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قــراءة في كــتاب لــإلذاعي حافــظ القبــانـــي

بدايات ظهور فن المنولوج في االذاعة العراقية
ميمون البراك

توضيح  :كلمة “مونولوج” ..
مصطلح يوناين -التيني مركب
من كلمتني (مونو) وتعني (واحد-
فرد) و (لوج) وتعني (كالم-
مقال) وتركيبها يعني الكالم
الفردي أو املقال الفردي ..ويجوز
أن يكون نرثا أو شعرا ويصلح أن
يلحن تلحينا.....
يلقى أو ّ
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ا�ش ��تهر فن املونل ��وج يف الوطن العرب ��ي �أو ًال يف
االذاع ��ة امل�صرية-القاهرة وكان م ��ن رواده عميد
امل�س ��رح العربي يو�سف وهبي والفنان الكوميدي
ح�س ��ن فائ ��ق وه ��ذان الفنان ��ان هم ��ا �أول من غنى
املونل ��وج عل ��ى امل�س ��رح ث ��م تبعهم ��ا م ��ن البلدان
العربي ��ة االخ ��رى فف ��ي �س ��وريا ظه ��رت �س�ل�امة
االغ ��واين ويف لبن ��ان ظه ��ر عم ��ار الزعن ��ي الذي
ا�ش ��تهر بت�س ��جيل املنولوجات على اال�س ��طوانات
التجارية التي اخذت تذيعها لهم اذاعة بغداد ومن
ا�ش ��هرها مونولوج نيالك ياع�ص ��فورة ويا �شوفري
ه ��ذا م ��اورد ذك ��ره يف كت ��اب (االذاع ��ة العراقية)
مل�ؤلف ��ه املذي ��ع حاف ��ظ القب ��اين وهو كتي ��ب جميل
ت�ضم ��ن العديد من املوا�ضي ��ع ال�شيقة التي يبحث
عنها حمبو الرتاث واملوروث العراقي خ�صو�ص ًا.
يقول امل�ؤل ��ف ان املنولوج�ست عزيز علي هو �أول
فنان عراقي ذو طابع اجتماعي ومو�ضوعه ب�سيط
ال يثري اجلدل واالقاوي ��ل ،مثل عادة (قبول) التي
يخ�ص� ��ص فيها ي ��وم ال�ستقب ��ال ال�ضي ��وف ولكنها

اقرتن ��ت ب�ضياف ��ة الن�س ��اء للن�ساء يف ي ��وم واحد
م ��ن اال�سب ��وع �إذ حت ��دد ذلك الي ��وم امل ��ر�أة املعنية
وتعل ��م بذل ��ك �صديقاتها من اجل�ي�ران من االقارب
الالت ��ي يقم ��ن بالزي ��ارة والقبول وه ��و عبارة عن
جل�س ��ة ن�سائي ��ة جتم ��ع خليط� � ًا م ��ن املتزوج ��ات
والعازب ��ات والبن ��ات واالمهات وغريه ��ن ..ويتم

احلدي ��ث يف هذه اجلل�س ��ة عن امل�سائ ��ل احلياتية
ال�شتى كم�شاكل اال�سرة وافراحها وم�شاكل بناتهم
واخبار اخلطوب ��ة واالوالد والزواج اىل غري ذلك
مم ��ا ي�ستجد م ��ن موا�ضيع ،وقد هاج ��م عزيز علي
يف منول ��وج ع ��ادة القب ��ول وو�صفه ��ا ب�أنها �شغب
ن�سوي وجل�سة غبية مع ان مو�ضوع ال�شغب لي�س

مهم ًا يف موا�ضيع القبول وقد حار يف بداية االمر
املف�سرون من الرجال يف ايجاد �سبب لهذا الهجوم
عل ��ى الن�ساء الرقيق ��ات وعلى مالحقته ��ن يف هذا
الن ��ادي الن�سائ ��ي ب ��دون م�ب�رر م ��ع ان الأ�سب ��اب
الداعي ��ة الع ��ادة القب ��ول ا�سب ��اب وجيه ��ه فهو من
الناحية االقت�صادي ��ة ال يكلف نفقة �إ�ضافية مرهقة
لل ��زوج وربة البي ��ت على حد �س ��واء وثاني ًا واملهم
�أن ا�سب ��اب الداعية العادة القب ��ول ا�سباب وجيهه
فهو من الناحية االقت�صادية ال يكلف نفقة �إ�ضافية
مرهقة لل ��زوج وربة البيت على ح ��د �سواء وثاني ًا
وامله ��م ان القب ��ول نه�ضه ن�سوي ��ة لتحطيم ابواب
ال�سج ��ن ال ��ذي اطب ��ق على حري ��ة الن�س ��اء وحجز
امل ��ر�أة ب�ي�ن اربع جدران ال تغ ��ادره اال اىل مثواها
الأخ�ي�ر ،فاملر�أة ال تختلط ب�أح ��د من املجتمع الذي
يخل ��و م ��ن و�سائ ��ل الرتفي ��ه ال�ب�ريء واملتنزهات
واحلدائ ��ق العام ��ة ودور ال�سينم ��ا و�إذا وج ��دت
هذه الدور فلي�س من ال�سهولة ان تذهب املر�أة اىل
ال�سينم ��ا مل�شاهدة االفالم لذا اث�ي�ر الت�سا�ؤل حول
ه ��ذا املنولوج رغم كلمات ��ه اجليدة وحلنه اجلميل
وانتق ��ل عزي ��ز عل ��ي بع ��د ه ��ذا اىل مو�ضوع ��ات
اخ ��رى ناقد ًا جماالت اجتماعية عديدة كنا نعي�شها
ون�شع ��ر بها وق ��د جنحت منولوجات ��ه تلك جناح ًا
كبري ًا ونال عزيز علي �شهرة وا�سعة من خاللها.
انتقل بعده ��ا اىل مو�ضوعات اخرى يف املنولوج
�س ��واء �شئن ��ا �أم مل ن�ش� ��أ ف�أنه انتق ��ل اىل موا�ضيع
�سيا�سي ��ة و�ض ��ع كلماته ��ا ب�أ�سل ��وب يت�ضم ��ن عدة
مع ��ان يف املنول ��وج الواح ��د فهو �سيا�س ��ي ولي�س
�سيا�س ��ي وق ��د �س�أل ن ��وري �سعي ��د رئي� ��س وزراء
الع ��راق يف العه ��د امللك ��ي يوم ًا عزيز عل ��ي عندما
باغت ��ه وهو يغني يف االذاع ��ة وكان ذلك يف بداية
اخلم�سيني ��ات قائ�ل ً�ا  :ه ��ل انت �سيا�س ��ي ام فنان:
ف�أج ��اب عزيز بع ��د ان امتقع ل ��ون وجهه اين فنان
ولي� ��س �سيا�سي ف�س�أله ن ��وري �سعيد طيب اذا انت
فنان(لي� ��ش م ��ا تر�ض ��ي النا� ��س) والفن ��ان ي�سع ��د
النا� ��س ويغني له ��م ويزيل همومه ��م ويفرحهم ثم
�س�أله مرة اخرى م ��اذا تق�صد مبختار ذاك ال�صوب
فاج ��اب عزي ��ز انه خمت ��ار م ��ن خمات�ي�ر الر�صافة
الين اغن ��ي يف الك ��رخ واملق�صود ال�ص ��وب الآخر
وقد تخل�ص عزيز م ��ن هذا املوقف النه كان يق�صد
ال�سف�ي�ر الربيط ��اين م�سرت(كول ��ن وال ��رز) ال ��ذي
ع ��اد اىل ال�سفارة الربيطانية بع ��د ف�شل ثورة �آيار
عام. 1941/
ه ��ذا من ��وذج م ��ن االغنية املعتم ��دة عل ��ى التورية
الت ��ي حتم ��ل معنيني وقد �س ��ار الفن ��ان عزيز علي
يف حيات ��ه الفني ��ة كلها عل ��ى هذا النم ��ط حتى انه
ا�ستبدل كلمة منولوج معناه ��ا قطعة نرثية فردية
او �شعري ��ة تلق ��ى ب�شكل ف ��ردي كلمة مق ��ال فنقول
مقال القب ��ول ومق ��ال ال�سفينة واجللب ��ي وغريها
وه ��ذا مطب ��وع يف كتيب ي�ض ��م تلك املق ��االت على
حد تعب�ي�ر الفنان عل ��ي ومن ال�ض ��روري اال�شارة
هن ��ا اىل مدى اخل�سارة التي حتمله ��ا معنوي ًا هذا
الفنان ونف�سي� � ًا نتيجة هذه املواق ��ف اقول واعرب
يف الوق ��ت نف�سه باعجاب ��ي بعقلية خالقة مل ت�أخذ
فر�صته ��ا بالن�ضوج وانا حني اتذك ��ر الفنان عزيز
علي اح� ��س بعظمة العراق واملواه ��ب التي يزخر
بها ابن ��ا�ؤه واملوهوبون يف الع ��راق عددهم كبري
فالعراقي ��ات امهات طيبات ول ��ودات للنوابغ وذو
القابليات غ�ي�ر املحدودة والفنان عزيز علي واحد
من ه�ؤالء

عن احلوار املتمدن

اإلعالمي الموسوعة كما يصفه النقاد واألصدقاء
اعداد /عراقيون
ول ��د يف بغداد ع ��ام 1927م  .توف ��ى 2004\1\12
• دخ ��ل مي ��دان ال�صحاف ��ة ع ��ام  , 1946ويق ��ول
ع ��ن ال�صحف ��ي يج ��ب �أن يالم� ��س هم ��وم النا� ��س
وي�أت ��ي باجلديد دائم ��ا  ,الن جه ��د ال�صحفي وبنائه
للمو�ضوع ينتهي عندما تظهر ال�صحيفة  ,وهنا تبد�أ
مرحل ��ة الهدم حيث يج ��ب �أن ين�سى م ��ا قدمه ويبد�أ
عملي ��ة الهدم لي�ص ��وغ �أفكارا وموا�ضي ��ع جديدة • .
اب ��رز ال�صحف الت ��ي عمل فيها كرئي� ��س للتحرير ( :
ال�شع ��ب  ,الندمي  ,الب�ل�اد ,ال�شرق الأخب ��ار ,احلرية
 ,جمل ��ة الل ��واء اجلدي ��د  ,جمل ��ة الأ�سب ��وع ) ا�شتهر
بكتاب ��ة العم ��ود بعن ��وان ( عموح ��ق ) • اقرتن ��ت
�سن ��وات عمل ��ه يف ال�صحافة بعمل ��ه يف �إذاعة بغداد
حي ��ث عني كب�ي�را للمذيعني يف ع ��ام 1958م ,وعمل
يف �إذاعات عربيه مث ��ل ( �إذاعة �صوت العرب� ,إذاعة
القد�س� ,إدارة مكت ��ب �إذاعة ال�شرق الأدنى من بغداد
) كان يقد� ��س العم ��ل الإذاع ��ي ويع�شق ��ه وعم ��ل فيه
كاتب ��ا وخمرجا ومذيعا  .ي�ؤمن ب�أن ( للمايكروفون)
قد�سي ��ة م�ستمده م ��ن قد�سية جمه ��ور املتلقني  ,فكما

