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 لقاؤنا اليوم مع املربية الفاضلة األستاذة ضياء هاشم البدر لقاء تربوي عظيم تظهر فيه 
احملبة واإلخالص في عملها التربوي وجدها واجتهادها في العمل.

  املربية الفاضلة تطرقت في هذا اللقاء الى عملها من اول يوم مت فيه تعيينها مدرسـة 
حتى التقاعد من العمل التربوي عام ١٩٩٠ في إدارة التعليم اخلاص.

  وقد كانت املوجهة األولى للغة االجنليزية وكنت يومئذ مسؤوال في هذه اإلدارة وكان 
بيننا اتصاالت حول اختبار املدرسني اجلدد للغة االجنليزية، واشهد اهللا انها كانت حريصة 

جدا على اختيار مدرس اللغة االجنليزية في املدارس اخلاصة.
  ومما اذكر انني حولت لها مدرس لغة اجنليزية وبعد ساعة اتصلت وقالت ان املدرس 
الذي ارسلته لعمل مقابلة ال يصلح أن يكون مدرس لغة اجنليزية ألولى ابتدائي فأرجو اال 
يقبل مدرسا وان يعاد الى بلده. فهذا من حرصها الشديد على التعليم بأال يقبل الضعيف. 
املربية الفاضلة ضياء البدر كما سردت هذه القصة فهي ايضا مسؤولة عن جيل 

كامل في التعليم. وفي بداية حديثها ذكرت مدرساتها الالتي درسنها منذ مراحل التعليم 
في املدرسـة القبلية واملدرسة الوسطى. والبعثات التي حصلت عليها إلكمال تعليمها 

العالي واملشاكل التي واجهتها في أثناء دراستها وعملها بالتربية.
  كذلك لم تنس ان تذكر املناهج في اللغة االجنليزية، التربية والتعليم بحر كبير غزير 

ال يستطيع ان يسبح فيه اال املربي املعلم الفاهم املخلص.
  املربية الفاضلة ضياء هاشـم البدر لها دور كبير في العمل التربوي فهي في هذا اللقاء 

غطت جانبا بسيطا من العمل التربوي.
  فلها كل الشكر واالحترام على عملها الدؤوب في التربية.. ولم تنس والدها الذي اسس 
اول مدرسة اهلية لتعليم اللغة االجنليزية، وأول مصنع للصابون وفي سياق القراءة نتعرف 
على من هو هاشـم عبدالرحمن البدر القناعي وما دوره في تنمية املجتمع وثقافته. كل 

هذا وغيره نتعرف عليه من خالل هذا اللقاء، فإلى التفاصيل:

 بعـد التخرج ُعـرض علي العمـل فـي وزارة الخارجية ولم أوافـق لرغبتي في إكمال دراسـتي

دينـارًا  ١٧٣ حوالـي  الراتـب  وكان   ١٩٦٣ عـام  المتوسـطة  بالمرحلـة  مدرسـة   ُعينـت 

 سافرت إلى لندن لدراسة الماجستير والدكتوراه ولشعوري بالضياع تحولت للدراسة بالقاهرة

 واحدة من الرائدات في الميدان التربوي منذ تعيينها حتى تقاعدها عام ١٩٩٠

 ضياء البدر:  كنت أول كويتية تحصل على منصب 
موجهة أولى للغة اإلنجليزية عام ١٩٨٥

 تبدأ املربية الفاضلة ضياء هاشـــم البدر حديثها عن ذكرياتها 
بالكالم عن أحداث طفولتها قائلة:

  إنه من الصعب على اإلنسان ان يتذكر كل ما فات عليه منذ الصغر، 
ولكن هنالك بعض الذكريات تكون عالقة في الذهن منها:

  دراستي االبتدائية كانت في املدرسة القبلية للبنات، واستمرت 
حتى التخرج في الثانوية العامة، حينما ُكنت في الصف السابع 
االبتدائي وهذا يعادل رابعة متوســـط حاليا طلبت منا مدرســـة 
العربي كتابة موضوع انشـــاء مـــن دون حتديد العنوان فكتبت 
قصة قصيرة وسميتها «نزهة فريد وليلى» وحصلت على درجة 
عالية وأرسلتها للنشر في مجلة البعثة عام ١٩٥٢، وبهذه القصة 
أصبحت أول كاتبة قصة قصيرة في الكويت بعد ذلك، وفي مرحلة 
«التمهيدي» كانت تدرسنا املدرسة أنيسة جعفر «ماما أنيسة» وفي 
مرحلة االبتدائي كانت مدرسة التربية اإلسالمية: مرمي عبدامللك 
الصالح، ومدرســـة احلساب: ســـارة التوحيد، وحني انتقلت إلى 
املدرسة الوسطى ملدة ســـنة واحدة وذلك بسبب ترميم املدرسة 
القبلية كانت مدرســـاتنا: عزيزة عيسى الصالح، فاطمة الصالح 
املطوع، شـــيخة محمد جمعة، شريفة الصالح املطوع، فيما بعد 
ذهبت للدراســـة في جامعة القاهرة تخصص لغة اجنليزية وقد 
تخرجـــت فيها في يونيو ١٩٦٣. بعد التخرج عرض علي أن أعمل 
في وزارة اخلارجية ولم أوافق ألني كنت أرغب في تكملة دراستي 
ـ وعلى هذا األساس عملت مدرسة في وزارة التربية، وقد عرض 
علي ان أدرس في املرحلة الثانوية ولكنني رفضتها ألني فضلت أن 
أبدأ تدريس مادة اللغة االجنليزية من بداية الصف األول املتوسط 

