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أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

الرائدة  تب����دأ ضيفتن����ا 
عزي����زة محم����د س����ليمان 
البس����ام حديثها عن املاضي 
وحكايات����ه وذكرياته قائلة: 
ولدت في الكويت، اإلنس����ان 
عنده أحالم كبيرة منذ طفولته 
وطفولت����ي ما بني املدرس����ة 
والبيت والفريج، عشت في 
ظل رجل يقرأ ويكتب، قرأت 
وأنا في املرحلة املتوسطة كتب 
طه حس����ني، والقرآن الكرمي 
ختمت قراءته مع والدي رحمه 
اهلل ثالثني مرة، ومن الكتب 
الت����ي كان الوالد يعطيها لي 
ألقرأها »كليلة ودمنة« البن 
املقف����ع، وكان والدي يحفظ 
ويروي الشعر، وكان حريصا 
على ان نقرأ املعلقات السبع 
وشعر احمد شوقي وحافظ 
ابراهيم، وكنا نحفظ والوالد 
يعطينا جائزة، واملقصر في 
احلف����ظ كان يعاقبه. وكان 
الوالد يروي شعر الشعراء، 
وقد اعطان����ا مخزونا جيدا، 
وأذكر ان مدرسة اللغة العربية 
كانت تعطيني شهادة.. مراتع 
شبابنا الدمنة القدمية، منطقة 
الساملية، كان بيت الوالد هناك 
وعش����نا فيه م����ع الوالدين 

واخواني واخواتي.

الدراسة والتعليم

وعن مشوارها في مضمار 
التعليم وكيف سارت األمور، 
تقول البسام: التحقت مبدرسة 
الس����املية للبنات املشتركة 
)االبتدائي����ة واملتوس����طة(، 
وظهر نش����اطي في املرحلة 
املتوسطة، وكانت املدرسات 
من الفلسطينيات واملصريات 
يعلمننا بإخالص وكن يبذلن 
اجلهد الكبير من أجل مصلحة 
النش����اط  الطالب����ات، وكان 
متع����ددا. واذك����ر ف����ي مادة 
االقتص����اد املنزل����ي كنت قد 
شاركت بلوحة »كنبة« وزارنا 
املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر 
وس����أل عن صانعة اللوحة، 

واحلمد هلل قابلته.
وأول هواية كانت القراءة، 
وكان الوال����د- رحمه اهلل- 
قارئا جيدا فشجعني واخواني 
واخواتي على القراءة، وكان 
يحض����ر لن����ا مجل����ة ميكي 
وقص����ص األطف����ال، وكان 
تاجر أغذي����ة، وأثناء عودته 
من السوق يشتري لنا املجالت 
والقصص، وكنت شريكة مع 
اخواني واخواتي في القراءة.. 
قرأت الشعر واملقاالت وشاركت 
في مجلة احلائط في املدرسة 
مع زميالتي وكتبت »يوميات 
طالبة«، وعندنا االس����تاذة 
صبيحة الكيال����ي، وكنا في 
الزم����ن اجلمي����ل والتعليم 
الراقي، وكانت املدرسة تعزز 
فينا قوة الوطنية وحب الوطن 
واإلمي����ان، علم الوطن، أكرم 
من ان يستخدم ربطة رأس 

أو عالقة.
العلم دائما يكون مرفوعا 
وال يس����حب عل����ى األرض، 
مدرس����ات كثي����رات وم����ن 
الناظرات فتحي����ة عوايص 
فلس����طينية، ما دخل علينا 
مدرسات عربيات غيرهن اال 
بعد سنوات، وأذكر ان مدرسات 
االبتدائي واملرحلة املتوسطة 
فلس����طينيات وغيرهن في 
املرحل����ة الثانوية منذ أولى 
ثانوي والبعثة املصرية عام 
1942 يذكروني بأني شاطرة 
وممتازة. وشاركت في مجلة 
احلائ����ط وكان هناك تنافس 
ف����ي اخلطابة  الطالبات  بني 
واالذاع����ة، وش����اركت ف����ي 
جميع أنواع الرياضة، وكانت 
األنش����طة كثي����رة، وبرزت 
مجموعة م����ن الطالبات في 
الرياضة وبعضهن اصبحن 
مدرسات تربية بدنية، وكنت 
أجمع بعض األقوال وأقدمها 
لالذاع����ة وغيري يذيعها في 
طابور الصباح، وكان العمل 
جماعيا، فنحن شركاء ولسنا 

