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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 

يلقى أو يلّحن تلحينا.....

��ش���تهر فن �ملونل���وج يف �لوطن �لعرب���ي �أواًل يف 
�الذ�ع���ة �مل�شرية-�لقاهرة وكان م���ن رو�ده عميد 
�مل�ش���رح �لعربي يو�شف وهبي و�لفنان �لكوميدي 
ح�ش���ن فائ���ق وه���ذ�ن �لفنان���ان هم���ا �أول من غنى 
�ملونل���وج عل���ى �مل�ش���رح ث���م تبعهم���ا م���ن �لبلد�ن 
�لعربي���ة �الخ���رى فف���ي �ش���وريا ظه���رت �ش���امة 
�الغ���و�ين ويف لبن���ان ظه���ر عم���ار �لزعن���ي �لذي 
��ش���تهر بت�ش���جيل �ملنولوجات على �ال�ش���طو�نات 
�لتجارية �لتي �خذت تذيعها لهم �ذ�عة بغد�د ومن 
��ش���هرها مونولوج نيالك ياع�ش���فورة ويا �شوفري 
ه���ذ� م���اورد ذك���ره يف كت���اب )�الذ�ع���ة �لعر�قية( 
ملوؤلف���ه �ملذي���ع حاف���ظ �لقب���اين وهو كتي���ب جميل 
ت�شم���ن �لعديد من �ملو��شي���ع �ل�شيقة �لتي يبحث 
عنها حمبو �لرت�ث و�ملوروث �لعر�قي خ�شو�شًا.

يقول �ملوؤل���ف �ن �ملنولوج�شت عزيز علي هو �أول 
فنان عر�قي ذو طابع �جتماعي ومو�شوعه ب�شيط 
ال يثري �جلدل و�القاوي���ل، مثل عادة )قبول( �لتي 
يخ�ش����ص فيها ي���وم ال�شتقب���ال �ل�شي���وف ولكنها 

�قرتن���ت ب�شياف���ة �لن�ش���اء للن�شاء يف ي���وم و�حد 
م���ن �ال�شب���وع �إذ حت���دد ذلك �لي���وم �مل���ر�أة �ملعنية 
وتعل���م بذل���ك �شديقاتها من �جل���ري�ن من �القارب 
�لات���ي يقم���ن بالزي���ارة و�لقبول وه���و عبارة عن 
جل�ش���ة ن�شائي���ة جتم���ع خليط���ًا م���ن �ملتزوج���ات 
و�لعازب���ات و�لبن���ات و�المهات وغريه���ن.. ويتم 

�حلدي���ث يف هذه �جلل�ش���ة عن �مل�شائ���ل �حلياتية 
�ل�شتى كم�شاكل �ال�شرة و�فر�حها وم�شاكل بناتهم 
و�خبار �خلطوب���ة و�الوالد و�لزو�ج �ىل غري ذلك 
مم���ا ي�شتجد م���ن مو��شيع، وقد هاج���م عزيز علي 
يف منول���وج ع���ادة �لقب���ول وو�شفه���ا باأنها �شغب 
ن�شوي وجل�شة غبية مع �ن مو�شوع �ل�شغب لي�ص 

مهمًا يف مو��شيع �لقبول وقد حار يف بد�ية �المر 
�ملف�شرون من �لرجال يف �يجاد �شبب لهذ� �لهجوم 
عل���ى �لن�شاء �لرقيق���ات وعلى ماحقته���ن يف هذ� 
�لن���ادي �لن�شائ���ي ب���دون م���رر م���ع �ن �الأ�شب���اب 
�لد�عي���ة الع���ادة �لقب���ول ��شب���اب وجيه���ه فهو من 
�لناحية �القت�شادي���ة ال يكلف نفقة �إ�شافية مرهقة 
لل���زوج وربة �لبي���ت على حد �ش���و�ء وثانيًا و�ملهم 
�أن ��شب���اب �لد�عية العادة �لقب���ول ��شباب وجيهه 
فهو من �لناحية �القت�شادية ال يكلف نفقة �إ�شافية 
مرهقة لل���زوج وربة �لبيت على ح���د �شو�ء وثانيًا 
و�مله���م �ن �لقب���ول نه�شه ن�شوي���ة لتحطيم �بو�ب 
�ل�شج���ن �ل���ذي �طب���ق على حري���ة �لن�ش���اء وحجز 
�مل���ر�أة ب���ن �ربع جدر�ن ال تغ���ادره �ال �ىل مثو�ها 
�الأخ���ري، فاملر�أة ال تختلط باأح���د من �ملجتمع �لذي 
يخل���و م���ن و�شائ���ل �لرتفي���ه �ل���ريء و�ملتنزهات 
و�حلد�ئ���ق �لعام���ة ودور �ل�شينم���ا و�إذ� وج���دت 
هذه �لدور فلي�ص من �ل�شهولة �ن تذهب �ملر�أة �ىل 
�ل�شينم���ا مل�شاهدة �الفام لذ� �ث���ري �لت�شاوؤل حول 
ه���ذ� �ملنولوج رغم كلمات���ه �جليدة وحلنه �جلميل 
و�نتق���ل عزي���ز عل���ي بع���د ه���ذ� �ىل مو�شوع���ات 
�خ���رى ناقدً� جماالت �جتماعية عديدة كنا نعي�شها 
ون�شع���ر بها وق���د جنحت منولوجات���ه تلك جناحًا 

كبريً� ونال عزيز علي �شهرة و��شعة من خالها.
�نتقل بعده���ا �ىل مو�شوعات �خرى يف �ملنولوج 
�ش���و�ء �شئن���ا �أم مل ن�ش���اأ فاأنه �نتق���ل �ىل مو��شيع 
�شيا�شي���ة و�ش���ع كلماته���ا باأ�شل���وب يت�شم���ن عدة 
مع���ان يف �ملنول���وج �لو�ح���د فهو �شيا�ش���ي ولي�ص 
�شيا�ش���ي وق���د �شاأل ن���وري �شعي���د رئي����ص وزر�ء 
�لع���ر�ق يف �لعه���د �مللك���ي يومًا عزيز عل���ي عندما 
باغت���ه وهو يغني يف �الذ�ع���ة وكان ذلك يف بد�ية 
�خلم�شيني���ات قائ���ًا : ه���ل �نت �شيا�ش���ي �م فنان: 
فاأج���اب عزيز بع���د �ن �متقع ل���ون وجهه �ين فنان 
ولي����ص �شيا�شي ف�شاأله ن���وري �شعيد طيب �ذ� �نت 
فنان)لي����ص م���ا تر�ش���ي �لنا����ص( و�لفن���ان ي�شع���د 
�لنا����ص ويغني له���م ويزيل همومه���م ويفرحهم ثم 
�شاأله مرة �خرى م���اذ� تق�شد مبختار ذ�ك �ل�شوب 
فاج���اب عزي���ز �نه خمت���ار م���ن خمات���ري �لر�شافة 
الين �غن���ي يف �لك���رخ و�ملق�شود �ل�ش���وب �الآخر 
وقد تخل�ص عزيز م���ن هذ� �ملوقف النه كان يق�شد 
�ل�شف���ري �لريط���اين م�شرت)كول���ن و�ل���رز( �ل���ذي 
ع���اد �ىل �ل�شفارة �لريطانية بع���د ف�شل ثورة �آيار 

عام/1941 .
ه���ذ� من���وذج م���ن �الغنية �ملعتم���دة عل���ى �لتورية 
�لت���ي حتم���ل معنين وقد �ش���ار �لفن���ان عزيز علي 
يف حيات���ه �لفني���ة كلها عل���ى هذ� �لنم���ط حتى �نه 
��شتبدل كلمة منولوج معناه���ا قطعة نرثية فردية 
�و �شعري���ة تلق���ى ب�شكل ف���ردي كلمة مق���ال فنقول 
مقال �لقب���ول ومق���ال �ل�شفينة و�جللب���ي وغريها 
وه���ذ� مطب���وع يف كتيب ي�ش���م تلك �ملق���االت على 
حد تعب���ري �لفنان عل���ي ومن �ل�ش���روري �ال�شارة 
هن���ا �ىل مدى �خل�شارة �لتي حتمله���ا معنويًا هذ� 
�لفنان ونف�شي���ًا نتيجة هذه �ملو�ق���ف �قول و�عر 
يف �لوق���ت نف�شه باعجاب���ي بعقلية خاقة مل تاأخذ 
فر�شته���ا بالن�شوج و�نا حن �تذك���ر �لفنان عزيز 
علي �ح����ص بعظمة �لعر�ق و�ملو�ه���ب �لتي يزخر 
بها �بن���اوؤه و�ملوهوبون يف �لع���ر�ق عددهم كبري 
فالعر�قي���ات �مهات طيبات ول���ود�ت للنو�بغ وذو 
�لقابليات غ���ري �ملحدودة و�لفنان عزيز علي و�حد 

من هوؤالء
عن احلوار املتمدن

قــراءة في كــتاب لــإلذاعي حافــظ القبــانـــي

بدايات ظهور فن المنولوج في االذاعة العراقية
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اسماء عبيد

هادئ���ة كن�شمة هو�ء منع�ش���ة، حمامة بي�شاء حتط 
على �غ�ش���ان قلوبنا، �شوبها ي�ش���رق �الذ�ن مريح 
للنف����ص حن كان يته���ادى �ىل م�شامعن���ا عر �ثري 
�الذ�ع���ة. �الأم �ذ�عة جمهورية �لع���ر�ق، �إذ مل متنع 
�لتقالي���د و�لنظ���رة �ملت�شددة �نذ�ك عم���ل �ملر�أة من 
دخوله���ا. عامل �الذ�عة عام 1955 كع�شوة م�شاركة 
يف ق�ش���م �لتمثيلي���ات يف �ذ�عة بغ���د�د عام 1955 

وكانت �شجاعة بحق ومب�شاعدة �هلها �لذين.
مل ي�شف���و� �ىل �نتق���اد�ت �الهل و�الق���ارب ب�شبب 
عمله���ا �الذ�ع���ي �لذي يعد نادر �حل�ش���ول بالن�شبة 
مل���ر�أة يف تل���ك �لف���رتة، و��شل���ت �لعمل ب���كل همة 
ون�ش���اط ل�شن���و�ت عديدة حتى ع���ام 1959. حيث 
عين���ت يف �ذ�عة بغد�د ب�شفة مذيعة بعد �جتيازها 
�متحان �الختبار بتفوق تلكم هي �الذ�عية �لر�ئدة 
حما�شه���ا  و�زد�د  �لقب���اين”.  “�أم���ل  �لدكت���ورة 
و�بد�عه���ا بزو�جه���ا م���ن �الذ�ع���ي �مللق���ب مبذي���ع 
�مللك حي���ث كان �لب���اط �مللكي �ي���ام �مللكية، حيث 
كان يدفعه���ا �ىل �لتمي���ز يف وق���ت كان �لرجال يف 
�ملجتمع �لعر�قي �نذ�ك �لعر�قي �لعادي ميار�شون 
�ق�ش���ى �نو�ع �حلظر و�حلجز و�ملن���ع على �لن�شاء 
 يف عو�ئله���م ملنعهن من �خلروج وممار�شة �لعمل.

