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وأذكر هنا للتاريخ ان وزارة 
الشؤون االجتماعية كانت من 
أنش����ط اجلهات حيث كانت 
الى  تقوم بإرس����ال األطفال 
احلدائق للقراءة في املكتبة 
مع املشرفات، فكنت أشركهم 
في املسابقات، وأحيانا كنت 
ازورهم في احلدائق ألنقل لهم 
النشاط، وكان بعض األمهات 
يحضرن الى املكتبة للقراءة 
والبح����ث ومعه����ن أطفالهن 
يقرأون في قسم األطفال من 
هنا تب����دأ صداقة الطفل مع 
التكنولوجيا  الكتاب. حاليا 
ابعدت األطف����ال عن الكتاب 
وتفرغوا لالجهزة احلديثة. 
امتنى على األمهات واآلباء أن 
يعودوا أطفالهم على قراءة 
الكتاب مع األجهزة احلديثة 

التي يستخدمونها.
الكت����اب مث����ل الذهب إذا 
احتفظ اإلنس����ان به، ولكن 
الكت����اب صار عن����د بعض 
الناس مثل العدو، واصبحوا 
يتخلصون منه بأي طريقة. 
قبل أن يتخلص أي إنس����ان 
من الكتاب عليه أن يسأل عن 
اجلهات الت����ي من املمكن ان 
تس����تفيد من الكتاب، عندي 
مالحظ����ة وه����ي أن البعض 
يقول لنتخلص من كل كتاب 
كتبه عراقي، وه����ذا من أثر 
االحتالل الصدامي للكويت، 
يا اخوان الفكر ليس له جنس 
وال جنس����ية وال مذهب، بل 
يعب����ر احل����دود. والظاهرة 
الثاني����ة وج����دت ان بعض 
العائالت اذا عرفوا ان ولدهم 
او بنته����م عندهم����ا مكتبة، 
حاول����وا ان يتخلصوا منها 
بعد وفاتهما. وهناك بسوق 
اجلمعة توجد مجموعة من 
الكتب معروضة للبيع. وأقول 
من خالل جريدة »األنباء«: يا 
اخوان، اقترح تكوين جمعية 
حتافظ عل����ى الكتاب ولندع 
اآلخرين ليستفيدوا من هذا 
الكتاب، لنعمل حملة انسانية 
لتزويد اجلمعيات بالكتاب. 
منذ فترة جمعت نحو مائة 
وخمسني كتابا وارسلتها الى 
اليمن لكي يس����تفيدوا منها 
هناك م����ن مطبوعات رابطة 
االجتماعي����ني. وعندما كنت 
أمينة مكتبة الدس����مة.. كان 
احلضور ممتاز من النس����اء 
القراءة  والفتي����ات، كان����ت 
جميلة، واتذك����ر واحدة من 
رواد املكتبة تزوجت وهي في 
مرحلة الشباب لكنها استمرت 
في احلضور الى املكتبة يوميا 
للقراءة واالس����تعارة، هذه 
السيدة اعفيتها من دفع تأمني 
الكتاب لتشجيعها، واستمرت 
في القراءة، شعرت بأنها قرأت 
كتبا ذات قيمة أدبية كبيرة، 
الس����يدة من س����كان  وتلك 

الدسمة.
البسام: خدمت  وتضيف 
في العمل في املكتبة النسائية 
اثنني واربعني سنة تقاعدت 
بعدها عن العم����ل، ومازلت 
أقرأ وأتابع الصحف اليومية 
نحو أربع صحف يوميا، مع 
األس����ف بعضها ال يفيدني، 
ولكن كانت الصحف موجودة 
داخل املكتبة يوميا، وكذلك 
املجالت األسبوعية والشهرية، 
وكان����ت له����ا رواد وق����راء 
واستفادوا كثيرا منها وكان 
من املمنوع القطع من املجالت 

والصحف.

مع الوالد والمكتبة

تستحضر ضيفتنا ذكرياتها 
مع املكتبة والوالد واهتمامه 
باألدب والشعر حيث تقول: 
لم أكتب الشعر ولكن قرأت 
الكثير وكان الوالد ايضا يقرأ 
الكثير من الكتب وكان رجال 
مثقفا، نحن عش����نا وتربينا 
على الهيبة واحترام اآلخرين، 
حصلنا على دورات باخلارج 
عن املكتب����ات وعلمها، وكان 
القاهرة ولندن وانا  ذلك في 

واهلل يقول )وال تزر وازرة 
وزر أخرى(.