ثم اتدرج فيها إلى األعلى.
  عندما تعينت مدرسة للمرحلة املتوسطة في ١٩٦٣/٩/١٥ ـ كان 
الراتـــب ١٨١٫٨٧٥ دينارا فقط، تخصم منه عالوة التقاعد ٧ دنانير 
الصافي ١٧٤٫٨٧٥ دينارا (ياله من فرق شاسع بني املاضي واحلاضر 
في الرواتب، لقد كانت احلياة سهلة وبسيطة)، وفي السنة نفسها 
 New طبقـــت جتربة لكتاب لغة إجنليزية جديد اعتقد ان اســـمه
Living English على أولى متوسط، وجاء املؤلف البريطاني ليشاهد 
نتائج التجربة ومدى جناحها حتى يعمم على باقي املدارس، وكان 
عدد فصول أولى متوسط في مدرسة اليرموك بالدسمة حوالي ٦ 
فصول. وقامت املدرسة األولى في ذلك الوقت بالتعاون مع ناظرة 
املدرســـة والتوجيه العام للغة اإلجنليزية بتكوين فصل خاص 

١٩٨٥ الى موجهة أولى للغة االجنليزية ونقلت الى ادارة التعليم 
اخلاص.

  عضوية لجان المقابالت

  ثم تتحدث املربية ضياء البدر عن عضويتها في جلان املقابالت 
احمللية فتقول كنت من االعضاء املشاركني في جلان املقابالت احمللية 
لهيئات التدريس ـ كمـــا كنت عضوة دائمة في جلان التطوير ملادة 
اللغـــة االجنليزية، وقد اقترحت فكرة ادخال درجة لالســـتماع في 
دروس اللغـــة اإلجنليزية Listening وذلك ملا شـــاهدته في املدارس 
الثانوية احلكومية من مختبرات للغة مهملة وال يتم اســـتعمالها. 
واعتمدت درجة االســـتماع من قبل جلنة التطوير وكانت املدارس 
الثانوية التي في برنامجي ولديها مختبرات لغة قد انتعشت متاما، 
وأول مدرسة منها هي ثانوية بيبي السالم في منطقة الدسمة وكانت 
الناظرة في وقتها االستاذة بدرية العواد التي تعاونت معي وأيدتني 

في تشغيل املختبر.
  عندما متت ترقيتي الى موجهة أولى للغة االجنليزية عام ١٩٨٥، 
أصدر املوجه العام للغة اإلجنليزية (وكان من الوافدين) قرار حتويلي 
الى إدارة التعليـــم اخلاص لدرجة ان مدير اإلدارة فوجئ بتحويلي 
الى التعليم اخلاص وأنا أول كويتية موجهة أولى للغة االجنليزية، 
فما كان منـــه اال ان اتصل بوكيل الوزارة واحتج على حتويلي الى 
التعليم اخلاص، فكان رد هذا الوكيل: اذا ما عندك شغل في التوجيه 
خلها في املكتبة تصفف الكتب، وتعجب مدير اإلدارة من هذا الكالم 

وأعطاني التلفون ألكلم الوكيل فرفضت ذلك.

  خيانة األمانة أو التفنيش

  ومن مشـــوارها الطويل تســـتذكر البدر قصة مثيرة تقول فيها: 
عندما انتقلت للتعليم اخلاص وبعد خبرة ٣ سنوات في هذه االدارة 
جاءني احـــد املوجهون الذين يعملون معي ليخبرني انه ســـيقدم 
اســـتقالته ويرجع إلى بلده ـ فقال لي سأخبرك بسر قبل أن أسافر 
فقلت تفضل وســـرك في بيـــر قال عندما كنت مدرســـا ملادة اللغة 
االجنليزيـــة في الثانوية كان عندي طالب والده من الشـــخصيات 
الكبيرة في الكويت، وعند امتحان نهاية العام الدراسي اتصلت بي 
والدته وقالت احضر االسئلة وتعال درب ابني عليها حتى يحصل 
على عالمة كاملةـ  ولكنني لم استجب لها. فاتصلت مرة ثانية وقالت 

وهو اختيار الطالبات املمتازات من فصول أولى متوسط وكتب 
على باب الفصل أولى أول. وجاء املؤلف البريطاني ليشاهد نتائج 

التجربة ومدى جناحها حتى  تعمم على بقية املدارس.
  حضر املؤلف البريطاني وقد تفاجأ بشـــطارة الطالبات وعدم 
وجود فروقات فردية في هذا الفصل، ومت جناح التجربة، وطبق 