�لقب���اين متيزت بلفظه���ا �ملتعايف م���ن �دز�ن �للغة 
�لعربية وخمارج حروفها �شليمة حد �ملنتهى كونها 
در�شت �للغة �لعربية �لتي �شقلت موهبتها �الذ�عية 
وخا�ش���ت يف بحور �للغةفح�شلت على �ملاج�شتري 
قدم���ت برنامج )ب���ن �الذ�عة و�مل�شتمع���ن(. وهو 
برنام���ج منوعات يجي���ب على ��شئل���ة �مل�شتمعن، 
ومن ثم قدمت برنامج )يف �لتليفون( وهو برنامج 
�ت�ش���االت ومكاملات تليفونية حي���ث كان فريد� من 
نوع���ه لك���ون �لتليف���ون غ���ري منت�ش���ر يف �العمال 

�الذ�عية ول�شعوب���ة ت�شجيل �لرنامج ثم �العتماد 
على �ملكامل���ات و�ملقابات الأن �ملو�ش���وع ذو عاقة 
بتقالي���د �لعائل���ة �لعر�قية وهو مو�ش���وع ح�شا�ص 
يف حين���ه وقدم���ت �لر�م���ج �الدبية �ي�ش���ا ��شافة 
�ىل �ملنوع���ة ومنه���ا برنام���ج )قالت �شه���رز�د( عام 
1961 �ل���ذي كان يع���ده �الديب عب���د �حلميد �ملا، 
ويف �لع���ام �لت���ايل 1963 قدم���ت برناجم���ا طريفا 
بعن���و�ن )م���ن هنا وهن���اك( وه���و برنام���ج يعتمد 
�خل���ر �لطري���ف وي�شتغ���رق بث���ه ع�شري���ن دقيقة، 
وق���د تابعت �الذ�عي���ة �لقديرة )�م���ل �ملدر�ص( فيما 
بع���د تق���دمي برنامج متلف���ز م�شابه بعن���و�ن )ع�شر 
 دقائ���ق( �ل���ذي كان يق���دم �شب���اح كل ي���وم جمعة.

ومن ث���م غ���ادرت �لقب���اين �لع���ر�ق برفق���ة زوجها 
و�بنهما �لبك���ر )�شام( �ىل �ذربيج���ان ومل تنقطع 
هن���اك عن �لعمل �الذ�عي �لذي لطاملا �حبته فعملت 
ع���ام 1963 مذيع���ة يف �ذ�ع���ة )باكو( هن���اك قارئة 
لن�ش���ر�ت �الخب���ار �لعربي���ة و�الحادي���ث �الدبي���ة، 
وق���ررت هن���اك متابع���ة در��شته���ا �لعلي���ا فقبل���ت 
ع���ام 1964 يف جامع���ة مو�شك���و طالب���ة دكت���ور�ه 
يف �الدب �لعرب���ي �ذ ح�شل���ت عل���ى �ل�شه���ادة يف 
مو�ش���وع �ل�شعر �حلر عام 1969 ع���ادت وعائلتها 
�ىل �لع���ر�ق وعين���ت مذيعة يف �ذ�ع���ة بغد�د حيث 
1978 ��شن���دت له���ا رئا�ش���ة �لق�ش���م �لرو�ش���ي يف 
�الذ�ع���ة �لعر�قية وقدم���ت برنامج )لق���اء وحو�ر( 
وه���و برنام���ج مقاب���ات ل�شخ�شي���ات معروفة يف 
و�ل�شع���ر. و�الدب  �لف���ن  جم���االت  يف   �ملجتم���ع 
�ع���دت وقدم���ت �لعدي���د م���ن �لر�م���ج م���ع زوجها 
�لر�ح���ل حاف���ظ �لقباين يف بر�مج ع���دة منها )لقاء 
وح���و�ر(، )حقيبة �له���و�ء( ، )�ملو�ش���وع �لو�حد( 
، و)�ش���وؤ�ل �لي���وم(، و��شتثم���رت )جادته���ا للغ���ة 
�لرو�شي���ة فرتجمت كتاب���ا عن �ذ�ع���ة �الطفال فمن 

�لرو�شية �ىل �لعربية.
ن�سر �سابقا يف ملحق ذاكرة عراقية

ول���د يف بغد�د ع���ام 1927م . توف���ى 12\1\2004 
ويق���ول   ،  1946 ع���ام  �ل�شحاف���ة  مي���د�ن  دخ���ل   •
�لنا����ص  هم���وم  يام����ص  �أن  يج���ب  �ل�شحف���ي  ع���ن 
وياأت���ي باجلديد د�ئم���ا ، الن جه���د �ل�شحفي وبنائه 
للمو�شوع ينتهي عندما تظهر �ل�شحيفة ، وهنا تبد�أ 
مرحل���ة �لهدم حيث يج���ب �أن ين�شى م���ا قدمه ويبد�أ 
عملي���ة �لهدم لي�ش���وغ �أفكار� ومو��شي���ع جديدة . • 
�ب���رز �ل�شحف �لت���ي عمل فيها كرئي����ص للتحرير : ) 
�ل�شع���ب ، �لندمي ، �لب���اد، �ل�شرق �الأخب���ار، �حلرية 
، جمل���ة �لل���و�ء �جلدي���د ، جمل���ة �الأ�شب���وع ( ��شتهر 
• �قرتن���ت   ) �لعم���ود بعن���و�ن ) عموح���ق  بكتاب���ة 
�شن���و�ت عمل���ه يف �ل�شحافة بعمل���ه يف �إذ�عة بغد�د 
حي���ث عن كب���ري� للمذيعن يف ع���ام 1958م ،وعمل 
يف �إذ�عات عربيه مث���ل ) �إذ�عة �شوت �لعرب، �إذ�عة 
�لقد�ص، �إد�رة مكت���ب �إذ�عة �ل�شرق �الأدنى من بغد�د 
( كان يقد����ص �لعم���ل �الإذ�ع���ي ويع�شق���ه وعم���ل فيه 
كاتب���ا وخمرجا ومذيعا . يوؤمن باأن ) للمايكروفون( 
قد�شي���ة م�شتمده م���ن قد�شية جمه���ور �ملتلقن ، فكما 

�أن �لد�شات���ري يف دول �لع���امل يج���ب �أن ت�شتم���د م���ن 
�جلماه���ري كذل���ك �ملايكروف���ون ي�شتم���د قد�شيته من 
�مل�ش���در نف�ش���ه . • كان م���ن �أو�ئ���ل �ملذيع���ن �لذي���ن 
عمل���و� يف تلفزي���ون بغ���د�د عندم���ا �فتت���ح يف ع���ام 
1956 ، وق���د رف���د �لتلفزي���ون بالعديد م���ن �لر�مج 
منه���ا برنام���ج ) �ش���وؤ�ل و�أغني���ة ( وق���د كان �أول من 
��شتخدم �لهاتف يف �إجر�ء حو�ر مبا�شر على �لهو�ء 
و�عتر هذ� �لرنامج خط���وه جريئة ومغامرة فنيه 
و�ش���ط �الإمكانات �ملحدودة . • �أول من قدم برناجما 
للتلفزي���ون يع���د خليط���ا ب���ن �لدر�م���ا و�ملنوع���ات 
ف���ز�وج ب���ن �للون���ن وق���دم منهما عم���ا يجمع بن 
�لفلكل���ور و�لو�ق���ع يف �إط���ار من فن ) �شاي���رت� ( �أي 
�لنق���د �ل�شاخ���ر ومتثل ذل���ك كله يف برنام���ج ��شمه ) 
�لق�شخون( و�لذي كان ينت�شره جمهور �مل�شاهدين 
رو�ي���ة  ه���و:  و�لق�شخ���ون  بيوته���م  يغ���ادرون  وال 
�لق�ش����ص و�ملاح���م �الأ�شطورية �ل�شعبي���ة ، و��شند 
حافظ �لقباين دور �لبطول���ة للفنان ) خليل �لرفاعي 
( ، وحر����ص �لقباين على �إحياء �لف���ن �ل�شعبي فقدم 
�لرنامج �لتلفزيوين ) �شح �ملثل ( . • ومن �لر�مج 
�لتي �بتكرها و�عدها للتلفزيون وقدمها هي : ) ور�ء 
�الأخبار ، وطننا �لعربي ، 10 دقائق ، معامل �إ�شاميه 
( . • �كت�ش���ب خ���ره و��شع���ة من جترب���ة �لعمل يف 