�أن الد�سات�ي�ر يف دول الع ��امل يج ��ب �أن ت�ستم ��د م ��ن
اجلماه�ي�ر كذل ��ك املايكروف ��ون ي�ستم ��د قد�سيته من
امل�ص ��در نف�س ��ه  • .كان م ��ن �أوائ ��ل املذيع�ي�ن الذي ��ن
عمل ��وا يف تلفزي ��ون بغ ��داد عندم ��ا افتت ��ح يف ع ��ام
 , 1956وق ��د رف ��د التلفزي ��ون بالعديد م ��ن الربامج
منه ��ا برنام ��ج ( �س� ��ؤال و�أغني ��ة ) وق ��د كان �أول من
ا�ستخدم الهاتف يف �إجراء حوار مبا�شر على الهواء
واعترب هذا الربنامج خط ��وه جريئة ومغامرة فنيه
و�س ��ط الإمكانات املحدودة � • .أول من قدم برناجما
للتلفزي ��ون يع ��د خليط ��ا ب�ي�ن الدرام ��ا واملنوع ��ات
ف ��زاوج ب�ي�ن اللون�ي�ن وق ��دم منهما عم�ل�ا يجمع بني
الفلكل ��ور والواق ��ع يف �إط ��ار من فن ( �ساي�ت�را ) �أي
النق ��د ال�ساخ ��ر ومتثل ذل ��ك كله يف برنام ��ج ا�سمه (
الق�صخون) والذي كان ينت�ضره جمهور امل�شاهدين
وال يغ ��ادرون بيوته ��م والق�صخ ��ون ه ��و :رواي ��ة
الق�ص� ��ص واملالح ��م الأ�سطورية ال�شعبي ��ة  ،وا�سند
حافظ القباين دور البطول ��ة للفنان ( خليل الرفاعي
)  ,وحر� ��ص القباين على �إحياء الف ��ن ال�شعبي فقدم
الربنامج التلفزيوين ( �صح املثل )  • .ومن الربامج
التي ابتكرها واعدها للتلفزيون وقدمها هي  ( :وراء
الأخبار  ,وطننا العربي  10 ,دقائق  ,معامل �إ�سالميه
)  • .اكت�س ��ب خ�ب�ره وا�سع ��ة من جترب ��ة العمل يف

املثل ��ث الإعالمي (�صحافة �,إذاع ��ة  ,تلفزيون ) وزاد
ه ��ذه اخلربة عمل ��ه يف الإذاع ��ات الأجنبي ��ة ( �إذاعة
�أذربيج ��ان  ,مو�سكو) • .ح�ص ��ل على املاج�ستري يف
القان ��ون الدويل من جامع ��ة مو�سكو حول مو�ضوع
(ال�ص ��راع الأيديولوج ��ي ع�ب�ر �أجه ��زة الإع�ل�ام ) •
عمل رئي�سا لق�س ��م الربامج الإخبارية يف التلفزيون
العراق ��ي ع ��ام � • . 1970أ�سن ��دت �إلي ��ه رئا�سة هيئة
الإ�شراف على الإنتاج املو�سيقي والغنائي يف عموم
امل�ؤ�س�سة العام ��ة للإذاعة والتلفزيون • �أ�سندت �إليه
مهمة ت�أ�سي�س معه ��د التدريب الإذاعي والتلفزيوين
وت ��وىل الإ�شراف على املناه ��ج الدرا�سية والدورات
الإذاعي ��ة املختلف ��ة • عم ��ل حما�ض ��را يف موا�ضيع (
تعامل املذيع مع املايكروف ��ون� ,إعداد ن�شرة الأخبار
 .,الريبورت ��اج الإذاع ��ي و�أنواع ��ه � ,أملقابله وكيفية
ط ��رح الأ�سئلة )  • .حا�ض ��ر ك�ضيف يف ق�سم الإعالم
كلية الآداب جامع ��ة بغداد عام  • . 1984حا�ضر يف
ق�سم ال�سمعية واملرئية يف كلية الفنون اجلميلة عام
 • .1991ي�صف ��ه �أ�صدقائ ��ه ب�أنه ( جه ��از قائم بذاته
) • .ع ��دد معارف ��ه ي ��كاد �أن يكون ال منته ��ي وهو �إذا
انتق ��ل من هموم ��ه الإذاعية �إىل هموم ��ه �ألتلفزيونه
ف ��كان يطم ��ح لالرتق ��اء بتل ��ك الهموم حت ��ى يتحول
التلفزي ��ون يف ب�ل�اده �إىل �أداة ح�ضاريه حقيقة بدال
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حافظ القباني

م ��ن �أن يكون �صندوقا �أنيق ��ا لل�سلوى واجرتار امللل
• ح�ص ��ل القب ��اين على لق ��ب ( خبري احت ��اد �إذاعات
الدول العربية ) • لُقب م�ست�شار الإذاعة والتلفزيون
� • .أول مذي ��ع يف العامل هتفت له اجلماهري ب�صوت
ه ��ادر ( مذيعنـا الأول حاف ��ظ القباين ) و ( على عناد
�صوت العرب يعل ��ق القباين ) يف تظاهرات حا�شده
يف ال�ساح ��ات العامة وال�ش ��وارع  • .اهتماماته بعد
ال�سبعني �س� ��ؤال �أجاب عليه القب ��اين  :كانت متعتي
الق ��راءة وبع ��د �أن ق�ض ��ى ال�سك ��ر على �إح ��دى عيني
وق�ضى طبيب ��ا معجب بالليزر عل ��ى عيني الأخرى ,
فحرم ��ت من القراءة  ,الكني اق ��ر�أ يف الأحالم وهذه
الق ��راءة التي يف اخليال هي ق ��راءة �صافيه  • .رغم
فقدان ��ه الإب�صار الذي ميكنه م ��ن �ألكتابه �إال �أن عقله
بق ��ي متيقظا ون�شط� � ًا ف�ألف كتب ًا بالإع�ل�ام مب�ساعدة
عين ��ه الأخ ��رى زوجته د� .أم ��ل القباين رفيق ��ة درب ٍه
طيل ��ة  44عام ف�أل ��ف كتابا ع ��ن التلفزي ��ون العراقي
بعن ��وان ( التجربة العائمة  ,تاري ��خ حتليل ذكريات
) وهو قي ��د الطبع وكتاب �آخر ع ��ن الإذاعة العراقية
ول ��ه م�ؤلف ��ات �أخ ��رى ح ��ول جتربت ��ه يف ال�صحافة
وذكرياته ومقتطفات من مقاالته ال�صحفية  • .ف�ضال
عن كتبة ال�سابقة ( املذي ��ع يف الراديو والتلفزيون ،
الريبورتاج الإذاعي .

أمل قباني  ..في ذاكرة االذاعة
اسماء عبيد
هادئ ��ة كن�سمة هواء منع�ش ��ة ،حمامة بي�ضاء حتط
على اغ�ص ��ان قلوبنا� ،صوبها ي�س ��رق االذان مريح
للنف� ��س حني كان يته ��ادى اىل م�سامعن ��ا عرب اثري
االذاع ��ة .الأم اذاعة جمهورية الع ��راق� ،إذ مل متنع
التقالي ��د والنظ ��رة املت�شددة انذاك عم ��ل املر�أة من
دخوله ��ا .عامل االذاعة عام  1955كع�ضوة م�شاركة
يف ق�س ��م التمثيلي ��ات يف اذاعة بغ ��داد عام 1955
وكانت �شجاعة بحق ومب�ساعدة اهلها الذين.
مل ي�صف ��وا اىل انتق ��ادات االهل واالق ��ارب ب�سبب
عمله ��ا االذاع ��ي الذي يعد نادر احل�ص ��ول بالن�سبة
مل ��ر�أة يف تل ��ك الف�ت�رة ،وا�صل ��ت العمل ب ��كل همة
ون�ش ��اط ل�سن ��وات عديدة حتى ع ��ام  .1959حيث
عين ��ت يف اذاعة بغداد ب�صفة مذيعة بعد اجتيازها
امتحان االختبار بتفوق تلكم هي االذاعية الرائدة
الدكت ��ورة “�أم ��ل القب ��اين” .وازداد حما�سه ��ا
وابداعه ��ا بزواجه ��ا م ��ن االذاع ��ي امللق ��ب مبذي ��ع
امللك حي ��ث كان الب�ل�اط امللكي اي ��ام امللكية ،حيث
كان يدفعه ��ا اىل التمي ��ز يف وق ��ت كان الرجال يف
املجتمع العراقي انذاك العراقي العادي ميار�سون
اق�س ��ى انواع احلظر واحلجز واملن ��ع على الن�ساء
يف عوائله ��م ملنعهن من اخلروج وممار�سة العمل.
القب ��اين متيزت بلفظه ��ا املتعايف م ��ن ادزان اللغة
العربية وخمارج حروفها �سليمة حد املنتهى كونها
در�ست اللغة العربية التي �صقلت موهبتها االذاعية
وخا�ض ��ت يف بحور اللغةفح�صلت على املاج�ستري
قدم ��ت برنامج (ب�ي�ن االذاعة وامل�ستمع�ي�ن) .وهو
برنام ��ج منوعات يجي ��ب على ا�سئل ��ة امل�ستمعني،
ومن ثم قدمت برنامج (يف التليفون) وهو برنامج
ات�ص ��االت ومكاملات تليفونية حي ��ث كان فريدا من
نوع ��ه لك ��ون التليف ��ون غ�ي�ر منت�ش ��ر يف االعمال