الكتاب على املرحلة املتوسطة. 
  بعثة لندن

  وتكمل البدر حديثها عن مسيرتها التعليمية والتربوية باحلديث 
عن سفرها لدراسة املاجستير والدكتوراه في لندن فتقول: بعد أن 
مارســـت التدريس ملدة سنة تقدمت للحصول على بعثة دراسية 
في لندن لتكملة املاجســـتير والدكتوراه، وكان مقر الكلية خارج 
 Eltham في منطقة Averyhill College of Education :لندن واسمها
سنة ١٩٦٤، لقد شعرت بالضياع في لندن ألن اللغة املستعملة في 
الكويت كانت اللهجة العامية (Slang). احسســـت انني في مكان 
ال يناســـبني، ثم طلبت من القسم الثقافي في لندن ان انتقل الى 

القاهرة مادام يوجد نفس التخصص.
  بعد ذلك اكملت الدراســـة في كلية التربية جامعة عني شمس، 
وحصلت على الدبلوم العامة في التربية تخصص طرق تدريس 
اللغـــة اإلجنليزية في مايو ١٩٦٥ بتقديـــر «جيد»، كذلك حصلت 
على الدبلوم اخلاصة في التربية ســـبتمبر ١٩٦٦ بتقدير «جيد» 
وبعدها أكلمت سنة دراسية في دراسة املواد املقررة لنيل درجة 
املاجستير في التربية، واجتزتها بتقدير «جيد» وفي عام ١٩٦٧/١٩٦٦ 
ـ أصبحت مقيدة لدرجة املاجستير في التربية تخصص (أصول 
التربية)، لكني بعد ذلك انشـــغلت بتربية األطفال ومسؤوليتهم 
ففضلت أن أتوقف عن تكملة املاجستير وأركز اهتمامي على بيتي 
وأطفالي، بعد ذلك عندما افتتحت جامعة الكويت تعينت معيدة 
في سبتمبر ١٩٦٨ في قسم التربية وكان بودي أن أواصل دراستي 
وكانت املسؤولية العائلية جعلتني أترك اجلامعة وأرجع للعمل 
في وزارة التربية سنة ١٩٧٣ وفي هذه السنة قمت بترجمة كتاب 
 An Introduction) من اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو واسمه
to Lifelong Education) By Paul Lengrad مدخل الى التربية الدائمة، 
وقد طبقت دراســـته في مركز خدمة املجتمع والتعليم املســـتمر 

بجامعة الكويت.
  وقد مت تعييني موجهة للغة االجنليزية، ثم متت ترقيتي في 

إذا لم تأت وحتضر معك االســـئلة توقع التفنيش. فقال ألنني صار 
لي في الكويت ٤ ســـنوات وحاجتي ماســـة جدا للوظيفةـ  قلت في 
نفسي إن هذه زوجة شخص مسؤول أكيد راح حتميني من التفنيش 
لو شاع اخلبر. فما كان مني إال أن ذهبت إلى منزلهم ليلة االمتحان 
ودربت لهم على االسئلة. وهذا ما أردت أن أقول لك قبل سفري ألنني 
متضايق نفسيا مبا فعلته. ولكن احلاجة ماسة للعمل وقيسي هذا 

على املواد األخرى.
  عندما انتقلت الى التعليم اخلاص شاهدت اشياء غريبة من بعض 
املدارس، من ضمنها ان املدرســـات اجلدد الالتي يأتني لي ملقابلتهن 
فكنت أســـأل املدرســـة «هل لديك خبرة تدريس؟» فيأتي اجلواب: 
«لدي خبرة تدريس ســـنة كاملة في إحدى املدارس من دون راتب، 
وقد فوجئت وسألتها عن السبب، فقالت ألن صاحب املدرسة وقعني 
على عقد ملدة ســـنة من دون راتب مقابل انه يعطيني شهادة خبرة 

فقط، فهناك كوارث ال تعد وال حتصى. 
  من خالل عملي فـــي التوجيه وانتقالي من مدرســـة الى أخرى 
الحظت ان املدرسة الكويتية ليس لها نصيب في الترقية الى مدّرسة 
أولى – وحّز هذا في نفســـي، وخصوصا احلملة املتكررة دائما بأن 
املدرســـات الكويتيات ال يســـتاهلن ان يكّن مدرسات أوليات. ومن 
جتربتي وجدت العكس متاما، حيث وجدت الكويتية تبذل قصارى 
جهدها لترفع من مستوى الطالبات. فبدأت بترقية بعض مدرسات 
اللغة االجنليزية الى مدرسات أوائل، وذلك بإعطائهن تقارير امتياز 

وترشيحهن للعمل مدرسات أوائل.
  وفي عام ١٩٦٨ تقريبا جاءني موجه من الوافدين يوجه في املدارس 
احلكومية وقال: هل تريدين احلصول على شهادة الدكتوراه – فقلت 

كيف ذلك؟ قال: فقط ادفعي ٦٠٠ دينار كويتي وتأتيك الشهادة.
  فقلت في نفسي ان حرف ال د الذي يسبق اسم هذا الشخص يبدو 
انه مزور – فقد دفع املبلغ وحصل عليها. وجاء ليختبرني ويرى مدى 
تقبلي للشـــهادة املزّورة. وهكذا زاد عدد احلاصلني على املاجستير 
والدكتوراه في وزارة التربية لكي يحصلوا على العالوة التي تضاف 
للراتب الشهري، فقلت لهذا الشخص مشكور – اني ال أعترف بشهادة 

تأتيني من دون ان أكون درست وبحثت فيها بنفسي.

