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رغمزيادةعددها..الكلياتاالهليةترفعاجورهامعبدءالعامالدرا�سي
ازدادت �أعداد اجلامعات
والكليات العلمية الأهلية يف
الآونة الأخرية وب�شكل يدعو
اىل االرتياح ،يقابلها زيادة
ملحوظة يف �أجور الدرا�سة لتلك
اجلامعات ،مما ي�شكل عدم ارتياح
لذوي الطلبة بالدرجة الأوىل
والطلبة �أنف�سهم بالدرجة
الثانية ..وتلك الزيادة تخت�ص
بها اجلامعات العلمية ،وخا�صة
املجموعة الطبية التي ت�شمل
(طب الأ�سنان ،ال�صيدلة،
التحليالت املر�ضية) ..وعند
ال�س�ؤال عن مربرات تلك الزيادة
كان الرد من �إدارات تلك اجلامعات
والكليات انهم ي�ستقطبون خرية
الأ�ساتذة الذين تكون �أجور
حما�ضراتهم مرتفعة او حتى
رواتبهم التي تعتمد على الكفاءة
واخلربة واالخت�صا�ص ،كما ان
�إيجار املباين اخلا�صة بهم هي
الأخرى غالية.

بغداد� /سها ال�شيخلي
ت�صوير /مهدي اخلالدي
�شكت رب ��اب قائل ��ة� :أج ��ور الدرا�سة ترهق
كاهل والدي وهي (خم�سة ماليني دينار)..
وانا يف ح�ي�رة فبعد ان جنحت اىل املرحلة
الثاني ��ة �أفكر جديا يف ترك الدرا�سة الأهلية
واالنخ ��راط يف التعلي ��م احلكوم ��ي ولكني
�أت�س ��اءل ه ��ل م ��ن املعق ��ول ان ا�ستب ��دل
كلي ��ة العل ��وم الت ��ي يحددها مع ��ديل بكلية
ال�صيدل ��ة؟ فيما قال الطال ��ب احمد (املرحلة
الثانية ق�سم طب الأ�سنان) ال �أريد ان �أرهق
والدتي الأرملة ب�أن ت�ستدين �أجور الدرا�سة
البالغ ��ة  800و 7مليون دينار ،اما فاتن فقد
اعرت�ضت عل ��ى الأجور التي تدفعها لإحدى
الكلي ��ات الأهلية (ق�سم ال�صيدل ��ة) والبالغة
 5مالي�ي�ن دينار ..وكذلك ح ��ال اغلب الطلبة
الذين يعانون من ارتفاع �أجور الدرا�سة يف
اجلامعات والكليات الأهلية ما جعلنا نزور
بع�ض الكليات وخا�صة العلمية منها لكونها
تطالب املنت�سبني م ��ن الطلبة ب�أجور عالية،
لنق ��ف على الأ�سباب واملربرات التي ذكرتها
�إدارات تلك الكليات واجلامعات حول زيادة
الأجور.
كلية الريموك الأهلية
التقين ��ا معاون عمي ��د الكلي ��ة الدكتور عماد
عي ��ال مط ��ر وال ��ذي حدثن ��ا ع ��ن الأق�س ��ام
العلمي ��ة والأق�س ��اط الدرا�سي ��ة للكلية التي
ت�أ�س�ست عام  2006فقال:
 لدين ��ا ثالثة �أق�سام ه ��ي املجموعة الطبيةوالت ��ي ت�شم ��ل (ط ��ب الأ�سن ��ان ،ال�صيدل ��ة،
ق�س ��م التحليالت املر�ضي ��ة) و�شروط املعدل