املكتبة  يتدربون فيها وتلك 
املكتبية  عايش����ت احلركات 

واألدبية.
وأذك����ر من الزي����ارات ان 
مديرة مكتبة كندي زارتنا في 
املكتبة وقالت ان هذه املكتبة 
الوحيدة في العالم مخصصة 

للنساء.
الزيارة تلك لم تكن األولى 
وأذكر أن مسؤول املكتبات في 
األردن كتب وذكر في كتابه 
عن مكتبة الدسمة، واعتقد ان 
املكتبة النسائية لها بصمة في 
تاريخ املكتبات وحاليا اجمع 
أوراقي واكتب ألصدر كتابا 
عن املكتبة ليس حبا للشهرة 
ولكن توثيقا للبحث والباحث 
وياليت مركز البحوث يقوم 
على العمل، للبحث استمررت 
في املكتبة خطوة خطوة الى 
ان وصلت املكتبة إلى القمة 
وبعض رواد املكتبة حصلوا 
على الدكتوراه ومنهم الدكتورة 
ليلى السبعان. ومكتبة جورج 
تاون في أمريكا كان املسؤولون 
هناك يرسلون لنا يستفسرون 
األم����ور فكنت  عن بع����ض 
أزوده����م ببعض املطبوعات 
بواسطة البريد، دخول املرأة 
النسائية  اجلامعة واحلركة 
النسائية من  مع اجلمعيات 
هنا بدأت األضواء تسلط على 
املرأة الكويتي����ة. كان املدير 
العام املرحوم محمد صالح 
الرجل املساند  التركيت هو 
للمكتبة النسائية وعندي نبذة 
كتبها رحمه اهلل عن املكتبة 
النس����ائية. وأذكر من الرواد 
للمكتبة األديبة ليلى العثمان 
وليلى محم����د صالح ومنى 
طالب وليلى السبعان ود.نوال 
اإلبراهي����م وطيبة اإلبراهيم 
وطيبة الش����ذر ومجموعات 

كبيرة من الرواد.
في بعض األحيان بعض 
األدباء قبل دخولهم للرابطة 
يدخلون عن����دي في اإلدارة 
للزيارة وتش����رفت بزيارة 
كبار االدباء ومنهم املرحوم 
عبدالرزاق البصير ود.سليمان 
الزيد  الشطي وخالد سعود 
ف����ي  وكان����وا يتواج����دون 
مكتبي اخلاص وال ننس����ى 
أننا في مجتمع متفتح كانوا 

يشرفوننا.

مصادر الكتب

أما عن املصادر التي كانت 
حتص����ل منها عل����ى الكتب 
ملكتبتها، فتقول البسام: يوجد 
في وزارة التربية قسم التزويد 
وكان����وا يزودوننا بكتب ما 
يعرض في املعارض فكانوا 
يعتمدون على معرض القاهرة 
للكتاب لعدم وجود معرض في 
الكويت وعلى ما ينشر فكانوا 
يزودون املكتبات املدرسية 
العام����ة وتزويد  واملكتبات 
العامة يختلف عن  املكتبات 
تزوي����د املكتبات املدرس����ية 
فاملجموع����ات التي تزود بها 
املدارس مرادفة للمناهج مثل 
القواميس واملراجع وقصص 
الدينية،  األطفال والقصص 
العامة فتزود  املكتب����ات  أما 
بفروع مجاميع انواع الثقافة 
واملراجع والقواميس وكانت 
عندنا صالة كبيرة ملن يريد 