  مناصرة لحرية التعبير

  ثم تذكر املربية الفاضلة ضيـــاء البدر أحد املواقف املثيرة التي 

 مجموعة من الطالب في إحدى املدارس االبتدائية قدميا  صورة جتسد كيفية التعليم في مدارس الكويت األهلية قدميا 

 ضياء هاشم البدر 
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املنيس، احمد العامـــر، حيدر بن نخي، عبداملطلب 
الكاظمي، عبداملطلب ســـيد رجـــب الرفاعي، خالد 
عيسى الصالح، حمد مساعد الصالح، فيصل سالم 
املطوع، عبداهللا عبداللطيف املطوع، خالد جعفر، 
عبدالرحمن عبداإلله القناعي، عبداهللا بدر يوسف 
البدر، احمد مشـــاري العدواني، عيسى عبداملنعم، 
عيسى اليوسفي، خالد النصراهللا، اسماعيل قمبر، 

 إلى وزيرة التربية د.موضي الحمود 
 كثيرون من رجاالت التربية والتعليم غلفهم النسيان ولم ينظر اي قيادي سابق او حاضر 
في وزارة التربية ملن خدم التربية والتعليم وقدم الغالي والنفيس وأفنى زهرة شبابه لتعليم 
ابناء الوطـــن، وقد قيل قدميا «من علمني حرفا صرت له عبدا»، حاليا االمل في اهللا ثم في 
وزيـــرة التربية د.موضي احلمود ان تتذكر اولئـــك التربويني املعلمني الذين قدموا خدمات 
جليلة للتعليم وخاصة الذين فتحوا على نفقتهم اخلاصة مدارس، ومنهم او نقول اول من 
فتح مدرسة اهلية في الكويت لتعليم اللغة االجنليزية والطباعة واحملاسبة لكن لم يأت ذكره 
عند القياديني في وزارة التربية أال وهو هاشم عبدالرحمن البدر، اال يستحق مثل هذا الرجل 
ان يطلق اسمه على احدى مدارس وزارة التربية تكرميا له مثل غيره من رجاالت الكويت؟! 

امتنى من وزيرة التربية ان تطلق اسمه على مدرسة معن بن زائدة ملا لهذا االسم من تكرار 
في منطقة عبداهللا السالم، حيث يوجد شارع بالضاحية باسم معن بن زائدة ويبقى على ما 
هو، ويطلق اسم هاشم عبدالرحمن البدر على مدرسة معن بن زائدة وتصبح املدرسة حتمل 
اسمه اسوة بغيره من املعلمني واالدباء والشعراء وهم كثيرون. راجيا من د.موضي احلمود 
وزيـــرة التربية ان توصي جهة االختصاص في الوزارة باالهتمام وأال تبخل على رجل علم 
الكثيريـــن من ابناء الوطن في الوقت الذي كانت الكويت بحاجة ملثل هذا الرجل، وقد جنح 
في مهمته جناحا باهرا. االخت د.موضي احلمود لك هذه الرسالة ومنك االهتمام لكي يعرف 

ابناء الكويت من االجيال القادمة رجاالت التعليم القدماء، وشكرا جزيال. 

 خـالل عملـي فـي التوجيـه الحظـت أن المدرسـة الكويتيـة ليـس لهـا نصيـب فـي الترقيـة إلـى مدرسـة أولـى فعملـت علـى تغييـر هـذا الواقـع 

 في الصف السـابع االبتدائي كتبت قصة قصيرة بعنوان «نزهة فريد وليلى»  ونشـرت في مجلة البعثة عام ١٩٥٢ فأصبحت أول كاتبة لهذا النوع من الفن بالكويت

 جاءنـي أحـد الوافدين وعرض علـي الحصول على شـهادة الدكتـوراه مقابـل ٦٠٠ دينار فرفضـت ألنني ال أعترف بشـهادة تأتـي بال تعب

كانت زوجته املرحومة مرمي عبداإلله القناعي هي 
الساعد االمين له في صناعة الصابون.

