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احللم جزء من حياتنا حتى ولو لم 
يكن حقيقة

محاولة الغوص في بحر الزمن 
والذكريات مردها احتفالية 

مجهولة أو صامتة حتتفل بها 
الكويت بهمس وصمت وحتت 

أضواء الشموع السوداء

رّبيت ذائقتي منذ الصغر على عشق 
اإلذاعة والتصقت كثيرًا بذلك الصندوق 

السحري »الراديو« واعتبرته نافذتي 
على العالم

»هنا الكويت«

احلقيقي ، حيث مس��احة اإلرسال أوسع ويصل إلى األقطار كافة، بينما 
هو في اإلذاعة الشعبية ذو نطاق محصور داخل املدينة واملناطق املجاورة 

لها وبالكاد يصل إلى اجلهراء أو الفحيحيل.
وفي البرنامج العام فترة البث أطول مدى حيث كانت اإلذاعة تبدأ بثها 
في اخلامس��ة والنصف صباحا وتنهيه في العاشرة صباحا ثم تستأنف 
اإلرس��ال ممتدا من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عشرة ليال، وفيه 
البرامج املنوعة والسياسية والثقافية ونشرات األخبار واملواجيز وطبيعة 

العمل اإلذاعي املنظم والدقيق.
وإذاعتنا تلك كانت مدرسة لكل ذي فطنة.. وفيها تعلمت أكثر ما تعلمته 
في حياتي.. واتخذت من زمالئي وزميالتي أس��اتذة أسترش��د بخطاهم 

وأقطف أزاهير بساتينهم وكانت بساتينهم زاهرة على الدوام.
وجميل تلك األيام كثير وكثير وليس ما أذكره هنا هو األجمل. ولكن 

رمبا هو األسهل للنشر وللوصول السريع واخلفيف.

»حائط المبكى«

وفي تلك األيام كان مكتب الصديق عبدالرحمن الهادي رئيس املكتبة 
الصوتي��ة في اإلذاعة.. هو »حائ��ط املبكى« الذي نبث��ه همومنا املهنية 

ومشكالت يومنا.. وكان مكتبه ملتقانا وديواننا املفتوح.
كان العمل اليومي لنا كمذيعني موزعا على فترات ثالث.. صباحية تبدأ 
مع بدء البث وحتى انتهائه في الس��اعة العاشرة صباحا، ثم فترة الظهر 
والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا وحتى السادسة مساء، والفترة األخيرة 

تبدأ في السادسة مساء وحتى انتهاء اإلرسال في الثانية عشرة ليال.

سطور الهزيمة

وأول مرة يتواصل فيها اإلرسال ودون انقطاع كانت في حرب 1967 
»النكسة«.. حيث كنا نصل الليل بالنهار ميلؤنا أمل باالنتصار املوعود.. 
وكنا نذيع األخبار الكاذبة التي حتمل تباش��ير النصر الكاذب بس��عادة 
غامرة.. وما كنا ندري أننا نذيع كذبا وننش��ر وهماً.. وال كنا ندري أن 
الهزمية كانت تكتب س��طورها األخيرة وكلمته��ا األخيرة والتي كانت 

»النكسة«.

المجد الضائع

وكإطاللة من سقف الزمن أرى أن إذاعتنا كانت مجدا أضعناه.. دون 
حتى أن »نبكي عليه كالنساء«.. مثلما أضعنا أمجاداً كثيرة غيره.

وألم��ي التي احتضنتن��ي كل ذلك العمر الذي مض��ى.. أمتنى »عيد 
ميالد سعيدا«.

خمس��ا وأربعني منها.. منذ دققت بابها الدقة االولى ومنذ قالت لصوتي 
تفضل انطلق في االيام االولى من الشهر االول من عام 1966.. 

دخلته��ا وأنا في ذلك العمر الغ��ض وأظافري مازالت طرية.. وما بني 
شفتي العليا ومسقط أنفي مساحة بكر يشاغلها سواد يريد أن يدهمها.. 