البحث.
وكانت اجلهات املختصة 
تزودن����ا بالكت����ب س����نويا، 
وعندنا قسم لألطفال ويوم 
القصة..  في االسبوع ساعة 
املكتبة النسائية في الدسمة 
تقسم إلى ثالثة أقسام قسم 
للق����راءة واملطالعة وقس����م 
للباحثني وقس����م لألطفال، 

يقول الشاعر: 
وينشأ ناشئ الفتيان منا 

على ما كان عوده أبوه
ف����إذا أنش����أنا الطفل من 
صغ����ره على ح����ب القراءة 
والكت����ب صارت عنده رغبة 
في القراءة، ايضا كنا نعرض 
لألطفال أفالما س����ينمائية. 

فرقاء، ونؤدي العمل كوحدة 
واحدة.

المرحلتان المتوسطة والثانوية

التعليم  وعن مرحلت����ي 
املتوسط والثانوي تقول: في 
هاتني املرحلتني من الطبيعي 
ان الدراسة تختلف عن املرحلة 
االبتدائي����ة حي����ث كنت في 
الس����املية املشتركة  مدرسة 
والناظرة فتحية، وشاركت في 
األنشطة األدبية والرياضية 
باملدرسة حتى أكملت رابعة 

متوسط.
بع����د املتوس����طة نقلت 
املرقاب وكنت  الى ثانوي����ة 
استخدم باص »املعارف« من 
الساملية الى املرقاب مع بعض 
الطالبات، ثانوية املرقاب كانت 
متثل بوكيه الورد فيه الروائح 
اجلميلة ومن كل غصن وردة، 
فيها التعايش جميل وعندما 
أرى احدى الطالبات أقول أهال 
باملرقاب، ف����ي ذاك الوقت ال 
توجد سيارات عند الطالبات 
فالباص األصفر جلميع الطالب 
الذهاب واإلياب. وكانت  في 
بداية الطالبات في الفصل ثم 
الباص والذي كان ينقل  في 
الطالبات من مكان الى مكان 

الى املدرسة.
هذه سمة املجتمع املترابط 
الذي كنا نعيش����ه،  اجلميل 
حاليا كل واحد عنده سيارة 
وال يلتفت الى أحد من إخوانه 
واألمهات يوصل����ن بناتهن 
واالزدحام عند أبواب املدارس 
كل ولية أم����ر تريد أن تأخذ 
ابنتها قبل الثانية وال توجد 
باصات للنقل اجلماعي، أمتنى 
العودة ال����ى النقل اجلماعي 
للطالبات، النقل فيه التعارف 
روح  بجان����ب  والتع����اون 
التواضع، كانت معرفة األمهات 
لبعضهن البعض عن طريق 

املدرسة.
أول الس����لم احلي����اة في 
التعايش في املدرسة، جنحت 

من ثانية ثانوي وتوقفت عن 
التحقت  الدراسة وبعد ذلك 
املدرسة  مبعهد املعلمات في 
الشرقية، كانت ثانوية املرقاب 
تضم معهد املعلمات عام 1964، 
انتقل املعهد للشرقية في تلك 
الفترة وحتصلت على فرصة 

للعمل.
التحق����ت بالعمل وكنت 
م����ن أوائل الدفع����ات الالتي 
اشتغلن في املكتبات وعددنا 
7 موظف����ات أمينات مكتبات 
مدرسية وعينت في مدرسة 
الساملية املتوسطة واذكر من 
كن معي من الزميالت ومنهن: 
نورة املالك، حصة البرجس، 
ونسيت أسماء األخريات وقد 
أخبرني املرحوم محمد محمد 
صالح التركيت مدير املكتبات 
ف����ي ذل����ك الوقت ب����أن عدد 

املعينات 7 أمينات مكتبة.
عينت في مدرسة الساملية 
ملدة 6 أشهر فقط وكان فيها 
عدد من الكتب وكانت املكتبة 
بالنسبة للمدرسة كأنها مخزن 

ما تؤدي رسالتها.
بدأت القراءة عن تأسيس 
املكتبات وب����دأت بالتدريس 
وااللتحاق بالدورات وباشرت 
الفرز للكتب.. وبعد 6 أشهر 

تركت املكتبة املدرسية.