  - ولكون الوالد االستاذ هاشم عبدالرحمن البدر 
اول كويتي يفتتح مدرسة لتدريس اللغة االجنليزية 
واول كويتي ينشئ مصنعا لصناعة الصابون، كانت 
مراسالته التجارية من ١٩٣٠ـ  ١٩٤٠ قد وصلت اسواق 
اليابان وســـنغافورا واملاليو واستراليا باالضافة 
الى العديد من الدول االوروبية، ونظرا الهتمامات 
د.عادل محمد عبداملغني بجوانب التراث الكويتي 
فقد اشـــترى من مغلفات الرسائل من اسواق لندن 
(Old Airmail Cover) ويظهر في اعالها اسم مرسلها 
االستاذ هاشم البدر، وتأتي اهميتها التاريخية حسبما 
تفضل د.عادل عبداملغنـــي نتيجة أنها صادرة من 

الكويت وعليها اختام الكويت.
  - انتقل الوالد االستاذ هاشم عبدالرحمن البدر الى 
جوار ربه في ٥ فبراير ١٩٦١ وكان عمره ٦٣ عاما بعد 
ان ادى رسالته في تعليم ابناء الكويت على الوجه 

األكمل، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.
  ويا حبذا لو ان وزارة التربية تطور مادة التاريخ 
في املرحلة الثانوية بإضافة نبذة عن سير الشخصيات 

من اآلباء واالمهات واالجداد.
  وان تكـــون هناك مـــدارس حتمل اســـماءهم.. 

وخصوصا من له عالقة بالتعليم والتربية.
  األستاذة ضياء هاشم البدر

  املوجهـــة األولـــى للغـــة االجنليزية بـــوزارة 
التربية 

  (متقاعدة) 

حمد الرجيب، زيد عبداهللا الزيد، اسماعيل العوضي، 
راشد بورسلي، يوسف بورسلي، يعقوب النفيسي، 
يوسف ابراهيم الغامن، عبداهللا راشد علي الدعيج، 
عبدالرحمن الرويح وأوالد جاشنمال، وكثيرون ال 
حتضرني اســـماؤهم، اهللا يرحم املتوفني ويطول 

اعمار املوجودين.
  - والى جانب ريادة الوالد االستاذ هاشم البدر 
في مجال تعليم اللغة االجنليزية كان رائدا في مجال 
الصناعـــة، اذ يعد اول من انشـــأ مصنعا لصناعة 
الصابون بالكويت وكان ذلك عام ١٩٣٥، وكان املصنع 
صغيرا والكمية التي ينتجها نحو ٢٠ كيلو غراما.

  - ونظرا لنشـــوب احلرب العاملية الثانية فقد 
انقطعت مصادر الصابون الذي كان يســـتورد من 
اخلارج مما ادى الـــى ازدياد الطلب على الصابون 
املصنع محليا مما جعل الوالد االستاذ هاشم البدر 
يضاعف االنتاج لدرجة انه قام بتصدير مما زاد على 
االستهالك احمللي الى بلدان اخلليج مثل: البحرين 
والســـعودية ودبي، وقلة املياه العذبة في الكويت 
جعلتـــه يبتكر نوعا من الصابون يحدث رغوة في 
املاء املالح وهو «املاء اخلريج» حســـب تســـميته 

بالكويت.
  - ونظرا لظروف احلـــرب العاملية الثانية وما 
صاحبها من انقطاع احدى املواد االساسية في صناعة 
الصابون وهي مادة الصودا الكاوية، ولكي يســـد 
النقص في هذه املادة قام باستخراج الصودا الكاوية 
من الصخور الصحراوية وتسمى «الهردك»، اذ كان 
البدو يجلبون هذه املـــادة لبيعها للعطارين، وقد 

اجليد واالداء الشفوي السليم.
  - وعندما ادخلت اآللة الكاتبة واحملاســـبة بدأ 
يزداد انضمام الطالب الى مدرســـة هاشم البدر ملا 
ملسوه من احلاجة املاسة الى السوق احمللي، وكانت 
الدراسة صباحا ومساء، حيث يدفع الطالب اشتراكا 
شهريا روبيتني، كان االستاذ هاشم البدر الى جانب 
تدريس اللغة االجنليزية كان يقوم بتدريس اخلط 

.(Short Handwritings) واالختزال
  - ولقلة املدرســـني املتخصصني في ذلك الوقت 
استدعاه املسؤولون في املدرسة املباركية لالستعانة 
بخبراته لتقدمي دروس لطلبة املســـتوى التجاري 

باملدرسة، وكذلك تدريس اللغة االجنليزية.
  - وخريجو مدرسة االستاذ هاشم البدر عملوا 
عند التجار وفي املصارف وشركة النفط، وتقلدوا 
مناصب قيادية في الدولة يدينون له بالفضل حيث 

اوصلهم لهذه املراكز املهمة، ومن ضمن تالميذه:
  املرحوم الشـــيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، 
ســـليمان اجلاراهللا، عبدالرحمن ســـالم العتيقي، 
د.صالح العجيري، يوســـف جاسم احلجي، محمد 
صالح احلميضي، سليمان املشعان، شيخان الفارسي، 
عقاب محمد اخلطيب، د.أحمد محمد اخلطيب، سعود 
اخلرجي، د.داود مســـاعد الصالح، جاســـم محمد 
القطامي، جاســـم عبداهللا محمد العبداهللا، محمد 
الفرحان، عبداهللا الفرحان، عبدالعزيز الصرعاوي، 
سعيد يعقوب شماس، جعفر حبيب الطاهر، محمد 
احملميد، ابراهيم عبداهللا الفهد، علي حسني احلرز، 
عبدالعزيز السميط، فهد عبداهللا النفيسي، جاسم 