وقد بدأ للتو يُعّد غاللة غزوه السوداء الناعمة..

مقعد في ذلك المعهد 

كنت قبل ذلك التاريخ بثالث سنوات عرفت الطريق الى أروقتها ضيفا 
على أصدقاء وزائرا ودارسا في معهدها املوسيقي الذي انتقل وانتقلت معه 
من مركز الفنون الشعبية الى االذاعة.. على يد االستاذ »أحمد علي«.. 

وأسميه »معهدا« جتاوزا.. فهو اليحمل من صفات املعهد سوى قاعة 
الدرس ووجود معلم.. دون املقومات االخرى للمعاهد.. 

وان كان جسدي قد حّل على مقعد في ذلك املعهد املوسيقي فإن عقلي 
كان هناك يحلق في الهواء منش��غال بتلك العبارة اآلخذة بلبّي منذ سني 

فتّوتي املبكرة.. أعني عبارة »هنا الكويت«.. 
ربّيت ذائقتي منذ الصغر على عش��ق االذاعة والتصقت كثيرا بذلك 
الصندوق الس��حري »الراديو«.. واعتبرت��ه نافذتي على العالم ومصدر 

معرفتي االول.. 
وهذا هو الذي ألزمني حائطه في كبري وأكد تصميمي على أن أكون 
مذيع��ا في اذاعة الكويت التي كنت قد حفظت تفاصيل تفاصيلها لكثرة 
تعلقي بسماعها.. لذلك فحني دخلتها لم أحس بجهلي بأكثر ما ومن حتويه.. 

من برامج ومواد اذاعية ومن عاملني.. مذيعني ومخرجني وغيرهم.. 

 »روضة« اإلذاعة

كان املرحوم »حمد املؤمن« آنذاك هو مراقب البرامج أي مبكانة املدير، 
واملرحوم عبدالعزيز جعفر هو الوكيل املساعد لشؤون االذاعة.. 

كانت االذاعة بس��يطة جدا ف��ي مبناها املكون من ممر طويل يحوي 
اس��تديوهاتها وغرف املونتاج واستديو االذاعة الشعبية.. وكذلك مبنى 
مكون من طابقني يضم السفلي منه املكاتب االدارية واالعلى استديو بث 

البرنامج العام ومكتبة االشرطة وبعض املكاتب الفنية.. 
اضافة الى غرف متناثرة داخل تلك املس��احة املس��ّورة التي تشكل 

االذاعة.. 
كانت »االذاعة الشعبية« هي البوابة التي يدخل منها املذيعون الكويتيون 
عالم االذاعة في ذلك الوقت.. وأخص املذيعني الكويتيني النها كانت اذاعة 
تعتمد املادة الش��عبية الكويتية كمقوم لبرامجه��ا لذلك لم يكن من باب 

االلتزام الفني عمل عناصر غير كويتية فيها.. 
وكانت مبنزلة »الروضة« التي يتلقى فيها املتعلمون الصغار دروسهم 
االذاعية االولى.. وكانت قد أنش��ئت قب��ل ذلك بعامني أي في عام 1964 
على يد الزميل االستاذ »جاسم شهاب« مببادرة من رائد االعالم الكويتي 
املرحوم الشيخ »جابر العلي« وكانت تعنى بحفظ التراث الكويتي الفني 

