
 

والتلفزيون مشواري في االذاعة  
  الجزء الثاني 
ر االذاعية القديرةايسرنا ان نقدم الجزء الثاني من مشو  

كالدس يوسف    
  نقال عن صفحتها على الفيس بوك وبموافقة مشكورة منها

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

وتحديدا في شهر ايلول 6591في خريف  كان دخولي االذاعة  
September ... 

ث والذي قامت به ثال..تزامن ذلك مع الهجوم الثالثي على مصر
وكانت هناك خالفات على ...واسرائل..وفرنسا.. هي بريطانيا...دول

بين  والحرب الكالمية على اشدها..الموقف السياسي بين مصر وبغداد 
من ..ميع وسائل االعالم المتاحة في ذلك الحينوعبر ج.. البلدين

وبعد ..اذ لم تكن التلفزيونات العربية قد بدأت بثها بعد..واذاعة..صحافة
ولكن ..ذلك اوقفت الواليات المتحدة االميركية هذه الحرب على مصر

ين مصر جمال عبد ب...اذا جاز لي التعبير...المهاترات الكالمية
لم تتوقف بل زادت حدة واشتعاال ومما .. نوري سعيد وبغداد..الناصر

كما كان ..والباشا..ابو صباح..نوري السعيد...ان رئيس الوزراء..اذكره
واجتمع اجتماعا قصيرا بجميع العاملين حول ..زار االذاعة..يطلق عليه

واقترح مدير االذاعة ان تلجأ االذاعة العراقية الى .....هذا الموضوع
ذي تنتهجه مصر في برامجها وتمثيلياتها اسلوب التهجم والسخرية ال

ابني هاي ...ولكن نوري السعيد رفض قائال وبالحرف الواحد....واغانيها
يبث على ..عزيز علي...في هذا الوقت بالذات كان....شغلتهم مو شغلتنة

وفيه انتقاد الذع للدول العربية كافة ...البستان...الهواء مباشرة منلوج
هللا ..وما ان لمحه نوري السعيد....انضم الينا وبعد خروجه من االستديو

وظهرت عليه عالمات الغضب ..حتى تغيرت مالمحه..يرحمه
انت ما تجوز من ...عزيز علي بشدة وقال له ..وزجر المرحوم ..الشديد

ولكن الذي انا ....واخذ يكيل له كلمات التهديد والوعيد...سوالفك هاي
عند هذا الحد ابدا بل استمرت لم يتوقف ..عزيزعلي..متأكدة منه ان 



وانتقاداته الجريئة الناجحة الى نهاية الحكم الملكي في ..منلوجاته 
  العراق

ومن ...من انجح االذاعات في ذلك الحين...الشرق االدنى...كانت اذاعة
واللذين ...وصبحي ابو لغد....عبد المجيد ابو لبن...خبرائها الفطاحل

دار االذاعة ...معظم االذاعات العربيةساهما مساهمة فعالة في تأسيس 
كما كانت تسمى تعاقدت معهما لتنسيق برامجها ومما قاموا به ...العراقية

كانت معنا الكاتبةالراحلة رحمها ... كنا اربع فتيات فقط....تدريبنا
وكان .. التي قدمت فيما بعد برنامج تحية الصباح....سميرة عزام..هللا

  . من البرامج الناجحة جدا
اذ كان لهؤالء ...وممتعا في نفس الوقت.. كان التدريب دقيقا وشامال

الخبراء طريقة رائعة جدا اليصال معلوماتهم تدريجيا وعلى مراحل 
ولم تكن تخلو من الظرافة والطرافة ...سادها التأني وطول البال

كانت معلوماتهم تبهرني وكنت متلهفة الستيعاب كل .....والشفافية
كانوا ايضا يقومون بتسجيل اصواتنا وسماعها ...هاتهمنصائحهم وتوج

نطق مخارج الحروف وكيفية...وتحليل االخطاء في اللفظ واللغة العربية  
ولم يتوقف التدريب عند هذا الحد فقد كانت دورات المعهد االذاعي  

.. الريبورتاج....عدا عن دورات...مستمرة ال سيما دورات اللغة العربية
وكيفية صياغة الخبر ومدى تأثيره بالمتلقي ...خبار ودورات تحرير اال

واللجوء الى االسلوب االيجابي في مخاطبة ..ثم طريقة اعداد البرامج
 المستمع الكريم والى غير ذلك من الفنون االذاعية التي يحتاج اليها 

 .المذيع في عمله
 واتذكر ان مسؤول التحرير في اذاعة ال

BBC... 

كان قد قدم الى بغداد ...ي ال اتذكر اسمه اآلنالبريطانية وعذرا النن
ولكن رغم طولها لم نشعر خاللها بمرور ..والقى علينا محاضرة طويلة

وخالل المحاضرة ضرب لنا مثال .......الوقت النها كانت ممتعة ومفيدة
  .على كيفية صياغة الخبر فقال

فحواه ان المرور توقف في شارع .....في خبر بثته اذاعة لندن
مدة ساعة ونصف الساعة بسبب انقاذ قطة من الحريق .. اكسفورد..

الذي شب في الطابق الخامس من احدى البنايات فقد كاد الحريق يلتهمها 



وهرع رجال االطفاء النقاذها بكل .....لوال وصول سيارات االطفاء
  بسالة

ان خبرا كهذا له مغزى ومعنى ابعد من توقف المرور في ...ومما قاله 
فالهدف الحقيقي هو االشارة الى حضارة هذا الشعب ...رع الفالنيالشا

ونزعته االنسانية التي جعلته يدفع بكل هذه التعزيزات النقاذ هذا 
 .الحيوان الصغير

اما البرامج االذاعية وطريقة اعدادها وكتابتها فكانت من الموضوعات 
ابته التي نالت دراسة وبحث خاصين فكل برنامج له وسائله وطرق كت

فالبرنامج السياسي يختلف عن البرنامج االجتماعي ...وصياغته وطرحه
 وهذا بالطبع يختلف عن برامج المرأة والطفل وبرامج التنمية

ولكني ......كانت وما زالت السياسة تستهويني واتابعها بكل دقة وشغف
لذا عندما استدعيت ......لم اشأ ان اكون جزءا من هذه السياسة او تلك

للمشاركة في اذاعة سرية خاصة موجهة لبث برامج ضد جمهورية  يوما
رفضت هذه المشاركة رغم االصرار الذي ابداه . مصر العربية

وقد كاد ....المشرفون على العمل ورغم االجور المغرية التي عرضوها
ولكن حدث ما لم يكن .....ينتهي هذا االمر الى تركي العمل االذاعي كليا

والتي قادها ...د قامت ثورة الرابع عشر من تموز فق.....في الحسبان
 عبد الكريم قاسم وتغيرت االمور

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

  والى اللقاء في الجزء الثالث ان شاء هللا
 شكرا للمتابعة 

 