االذاعية ول�صعوب ��ة ت�سجيل الربنامج ثم االعتماد
على املكامل ��ات واملقابالت لأن املو�ض ��وع ذو عالقة
بتقالي ��د العائل ��ة العراقية وهو مو�ض ��وع ح�سا�س
يف حين ��ه وقدم ��ت الربام ��ج االدبية اي�ض ��ا ا�ضافة
اىل املنوع ��ة ومنه ��ا برنام ��ج (قالت �شه ��رزاد) عام
 1961ال ��ذي كان يع ��ده االديب عب ��د احلميد املال،
ويف الع ��ام الت ��ايل  1963قدم ��ت برناجم ��ا طريفا
بعن ��وان (م ��ن هنا وهن ��اك) وه ��و برنام ��ج يعتمد
اخل�ب�ر الطري ��ف وي�ستغ ��رق بث ��ه ع�شري ��ن دقيقة،
وق ��د تابعت االذاعي ��ة القديرة (ام ��ل املدر�س) فيما
بع ��د تق ��دمي برنامج متلف ��ز م�شابه بعن ��وان (ع�شر
دقائ ��ق) ال ��ذي كان يق ��دم �صب ��اح كل ي ��وم جمعة.
ومن ث ��م غ ��ادرت القب ��اين الع ��راق برفق ��ة زوجها
وابنهما البك ��ر (�سالم) اىل اذربيج ��ان ومل تنقطع
هن ��اك عن العمل االذاعي الذي لطاملا احبته فعملت
ع ��ام  1963مذيع ��ة يف اذاع ��ة (باكو) هن ��اك قارئة
لن�ش ��رات االخب ��ار العربي ��ة واالحادي ��ث االدبي ��ة،
وق ��ررت هن ��اك متابع ��ة درا�سته ��ا العلي ��ا فقبل ��ت
ع ��ام  1964يف جامع ��ة مو�سك ��و طالب ��ة دكت ��وراه
يف االدب العرب ��ي اذ ح�صل ��ت عل ��ى ال�شه ��ادة يف
مو�ض ��وع ال�شعر احلر عام  1969ع ��ادت وعائلتها
اىل الع ��راق وعين ��ت مذيعة يف اذاع ��ة بغداد حيث
 1978ا�سن ��دت له ��ا رئا�س ��ة الق�س ��م الرو�س ��ي يف
االذاع ��ة العراقية وقدم ��ت برنامج (لق ��اء وحوار)
وه ��و برنام ��ج مقاب�ل�ات ل�شخ�صي ��ات معروفة يف
املجتم ��ع يف جم ��االت الف ��ن واالدب وال�شع ��ر.
اع ��دت وقدم ��ت العدي ��د م ��ن الربام ��ج م ��ع زوجها
الراح ��ل حاف ��ظ القباين يف برامج ع ��دة منها (لقاء
وح ��وار)( ،حقيبة اله ��واء) ( ،املو�ض ��وع الواحد)
 ،و(�س� ��ؤال الي ��وم) ،وا�ستثم ��رت (جادته ��ا للغ ��ة
الرو�سي ��ة فرتجمت كتاب ��ا عن اذاع ��ة االطفال فمن
الرو�سية اىل العربية.

ن�شر �سابقا يف ملحق ذاكرة عراقية
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وجهاً لوجه مع كبير المذيعين حافظ القباني :
متسلسال في أحالمي !
ً
أقرأ كل ليلة كتاباً
علي جبار عطية

كنت محظوظ ًا هذه املرة بلقاء االذاعي،
ُ
واالعالمي الرائد حافظ القباين (عبد الحافظ
أحمد القباين)(١٩٢٧م ـ ٢٠٠٤م) يف بيته بحي
الخرضاء غرب بغداد.
كان ذلك يوم الخميس املوافق
٢٦/٣/١٩٩٨م.
إذ يقيض أوقاته مع رفيقة مشواره ،وزوجته
الدكتورة أمل القباين ،وابنته اإلعالمية
إيناس القباين (التي حصلت عىل الدكتوراه
من جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلة
سنة  ٢٠١١م ،وكانت أطروحتها بعنوان:
أدب السرية بني الحقيقة التاريخية ،والرؤيا
الفنية يف الدراما التلفزيونية /دراسة
مقارنة) ،وابنته املخرجة السينامئية دنيا
القباين.
حاورته ملدة  ١٣٥دقيقة .طاف يب خاللها
بساط سحري بني بغداد ،وموسكو،
عىل ٍ
والقاهرة ويف أروقة الصحافة واإلذاعة
والتلفزيون ،والتأليف ،والتدريس.
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�سريته و�ضاء ٌة ،و�أن�شطته متنوعةَّ ،
لكن طغت عليه
�صفة االذاعي مع �أ ّنه �صحفي مه ٌم ،وحما�ض ٌر بارعٌ،
ؤ�س�س ملعه ��د التدريب االذاع ��ي ،والتلفزيوين،
وم� ٌ
وله م�ؤلف ��اتٌ منهجي ٌة بارز ٌة ،وه ��ي ( :الريبورتاج
الإذاعي)  ،و(املذيع يف الراديو) ،و(حرفية املذيع)،
و(الإذاعة العراقية ،تاريخ وذكريات).
كان الو�ض ��ع وق ��ت املقابل ��ة ملغوم� � ًا ؛ فالدكتات ��ور
�ات كب�ي�ر ًة منها:التهدي ��د
كان يواج ��ه حتدي � ٍ
الأمريك ��ي بالإطاحة به ،مع تزاي ��د النقمة ال�شعبية
علي ��ه ،والتهدي ��د الأك�ب�ر كان ت�ص ��در ال�سي ��د حممد
ال�ص ��در(١٩٤٣م ـ ١٩٩٩م) للمواجه ��ة م ��ع النظام،
وحتدي ��ه ل ��ه ؛ لذل ��ك مل �أ�ستط ��ع ن�ش ��ر �آراء القباين
كامل� � ًة ،فدفع ��ت بع�ضه ��ا �إىل جريدة الع ��راق فن�شر
احل ��وار يف ع ��دد اجلري ��دة ( )٦٥١٤ال�ص ��ادر يوم
الثالث ��اء املواف ��ق ١٤/٤/١٩٩٨م بعن ��وان (يف
حمراب ذكريات حافظ القباين ـ غابتا نخيله تلفهما
العتم ��ة ،م ��ا حكاي ��ة الع ��م ح ��ق ،وعا�ش ��ق الدبابة)
وحق ��ق جناح� � ًا طيب� � ًا لثق ��ل ال�شخ�صي ��ة ،والتفتت
وزارة االع�ل�ام �إليه ،و تذكرت ��ه ،وو�صف املحاورة
الكات ��ب (مه ��دي �شاك ��ر العبي ��دي) ب�أ َّنه ��ا (مقابل� � ٌة
�صحفي ٌة رائع ٌة).
فعاودتُ
ثان
لن�شر
ة
ر
�
�
ك
ال
�شر،
مل اقتن ��ع مب ��ا ُن
جزءٍ
َّ
ٍ
من املقابلة مبا ي�سمح به الظرف ،فن�شر احلوار يف
جريدة (ال ��ر�أي) الأ�سبوعية ل�صاحبها الدكتور عبد
اللطيف هميم يف العدد

( )٤٧ال�ص ��ادر يوم الأح ��د املوافق  ٢٧/٢/٢٠٠٠م
بعنوان
(حافظ القباين ..مذي ٌع زاده ال�صحافة).
ح ��ان الوق ��ت لن�ش ��ر احلوار كام�ل� ًا �ضم ��ن م�شروع
كتاب عنوانه (وجو ٌه يف ذاكرة الأر�ض).
(احلوار)
هو �شخ�صي� � ٌة غني� � ٌة باملعرفة ،والتج ��ارب ،وتنوع
الأن�شط ��ة .ال �أدري م ��ن �أي ��ن �أب ��د�أ م ��ع مو�سوع� � ٍة
معرفي ٍة ،و�شخ�صي� � ٍة المع ٍة هو كبري املذيعني بحق،
وهو الذي كان يوقع با�سم (العم حق) !
�إ َّن ��ه الإذاعي والإعالمي الرائد حافظ �أحمد القباين
ال ��ذي وجدت ��ه يف بيته ال ي ��رى �إال ا�شباح� � ًا ،يعاين
الوحدة ،واجلفاء ،واملر�ض.
ب ��ادرين باحلديث ع ��ن ال�صحاف ��ة فرتكتُ ل ��ه زمام
احلديث فا�سرت�سل قائ ًال :
� َّإن ال�صحف ��ي يجب �أن يالم�س هموم النا�س وي�أتي
باجلديد دائم ًا.
ان كل جه ��د ال�صحفي ،وبناءه ينته ��ي عندما تظهر
اجلريدة وهنا تب ��د�أ مرحلة الهدم ،حيث يجب عليه
�أن ين�س ��ى ما قدم ��ه ،ويب ��د�أ عملية اله ��دم ،لي�صوغ
�أفكار ًا ،وموا�ضيع جديدة.
يتاب ��ع :ك ّنا يف جريدة (ال�شعب) ال ن�ستطيع الكتابة
ع ��ن امل�ستعم ��رات الربيطاني ��ة ،فكان ��ت حريتنا يف
�أن نكت ��ب ع ��ن فرن�س ��ا ،وكان ه ��ذا ال�ش ��يء يُر�ضي
وطنيتن ��ا ،وك ّن ��ا نكتب ع ��ن العن�صري ��ة الأمريكية،
وق�ضي ��ة الزن ��وج ،والهن ��ود احلم ��ر؛ ل َّأن �صاح ��ب
اجلريدة كان يكن الكراهية لأمريكا.