 - بدأ االستاذ هاشم عبدالرحمن القناعي حياته 
الدراسية مبدارس الكويت االهلية لتحفيظ القرآن 
الكرمي ومبـــادئ الكتابة واحلســـاب، ثم اجته الى 
تعلـــم اللغة االجنليزية مســـتفيدا من الكتب التي 
كانـــت توزعها االرســـالية االميركية في بداية عام 

١٩٢٠ تقريبا.
  - واصل تعلمه الذاتي، اذ كان يرســـل في طلب 
بعـــض كتب تعليم اللغـــة االجنليزية من اخلارج 
مكرسا جل وقته ليال ونهارا لنهل علومها حتى اصبح 
املرجع الوحيد ألصول وقواعد اللغة االجنليزية في 

الكويت في ذلك الوقت.
  - في نهاية ١٩٢٠ سافر الى الهند والتحق بإحدى 
املدارس املتخصصة في تعليم اللغة االجنليزية، ففي 
عام ١٩٣٣ افتتح اول مدرســـة خاصة لتعليم اللغة 
االجنليزية عرفت باسم املدرسة االهلية وكان موقعها 
بالقرب من ساحة الصفاة، ثم انتقلت الى مكان آخر 
اسمه «البهيتة» وتقع في منطقة مرتفعة في نهاية 
سوق التجار من ناحية البحر، وكان االستاذ هاشم 
البدر يقوم وحده بجميع املهام التعليمية واالدارية، 
فهو املعلم واحملضر واملدير في آن واحد، وقد أدار 
املدرسة بكفاءة، كما طور املناهج وطرق التدريس 
بإدخال اآللة الكاتبة واحملاسبة ودروس االستماع 

بواسطة االسطوانات.
  - وألول مـــرة في تاريخ التعليم بالكويت وفي 
كثير من بلدان العالم تخصص لالستماع حصص 
في اجلدول الدراسي، وحصص االستماع في اللغة 
االجنليزيـــة تعمل على تدريب الطالب على النطق 

 من شخصيات التعليم بالكويت.. سيرة األستاذ هاشم عبدالرحمن البدر القناعي 

مرت بها قائلة:
  في أبريل ١٩٨٧ كتبت ٤ مقاالت في جريدة «الوطن»، وهي «كم يوم 
نصيب الطالب من الدراســـة الفعلية في مدارسنا»، و«املدة الزمنية 
للدراسة الفعلية في مدارســـنا»، «احلوار الضروري ملعرفة الوقت 

الضائع»، و«عطلة نصف السنة الدراسية ملدارسنا املقررات».
  وبعد نشـــر هذه املقـــاالت حولني مســـؤولو وزارة التربية الى 
التحقيق، فذهبت الى جلنة التحقيق وكان مســـؤول قسم التحقيق 
كويتي اجلنسية – أما الشخص الذي يحقق معي فكان من «الوافدين» 
مع بداية األسئلة واملناقشة خرج املسؤول الكويتي وكان متضايقا 
بوجود امرأة كويتية في التحقيق بســـبب مواضيع تعبر فيها عن 
رأيها – أما احملقق «الوافد» فقال لي: ملاذا حولوك الى التحقيق، انك لم 
تتعرضي في كتاباتك ألي شخص في الوزارة، ان مواضيعك وآراءك 
ممتازة جدا. فقلت له: انني عندما عينت في وزارة التربية لم أوقع 

على ورقة متنع التعبير عن الرأي.
  ومما اذكر ايضـــا انني كنت عضوة في جمعية املعلمني وأول ما 
افتتحت في عام ١٩٦٣ – ١٩٦٤ وقد أرسلتنا اجلمعية الى القاهرة في 
رحلة تعارف مع جمعية املعلمني املصرية وكنت املسؤولة عن الوفد 
الكويتي وكان عددنا حوالي ١٠ مدرسات، منهن: ضياء هاشم البدر 
(مسؤولة الوفد)، جاسمية املرزوق، صبيحة البدر، شيخة الصولة، 
ماجدة العلي، حياة الناجم، نعيمة العلي، باالضافة الى مدرســـات 
أخريات، ولكن مع األسف جمعية املعلمني احلالية لم تكّرمنا ورفعت 
أســـماءنا من عندها وال ندري ما الســـبب، وحاولت منذ ٣ سنوات 
ان أعرف هل مازالت عضويتي موجودة أم ال ولكن مع األســـف لم 

أحصل على جواب.