إلى متى بعض الشعراء 
واالدباء يوصون بعدم النشر 
لكن ه����ؤالء رمبا يخرج لهم 
حفيد ويطبع ما أوصى به جده 
بعدم النشر، بالعالم كله جتد 

نفس العادات والتقاليد.

المكتبات النسائية

تتحدث البسام عن املكتبات 
النسائية قائلة: من املكتبات 
أذكر مكتبة الدسمة النسائية 
وبعد سنوات اسست مكتبة 
الرميثية النس����ائية ومن ثم 
نقل����ت الى مكتبة الش����امية 
وكانت مكتبة عامة للنس����اء 
والرجال ويعمل معي بعض 
الشباب واستمررت بالعمل 
حتى عام 2006 ثم تركت عملي 
للتقاعد. زرعوا فأكلنا ونزرع 
فيأكل غيرنا، وحاليا موجود 
قسم لدراس����ة املكتبات ملدة 
أربع سنوات للحصول على 

بكالوريوس مكتبات.
امتنى وأملك أماني لوطني 
ان يكون هناك اصالح كامل 
واستثمار الشباب ملواردهم، 

واالهتمام بالتعليم.
نعيش في مثلث أضالعه 
البيت واملدرسة واملجتمع من 
املمكن حتويله إلى مربع ونزيد 
فيصير االع����الم هو الضلع 
الرابع، نح����ن بالبيه مهمتنا 

عظيمة فالشاعر يقول:
األم مدرسة إذا أعددتها

أع����ددت ش����عبا طي����ب 
األعراق

نابليون قال ان األم التي 
تهز املهد بيمينها تهز العالم 
بش����مالها. األمهات القدميات 
كن اميات ولكن اجننب رجاال 
بنوا الكويت، ولم يأخذ واحد 
أي شيء، فكان الواحد منهم 
يعني عضوا في اللجان دون 
مقابل ما يطلب أي مبلغ ولكن 

وجاهة.
 كنت في مجموعة جلان 
قبل االحتالل الصدامي ولم 
اتق����اض أي مبلغ ولكن بعد 
حترير دولة الكويت من براثن 
االحتالل الصدامي كنت في 
إحدى اللج����ان وكان أحدهم 
يس����أل من ي����رأس اللجنة؟ 
فقال����وا له الوكي����ل الفالني 
فاتضح ان الوكيل له مكافأة 
ولألعضاء مكافأة، نحن عشنا 
خذ واحلالي هات، ال نريد ان 

ننهب بلدنا.
مواطن قبل االحتالل نال 
شيكا به مبلغ اعاده الى اجلهة 
احلكومية وكت����ب خلفه أنا 
موظ����ف أتقاض����ى راتبا وال 
استحق أن آخذ مكافأة. هذا 

اجليل انتهى.
    في فم����ي ماء ... وهل 

ينطق من في فيه ماء؟!
 حاليا من ابناء  األس����رة 
عندنا مجموع����ة كبيرة من 
القراء والكتاب واالدباء طبقة 

مثقفة واحلمد هلل.
حالي����ا املكتب����ات العامة 
خالية م����ن روادها اقول ان 
العامة واجلمعيات  املكتبات 
اخليرية ال داعي أن تكون جزءا 

من دوام الدولة.
النوادي الرياضية مفتوحة 
طوال النهار ألن فيها مكاسب، 
واملكتبات تفتح مع بداية دوام 

الوزارات وتقفل معها.
الهدف من املكتبات ان أكيف 
نفسي متى اذهب لها وليس 
املسؤول يكيف متى أذهب الى 

املكتبة للقراءة واالطالع.
إلى  الذي����ن يحض����رون 
املطاع����م أكث����ر م����ن الذين 
يحض����رون إلى املكتبات مع 
األسف، يجب إعادة النظر في 
دوام املكتبات، عندي أرشيف 
املكتبات وإن شاء  كبير عن 
اهلل سيأتي اليوم الذي يخرج 
للوجود، من الدكان الصغير 
الس����يدة  ال����ذي تبرعت به 
بن����ت الصقر م����ع اجلمعية 

اخليرية.