مل يك ��ن هناك �إقبال على اجلرائ ��د يف العهد امللكي،
لك � َّ�ن الق ��راء كان ��وا يتابع ��ون ال�صفح ��ة الريا�ضية
يف جريدة (الب�ل�اد) ل�صاحبها رفائي ��ل بطي ،وكان
ي�ش ��رف عليه ��ا الكاتب �شاك ��ر ا�سماعي ��ل فكانت من
�أف�ضل ال�صفحات الريا�ضية.
وكان الق ��راء يتابع ��ون النق ��د الفن ��ي ال ��ذي يكتبه
الفنان يو�سف العاين يف جريدة (الأخبار).
*قلتُ له:ما حكاية العم حق ؟
ـ ق ��ال :يف ع ��ام  ١٩٥٦م كنتُ �أح ��رر (بريد املحرر)
يف جري ��دة (ال�شع ��ب) با�سم (العم ح ��ق) (خمت�صر
ل�شاب جنفي ا�سمه
حافظ القباين) ،ون�شرتُ ر�سال ًة ٍ
فا�ض ��ل عم ��ره � ١٦سن ��ة ،يف عيني ��ه خل ��ل ويحتاج
�إىل عملي ��ة جراحية ،ولي�ست لدي ��ه امكانية مادية..
ن�ش ��رت الر�سالة وع َّلقت عليها قائ�ل� ًا� :إ َّنني ال �أعتقد
�أن �أح ��د ًا من �أبناء �شعبنا ،يعجز عن معاجلته ،لذلك
�أُخاطب القراء مبا عهد عنهم من �شهام ٍة �أن يتربعوا
مب ��ا ي�ستطيع ��ون من مبل � ٍ�غ ،وير�سلون ��ه �إىل (العم
ح ��ق) كما �أُخاطب �أطباء العيون الذين �أتو�سم فيهم
القدرة على �إجناز العملية.
بعد �ص ��دور اجلريدة انهالت علينا التربعات ،حتى
�أن بع�ض القراء خال ��ف القاعدة ف�أخذ ير�سل تربعه
بالظ ��روف ،فنفتحه ف�إذا به ن�صف دين ��ار� ،أو دينار
كم ��ا جاءتنا نداءات من عد ٍد من الأطباء نذكر منهم:
د .جالل اال�سرتبادي ،ود .م�صطفى �شريف العاين،
ود� .صبحي منيب ،وغريهم.
و�إزاء ه ��ذا الإقب ��ال من الأطباء ،ولك ��ي ال نزعل �أي
طبي ��ب اتفقت مع هيئة التحرير عل ��ى �إجراء قرع ٍة،

فوق ��ع االختيار عل ��ى الدكتور ج�ل�ال اال�سرتبادي،
وهن ��ا خاطبت ال�شاب ب� ��أن يح�ضر فج ��اء هو و�أمه
م ��ن حمافظ ��ة النج ��ف ،و�سلم له ��م املحا�س ��ب مبلغ
(�سبع مئة دينارعراق ��ي) ،وكان مبلغ ًا كبري ًا وقتها،
ودخ ��ل م�ست�شفى (الرم ��د) ،قرب االذاع ��ة ،و�أجرى
العملي ��ة ،واكت�سب ال�شف ��اء ،ف�سلمناه م ��ا تبقى من
م�شروع ،وكان يرافق كل هذه
املبلغ لي�ستثم ��ره يف
ٍ
املراحل ريبورتاج �صحفي حتى �شفائه !
� َّإن م ��ن ي� ��ؤدي مث ��ل ه ��ذه اخلدم ��ة ،الب� � َّد �أن ي�شعر
بارتياح ،وك�أنه حقق ن�صر ًا عظيم ًا.
ٍ
بهدف تكون مو�ضوعاته
�إن ال�صحفي عندما يكتب ٍ
ناجح ًة على �إال ينف�صل عن اجلماهري ،وال ي�ضع يف
بال ��ه �أ َّنه يج ��ب �أن يكون م�شه ��ور ًا ،وال يعري �أهمي ًة
أجر على
للمادي ��ات ؛ لأ َّنه ��ا ت�أتي ب�ش � ٍ
�كل طبيع � ّ�ي ك� ٍ
عمله ،فال عمل بغري �أجر.
كن ��ا يف جريدة ال�شع ��ب نحل م�ش ��كالت النا�س قبل
م�ؤ�س�س ��ة ليلة الق ��در الت ��ي �أ�س�سه ��ا م�صطفى �أمني
وعل ��ي �أمني يف جمل ��ة (اجليل اجلدي ��د) ،و(�أخبار
اليوم).
كنتُ رئي�س� � ًا لتحرير �صحيفة (الندمي) ث� � َّم تركتها،
وعمل ��تُ م�صحح ًا ،وه ��ذا هو من مب ��ادئ ال�صحافة
� َّأن ال�صحفي الناجح يج ��ب �أن يبد�أ من املطبعة ،ث َّم
ينتقل �إىل غرف التحرير.
ا�شتغلت (خم ً
ربا) �آتي بالأخبار �إىل اجلريدة ،وهم
الآن ي�سمون ��ه (مرا�س�ل� ًا) ،وهذا غري �صحي ��ح ،ل َّأن
تعب�ي�ر املرا�س ��ل هو ال ��ذي ير�سل اخل�ب�ر من خارج
البل ��د� ،أ ّم ��ا م ��ن كان يف داخ ��ل البل ��د ،وي�ستطي ��ع

عن مدونة الكاتب يف الفي�سبوك
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�أن ي�أت ��ي �إىل م ��كان عمل ��ه بال�سي ��ارة ،ف� �� َّإن التعبري
ال�صحيح عنه هو املخرب.
*قلتُ له :الآن ي�أتي املندوبون بالأخبار �إىل �صحف
القطاع اخلا� ��ص ،ويتفاو�ضون معهم على الأجور،
ف� ُّأي جريدةٍ تدفع �أكرث يدفعون لها الأخبار !
ـ قال :مثل ه ��ذا ال يجوز ،وعندنا مثل هذا املندوب
يُطرد من ب ��اب اجلريدة ،وال يُ�سم ��ح له بالدخول ؛
ل َّأن من الأعراف ال�صحفية �أن يقت�صر عمل املندوب
عل ��ى جري ��دةٍ واح ��دةٍ  ،ويط ��رد �أي خم�ب�ر يعط ��ي
معلومة �إىل �صحيفة غري �صحيفته.
* قلتُ له :ما حكاية �أول �صورة لك ؟
ـ ق ��ال :مل تك ��ن �صحافتن ��ا تع ��رف ال�ص ��ورة
الفوتوغرافية املحلية ،بل كانت تعتمد على ال�صور
اجلاهزة التي ت�أتي مع احلوادث من خارج العراق،
وحدث �أن ماتت امللكة عالية عام  ١٩٥٧م ،فا�ستقدم
(عبد الهادي اجللبي) من م�صر املقرئني عبد الفتاح
ال�شع�شاع ��ي ،و�أبا العين�ي�ن ال�شعي�شع ؛ للقراءة يف
ه ��ذه املنا�سب ��ة ،فذهبتُ �إليهما يف فن ��دق ال�سندباد،
و�أجري ��تُ معهما ح ��وار ًا ،ولكي �أُعط ��ي للمو�ضوع
�ور ،وب�صعوب ٍة
حيوي� � ًة ،ذهب ��ت للبح ��ث ع ��ن م�ص � ٍ
بالغ� � ٍة �أقنعتُ م�ص ��ور ًا ،لي�صور وف ��اة امللكة عالية،
�ور يف �صحافتنا ،وقد
�اج م�ص � ٍ
ليظه ��ر �أول ريبورت � ٍ
وثقتْ ه ��ذا ال�ش ��يء جريدة (اجلمهوري ��ة) يف �أحد
�أعداده ��ا ل َّأن تكاليف الت�صوير كان ��ت عالية ،وكان
هذا امل�صورهو حازم باك.
كان يحي ��ى قا�س ��م �صاحب جريدة ال�شع ��ب حمامي ًا
خا�ص ًا ل�شركة نفط العراق الـ(�آي بي �سي).
*قل ��تُ ل ��ه  :مبنا�سب ��ة احلدي ��ث ع ��ن ق ��راء الق ��ر�آن
الكرمي ،فمن هو بر�أيك �أعظم القراء ؟
قارئ عربي ه ��و ال�شيخ حممد رفعت،
ـ ق ��ال� :أعظم ٍ
وعندم ��ا �أجري ��ت اللق ��اء م ��ع ال�شي ��خ عب ��د الفت ��اح
ال�شع�شاع ��ي ،وال�شيخ �أبي العين�ي�ن ال�شعي�شع كان
الو�ض ��ع ح�سا�س ًا ؛ ل َّأن املعجب�ي�ن بالقراء العراقيني
ا�س ُتف ��زوا ؛ لأ َّننا كتبنا كثري ًا ع ��ن القراء امل�صريني
وغمزنا قناة القراء العراقيني.
�إن الق ��راءة العراقي ��ة تعتم ��د عل ��ى املق ��ام العراقي
ال ��ذي يتميز باحلزن ،فالأبوذية يقال انها قد جاءت
من الأذية ،وه ��ي قمة احلزن ،والب ��كاء �أمّا القراءة
امل�صرية ،فهي ق ��راء ٌة مفرح ٌة وكان �شيخ املحتجني
ب�صم � ٍ�ت احلاج حممود عب ��د الوهاب واحلافظ املال
مهدي ،ومن امل�ؤيدي ��ن للقراء امل�صريني املقرئ عبد
الرحمن توفيق ،ل َّأن قراءته م�ستحدث ٌة.
بعده ��ا ب�سنوات زارنا ال�شع�شاع ��ي مع ال�شيخ عبد
البا�سط عبد ال�صمد.
*قلتُ له متى دخلتَ الإذاعة؟
ـ ق ��ال :دخلتُ الإذاعة �سنة  ١٩٤٦م ممث ًال ملدة �سن ٍة،
ويف عام ١٩٤٧م عُين ��ت مذيع ًا بعد �أداء االمتحان،
وكان عمل ��ي يف الإذاع ��ة ،وال�صحاف ��ة متوازي� � ًا،
مقال يف ع ��ام  ١٩٤٦م يف جريدة
فق ��د ن�ش ��رت �أول ٍ
(ال�سجل) ل�صاحبها طه فيا�ض العاين.
لقد بد�أت مرا� ً
سال لربيد القراء يف عد ٍد من ال�صحف.
*�سمع ��تُ � َّأن لك مع زوجتك الدكت ��ورة �أمل القباين
ق�صة فهال تف�ضلت ،وق�ص�صتها؟
ـ ق ��ال� :أن ��ا �أكرب م ��ن زوجتي �أمل (�أم �س�ل�ام) بع�شر
�سن ��وات فق ��د ول ��دتُ �سن ��ة  ١٩٢٧م ،ودخل ��ت �أمل
الإذاعة �سنة  ١٩٦٠م.
لق ��د عملنا �سوي� � ًة يف �إذاع ��ة جمهوري ��ة �أذربيجان
يف باك ��و �سن ��ة كاملة ع ��ام  ١٩٦٣م ،ث� � َّم ذهبنا �إىل
مو�سكو ،وقد در�ست البكالوريو�س ،وح�صلت على
املاج�ست�ي�ر يف القانون ال ��دويل وكانت اطروحتي
ع ��ن (ال�صراع الأيديولوجي ع�ب�ر �أجهزة الإعالم)،
�أم ��ا �أم ��ل فق ��د ح�صل ��ت عل ��ى الدكت ��وراه يف الأدب
العرب ��ي وكان ��ت �إطروحته ��ا ع ��ن (ال�شع ��ر العربي
املعا�صر)
لقد عملنا يف مو�سكو يف الإذاعة بالقطعة كمذيعني
وعمل ��تُ يف �إذاعة �صوت الع ��رب يف القاهرة ثالثة
�أ�شه ��ر فق ��ط( .ت ��رك الإذاعة بع ��د مكيدةٍ م ��ن املذيع
امل�ص ��ري �أحم ��د �سعي ��د بع ��د �أن �أجربه عل ��ى قراءة
كلم ٍة يف كانون الأول �سنة  ١٩٥٩م �ضد عبد الكرمي
قا�سم).