  دورة أساسيات اللغة

  ثم تتحدث البدر عن إعدادها لدورة في أساسيات اللغة االجنليزية 
فتقول: بعد التقاعد طلبت مني اللجنة النســـائية جلمعية اإلصالح 
االجتماعي عمل دورة في أساسيات اللغة االجنليزية (القراءة والكتابة) 

لعدة مراحل:
  - دورة للمرحلة االبتدائيـــة: أول وثاني وثالث ورابع ابتدائي، 
وكانت مدة الدورة ٣ أسابيع من ٢٤ ديسمبر ١٩٩٤ حتى ١٥ يناير ١٩٩٥، 
وكانت الدورة ٤ أيام باألسبوع: السبت – األحد – االثنني – الثالثاء، 

وكان زمن الدورة من الرابعة الى اخلامسة والنصف مساء.

املرحوم األستاذ عبداهللا الرجيب.
  ولكن ماذا حصل عندما أرســـلت للموجه العام للغة االجنليزية 
(وكان من الوافدين) الكمية التي البد ان توزع على مدارس احلكومة. 

ماذا تتوقعون؟
  اتصل بي أحد اإلخوان وهو موجه كويتي فقال ان موجهكم العام 
أحضر ثماني نســـخ من النشرة «Nwes and Views» التي أخرجتها 
بشـــكل كتاب محترم، الى مسؤولة بالوزارة وصار يذم فيك ويقول 
لها: شـــايفة شلون ضياء خســـرت الدولة.. فكان جوابي له ان هذه 
املســـؤولة تعرفني جيدا وكان بإمكانها ان تطلب حضوري ملكتبها 
ملناقشة املوضوع. لكن مع األسف لم يتم هذا ولم يتم توزيع الكتاب 
على املدارس احلكومية. (هذا فيه نوع من الغيرة واحلسد) - الوافدين 
ال يريدون ان يكون الكويتي احســـن منهـــم، بعد هذا حصل اللعب 
بتقريري السنوي ونزله املوجه العام من ممتاز الى جيد ملدة سنتني، 
وكانت النتيجة ان ترقيتي الى الدرجة االولى (أ) أ لم احصل عليها 
بسبب اللعب بالتقارير دون رقيب وال حسيب، وهذا ما جعلني اقدم 
استقالتي واتقاعد في مارس ١٩٩٠، ألن تشجيع الكويتي غير متوافر 

في وزارة التربية في ذلك الوقت والزمان.

  رئاسة لجنة واضعي األسئلة

  لقد ترأســـت جلنة واضعي اســـئلة الثانوية العامة ملادة اللغة 
االجنليزيـــة ثالث مرات وشـــاركت في وضع االســـئلة، وفي نهاية 
اجتماعات وضع اسئلة الثانوية العامة كانت جميع مسودات االسئلة 
تتلف بحضوري، واالوراق االصلية تكون عندي حتى موعد االجتماع 
املقبـــل وال اتركها في مكتبي امنا كنـــت احتفظ بها في املنزل، وفي 
احد االيام جاءنـــي عامل التنظيف وطلب مني ان اقفل غرفتي ألني 
اتركها مفتوحة للتنظيف حسب تعاليم االدارة، فسألته: ملاذا؟ قال: 

من يومني رأيت رجال يفتش ادراج مكتبك.
  فقلت له: شوف الغرفة اللي فيها املوجهون وقل لي من هو، فقال: 
هو شخص اشقر جالس قرب باب الغرفة، ففهمت من يقصده، فهذا 
الشخص وضع عندي من قبل املوجهة العام مثل اجلاسوس، وهو 
الذي حاول ان يحصل على نسخة من امتحان الثانوية العامة لكي 

يسيء الى سمعتي.
  كذلك في احدى السنوات الدراسية في املتوسط جاءتنا مدرسة 
اللغة االجنليزية (وافدة) مستواها ضعيف جدا ولفظها سيء جدا، 

  - دورة ألطفال ثانية روضة: وكانت خالل الفترة من ١٢ نوفمبر 
إلى ٢٠ ديسمبر لعام ١٩٩٤.

  - دورة املتوســـط والثانوي: وكانت خالل الفترة من ١٢ نوفمبر 
١٩٩٤ وحتى ٣ يناير ١٩٩٥، وكان الهدف من هذه الدورة شرح املنهج 
وحل متارينه قبل تدريســـه للطالبات في املدرســـة، فكان له األثر 
الواضح في رفع نسبة درجات الطالبات في مادة اللغة االجنليزية، 
وكان اإلقبال على هذه الدورة عاليا جدا، وقد بلغ عدد املسجلني في 
الدورات ٣٢٠ تلميذا وتلميذة في مختلف املراحل الدراســـية – وقد 
 To Improve» علقت جريدة الوطن تعليقا لطيفا في ٣٠ نوفمبر ١٩٩٤

your Engligh اطلبوا الدروس املسائية من اللجنة النسائية».
  وبعد االنتهاء من هذه الدورات طلبت مديرة مركز بيان لدار القرآن 
الكرمي عمل دورات تقوية في اللغة االجنليزية ملرحلة االبتدائي وثانية 

روضة ألبناء وبنات األمهات املشتركات في املركز.
  وكانت ملدة أسبوعني من ١٤ – ٢٨ يناير ١٩٩٥.