�ملثل���ث �الإعامي )�شحافة ،�إذ�ع���ة ، تلفزيون ( وز�د 
ه���ذه �خلرة عمل���ه يف �الإذ�ع���ات �الأجنبي���ة ) �إذ�عة 
�أذربيج���ان ، مو�شكو(. • ح�ش���ل على �ملاج�شتري يف 
�لقان���ون �لدويل من جامع���ة مو�شكو حول مو�شوع 
)�ل�ش���ر�ع �الأيديولوج���ي ع���ر �أجه���زة �الإع���ام ( • 
عمل رئي�شا لق�ش���م �لر�مج �الإخبارية يف �لتلفزيون 
�لعر�ق���ي ع���ام 1970 . • �أ�شن���دت �إلي���ه رئا�شة هيئة 
�الإ�شر�ف على �الإنتاج �ملو�شيقي و�لغنائي يف عموم 
�ملوؤ�ش�شة �لعام���ة لاإذ�عة و�لتلفزيون • �أ�شندت �إليه 
مهمة تاأ�شي�ص معه���د �لتدريب �الإذ�عي و�لتلفزيوين 
وت���وىل �الإ�شر�ف على �ملناه���ج �لدر��شية و�لدور�ت 
�الإذ�عي���ة �ملختلف���ة • عم���ل حما�ش���ر� يف مو��شيع ) 
تعامل �ملذيع مع �ملايكروف���ون، �إعد�د ن�شرة �الأخبار 
،. �لريبورت���اج �الإذ�ع���ي و�أنو�ع���ه ، �أملقابله وكيفية 
ط���رح �الأ�شئلة ( . • حا�ش���ر ك�شيف يف ق�شم �الإعام 
كلية �الآد�ب جامع���ة بغد�د عام 1984 . • حا�شر يف 
ق�شم �ل�شمعية و�ملرئية يف كلية �لفنون �جلميلة عام 
1991. • ي�شف���ه �أ�شدقائ���ه باأنه ) جه���از قائم بذ�ته 
(. • ع���دد معارف���ه ي���كاد �أن يكون ال منته���ي وهو �إذ� 
�نتق���ل من هموم���ه �الإذ�عية �إىل هموم���ه �ألتلفزيونه 
ف���كان يطم���ح لارتق���اء بتل���ك �لهموم حت���ى يتحول 
�لتلفزي���ون يف ب���اده �إىل �أد�ة ح�شاريه حقيقة بدال 

م���ن �أن يكون �شندوقا �أنيق���ا لل�شلوى و�جرت�ر �مللل 
• ح�ش���ل �لقب���اين على لق���ب ) خبري �حت���اد �إذ�عات 
�لدول �لعربية ( • لُقب م�شت�شار �الإذ�عة و�لتلفزيون 
. • �أول مذي���ع يف �لعامل هتفت له �جلماهري ب�شوت 
ه���ادر ) مذيعن�ا �الأول حاف���ظ �لقباين ( و ) على عناد 
�شوت �لعرب يعل���ق �لقباين ( يف تظاهر�ت حا�شده 
يف �ل�شاح���ات �لعامة و�ل�ش���و�رع . • �هتماماته بعد 
�ل�شبعن �ش���وؤ�ل �أجاب عليه �لقب���اين : كانت متعتي 
�لق���ر�ءة وبع���د �أن ق�ش���ى �ل�شك���ر على �إح���دى عيني 
وق�شى طبيب���ا معجب بالليزر عل���ى عيني �الأخرى ، 
فحرم���ت من �لقر�ءة ، الكني �ق���ر�أ يف �الأحام وهذه 
�لق���ر�ءة �لتي يف �خليال هي ق���ر�ءة �شافيه . • رغم 
فقد�ن���ه �الإب�شار �لذي ميكنه م���ن �ألكتابه �إال �أن عقله 
بق���ي متيقظا ون�شط���ًا فاألف كتبًا باالإع���ام مب�شاعدة 
عين���ه �الأخ���رى زوجته د. �أم���ل �لقباين رفيق���ة دربٍه 
طيل���ة 44 عام فاأل���ف كتابا ع���ن �لتلفزي���ون �لعر�قي 
بعن���و�ن ) �لتجربة �لعائمة ، تاري���خ حتليل ذكريات 
( وهو قي���د �لطبع وكتاب �آخر ع���ن �الإذ�عة �لعر�قية 
ول���ه موؤلف���ات �أخ���رى ح���ول جتربت���ه يف �ل�شحافة 
وذكرياته ومقتطفات من مقاالته �ل�شحفية . • ف�شا 
عن كتبة �ل�شابقة ) �ملذي���ع يف �لر�ديو و�لتلفزيون ، 

�لريبورتاج �الإذ�عي .

حافظ القباني 
اإلعالمي الموسوعة كما يصفه النقاد واألصدقاء 

أمل قباني .. في ذاكرة االذاعة

اعداد/ عراقيون
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 علي جبار عطية

كنُت محظوظًا 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 ٢٠١١ م، وكانت أطروحتها بعنوان: 

أدب السرية بني الحقيقة التاريخية، والرؤيا 

الفنية يف الدراما التلفزيونية /دراسة 

مقارنة(، وابنته املخرجة السينامئية دنيا 

القباين.

حاورته ملدة ١٣٥ دقيقة. طاف يب خاللها 

عىل بساٍط سحري بني بغداد، وموسكو، 

والقاهرة ويف أروقة الصحافة واإلذاعة 

والتلفزيون، والتأليف، والتدريس.

 �شريته و�شاءٌة، و�أن�شطته متنوعة، لكَنّ طغت عليه 
�شفة �الذ�عي مع �أّنه �شحفي مهٌم، وحما�شٌر بارٌع، 
وموؤ�ش�ٌص ملعه����د �لتدريب �الذ�ع����ي، و�لتلفزيوين، 
وله موؤلف����اٌت منهجيٌة بارزٌة، وه����ي : )�لريبورتاج 
�الإذ�عي( ، و)�ملذيع يف �لر�ديو(، و)حرفية �ملذيع(، 

و)�الإذ�عة �لعر�قية، تاريخ وذكريات(.
كان �لو�ش����ع وق����ت �ملقابل����ة ملغوم����ًا ؛ فالدكتات����ور 
منها:�لتهدي����د  كب����ريًة  حتدي����اٍت  يو�ج����ه  كان 
�الأمريك����ي باالإطاحة به، مع تز�ي����د �لنقمة �ل�شعبية 
علي����ه، و�لتهدي����د �الأك����ر كان ت�ش����در �ل�شي����د حممد 
�ل�ش����در)1943م � 1999م( للمو�جه����ة م����ع �لنظام، 
وحتدي����ه ل����ه ؛ لذل����ك مل �أ�شتط����ع ن�ش����ر �آر�ء �لقباين 
كامل����ًة، فدفع����ت بع�شه����ا �إىل جريدة �لع����ر�ق فن�شر 
�حل����و�ر يف ع����دد �جلري����دة )6514( �ل�ش����ادر يوم 
)يف  بعن����و�ن  14/4/1998م  �ملو�ف����ق  �لثاث����اء 
حمر�ب ذكريات حافظ �لقباين � غابتا نخيله تلفهما 
�لعتم����ة، م����ا حكاي����ة �لع����م ح����ق، وعا�ش����ق �لدبابة( 
وحق����ق جناح����ًا طيب����ًا لثق����ل �ل�شخ�شي����ة، و�لتفتت 
وز�رة �الع����ام �إليه، و تذكرت����ه، وو�شف �ملحاورة 
ه����ا )مقابل����ٌة  �لكات����ب )مه����دي �شاك����ر �لعبي����دي( باأَنّ

�شحفيٌة ر�ئعٌة(.
ة لن�شر جزٍء ثاٍن   مل �قتن����ع مب����ا ُن�شر، فعاودُت �لك����َرّ
من �ملقابلة مبا ي�شمح به �لظرف، فن�شر �حلو�ر يف 
جريدة )�ل����ر�أي( �الأ�شبوعية ل�شاحبها �لدكتور عبد 

�للطيف هميم يف �لعدد

)47( �ل�ش����ادر يوم �الأح����د �ملو�فق 27/2/2000 م 
بعنو�ن

)حافظ �لقباين.. مذيٌع ز�ده �ل�شحافة(.
ح����ان �لوق����ت لن�ش����ر �حلو�ر كام����ًا �شم����ن م�شروع 

كتاب عنو�نه )وجوٌه يف ذ�كرة �الأر�ص(.
)�حلو�ر(

هو �شخ�شي����ٌة غني����ٌة باملعرفة، و�لتج����ارب، وتنوع 
�الأن�شط����ة. ال �أدري م����ن �أي����ن �أب����د�أ م����ع مو�شوع����ٍة 
معرفيٍة، و�شخ�شي����ٍة المعٍة هو كبري �ملذيعن بحق، 

وهو �لذي كان يوقع با�شم )�لعم حق( !
����ه �الإذ�عي و�الإعامي �لر�ئد حافظ �أحمد �لقباين  �إَنّ
�ل����ذي وجدت����ه يف بيته ال ي����رى �إال ��شباح����ًا، يعاين 

�لوحدة، و�جلفاء، و�ملر�ص.
ب����ادرين باحلديث ع����ن �ل�شحاف����ة فرتكُت ل����ه زمام 

�حلديث فا�شرت�شل قائًا :
 �إَنّ �ل�شحف����ي يجب �أن يام�ص هموم �لنا�ص وياأتي 

باجلديد د�ئمًا.
�ن كل جه����د �ل�شحفي، وبناءه ينته����ي عندما تظهر 
�جلريدة وهنا تب����د�أ مرحلة �لهدم، حيث يجب عليه 
�أن ين�ش����ى ما قدم����ه، ويب����د�أ عملية �له����دم، لي�شوغ 

�أفكارً�، ومو��شيع جديدة.
يتاب����ع: كّنا يف جريدة )�ل�شعب( ال ن�شتطيع �لكتابة 
ع����ن �مل�شتعم����ر�ت �لريطاني����ة، فكان����ت حريتنا يف 
�أن نكت����ب ع����ن فرن�ش����ا، وكان ه����ذ� �ل�ش����يء ُير�شي 
وطنيتن����ا، وكّن����ا نكتب ع����ن �لعن�شري����ة �الأمريكية، 
وق�شي����ة �لزن����وج، و�لهن����ود �حلم����ر؛ الأَنّ �شاح����ب 

�جلريدة كان يكن �لكر�هية الأمريكا.