*قلت له :ما دمنا ب�صدد احلديث عن الق�سم العربي
يف �إذاع ��ة مو�سك ��و ،فالذي ي�ستمع �إلي ��ه ي�شعر �أنها
تبث من دول ٍة لي�ست بحجم االحتاد ال�سوفيتي ؟
ـ ق ��ال� :س�أحكي لك ه ��ذه احلكاية� :أر�س ��ل �إ َّ
يل مدير
الق�س ��م العرب ��ي يف مو�سك ��و وكان ا�سم ��ه (�سافن)
وقال يل :ما ر�أيك باذاعتنا؟
ك�صديق.
تفقدين
أن
�
أخ�شى
�صريح ،و�
قلتُ له� :أنا
ٌ
ٍ
قال :ال ،واال مل �أ�س�ألك.
قل ��تُ  :عندكم �آيديولوجي ٌة هي اال�شرتاكية العلمية،
خمل�ص لك � َّ�ن الإخال�ص
ب�شكل
ورمب ��ا متار�سونه ��ا ٍ
ٍ
لي�س كل �شيءٍ  ،بل يحتاج �إىل جهدٍ ،ودرا�س ٍة معمق ٍة
للجماه�ي�ر الت ��ي تتوج ��ه �إليه ��ا فتع ��رف طلباته ��ا،
والكلمة التي ت�ستح ��وذ على الإعجاب ،ث َّم �أ�ضفتُ :
و�إنيّ م ��ن جممل درا�ستي الذاعتكم ،عندما كنتُ يف
قريب منكم �أن�صحكم ن�صيح ًة.
العراق ،والآن �أنا ٌ
قال :ماهي؟
قل ��تُ  :جتل ��ب قنبل� � ًة يدوي� � ًة ،وتلقيها عل ��ى الق�سم،
ّ
وحتط ��م الق�س ��م� ،أو ت�أتي ب�شفل
مبعول،
�أو ت�أت ��ي
ٍ
فتج ��رف الق�س ��م ،وتلغيه ،وال �أق�صد �إلغ ��اءه مادي ًا،
و�إمنا �أق�صد �إلغاء و�سائله ،و�أفكاره.
قال :كيف؟
قل ��تُ  :لي�س عندكم ق�س� � ٌم يقف مقاب ��ل البي بي �سي
الربيطانية� ،أو �صوت �أمريكا.
ق ��ال :ال تهمن ��ا الو�سائ ��ل التقني ��ة ،و�أهم �ش ��يء �أن
نقولُ :
نحن بلد يوري كاكارين !
م ��رت �سنت ��ان عل ��ى ه ��ذه املحادث ��ة ،ف� ��إذا بي ��وري
كاكاري ��ن ،والعقي ��د بالك ��وف ميوت ��ان ب�سق ��وط
طائ ��رةٍ  ،فقل ��تُ يف نف�س ��ي :هل ما زال يق ��ولُ :
نحن
بل ��د كاكارين ،هذه العنجهية هي التي جعلت حركة
�صهيونية �صغرية تف�شل االحتاد ال�سوفيتي.
*قلتُ ل ��ه :كلما ذكرت ابنك الراح ��ل (�سالم)� ،أ�شعر
نازف ال يندمل ؟
جرح ٍ
�أ َّنك تتحدث ب�أمل عن ٍ
ـ ق ��ال :عندما تزوجتُ ب�أمل ك َّنا يف مو�سكو ،فرزقنا
الل ��ه بول ٍد ا�سم ��ه (�س�ل�ام) كان يراق ��ب التلفزيون،
ويعجب بالدباب ��ة الرو�سية ،ويقل ��د �أزيزها ،وكان
يفك ��ر ،ويتكل ��م بالرو�سي ��ة فلما ع ��ادت زوجتي �إىل
العراق قبلي بعام ،وعدتُ يف  ٢/٩/١٩٧٠م والتم
�شملنا.
مل ي�ستطع �سالم �أن ي�ستوعب اللغة العربية ،فف�شل
يف الدرا�س ��ة و�سيق �إىل اخلدم ��ة الع�سكرية جندي ًا
مكلف� � ًا .ويف ع ��ام  ١٩٨٢م ويف معرك ��ة �شرق ��ي
الب�ص ��رة جاءت ��ه قذيفة بينم ��ا كان ي�س ��وق الدبابة
الرو�سية التي كان يع�شقها فقتل يف داخلها !
(ت�ساقطت دموع �أم �سالم فغادرت الغرفة).
*ما ق�صة عينيك؟
ـ قال� :أحلت على التقاعد �سنة  ١٩٨٤م وتقاعدت �أم
�سالم �سنة  ١٩٩٠م.
قب ��ل ع�ش ��ر �سن ��وات حدث ن � ٌ
�زف يف عين ��ي اليمنى
وحتديد ًا يف ال�شع�ي�رات الدموية ،فعاجلني طبيبُ
�ون معج � ٌ�ب باللي ��زر فق�ض ��ى عليه ��ا� ،أ ّم ��ا عيني
عي � ٍ
الي�س ��رى ،ف�أُ�صيب ��ت بامل ��اء الأبي� ��ض وعالجي يف
�إح ��دى هذه ال ��دول (فرن�سا �أو ا�سباني ��ا �أو �إيطاليا
�أو الأردن).
لقد قابلت وزير ال�صحة ب�صعوب ٍة ،فقال يل :جنري
ل ��ك معاملة �سفرَّ ،
لكن تكالي ��ف ال�سفر على ح�سابك،
فابت�سمت !
� َّإن زراع ��ة ال�شبكية ،والقرنية ممكن� � ٌة يف اخلارج،
وهم يزرعون قرنيات احليوانات ،وي�سحبون املاء
الأبي�ض بوا�سطة الدواء ال بالتداخل اجلراحي.
لي� ��س �أمامي �س ��وى اال�ستماع �إىل الإذاع ��ة بعد �أن
حرمت من متعة القراءة ،ور�ؤية التلفزيون.
لق ��د تركتُ الإذاعة لأنه ��م يعطونني ثالث مئة دينار
�أجرة احللقة الواحدة التي تكلفني  ١٦٠٠دينار مع
ال�سهر والتعب.
� َّإن متعت ��ي هي يف القراءة ،وقد حرم ��ت منها ،لكنْ
�ات،
يف اللي ��ل �أق ��ر�أ يف الأح�ل�ام ..نع ��م �أق ��ر�أ لوح � ٍ
وقطع ًا باللغت�ي�ن العربي ��ة ،والإجنليزية ،ور�ؤيتي
�صافي ��ة بالليل ال النهار ،وهذه القراءة م�ستمر ٌة يف
كل ليلة ك�أ َّنها م�سل�سل يف حلقات !
*قلتُ له :هل �صحيح � َّأن �أ�صدقاء ال�شدة قليلون؟