واالجتماعي والثقافي ولقد جنحت فعال في مهمتها تلك.. 
كانت حتت رئاس��ة االستاذ »عبدالرزاق الس��يد« حني دخلتها وكان 
الدينمو احملرك لها الزميل املرحوم »جاس��م كم��ال« والذي كنت أعرفه 
اس��ما وصوتا وأداء قبل دخولي االذاعة وكنت شديد االعجاب به وزاد 
اعجابي ب��ه أكثر حني زاملته ورافقته في العمل.. وكان مبتكرا في الفن 
االذاع��ي البرامجي ولم يكن يش��بهه أحد في تف��رده بتلك النوعية من 
البرام��ج اخلفيفة والتي حتتوي على م��واد اذاعية متنوعة وقوامها فن 
املونتاج.. وما مييز »جاسم كمال«.. أنه كان يقوم بكل ذلك وحده.. فهو 
املع��د واملقدم واملخرج واملونتي��ر وكان ناجحا وحاذقا فيها كلها.. ومن 
هم من جيلي البد أنهم يذكرون برنامجه الش��هير »ربع س��اعة وبس« 
ويقدم فيه ما اليقل عن ثالثني مادة اذاعية في هذا الوقت القصير الذي 
ال يتجاوز ربع ساعة من الزمن.. وتلك في عالم االذاعة عبقرية تستوقف 

العارفني في ذلك الفن.. 
هناك في االذاعة الشعبية كنا كثرا من زمالء منهم من سبقني ومنهم 

من حلقني.. 
»حياة الفهد« فنانة الي��وم الكبيرة.. كانت زميلة لنا.. مذيعة في تلك 
االذاعة الصغيرة والقصيرة في زمن بثها والذي لم يكن يتجاوز الساعتني 

في اليوم من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء.. 
جملة أس��ماء علقت في الذاكرة وهناك أسماء أسقطها الزمن  � لذلك 
اعذروني ان جتاوزت ذكر االسماء � أسماء منها من واصل العمل االذاعي 

ومنها من اعتزله � مثلي أنا � .. وللزمن أحكامه.. 

البساتين الزاهرة

ثم يجيء االنتقال إلى العمل في البرنامج العام كترقية للمذيع وكأمنا 
قد جتاوز فترة االختبار أو اإلع��داد والتجهيز القتحام امليدان اإلذاعي 

م��ا من تافه عل��ى األرض.. إال وله من أنداده.. م��ا يغنيه عن مناكفة 
أسياده.. 

وقت مقتطع

احللم.. صلب من أصالب حياة اإلنس��ان.. وج��زء من احلقيقة التي 
يحياها.. 

ال هو من هوامشها.. وال هو خارجها.. 
ومن اخلطأ اعتبار احللم وقتا مقتطعا من حياة اإلنس��ان احلالم.. أو 

أنه غير محرك ألحداث حياته وليس مؤثرا فيها.. 
وبعضنا يحلم � صحوا � وهو ما يسمى بأحالم اليقظة.. حيث يخلق 
اإلنس��ان حلمه بنفسه وبإرادته.. يصنع عاملا جميال يتمناه.. وحني تراه 
وهو في حلمه هذا.. إمنا تراه وكأنه هو في ذلك الواقع الذي خلقه لنفسه 

� فعال � ال � قوال �.. 
أم��ا حلم النائم وه��و - وإن لم يكن حقيقة من حي��ث حوادثه - فإن 
وقوعه هو نفس��ه حقيقة من احلقائق التي يعيش��ها اإلنسان.. لذلك هو 

جزء من حياة اإلنسان.. 
إن احللم يؤثر بس��لبيات أحداثه أو بإيجابياتها.. على حياة اإلنسان.. 
على األقل في ساعات استيقاظه األولى بعد ليلة احللم.. فإن كان احللم قد 
حوى أحداثا س��عيدة فإن أثر السعادة يكون باديا على احلالم.. وينعكس 
على مزاجه في ذلك اليوم وكأمنا هو يعيش أحداث ذلك احللم بتفاصيله 
اإليجابية السعيدة.. أما إن كان العكس وانطوى احللم على ما يكدر خاطره 
مبا فيه من تفاصيل سيئة فإن مزاج احلالم يكون في صبيحة يومه ذاك 

مزاجا متعكرا ويقضي جل يومه متبرما وجال..