مل يك����ن هناك �إقبال على �جلر�ئ����د يف �لعهد �مللكي، 
لك����َنّ �لق����ر�ء كان����و� يتابع����ون �ل�شفح����ة �لريا�شية 
يف جريدة )�لب����اد( ل�شاحبها رفائي����ل بطي، وكان 
ي�ش����رف عليه����ا �لكاتب �شاك����ر ��شماعي����ل فكانت من 

�أف�شل �ل�شفحات �لريا�شية.
 وكان �لق����ر�ء يتابع����ون �لنق����د �لفن����ي �ل����ذي يكتبه 

�لفنان يو�شف �لعاين يف جريدة )�الأخبار(.
*قلُت له:ما حكاية �لعم حق ؟

� ق����ال: يف ع����ام 1956 م كنُت �أح����رر )بريد �ملحرر( 
يف جري����دة )�ل�شع����ب( با�شم )�لعم ح����ق( )خمت�شر 
حافظ �لقباين(، ون�شرُت ر�شالًة ل�شاٍب جنفي ��شمه 
فا�ش����ل عم����ره 16 �شن����ة، يف عيني����ه خل����ل ويحتاج 
�إىل عملي����ة جر�حية، ولي�شت لدي����ه �مكانية مادية.. 
ن�ش����رت �لر�شالة وعَلّقت عليها قائ����ًا: �إَنّني ال �أعتقد 
�أن �أح����دً� من �أبناء �شعبنا، يعجز عن معاجلته، لذلك 
�أُخاطب �لقر�ء مبا عهد عنهم من �شهامٍة �أن يترعو� 
مب����ا ي�شتطيع����ون من مبل����ٍغ، وير�شلون����ه �إىل )�لعم 
ح����ق( كما �أُخاطب �أطباء �لعيون �لذين �أتو�شم فيهم 

�لقدرة على �إجناز �لعملية.
بعد �ش����دور �جلريدة �نهالت علينا �لترعات، حتى 
�أن بع�ص �لقر�ء خال����ف �لقاعدة فاأخذ ير�شل ترعه 
بالظ����روف، فنفتحه فاإذ� به ن�شف دين����ار، �أو دينار 
كم����ا جاءتنا ند�ء�ت من عدٍد من �الأطباء نذكر منهم: 
د. جال �ال�شرتبادي، ود. م�شطفى �شريف �لعاين، 

ود. �شبحي منيب، وغريهم.
و�إز�ء ه����ذ� �الإقب����ال من �الأطباء، ولك����ي ال نزعل �أي 
طبي����ب �تفقت مع هيئة �لتحرير عل����ى �إجر�ء قرعٍة، 

فوق����ع �الختيار عل����ى �لدكتور ج����ال �ال�شرتبادي، 
وهن����ا خاطبت �ل�شاب ب����اأن يح�شر فج����اء هو و�أمه 
م����ن حمافظ����ة �لنج����ف، و�شلم له����م �ملحا�ش����ب مبلغ 
)�شبع مئة دينارعر�ق����ي(، وكان مبلغًا كبريً� وقتها، 
ودخ����ل م�شت�شفى )�لرم����د(، قرب �الذ�ع����ة، و�أجرى 
�لعملي����ة، و�كت�شب �ل�شف����اء، ف�شلمناه م����ا تبقى من 
�ملبلغ لي�شتثم����ره يف م�شروٍع، وكان ير�فق كل هذه 

�ملر�حل ريبورتاج �شحفي حتى �شفائه !
�إَنّ م����ن ي����وؤدي مث����ل ه����ذه �خلدم����ة، الب����َدّ �أن ي�شعر 

بارتياٍح، وكاأنه حقق ن�شرً� عظيمًا.
 �إن �ل�شحفي عندما يكتب بهدٍف تكون مو�شوعاته 
ناجحًة على �إال ينف�شل عن �جلماهري، وال ي�شع يف 
ه يج����ب �أن يكون م�شه����ورً�، وال يعري �أهميًة  بال����ه �أَنّ
ه����ا تاأتي ب�ش����كٍل طبيع����ّي كاأجٍر على  للمادي����ات ؛ الأَنّ

عمله، فا عمل بغري �أجر.
كن����ا يف جريدة �ل�شع����ب نحل م�ش����كات �لنا�ص قبل 
موؤ�ش�ش����ة ليلة �لق����در �لت����ي �أ�ش�شه����ا م�شطفى �أمن 
وعل����ي �أمن يف جمل����ة )�جليل �جلدي����د(، و)�أخبار 

�ليوم(.
كنُت رئي�ش����ًا لتحرير �شحيفة )�لندمي( ث����َمّ تركتها، 
وعمل����ُت م�شححًا، وه����ذ� هو من مب����ادئ �ل�شحافة 
�أَنّ �ل�شحفي �لناجح يج����ب �أن يبد�أ من �ملطبعة، ثَمّ 

ينتقل �إىل غرف �لتحرير.
��شتغلت )خمرً�( �آتي باالأخبار �إىل �جلريدة، وهم 
�الآن ي�شمون����ه )مر��ش����ًا(، وهذ� غري �شحي����ح، الأَنّ 
تعب����ري �ملر��ش����ل هو �ل����ذي ير�شل �خل����ر من خارج 
�لبل����د، �أّم����ا م����ن كان يف د�خ����ل �لبل����د، وي�شتطي����ع 

وجهًا لوجه مع كبير المذيعين حافظ القباني :
أقرأ كل ليلة كتابًا متسلساًل في أحالمي !
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�أن ياأت����ي �إىل م����كان عمل����ه بال�شي����ارة، ف����اإَنّ �لتعبري 
�ل�شحيح عنه هو �ملخر.

*قلُت له: �الآن ياأتي �ملندوبون باالأخبار �إىل �شحف 
�لقطاع �خلا�����ص، ويتفاو�شون معهم على �الأجور، 

فاأُيّ جريدٍة تدفع �أكرث يدفعون لها �الأخبار !
 � قال: مثل ه����ذ� ال يجوز، وعندنا مثل هذ� �ملندوب 
ُيطرد من ب����اب �جلريدة، وال ُي�شم����ح له بالدخول ؛ 
الأَنّ من �الأعر�ف �ل�شحفية �أن يقت�شر عمل �ملندوب 
عل����ى جري����دٍة و�ح����دٍة، ويط����رد �أي خم����ر يعط����ي 

معلومة �إىل �شحيفة غري �شحيفته.
* قلُت له: ما حكاية �أول �شورة لك ؟

�ل�ش����ورة  تع����رف  �شحافتن����ا  تك����ن  مل  ق����ال:   �
�لفوتوغر�فية �ملحلية، بل كانت تعتمد على �ل�شور 
�جلاهزة �لتي تاأتي مع �حلو�دث من خارج �لعر�ق، 
وحدث �أن ماتت �مللكة عالية عام 1957 م، فا�شتقدم 
)عبد �لهادي �جللبي( من م�شر �ملقرئن عبد �لفتاح 
�ل�شع�شاع����ي، و�أبا �لعين����ن �ل�شعي�شع ؛ للقر�ءة يف 
ه����ذه �ملنا�شب����ة، فذهبُت �إليهما يف فن����دق �ل�شندباد، 
و�أجري����ُت معهما ح����و�رً�، ولكي �أُعط����ي للمو�شوع 
حيوي����ًة، ذهب����ت للبح����ث ع����ن م�ش����وٍر، وب�شعوبٍة 
بالغ����ٍة �أقنعُت م�ش����ورً�، لي�شور وف����اة �مللكة عالية، 
ليظه����ر �أول ريبورت����اٍج م�ش����وٍر يف �شحافتنا، وقد 
وثقْت ه����ذ� �ل�ش����يء جريدة )�جلمهوري����ة( يف �أحد 
�أعد�ده����ا الأَنّ تكاليف �لت�شوير كان����ت عالية، وكان 

هذ� �مل�شورهو حازم باك.
كان يحي����ى قا�ش����م �شاحب جريدة �ل�شع����ب حماميًا 

خا�شًا ل�شركة نفط �لعر�ق �ل�)�آي بي �شي(.
*قل����ُت ل����ه : مبنا�شب����ة �حلدي����ث ع����ن ق����ر�ء �لق����ر�آن 

�لكرمي، فمن هو بر�أيك �أعظم �لقر�ء ؟
� ق����ال: �أعظم قارٍئ عربي ه����و �ل�شيخ حممد رفعت، 
وعندم����ا �أجري����ت �للق����اء م����ع �ل�شي����خ عب����د �لفت����اح 
�ل�شع�شاع����ي، و�ل�شيخ �أبي �لعين����ن �ل�شعي�شع كان 
�لو�ش����ع ح�شا�شًا ؛ الأَنّ �ملعجب����ن بالقر�ء �لعر�قين 
نا كتبنا كثريً� ع����ن �لقر�ء �مل�شرين  ��شُتف����زو� ؛ الأَنّ

وغمزنا قناة �لقر�ء �لعر�قين.
�إن �لق����ر�ءة �لعر�قي����ة تعتم����د عل����ى �ملق����ام �لعر�قي 
�ل����ذي يتميز باحلزن، فاالأبوذية يقال �نها قد جاءت 
من �الأذية، وه����ي قمة �حلزن، و�لب����كاء �أّما �لقر�ءة 
�مل�شرية، فهي ق����ر�ءٌة مفرحٌة وكان �شيخ �ملحتجن 
ب�شم����ٍت �حلاج حممود عب����د �لوهاب و�حلافظ �ملا 
مهدي، ومن �ملوؤيدي����ن للقر�ء �مل�شرين �ملقرئ عبد 

�لرحمن توفيق، الأَنّ قر�ءته م�شتحدثٌة.
بعده����ا ب�شنو�ت ز�رنا �ل�شع�شاع����ي مع �ل�شيخ عبد 

�لبا�شط عبد �ل�شمد.
*قلُت له متى دخلَت �الإذ�عة؟

� ق����ال: دخلُت �الإذ�عة �شنة 1946 م ممثًا ملدة �شنٍة، 
ويف عام 1947م ُعين����ت مذيعًا بعد �أد�ء �المتحان، 
متو�زي����ًا،  و�ل�شحاف����ة  �الإذ�ع����ة،  يف  عمل����ي  وكان 
فق����د ن�ش����رت �أول مقاٍل يف ع����ام 1946 م يف جريدة 

)�ل�شجل( ل�شاحبها طه فيا�ص �لعاين.
لقد بد�أت مر��شًا لريد �لقر�ء يف عدٍد من �ل�شحف.