والأجور هي كالآتي:
 ق�س ��م ط ��ب الأ�سنان :يقبل في ��ه الطلبة منخريجي الدرا�سة الإعدادية – الفرع العلمي
فقط ومدة الدرا�سة ( )5خم�س �سنوات ولغة
التدري�س االنكليزية ،الأجور الدرا�سية لهذا
الع ��ام  815000و 7ملي ��ون دين ��ار ،احل ��د
الأدن ��ى للمع ��دل القتن ��اء ا�ستم ��ارة التقدمي
 ،%85ويخ�ضع الطالب للمناف�سة مع ذلك.
ق�س ��م ال�صيدل ��ة :يقب ��ل الطلب ��ة خريج ��و
الدرا�س ��ة الإعدادية – الف ��رع العلمي فقط،
وم ��دة الدرا�سة (� )5سن ��وات ولغة الدرا�سة
االنكليزي ��ة ،ام ��ا الأج ��ور فه ��ي له ��ذا العام
 5.650.000ملي ��ون دين ��ار ،واحلد الأدنى
للمع ��دل القتن ��اء ا�ستم ��ارة التق ��دمي ،%80
ويخ�ضع بعدها الطالب اىل املناف�سة.
ق�س ��م التحلي�ل�ات املر�ضي ��ة :يقب ��ل الطلب ��ة
من خريج ��ي الدرا�س ��ة الإعدادي ��ة – الفرع
العلم ��ي  ..كم ��ا يقب ��ل الطلب ��ة م ��ن خريجي
املعاهد يف اخت�صا�ص التحليالت املر�ضية،
مدة الدرا�س ��ة (� )4سنوات ولغ ��ة التدري�س
االنكليزي ��ة ،الأج ��ور الدرا�سي ��ة له ��ذا العام
 1.565.000ملي ��ون دين ��ار ،واحلد الأدنى
للمع ��دل القتن ��اء ا�ستم ��ارة القب ��ول %60
ويخ�ضع الطالب بعدها للمناف�سة.
وي�شري الدكتور مطر اىل ان املالك التدري�سي
ي�ضم حما�ضرين من ذوي اخلربة والكفاءة،
فف ��ي كل ق�س ��م احل ��د الأدنى في ��ه � 4أ�ساتذة
م ��ن حملة الدكت ��وراه و 3من حمل ��ة �شهادة
املاج�ست�ي�ر ،وعل ��ى املالك الدائ ��م لدينا يف

ق�س ��م التحلي�ل�ات املر�ضي ��ة � 7أ�ساتذة ،ويف
ق�سم ال�صيدلة � 9أ�ساتذة ،ويف طب الأ�سنان
� 8أ�ساتذة ،يتقا�ض ��ى الأ�ستاذ احلا�صل على
�شهادة الدكتوراه  2مليون دينار واحلا�صل
عل ��ى �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر 350و 1ملي ��ون
دين ��ار ،كم ��ا ان �أجور املحا�ض ��رات ترتاوح
بني  800 -600ال ��ف دينار مع خم�ص�صات
نقل ومعي�شة .
ويو�ضح الدكت ��ور مط ��ر ان الكلية خا�ضعة
لإ�ش ��راف وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي ،وعن عدد الطلب ��ة يف كل ق�سم من
الأق�س ��ام الثالث ��ة الت ��ي ت�ضمه ��ا الكلية قال
الدكتور مطر:
ق�سم ال�صيدلة ي�ضم  458طالبا
ق�سم التحليالت املر�ضية ي�ضم  206طالب
ق�سم طب الأ�سنان وي�ضم  344طالبا
واغلب الطلب ��ة هم من العن�ص ��ر الن�سوي..
كما ان الغالبية من الطلبة هم من املحافظات
يقيم ��ون يف �أق�سام داخلية عبارة عن بيوت
قريب ��ة م ��ن مبن ��ى الكلي ��ة مت �إعداده ��ا لهذا
الغر�ض.
كلية بغداد لل�صيدلة
ت�أ�س�س ��ت الكلية ع ��ام  2000من قب ��ل نقابة
�صيادل ��ة الع ��راق ،وه ��ي م�ؤ�س�س ��ة علمي ��ة
خا�ص ��ة ذات نفع عام ولها �شخ�صية معنوية
وا�ستق�ل�ال م ��ايل و�إداري وتتمت ��ع بجميع
احلق ��وق واالمتي ��ازات املن�صو� ��ص عليه ��ا
يف القانون اخلا� ��ص باجلامعات والكليات
الأهلية.