عضو في جمعية املكتبات في 
القاهرة وحصلنا على دورات 
في تونس والعراق وحضرت 
ندوات للنقاش، وكان ديوان 
املوظف����ني عندنا في الكويت 
الدورات  إقامة  نش����يطا في 
والتدري����ب وكنت مدربة في 
املكتبة وأحاول ان أفيدهم مبا 
عندي وانا الوحيدة من عائلتي 
تخص����ص مكتبات وهو من 
أجمل املج����االت، ألن املكتبة 
فيها علم مثل النهر اجلاري، 
وأذكر عادلة التركيت وكانت 
حاصلة عل����ى الدكتوراه في 
املكتبات وبعدها سعاد  علم 
العيبان وعزيزة البسام أول 
كويتية أمين����ة مكتبة ألول 
مكتبة نسائية، واستمررت 
بالعم����ل فيها حتى االحتالل 
الصدامي الغاشم على الكويت 
يوم اخلميس 1990/8/2 الذي 
نه����ب املكتبة مع ما نهب من 
الكويت ودمر كل شيء، وبعد 
حترير الكويت من االحتالل 
الصدام����ي تس����لمت مكتبة 
الرميثي����ة النس����ائية بع����د 
حتويلها م����ن مكتبة عامة، 
واعتبر أول سيدة أمينة مكتبة 
في الرميثية، وتلك ثاني مكتبة 
نسائية في الكويت، العراقيون 
واجليش العراقي نهبوا بعض 
املبالغ التي كانت موجودة في 
األدراج ولكن العراقيني نهبوا 
جمعية الفنانني واالستديو، 
وبعد تسلم املكتبة بدأت اعمل 
وأصلح وكن����ت اعتمد على 
بعض الصحف مثل »األنباء«، 
العمل حتى  واستمررت في 
ع����ام 1999، ففك����رت اما ان 
اس����تمر أو أترك العمل لكن 
مدير املكتب����ات احمد جمعة 
العمران أشار علي ان أتسلم 
مكتبة الشامية العامة رجال 
الى  ونساء، وحاليا حتولت 

اس����م مكتبة عبداهلل زكريا 
األنصاري.

ومكتبته املنزلية تضم 25 
ألف كتاب، هذا رجل يجب ان 
ان يكرم ويخصص له جناح 
كامل في املكتبة الوطنية تضم 
مكتبته وجميع أعماله الفنية، 
وأطالب األخ حسني األنصاري 
مدير املكتبة الوطنية ان يهتم 
بهذه املكتبات وان يخصص 
ل����كل مكتبة ركنا ويس����مى 
مكتبة رواد الثقافة في الكويت 
ويعلقون على مدخل املكتبة 
لوحة كبيرة ويكتبون أسماء 
أصحاب املكتبات حتى تعرف 
األجي����ال القادمة م����ن أبناء 
وبنات الكويت كيف أن جيل 
اآلب����اء واألجداد م����ن األدباء 
كونوا واهتموا بهذه املكتبات 
وتصني����ف الكتب بتصنيف 

»ريوي«.
مثال مكتبة عبداهلل زكريا 
األنص����اري فيه����ا كتب مثل 
كتاب بالفلك وآخر بالش����عر 
والتاريخ، أضع كل كتاب في 
قسمه املخصص للمادة وهكذا 
لو نفذت����ه املكتبة الوطنية � 
مثال على سبيل املثال مكتبة 
الشاعر احمد العدواني، د.دالل 
الزبن مرتبينها ترتيبا ممتازا 

جدا.
اول شيء ان املسؤولني في 
املكتبة الوطنية يخصصون 
مكانا خاصا ويدعون الورثة 
للتب����رع مبكتباته����م وأؤيد 
التب����رع للمكتب����ة، أقول ان 
الكت����ب القدمي����ة ث����روة ال 
تعوض، مثال الكتاب املطبوع 
عام 1920 يختلف عن الكتاب 
املطبوع باخلمس����ينيات، أو 
عن املطب����وع حاليا في هذه 
الكتاب  الس����نوات، فطباعة 

اختلفت مبرور الزمن.
حالي���ا عن���دي مكتبتي 

اخلاصة وفيها مجموعة من 
الكتب وكذلك احتفظ مبكتبة 
الوالد وكان، رحمه اهلل، من 
الق���راء للكت���ب، كان يجمع 
ما بني غ���ذاء البطون وغذاء 
العقول، وكانت بدايته يعمل 
بتجارة املواد الغذائية ومن 
الطرائف انه عندما زار مكة 
املكرم���ة ورأى األغنام تأكل 
الورق قال: »لو ان هذه األغنام 
تفقه م���ا أكلت لصارت أفقه 

الناس«.
اجليل احلالي جيل رائع 
ومتفتح وعنده فرص كبيرة 
وكثيرة لم نحصل عليها.. هذا 
جيل الفض����اء ولكن بحاجة 
الحتض����ان، وعندهم طاقة 
الى رعاية  بش����رية بحاجة 
واهتمام وتشجيع وتوظيف 
هواياتهم، السابقون من األدباء 
والشعراء كانوا يعيشون حتت 
ظروف وعادات وتقاليد فكان 
بعضهم يتعرض من أهله لظلم 
بأن حترق أشعاره أو مؤلفاته 
وهذا ع����دم ثقافة من األهل، 
مثال في الثقاف����ة األوروبية 
أعدموا من قال بكروية األرض 
وأنها تدور وعندهم قصص 