مكتبة الدسمة للسيدات

أثن����اء عمل����ي باملكتب����ة 
املدرس����ية أخذت مجموعة 
م����ن الطالبات ال����ى املكتبة 
العامة وكان املسؤول محمد 
صالح التركيت واملساعد له 
مال يوسف التركيت وسهيل 
الزنك����ي، وأثن����اء وجودي 
باملكتب����ة تقدم����ت باقتراح 
للمرح����وم محم����د صال����ح 
التركيت وقلت »يا أس����تاذ 
محمد ملاذا ال تفتحون مكتبة 
عامة للسيدات؟«، فقال: »ممكن 
ان يصير« وهذا االقتراح كان 
مني في تلك األيام كان بداية 
الدس����مة  تأس����يس جمعية 

التعاونية وكانت عادة وزارة 
األشغال ان تبني في املناطق 
عدة مبان مثل مبنى للبلدية 
ومبنى للمستوصف ومكتب 
البريد ..، قال املرحوم محمد 
صال����ح التركي����ت لنبدأ في 
تأس����يس مكتبة للسيدات، 
وبع����د أي����ام حض����ر عندي 
صالح محمد صالح التركيت 
وأخبرني بأن والده وافق على 
تأسيس املكتبة وانني سأنتقل 
اليها، ومقرها منطقة الدسمة 
وذلك ع����ام 1966 وكانت اول 
مكتبة للنساء وتأسست في 
عام تأسيس جامعة الكويت 
املكتب����ة  تل����ك  وكان رواد 
الكويت وبعض  من بن����ات 
الدارسات باملدارس املسائية 
وبدأت املكتبة بالكتب واألثاث، 
واملرح����وم محم����د صال����ح 
التركيت احض����ر مجموعة 
كبيرة من املوظفني واشتغلنا 
ملدة 6 أشهر في فهرسة الكتب 
والترتيب على حسب تقسيم 
)ديوي( م����ن الصفر إلى 99 
صباحا ومس����اء نحن نعمل 
فيها، بالنس����بة لي اعتبرها 
دورة تدريبي����ة ألن����ي كنت 
اشتغل مع موجهني مصريني 
ومتخصص����ني فاس����تفدت 
كثيرا منهم، وبدأنا نستقبل 
رائدات املكتبة من االبتدائي 
الى اجلامع����ة وأذكر عادلة 
التركيت أول من دخل املكتبة 
بداية افتتاحها. وكانت تدرس 
املكتبات ف����ي القاهرة، ومن 
الرواد ايضا أعتز مبجموعة 
مازالوا يحملون لي اجلميل 
وه����ذا تكرمي، منه����م عزيزة 
البسام رائدة املكتبات من نساء 
الكويت، عندما كان ضيوف 
يزورون الكويت كانوا يزورون 
املكتبة، كانت املكتبة النسائية 
محاطة مبجموعة من اإلدارات 
واملؤسسات مثل رابطة األدباء 
واستوديو الدسمة وجمعية 
الفنانني وس����احة اجلمعية 
وأذكر أن فرقة التلفزيون كانوا 

التحقت مبدرسة 
الساملية للبنات 

املشتركة وكانت 
املدرسات من 
الفلسطينيات 

واملصريات يعلمننا 
بإخالص

)اسامة ابوعطية( عزيزة البسام أثناء اللقاء مع الزميل منصور الهاجري  

حوار صحافي قدمي مع عزيزة البسام

عزيـزة البسـام: 