ـ قال :نعم هذا من �أ�صح الأقوال ،والب َّد �أن قائله مر
بتجرب� � ٍة �ضخم ٍة .ت�صور حتى الأه ��ل انقطعوا عن
الزي ��ارة اال واح� � ٌد من �أبناء عمي يت�ص ��ل بالهاتف،
و�صديقي الدكتور جليل كمال الدين مل ينقطع عني
؛ �إذ ك َّنا �صديق�ي�ن يف مو�سكو ،نتبادل الهموم ،ومل
نع�ش حي ��ا ًة مرفه ًة ،ومهند الأن�ص ��اري ا�ست�شارين
عندما كان يف الكويت ،فلم �أحبذ له املجيء وعندما
جاء �أخذ يعاين من الوحدة واملر�ض.
لك � ّ�ن �أقربائي يتذكرونني ،ويعرفونني يف الدوائر
الر�سمية ،حني يرفع املوظف ر�أ�سه ويقول للمراجع
 :ماذا يقرب منك حافظ القباين ؟
عندم ��ا كن ��تُ يف الإذاع ��ة كن ��تُ �أواج ��ه بالرتحاب،
وعندما خرج ��تُ منها مل ي�س�أل عني �أحدٌ ،فلما عدتُ
عادوا للرتحاب ب ��ي ،وعندما خرج ��تُ ثاني ًة عادوا
جلفائهم !
عندما �صار ج ��واد العلي مدي ��ر ًا للإذاعة طلب مني
حديث� � ًا يف برناجمي (م�س�ألة فيها نظر) امل�أخوذ من
بيت �شعري معروف هو:
ٍ
إمرئ يف غاب ٍة جرمي ٌة ال تغتفر
�
قتل
ٍ
آمن م�س�أل ٌة فيها نظر !
�شعب � ٍ
وقتل ٍ
طل ��ب من ��ي الكتابة ع ��ن � ٨شب ��اط ،وه ��ي ذكرى ال
�أُحبها فكتبتُ عن الفالحني !
يف الي ��وم الت ��ايل ق ��ال يل العلي :لق ��د تخل�صتَ من
االختبار الذي وُ�ضعت فيه !
�ألي� ��س االنت�ص ��ار يك ��ون باالهتم ��ام باملبدع�ي�ن
واالنت�صار لهم؟
�إ َّنني �أنت�صر عندما �أجعل كوادر بلدي منت�صر ًة.
*قلتُ له :حدثنا عن عملك يف التلفزيون ؟
ـ ق ��ال :كن ��تُ م ��ن �أوائل مم ��ن عم ��ل يف التلفزيون،
كتاب تكتبه زوجتي
وعندي الآن وثائق جاهزة يف ٍ
�أم ��ل� ،أنا �أمل ��ي لها ،وه ��ي تكتب عن بداي ��ات البث
التلفزي ��وين ،و�أن ��ا م ��ن �أوائ ��ل م ��ن قدم ��وا برامج
املنوع ��ات ،وا�ستخدم ��تُ الهات ��ف يف التلفزي ��ون
لالت�ص ��ال بالنا� ��س مبا�ش ��ر ًة ،وقد قدم ��تُ برناجم ًا
ثنائي� � ًا مع �أم ��ل ا�سمه (يف التلفون) ع ��ام  ١٩٥٩م،
ف� ً
ضال عن برنامج (الق�صة خون) ،وكانت �أمل تعلق
عل ��ى الأف�ل�ام ال�صامت ��ة .وقدم ��ت برنام ��ج (�س�ؤال
و�أغني ��ة) و(�ص ��ح املث ��ل) ،ومن الربام ��ج الر�صينة
(م ��ا وراء اخلرب) وبرنامج (ع�ش ��ر دقائق) و(معامل
�إ�سالمي ��ة) يف ثالث�ي�ن حلقة ع ��ن العتب ��ات املقد�سة
حتى �أ َّن ��ه عندما عر�ض يف ال ��دار البي�ضاء ،و�صف
�أحد التقارير ال�ش ��وارع ب�أ َّنها كانت تخلو من املارة
وك� َّأن هناك مباراة كرة قدم عاملية مهمة !
� َّإن م ��ن �أ�صع ��ب الربام ��ج ،وهي �أ�شق م ��ن الأ�شغال
ال�شاقة الربامج التي تبث على الهواء مبا�شر ًة.
كنتُ �أ�سخر من الكبار على طريقة املمثل الكوميدي
(توفي ��ق الزم) ،وكان ه ��ذا مطل ��ع ال�ستينيات ،وقد
هاجمتن ��ي جري ��دة (اليقظ ��ة) ،و�شتمتن ��ي ؛ ل يَّأن
عربي هو (عنرتة بن �شداد) ،وكان
�أ�سخر من ٍ
فار�س ّ
ميثل ال�شخ�صي ��ة الفنان خليل الرفاعي فا�ضطررت
�إىل تبدي ��ل ا�س ��م الربنام ��ج وجعلت ��ه (مغام ��رات
زع�ت�ر) ،وا�ستم ��رت حلق ��ات الربنام ��ج ،فكانت كل
حلق ��ة تنتهي بغ ��رق زعرت(خليل الرفاع ��ي) ،فيظل
امل�شاه ��دون متلهف�ي�ن �أ�سبوع ًا كام�ل� ًا ملا يح�صل يف
احللقة التالية.
كان الزعي ��م عبد الكرمي قا�سم ح�ي�ن يخطب ي�سخر
منه البعثيون ويقولون :خطب زعرت!
و�صلتن ��ي هذه املعلومة ،ال�سيم ��ا �أن الفار�س زعرت
كان يعف ��و ع ��ن املخطئني بحقه مثلم ��ا يفعل الزعيم
يف رفع ��ه �شعار (عف ��ا الله عما �سل ��ف) ،فخ�شيتُ �أن
ت�صل ه ��ذه ال�سخري ��ة �إىل ال�شيوعيني في�سببوا يل
م�شكل ًة ،ف�أوقف ��ت الربنامج من باب (جفيان ال�شر)،
ف�أر�س ��ل علي مدي ��ر التلفزيون ،و�س�ألن ��ي عن �سبب
توقف الربنامج ،فتذرعتُ بالتعب.
باملنا�سب ��ة فقد ن�صحتُ �أحد الزمالء بالقول  :ال تكن
مث ��ل ال�شيوعي�ي�ن الذي ��ن �أرادوا �أن ي�ضع ��وا خيم ًة
عل ��ى كل النا�س فيكون كل كاتب� ،أو فنان� ،أو مبدع
حتت خيمتهم ،فال يعرب اال عنها.
* قل ��تُ ل ��ه :ه�ل�ا حدثتنا ع ��ن املذيع�ي�ن ،فم ��ا ر�أيك
بالطريق ��ة الت ��ي يق ��ر�أ به ��ا املذيع ��ون اللبناني ��ون

الأخبار خا�ص ًة يف �إذاعة (مونت كارلو) ؟
ـ ق ��الَّ � :إن ه�ؤالء لغتهم العربية �ضعيف ٌة ،و�أخطاءهم
كث�ي�ر ٌة والقاءه ��م ي�س�ي�ر عل ��ى مو�سيق ��ى الإلق ��اء
الفرن�سي ،وال �أعدهم متفوقني ؛ لأ َّنهم يقر�أون ،وهم
يلهث ��ون ،والتوقف �ضروري للمذي ��ع ،واليعجبني
من املذيع�ي�ن اللبنانيني �سوى اثن�ي�ن هما (�أنطوان
بارود) ،و(�إبراهيم يزبك).
يعجبن ��ي ح�س ��ن الكرم ��ي �صاح ��ب برنام ��ج (قو ٌل
عل ��ى قول) وكذلك ابنته �سه ��ام الكرمي� ،أما املذيعة
مديحة ر�شيد املدفعي ف�صوتها بدي ٌع جد ًاَّ ،
لكن عيبه
�أ َّن ��ه بد�أ بالتل ��ف ،رمبا ب�سبب التق ��دم يف العمر� ،أو
لكرثة التدخني.
�إن املب ��دع يج ��ب �أن يعتزل عمل ��ه �إذا �أح�س بظهور
�ص ��ورة �سلبية من ��ه ليحاف ��ظ على امل�ست ��وى الذي
و�صل �إليه يف �أذهان النا�س
يعجبن ��ي الإلق ��اء العرب ��ي ال�سلي ��م غ�ي�ر املت�أث ��ر
ب�أي ��ة مو�سيق ��ى لغ ��ة �أجنبي ��ة كااللق ��اء ال�سعودي،
وامل�صري ،والعراقي ،هذا الإلقاء اخلايل من الرنة
الفار�سية� ،أو الرتكية كلهج ��ة بع�ض �أهل الكاظمية
وكرب�ل�اء ،فالدول ��ة العثماني ��ة ا�ستعمرتن ��ا طوي ًال
ف�أثرت يف لغتنا.
* قلتُ له :ما ر�أيك مبذيعينا؟
ـ ق ��ال :املذيع ��ون اجل ��دد كله ��م تالمي ��ذي �أف�ضله ��م
غ�ضنفر عبد املجيد و�إذا وا�صل حبه للعمل �سيكون
مذيع ًا مهم ًا.
وه ��اد يعقوب �صوته مقبول و�أعتقد �أنه حافظ على
هذا امل�ستوى.
�أحم ��د املظفر تلقى �شيئ� � ًا يف املعهد (معهد التدريب
االذاع ��ي والتلفزيوين) ومار�س �شيئ ًا �آخر ،فا�ضاع
امل�شيتني.
�سع ��اد عزة يب ��دو عليه ��ا � َّأن مو�سيقاه ��ا يف الإلقاء
لي�س ��ت عربي� � ًة وه ��ي مت�أث ��رة باللغ ��ة الرتكمانية،
واللغة الكردية ،و�صوتها مييل �إىل املعمعة (�صوت
املعزة) !
�سه ��ام م�صطفى مذيع ٌة جي ��د ٌة تلقي الأخبار بعربي ٍة
�سليم ٍة.
نه ��اد جنيب �صوت ��ه رخي ٌم جي ٌد لك ��نْ عندما ت�سمعه
اليع ��رف �أين يقف ،والتوجد لدي ��ه عاطف ٌة منعك�س ٌة
على امل�ضمون.
�إن �شخ�صية املذيع يج ��ب �أن تكون ظاهرة ،فعندما
ت�سم ��ع مذيع� � ًا يج ��ب �أن ي�ؤث ��ر في ��ك ،فالدكت ��ور
م�صطف ��ى جواد ي�ستطيع �أن يق ��ر�أ الن�شرة اخلربية
بلغ� � ٍة عربي� � ٍة �سليم ٍة ،لك َّن ��ك ال ت�ستطي ��ع �أن ت�سمعه
يف ن�ش ��رة الأخبار؛ خللو �إلقائ ��ه من العاطفة ،لك َّنك
ت�سمعه يف برنامج (قل والتقل).
م�ؤي ��د البدري �صوته مقب ��ول لك َّنه حني ي�صرخ عند
ت�سجيل الهدف يقرتب �صوته من �صوت املر�أة.
�شدراك يو�سف �صوته جيدٌ ،وا�سرت�ساله يف الإلقاء
جي� �دٌ ،برغ ��م ان ��ه يلق ��ي مبا�ش ��رة ،وي�ستح�سن يف
التعلي ��ق �أن ت�سمع �صوته ،وال ترى �صورته ،وهذه
م�س�ألة فنية !
*قلتُ له :ملن تقر�أ من ال�شعراء؟
ـ ق ��ال� :أق ��ر�أ للمعري ،ولأبي مت ��ام ،والبن الرومي،
ولأب ��ي نوا� ��س ،واجلواه ��ري ،والر�ص ��ايف،
والبيات ��ي ،ون ��ازك ،وال�سي ��اب ،ون ��زار قب ��اين..
يعجبن ��ي ن�ص ��ف �شع ��ر ن ��زار ،وال يعجبن ��ي ن�صفه
الآخر.
كنتُ معجب ًا ب ��ه يف الأربعينيات لك َّن ��ي �أعيد النظر
فيم ��ا يغنى ل ��ه و�أ�سخر من بع�ض �ص ��وره ومعانيه
خا�ص� � ًة عن العرافات وق ��راءة الفنج ��ان ،ور�سائله
املربقعة من حتت املاء.
�أرى ن ��زار ال ��ذي بلغ م ��ن العمر عتي� � ًا ،مرتدي ًا بدلة
مراهق ،وهذه املراهق ��ة لي�ست يف �أعماقه� ،أو عقله
�إ َّ
من ��ا يف �شعره ال ��ذي يرتديه يف بع� ��ض ق�صائده،
برغ ��م �إعجاب ��ي بتفعيالت ��ه احلل ��وة اجلميل ��ة،
ومعانيه ،وتعجبني �شتائمه الغ�ضبى التي يوجهها
�إىل بع�ض الدمى العربية املذكورة !!
كتاب مُع ٍد للن�شر عنوانه (وجو ٌه يف
*ف�ص ٌل من ٍ
ذاكرة الأر�ض) للكاتب.
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من زمن التوهج

حافظ القباني:

هكذا ورطتني (صوت العرب) بمهاجمة الزعيم!