يحدثن ��ا عميد الكلي ��ة الدكتور عب ��د املطلب
عبد الغني قائ ًال:
 ته ��دف الكلية م ��ن خالل فروعه ��ا العلميةومراكزه ��ا البحثي ��ة والتعليمي ��ة اىل
�إع ��داد ك ��وادر �صيدالني ��ة متمي ��زة ملم ��ة
بكاف ��ة املج ��االت ال�صيدلي ��ة ،وم�ؤك ��دة على
االجتاهات احلديث ��ة يف ال�صناعة الدوائية
وال�صيدل ��ة ال�سريري ��ة و�ص ��وال اىل رف ��د
املجتم ��ع به ��ذه الك ��وادر ،ولتك ��ون معين ��ا
لكليات ال�صيدل ��ة الأخرى وحتقيقا للنه�ضة
العلمية ال�صناعية.
متن ��ح الكلي ��ة البكالوريو� ��س يف ال�صيدل ��ة
وت�ض ��م ثالث ��ة ف ��روع علمي ��ة ه ��ي ف ��رع
ال�صيدالني ��ات وفرع العالج ��ات وال�صيدلة
ال�سريري ��ة وف ��رع الكيمي ��اء ال�صيدالني ��ة
والعقاق�ي�ر ،وت�ض ��م الكلية قاع ��ات درا�سية
عدده ��ا  9وخمت�ب�رات حديث ��ة عدده ��ا 13
خمترب ًا ،م ��دة الدرا�سة يف الكلية � 5سنوات
ومينح املتخ ��رج منها �شهادة البكالوريو�س
يف عل ��وم ال�صيدل ��ة ومت تخري ��ج خم� ��س
دورات حت ��ى الآن وع ��دد الطلب ��ة الكلي هو
 600طالب ل ��كل املراحل ،تخ�ضع ال�شهادات
والدرج ��ات العلمي ��ة الت ��ي متنحه ��ا الكلية
لقواعد تقييم ال�شهادات والدرجات العلمية
يف وزارة التعلي ��م العايل والبحث العلمي،
تتب ��ع الكلي ��ة التقومي اجلامع ��ي املعتمد يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي علما
ب ��ان النظ ��ام الف�صلي هو النظ ��ام الدرا�سي
املعتم ��د يف الكلية ،تقبل الكلية ما ال يقل عن

مئ ��ة طالب �سنويا وح�سب ق ��رارات جمل�س
الكلية فان املعدل املطلوب هو  %85فما فوق
م ��ع التناف� ��س ،وهن ��اك �إ�ضاف ��ة  %10لأبناء
الطلب ��ة و�أبن ��اء �أ�ساتذة اجلامع ��ة ،من اجل
�إيجاد ر�صيد دائم للكلية ونتيجة للتعديالت
الت ��ي ح�صلت عل ��ى روات ��ب الأ�سات ��ذة فان
الأجور الدرا�سية هي كالآتي:
  5ماليني دينار لل�صف الأول لل�صف ��وف الأخ ��رى الأج ��ور  4مالي�ي�ندين ��ار ،له ��ذا الع ��ام الأج ��ور ه ��ي 4.250
مالي�ي�ن دين ��ار ،وتك ��ون �أج ��ور الدرا�س ��ة
للطلب ��ة غ�ي�ر العراقي�ي�ن ( )6الآف دوالر،
وت�ض ��اف اىل الأج ��ور  250ال ��ف دين ��ار
ت�أمين ��ات ،روات ��ب الأ�سات ��ذة ال تق ��ل عن 3
مالي�ي�ن دينار ون�ستقط ��ب �أح�سن العنا�صر
العاملة يف جم ��ال ال�صيدلة وهناك �شروط
للقبول منها:
 ان ال يك ��ون املتق ��دم ق ��د رق ��ن قي ��ده م ��ن�أي ��ة مرحل ��ة و�أي موق ��ع درا�س ��ي للدرا�س ��ة
اجلامعية.
 ان ال يكون املتق ��دم حمكوما عليه بجنايةاو جنحة خملة بال�شرف
 ان يجتاز املقبول الفح�ص الطبي واللياقةالبدنية واملقابلة
 ان ال يكون املتقدم من املمتحنني خارجيا �سعر ا�ستمارة التقدمي  50الف دينار اقتن ��اء اال�ستمارة مل ��زم للتقدمي والقبولواقتنا�ؤه ��ا ال يعني قبول الطالب يف الكلية
اال بعد �إجراء املفا�ضلة وح�سب الدرجات .

ويوا�ص ��ل الدكت ��ور عب ��د الغن ��ي حديث ��ه
بالق ��ول :لدين ��ا اطروحت ��ان م�شرتكتان مع
كلي ��ة ال�صيدلة التابع ��ة جلامعة بغداد حول
النباتات الطبي ��ة وتوجهنا الآن اىل نباتات
البيئ ��ة ومنها نباتات االه ��وار ،ومت اختيار
نب ��ات (الربب�ي�ن ال�ب�ري) وه ��و ث ��اين نبات
م�صن ��ف يف ال�صناع ��ة الدوائي ��ة وهو مفيد
لعالجات عديدة منها الروماتيزم ،كما لدينا
تعاون مع �أ�صحاب امل�صانع الأهلية لإجراء
الفحو�ص ��ات الدوائية ،ولدينا ات�صاالت مع
منظمة ال�صح ��ة العاملية واحت ��اد ال�صيادلة
العاملي.
التعليم ال�صيديل يف العراق مب�ستوى جيد
ذلك الن احلكوم ��ات ال�سابقة ومنها حكومة
احلك ��م امللكي قد �أقرت �أه ��م �أمرين يخ�صان
املواط ��ن وهم ��ا جماني ��ة كل م ��ن التعلي ��م
وال�صحة.
كلية املن�صور الأهلية
ق�صدن ��ا كلي ��ة املن�ص ��ور الأهلي ��ة التي ت�ضم
ع ��دة �أق�سام علمية منه ��ا (هند�سة ات�صاالت،
العلوم التجارية ،القان ��ون� ،إدارة االعمال)
وق ��د علمنا م ��ن طلبة تلك الكلي ��ة ان الأجور
ترتاوح ب�ي�ن  1.50مليون دينار و 3ماليني
دين ��ار ،كم ��ا �أب ��دى بع� ��ض الطلب ��ة يف هذه
اجلامعة ا�ستياءهم من الزيادات التي تطر�أ
على الأج ��ور كل عام وع ��دم ثبوتها كما هو
حا�ص ��ل مع بقي ��ة الكليات العلمي ��ة الأهلية،
والأ�سب ��اب والتربي ��رات عدي ��دة ت�سوقه ��ا
تلك الإدارة ،وعند زيارتن ��ا الكلية املذكورة

