 
األهالي في مدرسة 

النجاح