عبد الجبار العتابي

زرته عام  2000يف بيته يف حي
الخرضاء ببغداد ،كان متوجسا من
الحديث لوال ابنته ايناس االعالمية
املعروفة ،حينها قال يل :يف قلبي
هموم وارسار اخىش ان اظهرها
للعلن ،ال استطيع ان اكتبها خوفا
بنتي وكنت قد خبأتها يف
عىل ّ
صدور بعض اصدقايئ لكنهم رحلوا
ورحلت معهم.
العدد ()4991

السنة الثامنة عشرة
الخميس ()29
تموز 2021

6

حاول ��ت معه كثريا ،وبرغم متنع ��ه اال انني طلبت
من ��ه ان يحدثني عن يوم م ��ن عمره ال ين�ساه �أبدا،
فق ��ال يل :كث�ي�رة ه ��ي الأي ��ام الت ��ي حتم ��ل �صف ��ة
(ال ين�س ��ى) لكنن ��ي �س�أذكر ل ��ك يوما ممي ��زا منها.
ه ��ذا ه ��و االذاع ��ي الكب�ي�ر حاف ��ظ القب ��اين (عب ��د
احلاف ��ظ احم ��د القب ��اين ( )2004 -1926ال ��ذي
راح ي�س ��رد يل تفا�صيل ذلك الي ��وم قائال :يف �شهر
كان ��ون الأول ع ��ام  ،1959اي بعد ثورة  14متوز
 1958ب�أ�شه ��ر ار�سلت احلكومة العراقية وفدا من

االذاع ��ة اىل العا�صم ��ة امل�صري ��ة يف معاي�ش ��ة يف
اذاعة (�صوت العرب) التي كان املذيع �أحمد �سعيد
�أح ��د �أ�شهر مذيعيها ومديره ��ا يف ذلك الوقت ،ومل
تك ��ن العالقة ب�ي�ن عبد الك ��رمي قا�س ��م وجمال عبد
النا�ص ��ر قد �ساءت بعد ،وهناك ا�شرتكت يف قراءة
ن�شرات الأخبار وكنت اذكر ا�سمي وبلدي (يقر�أها
لك ��م حاف ��ظ القب ��اين) وكان الحم ��د �سعي ��د بع ��د
نهايتها كلمة ر�سمية يقر�أه ��ا على الهواء مبا�شرة،
ويف �أح ��د الأيام ،وما ان انتهي ��ت من قراءة ن�شرة
الأخب ��ار الرئي�سة عبد اجلب ��ار خلفوقبل ان اغادر
اال�ستدي ��و واذا ب�أح ��د العامل�ي�ن يف االذاعة يطلب
من ��ي ق ��راءة كلمة احم ��د �سعيد قائ�ل�ا يل ان وعكة
�صحية قد �أملت به وال ي�ستطيع القراءة الن �صوته
مت�أث ��ر ،اعتذرت على الف ��ور وقلت الميكن ذلك الن
�ص ��وت احمد �سعي ��د مع ��روف ،وا�سق ��ط يف يدي
اذ ان الوق ��ت مي ��ر وال ب ��د من ق ��راءة ه ��ذه الكلمة
التي ت�سلم ��ت ورقتها ،وم ��ن دون ان اطلع على ما
فيه ��ا وجدتني اقر�أ الكلمة مبا�ش ��رة ،وما ان بد�أت
حت ��ى وج ��دت كلماته ��ا ت�ص ��ب يف ذم الزعي ��م عبد
الك ��رمي قا�س ��م وت�ش ��ن هجوم ��ا �ض ��ده ووجدتني
حلظته ��ا يف موق ��ف �صع ��ب جدا حت ��ى ان �صوتي
ب ��د�أ يتغ�ي�ر و�شعرت بج�س ��دي يرتعد وان ��ا اتلفظ
بالكلمات التي ت�س ��يء اىل زعيمي وال اعرف كيف
انتهي ��ت م ��ن ق ��راءة الكلم ��ة ،وعلمت بع ��د ذلك ان
الأم ��ر برمته عبارة ع ��ن مقلب من احمد �سعيد لكي
يورطني ويعلن لالخري ��ن ان هذا املذيع العراقي،
ه ��و الآخ ��ر ي�س � ّ�ب وي�شت ��م عب ��د الك ��رمي قا�س ��م.
واكم ��ل حديث ��ه قائال :بع ��د ان انتهيت ق ��راءة تلك
الكلم ��ة ذهب ��ت مبا�ش ��رة اىل الفندق وعل ��ى الفور

حزم ��ت حقائب ��ي وعدت قافال اىل بغ ��داد على �أول
طائ ��رة ،وما ان حط ��ت الطائرة عل ��ى ار�ض بغداد
حت ��ى ذهب ��ت مبا�ش ��رة اىل دار االذاع ��ة بحقائب ��ي
ودخل ��ت غرف ��ة املدي ��ر الع ��ام حينه ��ا ال�سي ��د عب ��د
الرحمن فوزي و�شرحت له كل ما حدث بالتف�صيل،
وكان الرج ��ل عل ��ى علم بذل ��ك من خ�ل�ال ا�ستماعه
الذاع ��ة �ص ��وت الع ��رب ،فق ��ال يل اب ��ق جال�سا هنا
و�س ��وف اعود اليك ،وبعد �ساعة ع ��اد اال�ستاذ عبد
الرحم ��ن ليخ�ب�رين ان الزعي ��م عبد الك ��رمي قا�سم
منحن ��ي �صف ��ة (كب�ي�ر مذيع�ي�ن)� ،شارح ��ا يل بان
الزعي ��م قد تفه ��م املو�ض ��وع جيدا وع ��رف ا�سبابه
ويق ��در م�شاع ��ري ،حينه ��ا �شع ��رت براح ��ة كبرية
و�سع ��ادة من ان الزعيم عبد الك ��رمي تفهم ما حدث
وكان ��ت ر�سالت ��ه وا�ضح ��ة الحمد �سعي ��د و�صوت
العرب.
اعنية ( ام عبد )!
تع ��د اغني ��ة (هله يا ام عب ��د ) واحدة م ��ن االغاين
الرتاثي ��ة ال�شه�ي�رة  ،انطلق ��ت �شهرته ��ا م ��ن اذاعة
بغ ��داد اوائ ��ل عق ��د اخلم�سيني ��ات م ��ن الق ��رن
الع�شري ��ن ،وحني الق ��ت اال�ستح�س ��ان واالعجاب
غنته ��ا فرق ��ة االن�ش ��اد العراقي ��ة وغنته ��ا املطرب ��ة
انطوانيت ا�سكندر الت ��ي توفيت عام  1997مثلما
عزفها املو�سيق ��ار منري ب�شري و�شقيق ��ه املو�سيقار
جميل يف عزفني منفردين.
كم ��ا ان االغني ��ة ب�ص ��وت فرق ��ة االن�ش ��اد العراقية
نال ��ت �شهرة اخرى من خ�ل�ال ح�ضورها يف الفيلم
العراق ��ي (ن ��دم) انت ��اج ع ��ام ، 1956للمخرج عبد
اخلال ��ق ال�سامرائ ��ي (  )2007 – 1927ف�ضال عن

العدي ��د من املغنني ،حت ��ى ان البع�ض كان يظن ان
االغنية من احلان منري ب�شري  ،ولكن احلقيقة انها
لي�ست له وان كانت حت�س ��ب على الرتاث .ف�أ�سرار
هذه االغني ��ة ت�ؤكد ان �أول م ��ن اطلقها من االذاعة
ه ��و االذاع ��ي املعروف حاف ��ظ القب ��اين (- 1927
 ،)2004وم ��ن ثم اق�ت�رح ان تغنيها فرق ��ة االن�شاد
فغنتها بالفعل وطارت �شهرتها ،هذه االغنية تقول
كلماته ��ا ( :هله يا ام عبد ،يا ام عبد هااا ،احاااا ام
عب ��د ،هل ��ه يا ام عب ��د  ،ام عبد هااا ،ي ��ا بويه �شفت
ال�ض ��وا من بعيد قلت احرتقن ��ا وملن و�صلنا البيت
ل ��ن ولفي عدن ��ا ياهو ال ��ذي وداك للم ��اي ترت�سني
�شيلي الزلف لفوق ال ينتلف بالطني كود القلب بيه
باب عينك ت�شوفه ولو �شفت غريك بيه حقك
تعوفه).وقد �أ�سرين االذاعي الكبري بهذه املعلومة
حينم ��ا زرته يف بيته ع ��ام  ، 2002وقد كان الغناء
حا�ض ��را يف احاديثنا  ،ف�س�ألته ي�ش ��كل عفوي (�أمل
تغن؟) ف�أجابني (غنيت  ..يف االذاعة مع جمموعة
م ��ن املذيعني ع ��ام  1953حني قدمون ��ا يف برنامج
منوع،غنيت في ��ه اغنية (هله يا ام عبد)  ،التقطتها
م ��ن الغج ��ر ،وكن ��ت اول م ��ن غناه ��ا ،وكان يقود
الفرقة �آنذاك الفنان املرح ��وم منري ب�شري،وبعدها
اقرتحت على مدير االذاعة ان ت�سجل من قبل فرقة
االن�ش ��اد ،و�سجلت وه ��ي نف�سها املوج ��ودة االن.
و�أك ��د يل حافظ القب ��اين ان (الت�سجي ��ل ال�صوتي
الغنائ ��ي موج ��ود وعر�ض ذات ي ��وم يف تلفزيون
بغداد يف مقابلة معي) حتى انني اعجابا باالغنية
�س�ألت ��ه مل ��اذا مل ي�ستم ��ر مغني ��ا ،فق ��ال (مل ا�ستم ��ر
بالغناء لعدم وجود طموح لدي فيه) .

عن موقع ايالف

أيقونة اإلذاعة العراقية أمل القباني

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

شكلت مع زوجها املذيع الراحل
حافظ قباين مدرسة إذاعية يف
اإللقاء السليم بقيت راسخة يف
أذهان املستمعني عىل مدار عقود.
استعاد العراقيون ذكريات وبرامج
عن أيقونة إذاعة بغداد أمل قباين
بعد اإلعالن عن وفاتها أول أمس
األحد ،عن عمر يناهز األربعة
والثامنني عاما.
وشكلت قباين مع زوجها املذيع
الراحل حافظ قباين مدرسة إذاعية
يف اإللقاء السليم بقيت راسخة يف
أذهان املستمعني عىل مدار عقود.