اجور باه�ضة يف الكليات االهلية

اخربنا �ضابط امن الكلية ان العميد م�سافر
خارج العراق وكذلك املعاون ،ومدير الإدارة
غري م�سموح له با�ستقبالنا او احلديث معنا
وكذلك بقية �أ�سات ��ذة اجلامعة ،وعندما قلنا
له هذا يعن ��ي اننا �سوف لن نع ��اود الزيارة
�أجابن ��ا ه ��ذا ما نري ��ده بال�ضب ��ط !..فرتكنا
مقر مبنى اجلامعة املذك ��ورة بعد ان ت�أكدنا
م ��ن حديث �ضاب ��ط االم ��ن ان زيارتنا (غري
مرغوب بها).
قان��ون اجلامع��ات والكلي��ات
الأهلية
و�أ�شارت الدكت ��ورة �سهام ال�شجريي مديرة
�إعالم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اىل ان قان ��ون اجلامع ��ات والكليات الأهلية
رق ��م  13ل�سن ��ة  1996وتعديالته الأول رقم
 57ل�سن ��ة  2003قد ح ��دد الأجور الواجب
ا�ستيفا�ؤها من الطلبة وهناك فقرة تقول:
 للجامعات الأهلية القدرة املالية على تهيئةم�ستلزم ��ات اجلامع ��ة او الكلي ��ة وال�صرف
عليها وعدم جواز �إجراء �أي اتفاق مع الغري
يك ��ون من �ش�أنه �أيلولة �أية �أرباح ناجمة عن
ه ��ذا الت�أ�سي�س اىل غريها ،وهناك جلنة يف
الوزارة تتابع حتديد الأجور وعدم ال�سماح
بتجاوزها ،كم ��ا ان هناك فقرة ت�شري اىل ما
يلي:
 امل�صادق ��ة على مقادير الأج ��ور الدرا�سيةال�سنوي ��ة املقرتحة من اجلامع ��ة او الكلية،
(الفق ��رة رابع� � ًا الف�ص ��ل الثال ��ث /جمل� ��س
التعليم العايل الأهلي).

ذك����������ري����������ات ال�����ب�����ن�����ط�����ل�����ون ال����ق���������ص��ي�ر

�ص��ور �شم�سي��ة لبع���ض الأدب��اء والفنان�ين يف يومه��م الأول يف الدرا�س��ة االبتدائي��ة
ذكريات اليوم الأول يف الدرا�سة االبتدائية
مازالت تعلق يف الأذهان بالرغم من مرور
�سنني طوال على مغادرة هذا اليوم اجلميل
املخيف لدى الكثري من الأطفال ،فلهذا
اليوم خ�صو�صية كبرية ملا له من ت�أثري
كبري على حياة الطفل بتغيري نظامه الذي
اعتاد عليه منذ خم�س �سنوات وانتقاله من
اللهو واللعب اىل االنتظام بدوام يبد�أ من
ال�صباح وينتهي يف الظهرية.
الأدباء والفنانون كانوا يف يوم ما �أطفا ً
ال!