*�شمع����ُت �أَنّ لك مع زوجتك �لدكت����ورة �أمل �لقباين 
ق�شة فها تف�شلت، وق�ش�شتها؟

� ق����ال: �أن����ا �أكر م����ن زوجتي �أمل )�أم �ش����ام( بع�شر 
�شن����و�ت فق����د ول����دُت �شن����ة 1927 م، ودخل����ت �أمل 

�الإذ�عة �شنة 1960 م.
لق����د عملنا �شوي����ًة يف �إذ�ع����ة جمهوري����ة �أذربيجان 
يف باك����و �شن����ة كاملة ع����ام 1963 م، ث����َمّ ذهبنا �إىل 
مو�شكو، وقد در�شت �لبكالوريو�ص، وح�شلت على 
�ملاج�شت����ري يف �لقانون �ل����دويل وكانت �طروحتي 
ع����ن )�ل�شر�ع �الأيديولوجي ع����ر �أجهزة �الإعام(، 
�أم����ا �أم����ل فق����د ح�شل����ت عل����ى �لدكت����ور�ه يف �الأدب 
�لعرب����ي وكان����ت �إطروحته����ا ع����ن )�ل�شع����ر �لعربي 

�ملعا�شر(
لقد عملنا يف مو�شكو يف �الإذ�عة بالقطعة كمذيعن 
وعمل����ُت يف �إذ�عة �شوت �لع����رب يف �لقاهرة ثاثة 
�أ�شه����ر فق����ط. )ت����رك �الإذ�عة بع����د مكيدٍة م����ن �ملذيع 
�مل�ش����ري �أحم����د �شعي����د بع����د �أن �أجره عل����ى قر�ءة 
كلمٍة يف كانون �الأول �شنة 1959 م �شد عبد �لكرمي 

قا�شم(.

*قلت له: ما دمنا ب�شدد �حلديث عن �لق�شم �لعربي 
يف �إذ�ع����ة مو�شك����و، فالذي ي�شتمع �إلي����ه ي�شعر �أنها 

تبث من دولٍة لي�شت بحجم �الحتاد �ل�شوفيتي ؟
� ق����ال: �شاأحكي لك ه����ذه �حلكاية: �أر�ش����ل �إيَلّ مدير 
�لق�ش����م �لعرب����ي يف مو�شك����و وكان ��شم����ه )�شافن( 

وقال يل: ما ر�أيك باذ�عتنا؟
قلُت له: �أنا �شريٌح، و�أخ�شى �أن تفقدين ك�شديٍق.

قال: ال، و�ال مل �أ�شاألك.
قل����ُت: عندكم �آيديولوجيٌة هي �ال�شرت�كية �لعلمية، 
ورمب����ا متار�شونه����ا ب�شكٍل خمل�ٍص لك����َنّ �الإخا�ص 
لي�ص كل �شيٍء، بل يحتاج �إىل جهٍد، ودر��شٍة معمقٍة 
للجماه����ري �لت����ي تتوج����ه �إليه����ا فتع����رف طلباته����ا، 
و�لكلمة �لتي ت�شتح����وذ على �الإعجاب، ثَمّ �أ�شفُت : 
و�إيّن م����ن جممل در��شتي الذ�عتكم، عندما كنُت يف 

�لعر�ق، و�الآن �أنا قريٌب منكم �أن�شحكم ن�شيحًة.
قال: ماهي؟

قل����ُت: جتل����ب قنبل����ًة يدوي����ًة، وتلقيها عل����ى �لق�شم، 
�أو تاأت����ي مبعوٍل، وحتّط����م �لق�ش����م، �أو تاأتي ب�شفل 
فتج����رف �لق�ش����م، وتلغيه، وال �أق�شد �إلغ����اءه ماديًا، 

و�إمنا �أق�شد �إلغاء و�شائله، و�أفكاره.
قال: كيف؟

قل����ُت: لي�ص عندكم ق�ش����ٌم يقف مقاب����ل �لبي بي �شي 
�لريطانية، �أو �شوت �أمريكا.

ق����ال: ال تهمن����ا �لو�شائ����ل �لتقني����ة، و�أهم �ش����يء �أن 
نقول: نحُن بلد يوري كاكارين !

م����رت �شنت����ان عل����ى ه����ذه �ملحادث����ة، ف����اإذ� بي����وري 
ب�شق����وط  ميوت����ان  باك����وف  و�لعقي����د  كاكاري����ن، 
طائ����رٍة، فقل����ُت يف نف�ش����ي: هل ما ز�ل يق����ول: نحُن 
بل����د كاكارين، هذه �لعنجهية هي �لتي جعلت حركة 

�شهيونية �شغرية تف�شل �الحتاد �ل�شوفيتي.
*قلُت ل����ه: كلما ذكرت �بنك �لر�ح����ل )�شام(، �أ�شعر 

�أَنّك تتحدث باأمل عن جرٍح نازٍف ال يندمل ؟
ا يف مو�شكو، فرزقنا  � ق����ال: عندما تزوجُت باأمل كَنّ
�لل����ه بولٍد ��شم����ه )�ش����ام( كان ير�ق����ب �لتلفزيون، 
ويعجب بالدباب����ة �لرو�شية، ويقل����د �أزيزها، وكان 
يفك����ر، ويتكل����م بالرو�شي����ة فلما ع����ادت زوجتي �إىل 
�لعر�ق قبلي بعام، وعدُت يف 2/9/1970 م و�لتم 

�شملنا.
مل ي�شتطع �شام �أن ي�شتوعب �للغة �لعربية، فف�شل 
يف �لدر��ش����ة و�شيق �إىل �خلدم����ة �لع�شكرية جنديًا 
�شرق����ي  معرك����ة  ويف  م   1982 ع����ام  ويف  مكلف����ًا. 
�لب�ش����رة جاءت����ه قذيفة بينم����ا كان ي�ش����وق �لدبابة 

�لرو�شية �لتي كان يع�شقها فقتل يف د�خلها !
)ت�شاقطت دموع �أم �شام فغادرت �لغرفة(.

*ما ق�شة عينيك؟
� قال: �أحلت على �لتقاعد �شنة 1984 م وتقاعدت �أم 

�شام �شنة 1990 م.
قب����ل ع�ش����ر �شن����و�ت حدث ن����زٌف يف عين����ي �ليمنى 
وحتديدً� يف �ل�شع����ري�ت �لدموية، فعاجلني طبيُب 
عي����وٍن معج����ٌب باللي����زر فق�ش����ى عليه����ا، �أّم����ا عيني 
�لي�ش����رى، فاأُ�شيب����ت بامل����اء �الأبي�����ص وعاجي يف 
�إح����دى هذه �ل����دول )فرن�شا �أو ��شباني����ا �أو �إيطاليا 

�أو �الأردن(.
لقد قابلت وزير �ل�شحة ب�شعوبٍة، فقال يل: جنري 
ل����ك معاملة �شفر، لكَنّ تكالي����ف �ل�شفر على ح�شابك، 

فابت�شمت !
�إَنّ زر�ع����ة �ل�شبكية، و�لقرنية ممكن����ٌة يف �خلارج، 
وهم يزرعون قرنيات �حليو�نات، وي�شحبون �ملاء 

�الأبي�ص بو��شطة �لدو�ء ال بالتد�خل �جلر�حي.
لي�����ص �أمامي �ش����وى �ال�شتماع �إىل �الإذ�ع����ة بعد �أن 

حرمت من متعة �لقر�ءة، وروؤية �لتلفزيون.
لق����د تركُت �الإذ�عة الأنه����م يعطونني ثاث مئة دينار 
�أجرة �حللقة �لو�حدة �لتي تكلفني 1600 دينار مع 

�ل�شهر و�لتعب.
�إَنّ متعت����ي هي يف �لقر�ءة، وقد حرم����ت منها، لكْن 
يف �للي����ل �أق����ر�أ يف �الأح����ام.. نع����م �أق����ر�أ لوح����اٍت، 
وقطعًا باللغت����ن �لعربي����ة، و�الإجنليزية، وروؤيتي 
�شافي����ة بالليل ال �لنهار، وهذه �لقر�ءة م�شتمرٌة يف 

ها م�شل�شل يف حلقات ! كل ليلة كاأَنّ
*قلُت له: هل �شحيح �أَنّ �أ�شدقاء �ل�شدة قليلون؟

� قال: نعم هذ� من �أ�شح �الأقو�ل، والبَدّ �أن قائله مر 
بتجرب����ٍة �شخمٍة. ت�شور حتى �الأه����ل �نقطعو� عن 
�لزي����ارة �ال و�ح����ٌد من �أبناء عمي يت�ش����ل بالهاتف، 
و�شديقي �لدكتور جليل كمال �لدين مل ينقطع عني 
ا �شديق����ن يف مو�شكو، نتبادل �لهموم، ومل  ؛ �إذ كَنّ
نع�ص حي����اًة مرفهًة، ومهند �الأن�ش����اري ��شت�شارين 
عندما كان يف �لكويت، فلم �أحبذ له �ملجيء وعندما 

جاء �أخذ يعاين من �لوحدة و�ملر�ص.
لك����ّن �أقربائي يتذكرونني، ويعرفونني يف �لدو�ئر 
�لر�شمية، حن يرفع �ملوظف ر�أ�شه ويقول للمر�جع 

: ماذ� يقرب منك حافظ �لقباين ؟
عندم����ا كن����ُت يف �الإذ�ع����ة كن����ُت �أو�ج����ه بالرتحاب، 
وعندما خرج����ُت منها مل ي�شاأل عني �أحٌد، فلما عدُت 
عادو� للرتحاب ب����ي، وعندما خرج����ُت ثانيًة عادو� 

جلفائهم !
عندما �شار ج����و�د �لعلي مدي����رً� لاإذ�عة طلب مني 
حديث����ًا يف برناجمي )م�شاألة فيها نظر( �ملاأخوذ من 

بيٍت �شعري معروف هو:
قتل �إمرٍئ يف غابٍة جرميٌة ال تغتفر
وقتل �شعٍب �آمٍن م�شاألٌة فيها نظر !

طل����ب من����ي �لكتابة ع����ن 8 �شب����اط، وه����ي ذكرى ال 
�أُحبها فكتبُت عن �لفاحن !

يف �لي����وم �لت����ايل ق����ال يل �لعلي: لق����د تخل�شَت من 
�الختبار �لذي ُو�شعت فيه !