املرأة نصف املجتمع، وقد ظلت املرأة الكويتية تطالب بحقوقها ومساواتها مع الرجل حتى حصلت على حقوقها السياسية واالجتماعية وما يتبعها من حقوق.
اجليل املاضي من النساء أسسن اجلمعيات النسائية وتعلمن باجلامعات وعملن مدرسات وطبيبات ومحاميات. األستاذة عزيزة البسام من نساء الكويت الالتي حصلن على حقوقهن في العمل، فهي أول كويتية تعمل أمينة ألول 
مكتبة نسائية في الكويت وكان مقرها بالدسمة. بدأت عملها وباشرت في تأسيس أول مكتبة نسائية بعد ان تقدمت باقتراح ملدير املكتبات املرحوم محمد محمد صالح التركيت، فأصبحت أول امينة مكتبة نسائية وأشرفت على 

التأسيس. وبعد سنوات من العمل الدؤوب في املكتبة استطاعت ان تنشر الوعي الثقافي في املكتبة النسائية، وجمعت روادا لتلك املكتبة، كما اشرفت على افتتاح ثاني مكتبة نسائية في منطقة الرميثية. كانت من ضمن أول 
دفعة تخرجت من بنات الكويت، وكان عددهن سبع بنات، مت تعيينهن في إدارة املكتبات، وألنها صاحبة االقتراح فقد عينت أمينة مكتبة الدسمة للسيدات. عندما كانت طالبة في املرحلة املتوسطة والثانوية كانت تشارك في 

األنشطة املدرسية، مثل النشاط اإلذاعي ومجلة احلائط، وكانت تقرأ الكثير من عيون الكتب ودواوين الشعر.  في هذه السطور التالية املزيد من التفاصيل:

كنت صاحبة اقتراح إنشاء أول مكتبة نسائية 
في الكويت عام 1966 وأول أمينة لها

كتاب افتتاح مكتبة عامة في عام 1957

دورات تدريبية
تتكلم البسام علن الدورات التدريبية التي عقدتها في 
مكتبتها النسائية في الدسمة قائلة: كثير من الدورات 

التدريبية أقمناها في املكتبة النسائية في الدسمة 
وأقل دورة ال تقل عن خمس وثالثني متدربة، وكانت 
املوظفات الالتي يتوظفن غير متخصصات مكتبات، 

فمثال املعينات في مكتبات املدارس غير متخصصات 
مكتبات فنعمل لهن دورات. حاليا املكتبات املدرسية 
يعزف الطالب عن دخولها وهذا يتطلب من املدرس 

ان يحث الطلبة وان توضع في اجلدول املدرسي 
حصة تخصص للمكتبة بحيث يكون لكل صف 

حصة واحدة في االسبوع وال مانع ان يكون فصالن 
في وقت واحد للتخفيف من االزدحام في اجلدول 
املدرسي فنشجع الطالب على الرغبة في الدخول 

للمكتبة، لألسف حاليا الطالب يحصل على البحث 
جاهزا من بعض اجلهات التي جتهز البحث، نشاهد 

لوحات االعالنات على األعمدة الكهربائية وفي 
الصحف لدينا بحوث عن املادة الفالنية والفالنية، 
فالطالب يجد كل شيء، ولم مينع هذا او يتصدى 

له أي مسؤول وهذا تدمير للعقول، يجب ان يبحث 
الطالب ويعمل ويدخل للمكتبة حتى طالب اجلامعة 

يجد كل شيء جاهزا.

ختمت القرآن مع والدي
 30 مرة وقرأت كتب طه حسني 

في املرحلة املتوسطة

كنت من أوائل الدفعات الالتي 
اشتغلن في املكتبات وعددنا 

7 موظفات أمينات مكتبات 
مدرسية وعينت في مدرسة 

الساملية املتوسطة 

وزير اإلعالم.. شكرًا
إلى وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود: شكرا لك من القلب على 
اجلهود التي تبذلها م���ن أجل الوطن، من أجل 
الكويت وشعب الكويت، إن شاء اهلل في ميزان 
حس���ناتك، كل ما تبذله من جهد وإخالصك في 

العمل يسجله لك التاريخ لألجيال القادمة.

المحرر  ٭