وائل نعمة
ذكريات اليوم الأول
تلك الطفولة البعي ��دة انزوت مع تقدم
العم ��ر وزح ��ف ال�سن ��وات؛ وحينم ��ا
يك�ب�ر الأطفال تبقى �صورهم ماثلة يف
الذاك ��رة ،وال �شك �أن الي ��وم الدرا�سي
الأول ه ��و الي ��وم احلا�س ��م يف �إ�ضفاء
مل�س ��ة خا�ص ��ة على حت ��ول مفاجئ يف
امل ��زاج اليوم ��ي للطف ��ل وه ��و يخطو
اخلط ��وة الأوىل نح ��و حي ��اة العل ��م
والتعليم ..
ت ��رى م ��اذا بق ��ي يف ذاك ��رة الأدب ��اء
والفنانني من يومهم الدرا�سي الأول؟
�صورة �شم�سية �أوىل
الأ�ست ��اذ فا�ض ��ل ثامر رئي� ��س االحتاد
العام لكتاب و�أدباء العراق حتدث عن
خ�صو�صي ��ات هذا الي ��وم وكيف كانت
مالحم ��ه «كان ذلك يف ي ��وم جميل من
�أيام �أيلول ع ��ام  ،1945عندما نه�ضت
مبك ��را و�أن ��ا �أتله ��ف لك ��ي اب ��د�أ يومي
الأول يف ال�ص ��ف الأول االبتدائ ��ي،
كانت الأ�سرة بكاملها منهمكة طيلة �أيام
�إعدادي للمدر�سة .كان قد ا�صطحبني
�أب ��ي قبل �أي ��ام اىل املدر�س ��ة لت�سجيل
ا�سم ��ي بع ��د ان التق ��ط يل �ص ��ورة
�شم�سية  ،كما بذلت والدتي جمهودات
كب�ي�رة لتهيئة املالب� ��س الالئقة لطالب
اليوم الأول يف الدرا�سة االبتدائية .
مل �أكن الوحيد الذي يذهب اىل املدر�سة

ذل ��ك ال�صباح ،فق ��د كان ع ��دد كبري من
اق ��راين ي�شاركوين تل ��ك الفرحة منهم
ال�صديق قا�سم عل ��ي الذي �أ�صبح فيما
بع ��د م�شرفا تربوي ��ا وال�صدي ��ق �أكرم
�صادق الذي �أ�صبح طبيبا اخت�صا�صيا
بالعيون ،وبهجت عبد الواحد الباحث
اللغ ��وي والإذاعي املعروف ،وغريهم
م ��ن الأ�صدق ��اء  ،كنا �آن ��ذاك ن�سكن يف
منطقة البتاويني ،وكنا نطلق ت�سميات
خا�ص ��ة على �أزقتن ��ا ذات نكهة �شعبية،
فزقاقن ��ا هو (عك ��د الغوي�ش ��ات) وهو
ا�س ��م �إح ��دى العوائ ��ل القدمي ��ة الت ��ي
�سكن ��ت ال�ش ��ارع ،ل ��ذا فق ��د �سرن ��ا يف
موكب �أ�شبه باملهرجان ونحن نخرتق
ال�شارع الرئي�سي امل�ؤدي اىل مدر�ستنا
اجلديدة مدر�سة البتاويني االبتدائية،
حي ��ث مررن ��ا بع ��دد م ��ن الأزق ��ة التي
يخ ��رج منها املزيد من التالميذ اجلدد،
ومررنا بالكني�س اليهودي ،الن املنطقة
�آنذاك كان ��ت ت�ضم خليطا من امل�سلمني
وامل�سيحيني واليه ��ود ،ثم و�صلنا اىل
�سوق اخل�ض ��روات واللحوم امل�شهور
وكان يحتل ركن �سوق ( مقهى را�شد)،
ث ��م مررنا مبحل حممد ال ��رواف الذي
كان ي ��روف املالب� ��س ،واملك ��وي عب ��د
الواح ��د ،والبق ��ال عبد الأم�ي�ر ،وفرن
ال�صم ��ون ،كن ��ا ن�شعر بالزه ��و ونحن
نتلق ��ى التربيكات والنظرات امل�شجعة
م ��ن �أبناء املحل ��ة لكن ه ��ذا الإح�سا�س
�سرع ��ان م ��ا حت ��ول اىل رهب ��ة ونحن
نرتق ��ي ال�س�ل�امل الأوىل الت ��ي تقودنا