باملبدع����ن  باالهتم����ام  يك����ون  �النت�ش����ار  �ألي�����ص 
و�النت�شار لهم؟

�إَنّني �أنت�شر عندما �أجعل كو�در بلدي منت�شرًة.
*قلُت له: حدثنا عن عملك يف �لتلفزيون ؟

� ق����ال: كن����ُت م����ن �أو�ئل مم����ن عم����ل يف �لتلفزيون، 
وعندي �الآن وثائق جاهزة يف كتاٍب تكتبه زوجتي 
�أم����ل، �أنا �أمل����ي لها، وه����ي تكتب عن بد�ي����ات �لبث 
�لتلفزي����وين، و�أن����ا م����ن �أو�ئ����ل م����ن قدم����و� بر�مج 
�لتلفزي����ون  يف  �لهات����ف  و��شتخدم����ُت  �ملنوع����ات، 
لات�ش����ال بالنا�����ص مبا�ش����رًة، وقد قدم����ُت برناجمًا 
ثنائي����ًا مع �أم����ل ��شمه )يف �لتلفون( ع����ام 1959 م، 
ف�شًا عن برنامج )�لق�شة خون(، وكانت �أمل تعلق 
عل����ى �الأف����ام �ل�شامت����ة. وقدم����ت برنام����ج )�شوؤ�ل 
و�أغني����ة( و)�ش����ح �ملث����ل(، ومن �لر�م����ج �لر�شينة 
)م����ا ور�ء �خلر( وبرنامج )ع�ش����ر دقائق( و)معامل 
�إ�شامي����ة( يف ثاث����ن حلقة ع����ن �لعتب����ات �ملقد�شة 
����ه عندما عر�ص يف �ل����د�ر �لبي�شاء، و�شف  حتى �أَنّ
ها كانت تخلو من �ملارة  �أحد �لتقارير �ل�ش����و�رع باأَنّ

وكاأَنّ هناك مبار�ة كرة قدم عاملية مهمة !
�إَنّ م����ن �أ�شع����ب �لر�م����ج، وهي �أ�شق م����ن �الأ�شغال 

�ل�شاقة �لر�مج �لتي تبث على �لهو�ء مبا�شرًة.
كنُت �أ�شخر من �لكبار على طريقة �ملمثل �لكوميدي 
)توفي����ق الزم(، وكان ه����ذ� مطل����ع �ل�شتينيات، وقد 
؛ الأيَنّ  )�ليقظ����ة(، و�شتمتن����ي  هاجمتن����ي جري����دة 
�أ�شخر من فار�ٍص عربّي هو )عنرتة بن �شد�د(، وكان 
ميثل �ل�شخ�شي����ة �لفنان خليل �لرفاعي فا�شطررت 
)مغام����ر�ت  �لرنام����ج وجعلت����ه  ��ش����م  تبدي����ل  �إىل 
زع����رت(، و��شتم����رت حلق����ات �لرنام����ج، فكانت كل 
حلق����ة تنتهي بغ����رق زعرت)خليل �لرفاع����ي(، فيظل 
�مل�شاه����دون متلهف����ن �أ�شبوعًا كام����ًا ملا يح�شل يف 

�حللقة �لتالية.
كان �لزعي����م عبد �لكرمي قا�شم ح����ن يخطب ي�شخر 

منه �لبعثيون ويقولون: خطب زعرت!
و�شلتن����ي هذه �ملعلومة، ال�شيم����ا �أن �لفار�ص زعرت 
كان يعف����و ع����ن �ملخطئن بحقه مثلم����ا يفعل �لزعيم 
يف رفع����ه �شعار )عف����ا �لله عما �شل����ف(، فخ�شيُت �أن 
ت�شل ه����ذه �ل�شخري����ة �إىل �ل�شيوعين في�شببو� يل 
م�شكلًة، فاأوقف����ت �لرنامج من باب )جفيان �ل�شر(، 
فاأر�ش����ل علي مدي����ر �لتلفزيون، و�شاألن����ي عن �شبب 

توقف �لرنامج، فتذرعُت بالتعب.
باملنا�شب����ة فقد ن�شحُت �أحد �لزماء بالقول : ال تكن 
مث����ل �ل�شيوعي����ن �لذي����ن �أر�دو� �أن ي�شع����و� خيمًة 
عل����ى كل �لنا�ص فيكون كل كاتب، �أو فنان، �أو مبدع 

حتت خيمتهم، فا يعر �ال عنها.
* قل����ُت ل����ه: ه����ا حدثتنا ع����ن �ملذيع����ن، فم����ا ر�أيك 
بالطريق����ة �لت����ي يق����ر�أ به����ا �ملذيع����ون �للبناني����ون 

�الأخبار خا�شًة يف �إذ�عة )مونت كارلو( ؟
� ق����ال: �إَنّ هوؤالء لغتهم �لعربية �شعيفٌة، و�أخطاءهم 
كث����ريٌة و�لقاءه����م ي�ش����ري عل����ى مو�شيق����ى �الإلق����اء 
�لفرن�شي، وال �أعدهم متفوقن ؛ الأَنّهم يقر�أون، وهم 
يلهث����ون، و�لتوقف �شروري للمذي����ع، واليعجبني 
من �ملذيع����ن �للبنانين �شوى �ثن����ن هما )�أنطو�ن 

بارود(، و)�إبر�هيم يزبك(.
يعجبن����ي ح�ش����ن �لكرم����ي �شاح����ب برنام����ج )قوٌل 
عل����ى قول( وكذلك �بنته �شه����ام �لكرمي، �أما �ملذيعة 
مديحة ر�شيد �ملدفعي ف�شوتها بديٌع جدً�، لكَنّ عيبه 
����ه بد�أ بالتل����ف، رمبا ب�شبب �لتق����دم يف �لعمر، �أو  �أَنّ

لكرثة �لتدخن.
�إن �ملب����دع يج����ب �أن يعتزل عمل����ه �إذ� �أح�ص بظهور 
�ش����ورة �شلبية من����ه ليحاف����ظ على �مل�شت����وى �لذي 

و�شل �إليه يف �أذهان �لنا�ص
�ملتاأث����ر  غ����ري  �ل�شلي����م  �لعرب����ي  �الإلق����اء  يعجبن����ي 
باأي����ة مو�شيق����ى لغ����ة �أجنبي����ة كااللق����اء �ل�شعودي، 
و�مل�شري، و�لعر�قي، هذ� �الإلقاء �خلايل من �لرنة 
�لفار�شية، �أو �لرتكية كلهج����ة بع�ص �أهل �لكاظمية 
وكرب����اء، فالدول����ة �لعثماني����ة ��شتعمرتن����ا طويًا 

فاأثرت يف لغتنا.
* قلُت له :ما ر�أيك مبذيعينا؟

� ق����ال: �ملذيع����ون �جل����دد كله����م تامي����ذي �أف�شله����م 
غ�شنفر عبد �ملجيد و�إذ� و��شل حبه للعمل �شيكون 

مذيعًا مهمًا.
وه����اد يعقوب �شوته مقبول و�أعتقد �أنه حافظ على 

هذ� �مل�شتوى.
�أحم����د �ملظفر تلقى �شيئ����ًا يف �ملعهد )معهد �لتدريب 
�الذ�ع����ي و�لتلفزيوين( ومار�ص �شيئًا �آخر، فا�شاع 

�مل�شيتن.
�شع����اد عزة يب����دو عليه����ا �أَنّ مو�شيقاه����ا يف �الإلقاء 
لي�ش����ت عربي����ًة وه����ي متاأث����رة باللغ����ة �لرتكمانية، 
و�للغة �لكردية، و�شوتها مييل �إىل �ملعمعة )�شوت 

�ملعزة( !
�شه����ام م�شطفى مذيعٌة جي����دٌة تلقي �الأخبار بعربيٍة 

�شليمٍة.
نه����اد جنيب �شوت����ه رخيٌم جيٌد لك����ْن عندما ت�شمعه 
اليع����رف �أين يقف، والتوجد لدي����ه عاطفٌة منعك�شٌة 

على �مل�شمون.
�إن �شخ�شية �ملذيع يج����ب �أن تكون ظاهرة، فعندما 
فالدكت����ور  في����ك،  يوؤث����ر  �أن  يج����ب  مذيع����ًا  ت�شم����ع 
م�شطف����ى جو�د ي�شتطيع �أن يق����ر�أ �لن�شرة �خلرية 
����ك ال ت�شتطي����ع �أن ت�شمعه  بلغ����ٍة عربي����ٍة �شليمٍة، لكَنّ
يف ن�ش����رة �الأخبار؛ خللو �إلقائ����ه من �لعاطفة، لكَنّك 

ت�شمعه يف برنامج )قل والتقل(.
موؤي����د �لبدري �شوته مقب����ول لكَنّه حن ي�شرخ عند 

ت�شجيل �لهدف يقرتب �شوته من �شوت �ملر�أة.
�شدر�ك يو�شف �شوته جيٌد، و��شرت�شاله يف �الإلقاء 
جي����ٌد، برغ����م �ن����ه يلق����ي مبا�ش����رة، وي�شتح�شن يف 
�لتعلي����ق �أن ت�شمع �شوته، وال ترى �شورته، وهذه 

م�شاألة فنية !
*قلُت له: ملن تقر�أ من �ل�شعر�ء؟

� ق����ال: �أق����ر�أ للمعري، والأبي مت����ام، والبن �لرومي، 
و�لر�ش����ايف،  و�جلو�ه����ري،  نو������ص،  والأب����ي 
قب����اين..  ون����ز�ر  و�ل�شي����اب،  ون����ازك،  و�لبيات����ي، 
يعجبن����ي ن�ش����ف �شع����ر ن����ز�ر، وال يعجبن����ي ن�شفه 

�الآخر.
����ي �أعيد �لنظر  كنُت معجبًا ب����ه يف �الأربعينيات لكَنّ
فيم����ا يغنى ل����ه و�أ�شخر من بع�ص �ش����وره ومعانيه 
خا�ش����ًة عن �لعر�فات وق����ر�ءة �لفنج����ان، ور�شائله 

�ملرقعة من حتت �ملاء.
�أرى ن����ز�ر �ل����ذي بلغ م����ن �لعمر عتي����ًا، مرتديًا بدلة 
مر�هق، وهذه �ملر�هق����ة لي�شت يف �أعماقه، �أو عقله 
����ا يف �شعره �ل����ذي يرتديه يف بع�����ص ق�شائده،  �إمَنّ
�جلميل����ة،  �حلل����وة  بتفعيات����ه  �إعجاب����ي  برغ����م 
ومعانيه، وتعجبني �شتائمه �لغ�شبى �لتي يوجهها 

�إىل بع�ص �لدمى �لعربية �ملذكورة !!
*ف�شٌل من كتاٍب ُمعٍد للن�شر عنو�نه )وجوٌه يف 

ذ�كرة �الأر�ص( للكاتب.
عن مدونة الكاتب يف الفي�سبوك
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زرته عام 2000 يف 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 

عىل بنتّي وكنت قد خبأتها يف 

صدور بعض اصدقايئ لكنهم رحلوا 

ورحلت معهم.