وكانت الراحلة قباين وراء �شغف اجلمهور
بالإذاعة على مدار عقود منذ �ستينات القرن
املا�ض���ي قب���ل �أن ي�ستح���وذ التلفزيون على
م�شاغ���ل ه���ذا اجلمهور ،لكنه���ا ا�ستمرت يف
العم���ل ب�إذاعتي بغ���داد و�ص���وت اجلماهري
�إىل ف�ت�رات مت�أخ���رة م���ن ت�سعين���ات القرن
املا�ضي.
ونع���ت نقاب���ة الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن رحي���ل
قباين .و�أ�ش���ارت يف بيان �إىل �أن “الإذاعية
الرائ���دة الراحل���ة هي م���ن م�ؤ�س�س���ي العمل
الإذاع���ي العراق���ي يف بواك�ي�ر عم���ل �إذاعة
بغ���داد وتع���د م���ن �أوائ���ل الن�س���اء اللوات���ي
ح�صل���ن عل���ى �شه���ادة الدكت���وراه يف الأدب
العربي مطلع ال�ستينات”.
وولدت قب���اين عام  1937وبد�أت م�شوارها
يف ع���امل الإذاع���ة �سن���ة  1955كع�ض���وة
م�شاركة يف ق�سم التمثيليات ب�إذاعة بغداد.
ويف ع���ام  1959اجت���ازت اختب���ار الإذاع���ة
بتف���وق فعينت مذيع ًة يف الإذاعة ،وكان ذلك
بداية م�سرية من العمل الإذاعي املميز الذي
مكنها من حتقيق �شعبية وا�سعة يف بلدها.
الراحل���ة قدم���ت الربام���ج الأدبي���ة �أي�ض���ا
�إ�ضاف���ة �إىل املنوعات ،ومنها برنامج “قالت
�شهرزاد” عام  1961الذي كان يعده الأديب
عبداحلمي���د امل�ل�ا ،ويف ع���ام  1963قدم���ت
برناجم���ا طريفا بعنوان “م���ن هنا وهناك”
وه���و برنام���ج يعتم���د اخل�ب�ر الطري���ف
وي�ستغرق بثه  20دقيقة
مب���وازاة ذلك ح�صلت قباين على املاج�ستري
يف اللغة العربي���ة من جامعة بغداد ،وخالل
ذل���ك قدم���ت العديد م���ن الربام���ج الناجحة،
ومنه���ا “ب�ي�ن الإذاع���ة وامل�ستمع�ي�ن”،
وه���و برنام���ج منوع���ات يجيب ع���ن �أ�سئلة
امل�ستمعني.
ثم قدمت برنامج “التليفون” ،وهو برنامج
ات�ص���االت ومكاملات تليفوني���ة ،وكان فريدا

م���ن نوع���ه لك���ون التليفون غ�ي�ر منت�شر يف
الأعم���ال الإذاعي���ة �آنذاك ل�صعوب���ة ت�سجيل
الربنامج واالعتماد خ�صو�صا على املكاملات
واملقابالت.
كم���ا قدمت الربام���ج الأدبي���ة �أي�ض���ا �إ�ضافة
�إىل املنوع���ات ،ومنه���ا برنام���ج “قال���ت
�شهرزاد” عام  1961الذي كان يعده الأديب
عبداحلمي���د امل�ل�ا ،ويف ع���ام  1963قدم���ت
برناجم���ا طريفا بعنوان “م���ن هنا وهناك”
وه���و برنام���ج يعتم���د اخل�ب�ر الطري���ف
وي�ستغرق بثه  20دقيقة.
و�سن���ة  1963غ���ادرت قب���اين الع���راق �إىل
�أذربيجان برفقة زوجها والداعم لها الإذاعي
الرائ���د حافظ قباين امللقب مبذيع امللك “يف
العه���د امللك���ي” ،لكنها مل تنقط���ع عن العمل
الإذاعي ال���ذي لطاملا �أحبته فعملت يف نف�س
العام ب�إذاع���ة باكو كمذيعة لن�شرات الأخبار
العربي���ة والأحاديث الأدبي���ة ،وقررت هناك
متابع���ة درا�سته���ا العليا ف ُقبلت ع���ام 1964
يف جامع���ة مو�سك���و كطالب���ة دكت���وراه يف
الأدب العرب���ي .وح�صلت عل���ى ال�شهادة يف
مو�ض���وع ال�شعر احلر ع���ام  1969ثم عادت
ه���ي وعائلته���ا �إىل الع���راق وعين���ت مذيعة
يف �إذاع���ة بغ���داد ،ث���م �أ�سن���دت �إليه���ا ع���ام
 1978رئا�سة الق�سم الرو�سي داخل الإذاعة
العراقية وقدم���ت برنامج “لق���اء وحوار”،
وهو برنامج مقاب�ل�ات ل�شخ�صيات معروفة
يف املجتم���ع يف جم���االت الف���ن والأدب
وال�شعر.
وقدم���ت الراحل���ة العديد م���ن الربامج منها
“حقيب���ة اله���واء” و”املو�ض���وع الواحد”،
و”�س�ؤال اليوم” ،وا�ستثمرت �إجادتها للغة
الرو�سية فرتجمت كتاب���ا عن �إذاعة الأطفال
من الرو�سية �إىل العربية.
عن ( العرب )
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حافظ القباني وأمل القباني
ابراهيم خليل العالف

سألني أحد االخوان عن املذيع العراقي املتألق الكبري حافظ القباين فقلت
له ان التاريخ العراقي املعارص الميكن أن يغفل دور من قدم له يف كل
مجاالت الحياة املختلفة فاالعالمي واملذيع حافظ القباين له سجل حافل
يف تاريخ االذاعة والتلفزيون يف العراق فهو احد مؤسيس معهد التدريب
االذاعي والتلفزيوين وهو من خدم يف ميدان االعالم العراقي قرابة نصف
قرن وهو مذيع يتميزبصوت جميل وقوي ومتمكن وهو من مواليد محلة
املربعة ببغداد سنة  1928وقيل سنة  1926وارجح التاريخ االول الذي
سبق له ان اعلنه بنفسه ..وهو خريج معهد الفنون الجميلة كام انه حصل
عىل املاجستري من احدى جامعات االتحاد السوفيتي السابق يف الستينات
من القرن املايض ،وكان عنوان رسالته ( الرصاع االعالمي بني الشعوب
املتحررة واالستعامر(.

كتب ��ت عنه ال�صحفي ��ة اال�ست ��اذة بدرية �سلمان
بعد ان حاورته يف جملة ( الف باء ) البغدادية
 21م ��ن ت�شري ��ن االول �سن ��ة  1998فقالت انه
روى له ��ا كي ��ف دخ ��ل اىل االذاع ��ة العراقي ��ة
اذاع ��ة بغداد �سن ��ة  1946وان ��ه كان ممثال يف
فرق ��ة الزباني ��ة وا�س�س بعد ذل ��ك فرقة متثيلية
ا�سمه ��ا ( فرقة القب ��اين ) .لك ��ن االذاعة اخذته
من التمثي ��ل حني مت اختي ��اره -جلمال �صوته
وعذوبت ��ه  -مذيعا و�سرعان م ��ا ا�صبح رئي�سا
لق�سم التن�سي ��ق ومديرا فني ��ا لالذاعة ورئي�سا
لهيئ ��ة االنت ��اج الغنائي واملو�سيق ��ي ثم رئي�سا
لق�سم االخبار.
وبعد انطالق تلفزيون العراق �سنة  1956قدم
ع ��ددا من الربام ��ج واملنوع ��ات والدراما واعد
اول برنام ��ج �سيا�سي بعنوان (وراء االخبار )
.هذا ف�ضال عن عدد اخر من الربامج منها ع�شر
دقائق ووطننا العربي وعد�سة الفن.
يف �سن ��ة  1975كان رئي�س ��ا لق�س ��م الربام ��ج
االخباري ��ة  .وا�س�س مع ع ��دد من زمالءه معهد
التدري ��ب االذاع ��ي والتلفزي ��وين وحا�ضر فيه
ل�سن ��وات كم ��ا حا�ض ��ر يف ق�س ��م االع�ل�ام يف
كلي ��ة االداب  -جامعة بغ ��داد ويف كلية الفنون
اجلميل ��ة  .وكثريا م ��ا مثل الع ��راق يف توقيع
ع ��دد م ��ن االتفاقي ��ات االذاعية م ��ع دول عربية
واجنبي ��ة  .كان رئي�سا لتحرير جريدة (الندمي
) وجمل ��ة (اال�سبوع ) وله ع ��دد من الكتب منها
مطبوعة ومنها خمطوطة ومن املطبوعة كتابه

(املذي ��ع ) واالخ ��ر بعن ��وان ( التجربة العائمة
 ،حتلي ��ل وذكري ��ات ) ول ��ه كتاب مرتج ��م عن (
الريبورت ��اج )  .وله كت ��ب خمطوطة منها عن (
تاري ��خ االذاعة والتلفزي ��ون يف العراق ) ومن
هن ��ا ادع ��و ورثت ��ه اىل ن�شرها منه ��ا كتابه عن
تاري ��خ االذاع ��ة والتفزيون وكتاب ��ه ( �س�ألوين
ف�أجبت)
احيل على التقاعد �سنة  1986ولال�سف وقبيل
وفات ��ه �سن ��ة  2004فق ��د ب�ص ��ره وق ��د اعانت ��ه
زوجت ��ه املذيع ��ة القدي ��رة املتمي ��زة االدكتورة
�أم ��ل قباين عل ��ى موا�صل ��ة عمل ��ه واهتماماته
يف جمال االذاعة والتلفزيون رحم الله حافظا
وجزاه خريا على ماقدم.
واالخ ��ت الدكت ��ورة �أم ��ل قب ��اين حا�صلة على
�شهادة الدكتوراه يف االدب العربي من جامعة
مو�سك ��و �سن ��ة  1969وكان ��ت اطروحته ��ا عن
( ال�شع ��ر احل ��ر )  ،وبعد عودته ��ا اىل العراق ،
عه ��د اليها رئا�س ��ة الق�س ��م الرو�س ��ي يف �إذاعة
بغداد  ،وقدمت برنامج بعنوان (لقاء وحوار)
 ،وه ��و برنام ��ج كان يق ��وم عل ��ى احل ��وار م ��ع
ال�شخ�صيات والرم ��وز االدبية والثقافية  .كما
اع ��دت وقدمت برامج اخرى م ��ن قبيل برنامج
(حقيبة الهواء ) و( �س�ؤال اليوم )  .وهي جتيد
اللغة الرو�سية حتى انها ترجمت عن الرو�سية
كتابا ي ��دور حول ( �إذاعة االطف ��ال)  .متنياتي
لها بالعمر املدي ��د والتوفيق (�أم �سالم) حفظها
الله ورعاها.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