اىل املدخل.
كان يق ��ف يف البواب ��ة مدي ��ر املدر�سة
الأ�ست ��اذ �صادق الفت ��ال بقامته العالية
وع ��دد م ��ن املعلم�ي�ن الذي ��ن كان ��وا
يرحب ��ون بالقادم�ي�ن ،وه ��و م ��ا خفف
لدينا الإح�سا�س باخلوف.
�سرن ��ا داخ ��ل الأروق ��ة العالي ��ة وطلب
من ��ا االنتظ ��ار يف ال�ساح ��ة بانتظ ��ار
�صاف ��رة اال�صطف ��اف ال�صباح ��ي  .كنا
مث ��ل املذهول�ي�ن ونح ��ن نتطل ��ع اىل
بع�ضن ��ا البع�ض ونتعج ��ب من الهدوء
ال ��ذي يتحلى به التالمي ��ذ يف املراحل
الأخ ��رى القدام ��ى ،لك ��ن اللحظ ��ة
الفا�صلة كانت �صاف ��رة معلم الريا�ضة
ب�صافرت ��ه يف مقدم ��ة التالميذ وطلب
م ��ن تالم ��ذة ال�ص ��ف الأول الوق ��وف
يف م ��كان خا�ص به ��م فرتاك�ضنا ن�أخذ
مواقعنا ونحن نحمل حقائبنا الثقيلة،
نح ��اول ا�ستع ��ادة رباط ��ة ج�أ�شنا  ،ثم
حتركنا يف طابور نحو �صفنا اجلديد
حي ��ث توزعنا عل ��ى املقاع ��د وتطلعنا
اىل ال�سب ��ورة ال�س ��وداء الت ��ي �أمامنا،
وفج� ��أة دق الباب ودخ ��ل معلم ال�صف
قائ ًال (قي ��ام) فنه�ضنا بوجل ،ثم تطلع
الينا بتفر�س وقال لنا :جلو�س.
جل�سن ��ا ونح ��ن نتح�س� ��س مقاعدن ��ا
ال�صلب ��ة ونتطل ��ع اىل وج ��ه معلمن ��ا
اجلدي ��د ال ��ذي بادرنا بالق ��ول� :أرحب
بك ��م يف الي ��وم االول م ��ن دوامكم يف
ال�ص ��ف الأول و�أمتن ��ى ان تنجح ��وا
جميعا يف نهاية العام ،لكنكم يجب ان

عواطف ال�سلمان

جتتهدوا وتعملوا بن�شاط ،واالهم من
كل ه ��ذا ان تت�صرفوا ب�أدب ولياقة .ثم
ام�س ��ك (بالطبا�شري) وكت ��ب يف �أعلى
ال�سبورة كلم ��ات مل نفهمه ��ا لكنها كما
علمن ��ا الحقا ت�ش�ي�ر اىل تاري ��خ اليوم
وا�سم الدر�س (الق ��راءة) ،ثم طلب منا
ان نفت ��ح كتاب الق ��راءة �صفح ��ة (دار
دور) وهك ��ذا ب ��د�أ الي ��وم الأول م ��ن
حياتي املدر�سية».
�صورة �شم�سية ثانية
بكلمات جميلة و�شفاف ��ة تذكر الأ�ستاذ
الكب�ي�ر حمي ��د املخت ��ار �أول ي ��وم يف
الدرا�سة االبتدائية حيث قال :يف �أول
ي ��وم يل من �أي ��ام الدرا�س ��ة االبتدائية
كن ��ت خائفا جدا بحي ��ث انني امتنعت
عن تناول الطعام ،حتى والدتي جاءت
ومعه ��ا خبز وخيار وق ��د ا�ست�أذنت من
املعل ��م حت ��ى ا�ستطي ��ع �أكل �ش ��يء من
الطع ��ام ،ف�أخذه املعل ��م وجاءين وهو
يقول مل ��اذا ال ت� ��أكل؟ هل �أن ��ت خائف؟
كن ��ت اعتقد ان املعلم �شيء فوق الب�شر
وه ��و مرع ��ب وخميف ،كن ��ت ارجتف
من ��ه و�أبك ��ي ،لك ��ن ومب ��رور الوق ��ت
�أخ ��ذت اعتاد على احلي ��اة يف املدر�سة
حينم ��ا عق ��دت زم ��االت و�صداق ��ات
واكت�شف ��ت ان املعلم هو �أب ثان يحنو
علينا ويحبنا ويعلمنا ،وكان املعلمون
يف وقتنا �أي ��ام االبتدائية واملتو�سطة
وحت ��ى الإعدادي ��ة ق ��دوة حقيقي ��ة
وكان ��وا �شموعا تنري ظلم ��ات الأنف�س
قبل ظلمات ال�سماء ،ام ��ا اليوم فالأمر

