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 حلقات ، ان نبدأ بنشر(كرة اإلِذاعيةاالذ) يسرنا في مفتتح صفحتنا هذه 
  والتلفزيون ذاعةفي اإلِ  مشوار االذاعية القديرة السيدة كالدس يوسف

ها، وهي حلقات ذات اهمية كبيرة في اعطاء صورة حية بتخويل كريم من
يقف وراءهما قلم رائق  استطاع ان  عن حقبة اذاعية وتلفزيونية حية

نت تحمل بساطة المتلقي الى كل ما هو جميل وطريف في ايام كابيأخذ 
 .وجماال

**************************** 

اذا كان لي ان اسرد مشواري في االذاعة والتلفزيون فعلي ان اسرد 
الن عملي هذا يمثل معظم ايام حياتي والتي ستبقى ....مشوار حياتي

ذكراها حية نابضة في وجداني وقلبي ال بل انها حددت مسيرة 
ة لكن بانوراما فرغم تركي هذا العمل وقدومي الى بالد الغرب.....عمري

تلك االيام ما زالت عالقة بمخيلتي كالمسرح الذهني تتراءى امامي دوما 



 .وكأنها ملتصقة بذاتي 
اذا انعطفت قليال الى خلفيتي التي جعلتني اهال ......استميح القارىء

ان عملي اعطاني ...والذي اعتبره مدرسة بحد ذاتها...لهذا العمل
الن . كل يوم جديد كنت اتعلم الكثير ففي...بصراحة اكثر مما اخذ مني

عملي االخباري كان زاخرا بالمعلومات واالحداث االجتماعية منها 
هذا االلمام اليومي بكل ما يجري .....والثقافية والسياسية بوجه خاص

حولنا في هذا العالم ومواكبة االحداث اوال باول كان يسد جزءا يسيرا 
وهي سمة جبلت عليها والحمد  ...من حبي وولعي للمعرفة واالطالع
 .هلل

قبل السادسة من عمري وبالتحديد قبل دخولي ...العود الى البداية
العزيز رحمه هللا  تعلمت القراءة في البيت فقد تولى خالي...المدرسة

تعليمي القراءة وقت فراغه ولم يكن ذلك في القراءة الخلدونية بل في 
قلت بان كل من في البيت  ولن اكن مبالغة اذا (انا نوري) كتاب اسمه 

من افراد العائلة ذهل عندما بدأت اقرأ بطالقة وبسرعة غير 
حتى انه كان ...وكان خالي يفخر بالعمل الذي انجزه معي....متوقعة

وكان الفرح الغامر يبدو .... يدعوني للقراءة امام كل قريب او زائر
هذا  قد يكون....واضحا على محيا ابي وامي وهم يتابعون قراءتي

التشجيع وفي تلك السن المبكرة هو الذي سقى برعم ولعي وحبي 
الن الطفل يريد ان يكون دائما عند حسن ظن افراد عائلته ..للقراءة 

ويقوم باي مجهود مهما كان صعبا حتى يرضي امه واباه وينال 
لذا بقيت القراءة هي من اعز واجمل هواياتي على .....اعجابهم

لرائعة التي منحتها لي القراءة واالجابات الواضحة فاالجواء ا...االطالق
ناهيك عن االلتقاء ..والصحيحة لم اكن اعثر عليها اال في بطون الكتب 

( القراءة) باعظم المفكرين البارزين من خالل هذا المفتاح السحري 
 .وبقيت هذه العالقة الحميمة بيني وبينها حتى اآلن

ط طلبت من خالي كتابا ألقرأه عندما اصبحت في الصف االول المتوس 
وبصراحة قرأت هذا الكتاب ولم ...لطه حسين ..فجاءني بكتاب االيام 

لجأت ...ثم اعدت قراءته وبقي الحال على ما هو عليه..افهم من شيئا
... كتبا صغيرة تحكي قصص اللص آرسين لوبين يالى صديقتي فاعطتن

كتبا صغيرة قيمة ..المختار..ثم اصدرت .....لم تكن بالقصص المجدية



مرتفعات ...منها حسب ما اتذكر..معظمها مترجم فقرأت عددا ال بأس به
ولكن القصة التي حركت وجداني . ....الفتيات الصغيرات...ويذرلنج

عبد من قبل تالمس...توم...وهي تحكي قصة...كوخ العم توم...كانت قصة
وكانت هذه .. احدى العوائل الغنية في الواليات المتحدة االميركية انذاك

الن العم توم كان يمثل ..القصة تهز اعتى القلوب قسوة وجبروتا
كان يقبل الظلم عن طيب خاطر دون ....شخصية المظلوم بابشع صورها

وبالحقيقة ..وهذا ما يجعلك تحبه وتعطف عليه....ان يسخط على ظالميه
ومن خالل ...وانا اتابع مجرى حياته الشقية كنت اسكب دموعا ساخنة

ووقفت على معلومة وهي ...ه القصة اخذت اعي الخير من الشرهذ
 .تعرض االنسان للظلم دون ان يقترف اي ذنب

مدرسة اللغة العربية في الصف الثاني المتوسط بلورت توجهي للقراءة  
او تحت ظالل ....الفضيلة..واذكر انه زودتني بكتاب ... الجادة والمفيدة

ووجهتني ...ترجمة الكاتب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي....الزيزفون
كيف افهم الحدث الفالني وما هو التعبيرالذي .....للقراءة السليمة

وقد ...وطلبت مني كتابة الجمل التي تعجبني في دفتر صغير ..عجبنيا
بقي معي هذا التوجه وصاحبني فكنت اقرأ واقف عند بعض الجمل او 

ثم اكتبهافي دفتر صغير واعيد قراءتها ثانيا ...االسطر طويال ألتأملها
ولحسن الحظ ......باختصار شديد كنت اقرأ كل ما يقع تحت يدي. وثالثا

هللا ان احدهم فتح مكتبة صغيرة في بداية شارعنا في كرادة واحمد 
هذه المكتبة غيرت مجرى ......مريم يبيع فيها الكتب والمجالت والجرائد

حياتي بالكامل حيث كنت وصديقتي نستلف منه الكتب لقاء ثمن بخس 
 ..على ان نحافظ عليها ونرجعها له خالل اسبوع

المكتبة الصغيرة الذي كان لن انسى ذلك الرجل الطيب صاحب هذه 
يستقبلنا بابتسامته العذبة وال يألو جهدا في ارضائنا ال بل كان يجلب 

ان هذه ....بعض الكتب التي نطلبها منه عن طيب خاطر وكأننا من ابنائه
المكتبة كانت الحجراالساس الذي بنيت عليه معرفتي ومعلوماتي ومتعتي 

ذا الرجل بالتوفيق ولمكتبته كنت كل يوم ادعو له..... التي ال توصف
 .وهكذا كان ....باالزدهار 

 شكرا للمتابعة......والى اللقاء في حلقة قادمة باذن هللا
 كالدس يوسف االعالمية
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