حاول���ت معه كثري�، وبرغم متنع���ه �ال �نني طلبت 
من���ه �ن يحدثني عن يوم م���ن عمره ال ين�شاه �أبد�، 
فق���ال يل: كث���رية ه���ي �الأي���ام �لت���ي حتم���ل �شف���ة 
 )ال ين�ش���ى( لكنن���ي �شاأذكر ل���ك يوما ممي���ز� منها.
ه���ذ� ه���و �الذ�ع���ي �لكب���ري حاف���ظ �لقب���اين )عب���د 
�حلاف���ظ �حم���د �لقب���اين )1926- 2004( �ل���ذي 
ر�ح ي�ش���رد يل تفا�شيل ذلك �لي���وم قائا: يف �شهر 
كان���ون �الأول ع���ام 1959، �ي بعد ثورة 14 متوز 
1958 باأ�شه���ر �ر�شلت �حلكومة �لعر�قية وفد� من 

�الذ�ع���ة �ىل �لعا�شم���ة �مل�شري���ة يف معاي�ش���ة يف 
�ذ�عة )�شوت �لعرب( �لتي كان �ملذيع �أحمد �شعيد 
�أح���د �أ�شهر مذيعيها ومديره���ا يف ذلك �لوقت، ومل 
تك���ن �لعاقة ب���ن عبد �لك���رمي قا�ش���م وجمال عبد 
�لنا�ش���ر قد �شاءت بعد، وهناك ��شرتكت يف قر�ءة 
ن�شر�ت �الأخبار وكنت �ذكر ��شمي وبلدي )يقر�أها 
لك���م حاف���ظ �لقب���اين( وكان الحم���د �شعي���د بع���د 
نهايتها كلمة ر�شمية يقر�أه���ا على �لهو�ء مبا�شرة، 
ويف �أح���د �الأيام، وما �ن �نتهي���ت من قر�ءة ن�شرة 
�الأخب���ار �لرئي�شة عبد �جلب���ار خلفوقبل �ن �غادر 
�ال�شتدي���و و�ذ� باأح���د �لعامل���ن يف �الذ�عة يطلب 
من���ي ق���ر�ءة كلمة �حم���د �شعيد قائ���ا يل �ن وعكة 
�شحية قد �أملت به وال ي�شتطيع �لقر�ءة الن �شوته 
متاأث���ر، �عتذرت على �لف���ور وقلت الميكن ذلك الن 
�ش���وت �حمد �شعي���د مع���روف، و��شق���ط يف يدي 
�ذ �ن �لوق���ت مي���ر وال ب���د من ق���ر�ءة ه���ذه �لكلمة 
�لتي ت�شلم���ت ورقتها، وم���ن دون �ن �طلع على ما 
فيه���ا وجدتني �قر�أ �لكلمة مبا�ش���رة، وما �ن بد�أت 
حت���ى وج���دت كلماته���ا ت�ش���ب يف ذم �لزعي���م عبد 
�لك���رمي قا�ش���م وت�ش���ن هجوم���ا �ش���ده ووجدتني 
حلظته���ا يف موق���ف �شع���ب جد� حت���ى �ن �شوتي 
ب���د�أ يتغ���ري و�شعرت بج�ش���دي يرتعد و�ن���ا �تلفظ 
بالكلمات �لتي ت�ش���يء �ىل زعيمي وال �عرف كيف 
�نتهي���ت م���ن ق���ر�ءة �لكلم���ة، وعلمت بع���د ذلك �ن 
�الأم���ر برمته عبارة ع���ن مقلب من �حمد �شعيد لكي 
يورطني ويعلن لاخري���ن �ن هذ� �ملذيع �لعر�قي، 
 ه���و �الآخ���ر ي�ش���ّب وي�شت���م عب���د �لك���رمي قا�ش���م.
و�كم���ل حديث���ه قائا: بع���د �ن �نتهيت ق���ر�ءة تلك 
�لكلم���ة ذهب���ت مبا�ش���رة �ىل �لفندق وعل���ى �لفور 

حزم���ت حقائب���ي وعدت قافا �ىل بغ���د�د على �أول 
طائ���رة، وما �ن حط���ت �لطائرة عل���ى �ر�ص بغد�د 
حت���ى ذهب���ت مبا�ش���رة �ىل د�ر �الذ�ع���ة بحقائب���ي 
ودخل���ت غرف���ة �ملدي���ر �لع���ام حينه���ا �ل�شي���د عب���د 
�لرحمن فوزي و�شرحت له كل ما حدث بالتف�شيل، 
وكان �لرج���ل عل���ى علم بذل���ك من خ���ال ��شتماعه 
الذ�ع���ة �ش���وت �لع���رب، فق���ال يل �ب���ق جال�شا هنا 
و�ش���وف �عود �ليك، وبعد �شاعة ع���اد �ال�شتاذ عبد 
�لرحم���ن ليخ���رين �ن �لزعي���م عبد �لك���رمي قا�شم 
منحن���ي �شف���ة )كب���ري مذيع���ن(، �شارح���ا يل بان 
�لزعي���م قد تفه���م �ملو�ش���وع جيد� وع���رف ��شبابه 
ويق���در م�شاع���ري، حينه���ا �شع���رت بر�ح���ة كبرية 
و�شع���ادة من �ن �لزعيم عبد �لك���رمي تفهم ما حدث 
وكان���ت ر�شالت���ه و��شح���ة الحمد �شعي���د و�شوت 

�لعرب.

اعنية ) ام عبد (!
تع���د �غني���ة )هله يا �م عب���د ( و�حدة م���ن �الغاين 
�لرت�ثي���ة �ل�شه���رية ، �نطلق���ت �شهرته���ا م���ن �ذ�عة 
�لق���رن  م���ن  �خلم�شيني���ات  عق���د  �و�ئ���ل  بغ���د�د 
�لع�شري���ن، وحن الق���ت �ال�شتح�ش���ان و�العجاب 
غنته���ا فرق���ة �الن�ش���اد �لعر�قي���ة وغنته���ا �ملطرب���ة 
�نطو�نيت ��شكندر �لت���ي توفيت عام 1997 مثلما 
عزفها �ملو�شيق���ار منري ب�شري و�شقيق���ه �ملو�شيقار 

جميل يف عزفن منفردين. 
كم���ا �ن �الغني���ة ب�ش���وت فرق���ة �الن�ش���اد �لعر�قية 
نال���ت �شهرة �خرى من خ���ال ح�شورها يف �لفيلم 
�لعر�ق���ي )ن���دم( �نت���اج ع���ام 1956 ،للمخرج عبد 
�خلال���ق �ل�شامر�ئ���ي ) 1927 – 2007( ف�شا عن 

�لعدي���د من �ملغنن ،حت���ى �ن �لبع�ص كان يظن �ن 
�الغنية من �حلان منري ب�شري ، ولكن �حلقيقة �نها 
لي�شت له و�ن كانت حت�ش���ب على �لرت�ث. فاأ�شر�ر 
هذه �الغني���ة توؤكد �ن �أول م���ن �طلقها من �الذ�عة 
ه���و �الذ�ع���ي �ملعروف حاف���ظ �لقب���اين )1927 - 
2004(، وم���ن ثم �ق���رتح �ن تغنيها فرق���ة �الن�شاد 
فغنتها بالفعل وطارت �شهرتها ،هذه �الغنية تقول 
كلماته���ا : )هله يا �م عبد ،يا �م عبد ها��، �حا��� �م 
عب���د ،هل���ه يا �م عب���د ، �م عبد ها��، ي���ا بويه �شفت 
�ل�ش���و� من بعيد قلت �حرتقن���ا وملن و�شلنا �لبيت 
ل���ن ولفي عدن���ا ياهو �ل���ذي ود�ك للم���اي ترت�شن 
�شيلي �لزلف لفوق ال ينتلف بالطن كود �لقلب بيه 

باب عينك ت�شوفه ولو �شفت غريك بيه حقك
 تعوفه(.وقد �أ�شرين �الذ�عي �لكبري بهذه �ملعلومة 
حينم���ا زرته يف بيته ع���ام 2002 ، وقد كان �لغناء 
حا�ش���ر� يف �حاديثنا ، ف�شاألته ي�ش���كل عفوي )�أمل 
تغن؟( فاأجابني )غنيت .. يف �الذ�عة مع جمموعة 
م���ن �ملذيعن ع���ام 1953 حن قدمون���ا يف برنامج 
منوع،غنيت في���ه �غنية )هله يا �م عبد( ، �لتقطتها 
م���ن �لغج���ر ،وكن���ت �ول م���ن غناه���ا ،وكان يقود 
�لفرقة �آنذ�ك �لفنان �ملرح���وم منري ب�شري،وبعدها 
�قرتحت على مدير �الذ�عة �ن ت�شجل من قبل فرقة 
�الن�ش���اد ،و�شجلت وه���ي نف�شها �ملوج���ودة �الن. 
و�أك���د يل حافظ �لقب���اين �ن )�لت�شجي���ل �ل�شوتي 
�لغنائ���ي موج���ود وعر�ص ذ�ت ي���وم يف تلفزيون 
بغد�د يف مقابلة معي( حتى �نني �عجابا باالغنية 
�شاألت���ه مل���اذ� مل ي�شتم���ر مغني���ا، فق���ال )مل ��شتم���ر 

بالغناء لعدم وجود طموح لدي فيه( .
عن موقع ايالف

حافظ القباني:
هكذا ورطتني )صوت العرب( بمهاجمة الزعيم!
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وكانت �لر�حلة قباين ور�ء �شغف �جلمهور 
باالإذ�عة على مد�ر عقود منذ �شتينات �لقرن 
�ملا�ش���ي قب���ل �أن ي�شتح���وذ �لتلفزيون على 
م�شاغ���ل ه���ذ� �جلمهور، لكنه���ا ��شتمرت يف 
�لعم���ل باإذ�عتي بغ���د�د و�ش���وت �جلماهري 
�إىل ف���رت�ت متاأخ���رة م���ن ت�شعين���ات �لقرن 