أُحرقت.
عندنا ف����ي العالم العربي 
كان من يكتب الشعر يطلقون 
عليه انه مجنون مثل مجنون 
ليلى، لكيال يؤاخذ مبا يقول 

او ان حترق أشعاره.
العص����ر احلديث  وف����ي 
الش����اعر فهد العسكر،  جند 
فحس����بما ذكر في املؤلفات 
عن حياته وغيره من األدباء 

والشعراء.
البعض يوصي أوالده بأن 
القصائ����د أو القصة ال  هذه 
تنشر إال بعد الوفاة والبعض 
يحرقها قبل وفاته لكيال تنشر 
حتى ال يحمل أوالده التبعية 

مديرة مكتبة 
»كندي« زارتنا 
في »الدسمة« 

وقالت إن 
هذه املكتبة 
الوحيدة في 

العالم املخصصة 
للنساء

املطاعم يحضر 
بها أكثر من 

الذين يحضرون 
للمكتبات لألسف

عزيزة البسام خالل اللقاء

مجموعة من الصور القدمية واللقاءات الصحافية مع عزيزة البسام

أبي كان يحفظ الشعر ويرويه وكان حريصاً على أن نقرأ املعلقات السبع وشعر شوقي وحافظ إبراهيم ويكافئنا على احلفظ

املرحوم عبدالرحمن السميط كان مثاالً للعطاء وتقدمي املساعدات للمحتاجني .. فلماذا ال نفعل مثله ونكمل رسالته؟!

أقترح تكوين جمعية حتافظ على الكتاب حتى يستفيد منه اآلخرون وحملة إنسانية لتزويد اجلمعيات بالكتب

رابطة االجتماعيني
حتدثت ضيفتنا عن تاريخ رابطة االجتماعيني 

ونشاطها، حيث تقول: تأسست منذ اكثر من 40 سنة 
وكان رئيس املجلس املرحوم عبدالعزيز الصرعاوي 
ومنذ ذلك الوقت تقيم اجلمعية الندوات واحملاضرات 
فأنا عضو في اجلمعية، فلما عرفت عن الكتب أخذت 

منها املجموعة وأرسلتها الى اليمن لكي يستفيدوا 
منها، كانت املواسم الثقافية في اجلمعية يحاضر 

فيها املرحوم أحمد زكي رئيس حترير مجلة العربي، 
املهم ان تلك الدفعة كانت مريحة لنفسي وأحلى هدية 

تعطيني إياها هدية الكتاب.
اهلل سبحانه وتعالى ساعدنا وأعطانا الكثير من 
الثقافة والعلم وعندنا املكتبات وكتبها وأجهزة 

إلكترونية، في أفريقيا إلى اآلن يكتبون ويقرأون 
على ألواح اخلشب، وخير مثل على العطاء وتقدمي 
املساعدات املرحوم د.عبدالرحمن السميط ملاذا ال 

نكمل رسالته ومند احملتاجني مبا نستطيع وما 
يحتاجون له من أدوات وكتب ومصاحف؟

أقول في نهاية: كل عام دراسي تتكون جلان جتمع 
الكتب املدرسية من الطلبة وترسلها إلى الفقراء 
واحملتاجني في الدول الفقيرة لكي يستفيد منها 
الطالب واملتعلم هناك. وذلك بدال من رميها في 

احلاويات أو حتويلها وإعادتها إلى ورق، الوزارة أو 
إدارة املدرسة تخصص مدرسا أو مدرسة لإلشراف 
على جمع هذه الكتب وجمعيات النفع العام جتمعها 

وترسلها الى الدول احملتاجة.
هناك طالب ومجاميع محتاجون لهذه الكتب، عندي 

صديقة مهاجرة الى كندا أخذت معها كتب مناهج 
اإلسالمية واللغة العربية لتعليم أحفادها في كندا، 
هذه خطوة جيدة ملاذا نرمي الكتب؟ لنعمل »حملة 

أصدقاء الكتاب« جلمع الكتب املدرسية.

والدي كان يحضر لنا مجلة 
ميكي وقصص األطفال 
وكان تاجر أغذية وأثناء 

عودته من السوق يشتري 
لنا املجالت والقصص

نقلت إلى ثانوية املرقاب 
وكنت أستخدم باص »املعارف« 

من الساملية وأمتنى العودة 
إلى النقل اجلماعي للطالبات 

حيث التعارف والتعاون 
بجانب روح التواضع

شهادة تقدير للبسام