  «سيمفونية بيتهوفن»

  وتضيف البدر في حديثها عن املواقف الطريفة التي تعرضت لها 
قائلة: عند دراســـتي للدبلومة العامة في كلية التربية جامعة عني 
شـــمس كانت احدى املواد هي التربية العمليـــة في التدريس. وقد 
مارست التدريس في مدرسة األورمان للبنات مقابل بيت الطالبات 

في حي اجليزة. وحصلت على تقدير امتياز.
  وكانت الدكتورة نعيمة عيد عندما تتابع تدريســـي في التربية 
العملية تقول لي: انني حينما احضر درســـك اشعر كأنني استمع 
الى سيمفونية بتهوفن. ونشرت هذا الري بني اساتذة الكلية. ولكن 
مع األســـف لم يحالفني احلظ لاللتقـــاء بها عندما جاءت للعمل في 

جامعة الكويت.
  كذلك كان توجيه اللغة االجنليزية في وزارة التربية يصدر شهريا 
نشرة اسمها «News & Views in English Language Teaching وكل شهر 
كان يتم إصدار النشرة من أحد تواجيه املناطق التعليمية، وكانت 
تصدر في صور مجموعة أوراق مدبسة. في ١٩٨٦ صار إصدار النشرة 
من نصيب توجيه اللغة االجنليزية في التعليم اخلاص وحيث إني 
املوجهة األولى في ذلك الوقت فقد أصدرت النشرة في صورة كتيب 
محترم، ومت توزيعه على املدارس اخلاصة. وقد تكفل بطباعته مدير 
إحـــدى املطابع – وتضمنت مقابلة مـــع مدير إدارة التعليم اخلاص 

وتضايقنا منها انا واثنتان من الطالبات، فكانت هذه املدرسة حينما 
تدخل الصف نخـــرج نحن من الصف ونذهب الـــى غرفة صغيرة 
باملدرســـة، وكنت انا املدرســـة لزميالتي، حيث كان الوالد املرحوم 
هاشم البدر يشرح لي الدرس وانا بدوري اشرحه لزميالتي، طالبنا 
بتغيير املدرسة لكن ال حياة ملن تنادي في ذلك الزمن، وهكذا اكملنا 

العام وجنحنا في اللغة االجنليزية انا والزميلتان.
  كما اذكر عندما كنت في الرابعة متوسط حسب النظام القدمي وهذا 
يعادل السابع ابتدائي، حسب النظام احلالي، كان اختبار آخر العام 
الدراســـي عاما، فكان اختبارنا مع بعض: املدرسة القبلية واملدرسة 
الشرقية، وبعد انتهاء االمتحان وظهور النتيجة دخلت صفنا ناظرة 
املدرسة القبلية واسمها علياء محمد عمارةـ  رحمها اهللاـ  وقالت: ضياء 
قومي راوينا طولك، ولكني لم اقف فقد شعرت باخلوف، لكنها أعادت 
الطلب مرة اخرى مما اضطرني للوقوف، وهنا التفتت الناظرة الى 
بقية الطالبات وقالت لهن: يا عيب الشوم عليكن يا بنات، الوحيدة 
اللي جنحت من املدرســـة القبلية هي ضياء هاشم وبقية الطالبات 
كلهن دور ثان او رســـوب، الصراحة لم اســـلم بعد هذا املوقف مما 
سمعته من كلمات الغيرة واحلسد، وفعال انا الوحيدة التي جنحت 

من مدرسة القبلية و٤ طالبات من املدرسة الشرقية.

  تغيير التخصص

  كذلك مرت البدر مبوقف غريب في الصف الثالث الثانوي، وعن 
ذلك تقول: عندما وصلت ثالث ثانوي كان تخصصي «علمي»، لكني 
غيرت التخصص الى االدبي بعد شهر من مرور السنة، والسبب ان 
مدرسة العلوم كانت تســـرق درجاتي وتعطيلها الحدى الطالبات، 
وفعال كانت هذه املدرسة ترصد الدرجات في دفترها، وكنت انا واقفة 
بقربها مع بعض الزميالت فوجدتها قد رصدت درجتي العالية الحدى 
الطالبات (ألن هذه الطالبة كانت دائما تعزم هذه املدرسة عندهم في 
البيت)، ودرجة هذه الطالبة املتدنية رصدتها لي، فقلت للمدرســـة 
هذه ورقتي شوفي درجتي ـ انك قد رصدتيها غلط ـ لكن لم تعرني 

اي انتباه هذه املدرسة وهذا ما جعلني احول الى القسم االدبي.
  وال يســـعني هنا اال ان اتقدم بخالص الشكر واالمتنان لكل من 
ذكرني فـــي كتاباته ومؤلفاته واخص بالذكـــر: د.عادل عبداملغني، 
د.خليفة الوقيان، د.سليمان الشطي، االستاذة ليلى العثمان، االستاذة 

ليلى محمد صالح، االستاذ طالب الرفاعي وغيرهم. 
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