�ملا�شي.
ونع���ت نقاب���ة �لفنان���ن �لعر�قي���ن رحي���ل 
قباين. و�أ�ش���ارت يف بيان �إىل �أن “�الإذ�عية 
�لر�ئ���دة �لر�حل���ة هي م���ن موؤ�ش�ش���ي �لعمل 
�الإذ�ع���ي �لعر�ق���ي يف بو�ك���ري عم���ل �إذ�عة 
بغ���د�د وتع���د م���ن �أو�ئ���ل �لن�ش���اء �للو�ت���ي 
ح�شل���ن عل���ى �شه���ادة �لدكت���ور�ه يف �الأدب 

�لعربي مطلع �ل�شتينات”.
وولدت قب���اين عام 1937 وبد�أت م�شو�رها 
كع�ش���وة   1955 �شن���ة  �الإذ�ع���ة  ع���امل  يف 

م�شاركة يف ق�شم �لتمثيليات باإذ�عة بغد�د.
ويف ع���ام 1959 �جت���ازت �ختب���ار �الإذ�ع���ة 
بتف���وق فعينت مذيعًة يف �الإذ�عة، وكان ذلك 
بد�ية م�شرية من �لعمل �الإذ�عي �ملميز �لذي 

مكنها من حتقيق �شعبية و��شعة يف بلدها.
�أي�ش���ا  �الأدبي���ة  �لر�م���ج  قدم���ت  �لر�حل���ة 
�إ�شاف���ة �إىل �ملنوعات، ومنها برنامج “قالت 
�شهرز�د” عام 1961 �لذي كان يعده �الأديب 
عبد�حلمي���د �مل���ا، ويف ع���ام 1963 قدم���ت 
برناجم���ا طريفا بعنو�ن “م���ن هنا وهناك” 
�لطري���ف  �خل���ر  يعتم���د  برنام���ج  وه���و 

وي�شتغرق بثه 20 دقيقة
مب���و�ز�ة ذلك ح�شلت قباين على �ملاج�شتري 
يف �للغة �لعربي���ة من جامعة بغد�د، وخال 
ذل���ك قدم���ت �لعديد م���ن �لر�م���ج �لناجحة، 
و�مل�شتمع���ن”،  �الإذ�ع���ة  “ب���ن  ومنه���ا 
وه���و برنام���ج منوع���ات يجيب ع���ن �أ�شئلة 

�مل�شتمعن.
ثم قدمت برنامج “�لتليفون”، وهو برنامج 
�ت�ش���االت ومكاملات تليفوني���ة، وكان فريد� 

م���ن نوع���ه لك���ون �لتليفون غ���ري منت�شر يف 
�الأعم���ال �الإذ�عي���ة �آنذ�ك ل�شعوب���ة ت�شجيل 
�لرنامج و�العتماد خ�شو�شا على �ملكاملات 

و�ملقابات.
كم���ا قدمت �لر�م���ج �الأدبي���ة �أي�ش���ا �إ�شافة 
“قال���ت  برنام���ج  ومنه���ا  �ملنوع���ات،  �إىل 
�شهرز�د” عام 1961 �لذي كان يعده �الأديب 
عبد�حلمي���د �مل���ا، ويف ع���ام 1963 قدم���ت 
برناجم���ا طريفا بعنو�ن “م���ن هنا وهناك” 
�لطري���ف  �خل���ر  يعتم���د  برنام���ج  وه���و 

وي�شتغرق بثه 20 دقيقة.
و�شن���ة 1963 غ���ادرت قب���اين �لع���ر�ق �إىل 
�أذربيجان برفقة زوجها و�لد�عم لها �الإذ�عي 
�لر�ئ���د حافظ قباين �مللقب مبذيع �مللك “يف 
لكنها مل تنقط���ع عن �لعمل  �لعه���د �مللك���ي”، 
�الإذ�عي �ل���ذي لطاملا �أحبته فعملت يف نف�ص 
�لعام باإذ�ع���ة باكو كمذيعة لن�شر�ت �الأخبار 
�لعربي���ة و�الأحاديث �الأدبي���ة، وقررت هناك 
متابع���ة در��شته���ا �لعليا فُقبلت ع���ام 1964 
يف جامع���ة مو�شك���و كطالب���ة دكت���ور�ه يف 
�الأدب �لعرب���ي. وح�شلت عل���ى �ل�شهادة يف 
مو�ش���وع �ل�شعر �حلر ع���ام 1969 ثم عادت 
ه���ي وعائلته���ا �إىل �لع���ر�ق وعين���ت مذيعة 
يف �إذ�ع���ة بغ���د�د، ث���م �أ�شن���دت �إليه���ا ع���ام 
1978 رئا�شة �لق�شم �لرو�شي د�خل �الإذ�عة 
�لعر�قية وقدم���ت برنامج “لق���اء وحو�ر”، 
وهو برنامج مقاب���ات ل�شخ�شيات معروفة 
و�الأدب  �لف���ن  جم���االت  يف  �ملجتم���ع  يف 

و�ل�شعر.
وقدم���ت �لر�حل���ة �لعديد م���ن �لر�مج منها 
“حقيب���ة �له���و�ء” و”�ملو�ش���وع �لو�حد”، 
و��شتثمرت �إجادتها للغة  و”�شوؤ�ل �ليوم”، 
�لرو�شية فرتجمت كتاب���ا عن �إذ�عة �الأطفال 

من �لرو�شية �إىل �لعربية.

عن ) العرب (

أيقونة اإلذاعة العراقية أمل القباني

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.
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كتب���ت عنه �ل�شحفي���ة �ال�شت���اذة بدرية �شلمان 
بعد �ن حاورته يف جملة ) �لف باء ( �لبغد�دية 
21 م���ن ت�شري���ن �الول �شن���ة 1998 فقالت �نه 
روى له���ا كي���ف دخ���ل �ىل �الذ�ع���ة �لعر�قي���ة 
�ذ�ع���ة بغد�د �شن���ة 1946 و�ن���ه كان ممثا يف 
فرق���ة �لزباني���ة و��ش�ص بعد ذل���ك فرقة متثيلية 
��شمه���ا ) فرقة �لقب���اين ( .لك���ن �الذ�عة �خذته 
من �لتمثي���ل حن مت �ختي���اره -جلمال �شوته 
وعذوبت���ه - مذيعا و�شرعان م���ا ��شبح رئي�شا 
لق�شم �لتن�شي���ق ومدير� فني���ا لاذ�عة ورئي�شا 
لهيئ���ة �النت���اج �لغنائي و�ملو�شيق���ي ثم رئي�شا 

لق�شم �الخبار. 
وبعد �نطاق تلفزيون �لعر�ق �شنة 1956 قدم 
ع���دد� من �لر�م���ج و�ملنوع���ات و�لدر�ما و�عد 
�ول برنام���ج �شيا�شي بعنو�ن )ور�ء �الخبار ( 
.هذ� ف�شا عن عدد �خر من �لر�مج منها ع�شر 

دقائق ووطننا �لعربي وعد�شة �لفن. 
يف �شن���ة 1975 كان رئي�ش���ا لق�ش���م �لر�م���ج 
�الخباري���ة . و��ش�ص مع ع���دد من زماءه معهد 
�لتدري���ب �الذ�ع���ي و�لتلفزي���وين وحا�شر فيه 
ل�شن���و�ت كم���ا حا�ش���ر يف ق�ش���م �الع���ام يف 
كلي���ة �الد�ب - جامعة بغ���د�د ويف كلية �لفنون 
�جلميل���ة . وكثري� م���ا مثل �لع���ر�ق يف توقيع 
ع���دد م���ن �التفاقي���ات �الذ�عية م���ع دول عربية 
و�جنبي���ة . كان رئي�شا لتحرير جريدة )�لندمي 
( وجمل���ة )�ال�شبوع ( وله ع���دد من �لكتب منها 
مطبوعة ومنها خمطوطة ومن �ملطبوعة كتابه

 (�ملذي���ع ( و�الخ���ر بعن���و�ن ) �لتجربة �لعائمة 
، حتلي���ل وذكري���ات ( ول���ه كتاب مرتج���م عن ) 
�لريبورت���اج ( . وله كت���ب خمطوطة منها عن ) 
تاري���خ �الذ�عة و�لتلفزي���ون يف �لعر�ق ( ومن 
هن���ا �دع���و ورثت���ه �ىل ن�شرها منه���ا كتابه عن 
تاري���خ �الذ�ع���ة و�لتفزيون وكتاب���ه ) �شاألوين 

فاأجبت) 
�حيل على �لتقاعد �شنة 1986 ولا�شف وقبيل 
وفات���ه �شن���ة 2004 فق���د ب�ش���ره وق���د �عانت���ه 
زوجت���ه �ملذيع���ة �لقدي���رة �ملتمي���زة ��لدكتورة 
�أم���ل قباين عل���ى مو��شل���ة عمل���ه و�هتماماته 
يف جمال �الذ�عة و�لتلفزيون رحم �لله حافظا 

وجز�ه خري� على ماقدم. 
و�الخ���ت �لدكت���ورة �أم���ل قب���اين حا�شلة على 
�شهادة �لدكتور�ه يف �الدب �لعربي من جامعة 
مو�شك���و �شن���ة 1969 وكان���ت �طروحته���ا عن 
) �ل�شع���ر �حل���ر ( ، وبعد عودته���ا �ىل �لعر�ق ، 
عه���د �ليها رئا�ش���ة �لق�ش���م �لرو�ش���ي يف �إذ�عة 
بغد�د ، وقدمت برنامج بعنو�ن )لقاء وحو�ر( 
، وه���و برنام���ج كان يق���وم عل���ى �حل���و�ر م���ع 
�ل�شخ�شيات و�لرم���وز �الدبية و�لثقافية . كما 
�ع���دت وقدمت بر�مج �خرى م���ن قبيل برنامج 
)حقيبة �لهو�ء ( و) �شوؤ�ل �ليوم ( . وهي جتيد 
�للغة �لرو�شية حتى �نها ترجمت عن �لرو�شية 
كتابا ي���دور حول ) �إذ�عة �الطف���ال( . متنياتي 
لها بالعمر �ملدي���د و�لتوفيق )�أم �شام( حفظها 

�لله ورعاها. 

حافظ القباني وأمل القباني

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 1928 وقيل سنة 1926 وارجح 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(. 