حميد املختار

�أختلف كثريا وما عاد الطالب يخافون
او يهاب ��ون وال حت ��ى يحرتمون ،كنت
يف ال�ساب ��ق اذا ر�أي ��ت �أ�ست ��اذي �أتردد
كثريا قبل ان �ألقي عليه التحية و�صار
الط�ل�اب الي ��وم مي�سك ��ون �أ�ستاذه ��م
وي�شبعون ��ه �ضرب ��ا مربح ��ا ،اعتقد قد
تغ�ي�رت �أ�شي ��اء كث�ي�رة وما ع ��اد الأمر
ي�شبه ال�سابق� ،أمتن ��ى اليوم ان يعود
الط�ل�اب لالح�ت�رام والتقدي ��ر القدمي،
وباملنا�سب ��ة حفي ��دي ح�ي�ن �سجلن ��اه
باملدر�س ��ة ،متلكه ره ��اب الدرا�سة مما
ذكرين بطفولتي القدمية وا�ستب�شرت
خ�ي�را ب�أجي ��ال الأحف ��اد اجل ��دد الذين
رمب ��ا �سيعي ��دون احرتام املعل ��م الذي
كان ومازال ي�شبه الر�سول.
�صورة �شم�سية ثالثة
الفنان ��ة العراقي ��ة عواط ��ف ال�سلم ��ان
ذهب ��ت بذاكرته ��ا اىل الي ��وم الأول
ال ��ذي ان�ضمت في ��ه اىل رك ��ب العملية
التعليمي ��ة حيث �سردت بالقول «اليوم
الأول ل ��ه خ�صو�صي ��ة وتفا�صي ��ل ل ��ن
تن�سى �أبدا،بعد تلك ال�سنوات الطويلة
التي مرت و�أ�ضحت طيفا بعيدا ،ا�شعر
الآن بالف ��رح والرهب ��ة م ��ن ذلك اليوم
الأول لتلك الفت ��اة ال�صغرية بجدائلها
الطويلة ،و�سمرتها الب�صرية ،وخجلها
وتلعثمه ��ا وهي حتم ��ل احلقيبة للمرة
الأوىل وتذهب برفقة الأب املعلم الأول
لكي تدخل ذلك الب ��اب وتلتقي بفتيات
وفتي ��ة و�أ�ساتذة النها كان ��ت مبدر�سة
خمتلطة ،كان الكادر التدري�سي رجاال

فقط ،حتى انتهى ذلك اليوم ومر عليها
دون ان ت�شعر فعادت اىل البيت برفقة
الأب �أي�ض� � ًا حممل ��ة بحكاي ��ات كث�ي�رة
فيه ��ا البع� ��ض م ��ن املبالغ ��ات عن عامل
كان جمهوال و�أ�صبح معلوم ًا».
جيل ��ي كان يختل ��ف ع ��ن الأجي ��ال
الأخرى والأجي ��ال اجلديدة كنا اقرب
اىل املدر�س ��ة ب�سب ��ب ح ��ث وت�شجي ��ع
من البيت ،بينم ��ا الأجيال اجلديدة قد
تكون بعي ��دة ب�سبب ظ ��روف احلياة،
�أوالدي مل تنتبه ��م رهبة املدر�سة الين
كن ��ت �أوفر لهم جوا م�شابه ��ا للمدر�سة
بجل ��ب (�سب ��ورة) وجعله ��م يعتادون
على الكتاب ��ة (بالطب�شور) حتى نكون
اكرث قربا من اجلو الدرا�سي ،كما كنت
اقر�أ لهم دوما واعدهم لهذا اليوم.
�صورة �شم�سية رابعة
رمب ��ا يكون يحي ��ى علوان ح�ي�ن دخل
اول ي ��وم املدر�س ��ة مل يكن ي ��درك ب�أنه
�سيك ��ون من اك�ث�ر الريا�ضي�ي�ن �شهرة
يف الع ��راق ،الكاب�ت�ن يحي ��ى عل ��وان
م ��درب نادي بغ ��داد (الأمان ��ة) والعب
املنتخ ��ب الوطن ��ي ون ��ادي الطلب ��ة
ال�ساب ��ق كان له ح ��ادث طريف يف �أول
ي ��وم له يف االبتدائي ��ة حدثنا عنه «كل
طف ��ل كان ينتظ ��ر ه ��ذا الي ��وم بف ��ارغ
ال�ص�ب�ر مب�شاع ��ر خليطة م ��ن اخلوف
والف�ض ��ول ل�س�ب�ر غ ��ور ه ��ذا الع ��امل
الكب�ي�ر ،وكانت هذه �إح ��دى �أمنياتي،
كن ��ت ا�سك ��ن ومن ��ذ نعوم ��ة �أظف ��اري
يف منطق ��ة كرادة م ��رمي (ال�صاحلية)
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ولك ��ن قب ��ل ان ادخ ��ل يف الدرا�س ��ة
االبتدائي ��ة انتقلنا اىل منطق ��ة البياع
وكان االخت�ل�اف وا�ضح ��ا م ��ن حي ��ث
الو�ض ��ع االجتماع ��ي ل ��كال املنطقتني،
فف ��ي ال�سابق كنا ن�سك ��ن منطقة راقية
�ساكنوها م ��ن الأثرياء وحتى كان من
�ساكنيه ��ا الأجانب ،بينم ��ا انتقلنا اىل
منطقة �شعبية خمتلفة متاما عن ما كان
يف منطق ��ة الكرادة ،لذلك عندما ذهبت
ب�صحب ��ة التالمي ��ذ الكب ��ار املجاورين
لبيتن ��ا اىل مدر�س ��ة (العروب ��ة) يف
منت�ص ��ف ال�ستينيات ،حي ��ث كان �أول
ي ��وم درا�س ��ي يل ،تفاج�أت ب� ��أن جميع
التالمي ��ذ املتوجه�ي�ن اىل املدر�س ��ة
ينظ ��رون يل ب�ش ��يء م ��ن اال�ستغراب
وال�سخري ��ة ،ومل اكت�ش ��ف ه ��ذا حت ��ى
وطئ ��ت ار� ��ض املدر�س ��ة فعرف ��ت اين
الوحي ��د الذي يلب� ��س بنطلونا ق�صريا
(�ش ��ورت) ،وكان ه ��ذا اللب� ��س يالق ��ي
غراب ��ة يف ه ��ذه املنطق ��ة ال�شعبية ومل
يعتادوا عليه.
مل �أحترك يف ذلك اليوم من مكاين على
مقعد الدرا�سة اال ان اذهب اىل الإدارة
فق ��ط لكي اجل�س هناك ،ومل �أ�صل اىل
باح ��ة املدر�س ��ة الن اجلمي ��ع ينظر يل
بغراب ��ة ،حت ��ى اين كن ��ت اجل� ��س يف
�آخ ��ر الف�ص ��ل ولك ��ن املعلم طل ��ب مني
ان اجل� ��س يف املقدم ��ة ،الن ��ه �ض ��اق
ذرع ��ا بالتف ��ات التالمي ��ذ �إ ٌ
يل بني حني
و�آخر حتى ينظ ��روا ما ارتدي تاركني
(ال�سبورة) وكالم املعلم خلفهم.