زاد الزمن

هل مازالت الذاكرة املطعونة حتمل بقية من زاد الزمن؟
أمتن��ى ذلك لكي أغوص ب��ني أمواج ذلك الزم��ن وحتتها أللتقط تلك 
البقايا.. »بقية بقي��ة«.. »جملة جملة«.. »حادثة حادث��ة«.. »كلمة كلمة«.. 
»حرفا حرفا«.. على طريقة »زنفة زنقة« لس��يدنا »معمر مهيار القذافي« 
املطلوب دوليا وإقليميا ومحليا.. أو باألحرى املطلوب »دار دار« »بيت بيت« 
»زنقة زنقة« والذي إن أفلت من شعبه فهو لن يفلت من جاره وإن أفلت 
م��ن جاره فلن يفلت من صياده »أوكمبو« املتخصص باصطياد الزعماء 
العرب من شاكلة »البش��ير« و»القذافي« ومن لف لفهما ودار دورتهما.. 

و»احلسابة بتحسب«... 

احتفالية الصمت

أما محاول��ة غوصي في بحر الزمن والذكريات فمرده.. يا س��يداتي 
وسادتي.. إلى احتفالية مجهولة أو صامتة حتتفل بها الكويت هذه األيام 

بهمس وبصمت وحتت أضواء الشموع السوداء.. 
أعني احتفالية إذاعة الكويت مبرور ستني عاما على إنشائها وبدء البث 
فيها وانطالق جملة »هنا الكويت« والتي كان أول الناطقني »الرس��ميني« 
بها املرحوم »مبارك امليال«.. وأقول »الرس��ميون«.. ألنه س��بقت اإلذاعة 
الرسمية أو احلكومية إذاعات أهلية لم تكن للحكومة يد فيها وال لسان.. 
لذلك فإن إذاعة الكويت احلكومية أو الرسمية هي التي شق صوتها أثير 
الكويت ع��ام 1951 وكان أول املنطلقني بها »مبارك امليال« والذي هو في 
احلقيق��ة أبو اإلذاعة الفعلي، ال ألنه – فق��ط - أول من نطق بعبارة »هنا 
الكويت« بل ألنه هو الس��اعي إلنش��ائها وواضع لبناتها األولى وساقيها 

رضعاتها األولى ومعلمها احلبو وأول حروف الهجاء.. 
وحوت تلك اإلذاعة الوليدة أسماء كثيرة ملذيعني ومحدثني وبرامجيني.. 
لن أحاول حصرها كون ذلك يش��ق علّي � معرفة وتذكرا � ولكن سأذكر 
منها م��ا هو في حدود معرفتي، ويأتي على رأس��ها أش��هرها وأكثرها 
مداومة في العمل اإلذاعي وهو املرحوم األس��تاذ »حمد املؤمن« صاحب 
الصوت اخلالد الذي لن تنس��اه ذاكرة س��معته، وكذلك املرحوم الشيخ 
»عبداهلل النوري« والسفير فيما بعد املرحوم »يعقوب الرشيد« واألستاذ 

»عبدالرزاق السيد«.. 
وأيضا ضمت تلك اإلذاعة أهل الغناء واملوس��يقى وأتاحت لهم املجال 

إلطالق أصواتهم عبر أثيرها.. 
وهذه ليس��ت محاولة من��ي لتوثيق تلك املرحلة الفتية ألنني لس��ت 
مطلعا على تفاصيلها ولكنني أوردت ما استطعت معرفته عنها.. من باب 
االمتنان ألصحاب تلك األس��ماء وألداء واجب الشكر لكل من وضع لبنة 

في جدار ذي فيء.. 

 الغاللة السوداء

وأن��ا اذ أفتح دفتر الذكريات االذاعية الكويتية.. فلس��ت متطفال وال 
متلصصا.. الن لي � من تلك الس��نوات الستني التي متثل عمر االذاعة � 

بقلم: صالح الشايجي  ٭

katebkom@gmail.com