بع ��د ذل ��ك رجع ��ت اىل البي ��ت وقل ��ت
ل ��ن ارتدي هذا البنطل ��ون مرة �أخرى
بع ��د م ��ا لقي ��ت م ��ن �سخري ��ة وانتق ��اد
،وفعال مل الب�سه بعد ذلك حتى تذكرته
حينما ارتديت مالب� ��س فريق الطلبة،
و�أ�صبح ��ت ذك ��رى الي ��وم الأول يف
الدرا�س ��ة عالقة بذهن ��ي فكلما ارتديت
املالب�س اخلا�صة بك ��رة القدم تب�سمت
وتذكرت ذلك اليوم.بعد ذلك ا�ستطعت
ان �أجت ��اوز اخلج ��ل م ��ن و�ضع ��ي يف
املدر�س ��ة وانخرط ��ت يف الريا�ض ��ة
وح�صل ��ت عل ��ى الكثري م ��ن البطوالت
والك�ؤو� ��س وكن ��ت بارع ��ا يف معظ ��م
الألع ��اب منه ��ا اجلمنا�ست ��ك وال�ساحة
واملي ��دان وكنت بط�ل�ا فيهم ��ا� ،إ�ضافة
اىل كرة القدم.
كانت �أختي (�أمل علوان) �أكرث �شخ�صية
ق ��د قربتني م ��ن الدرا�س ��ة و�شجعتني
عل ��ى اال�ستم ��رار بها ،وكان ��ت متفوقة
جدا �ش�أنه ��ا �ش�أن �أخوتي البقية ،وهذا
يذك ��رين بت�شجيع ��ي لول ��دي احم ��د
ويا�س ��ر على الدرا�سة وم�ؤازرتهما يف
�أول يوم لهما يف االبتدائية ،والحظت
على يا�س ��ر يف حينها ب�أنه جريء جدا
وه ��ذا عك�س ما �أن ��ا عليه ف�أن ��ا ما �أزال
خج ��وال حي ��ث كان يا�س ��ر يق ��ف �أم ��ام
اجلمي ��ع يف املدر�س ��ة ويق ��ر�أ الن�شي ��د
وه ��و غري م ��درك ب� ��أن كل الن�شيد غري
مفه ��وم الن الكلم ��ات كلها خط� ��أ ولكن
رغم ه ��ذا ال ي�شعر باخلج ��ل وال يرتك
املكان حتى ي�سمع الت�صفيق.

