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ألف ياء (الزمان) تصاحب األدباء للدخول في سنة 2018

ـثـقـفـ في  مــا نـتـمـنـاه لـلـثــقـافـة وا
وطـننـا لـهذا الـعـام واالعوام الـقـادمة
ان يـكون اهـتـمـام ذوي الـعـقد واحلل
في هـذا الــشـأن اكـثــر وبـحــجم اكـبـر
ـا نراه راهـنـا فـما نـراه او نـلـمسه
ــســـنــاه ال يــرقى الى ومـــا رأيــنــاه و
ـطلـوب لهذا فـترض او ا ـستـوى ا ا
ــسـتـوى الـنــشـاط االنــسـاني فــائق ا
والــذي نـال ويــنـال في بــلـدان اخـرى
وشـعوب كثـيرة عـلى كوكبـنا هذا من
اهتـمـام يـتـنـاسب مع تـأثيـر الـثـقـافة
بكـافة مجـاالتهـا االبداعـية ووضـعها
ـرمـوق اصال.. نـتـمـنى في مـكـانـهـا ا
ـعـنـيـة بـذلك اخلـروج عـلى الـوزارة ا
من قوقعتها وانغالقها لالنفتاح على
طاقـات وابداعـات الـعراقـي جـميـعا
بال تـمـيـيـز وخــاصـة لـلـجـيل الـشـاب
ا كان ساحـة كبيرة تعج فالعـراق طا
باالمـكـانات الـعالـيـة الغـاليـة التي لم
يـفــسح لــهـا ولـم تـتــوفــر لـهــا فـرص
الرقي في سلم الـصعود الذي تزدحم
عـلى ذراه.. اهـتـمـوا رجـاء بـالـثـقـافـة
.. وفروا لهم وامنحوهم كل ثقفـ وا
االحـتـيـاجات لـلـنـمـو اكـثـر ولـلـعـطاء
س مـنـهم اال االبـداع اكـثـر فــاني ال ا
ـبـدع واالنـدفــاع فال تــقـصــيـر لــدى ا
ولـكن.. والى عـام مـليء بـالـعطـاء بال
تــــقــــشف! والــــسالم عــــلـى الــــزمـــان
واحــمـدهــا ورزاقـهــا وكل الــعـامــلـ
ــســؤولــ عـنــهــا. ويــقـول فــيــهـا وا
الــشـاعـر خــالـد الــعـزاوي: االمــنـيـات
كثيرة في مستهل هذا العام ويحتفل
ـزيد من االالم واالحباط على الرغم 
متـلهفـة الى هو رائع وسعـيد وتمنى
في هـــذاالـــعـــام ان تـــعـــود احلـــركـــة
الــثــقــافـيــة الـى ســابق عــهــدهـا وان
نـشهـد صدور اجملـلة الثـقافـية حسب
ـواعــيــد الـســابــقـة وان يــتــاح لـكل ا
اديـب طـبع ونــشــر نـتــاجـاته دون ان
يحرم نـفسه عن راتبه لالنفـاق عليها
وان يــحــصل عــلى مــا يــســتــحق من
جهد واتمنى ان يـنال العراق مكانته
الثقافية وذلك بالقيام بدوره الثقافي
ـي ويقول الكـاتب عبد القـومي والعا
احملـسن عــبـاس الــوائـلي لــقـد عـاش
الـعـراق اوضاعـا كـارثـيـة واتـمنى ان
تعـالج هـذه االوضـاع بشـكل يـعوض
الـعـراق ويـجـعـله اكـثـر قـوة وازدهار
وهـذا مـا اوجد حتـقـيـقه في مـخـتلف
اجملــاالت ومـنـهـا اجملــال الـثـقـافي اذ
اطـمح ان يكون لـكل محـافظة عـراقية
وسائلها الـثقافية من اعالم ومجالت
ودوائـر طـبع ونــشـر وان تـكــون لـهـا
ـيـة مـهــرجـانـات واعـيـاد ثـقــافـيـة عـا
وعـــربــيـــة وان يــتـــاح لــكـل االجــيــال
قـيامها بـادوار ثقافـية فاعـلة ومؤثرة
ومن امنـيـاتي ان اشـهد دائـرة تـعنى
بـالـدراســات االعالمـيـة والـصــحـفـيـة
فالعـراق يشـهد نهـضة غـير مسـبوقة
ـيـادين الـصـحــفـيـة واالعالمـيـة في ا
ويـشـهـد بـروز الــكـثـيـر من الـظـواهـر
ولـكنـهـا تظـهـر وتنـزول دون ان تـنال
الــدراســة والــبــحث ويــقــول الــنــاقـد

طــالب عــبــد االمــيــر امــنــيــتي لــلــعـام
اجلــديــد ان يــتــعــمق الــفــهم بــحــريـة
الـتــعـبــيـر الــعـام الــذي نـغــادره نـحـو
الــضـــفــاف اجلــديــدة حـــفل بــاحــداث
كـــثــيـــرة شــحـــذت بــهـــا اقالم االدبــاء
ثقف اتمنى ان يشهد العام اجلديد ا
اعماال ابداعية تـفتح افاقا لبناء عراق
يــنــزع عـنه ارديــة احلــزن وااللم الـذي

تعرض له خالل سنوات القهر.
Ÿ«bÐô«  «uMÝ

يــصـف الــشــاعــر قــيـس مــجــيــد عــلي
الـسـنوات الـسـابـقة بـسـنـوات االبداع
ـرء الى ويـقــول: كل صــبـاح يــخــرج ا
مـبـتــغـاه وفي الـطـريق تــتـنـوع امـامه
ــشـاهـد الـيــومـيـة.. لـكن الــكـثـيـر من ا
يبـقى االهم في ذلك هو مـا يراه امامه
من صـحف يومـية تنـتشـر عند الـباعة
ـا هو ر  وقـد يـصادف احـيانـا انه 
مـــتــفـق مــعه فـي حــجـــز صــحـــيـــفــته
ـا ادنى شك فقد تنتشر فضلة ودو ا
الـصــحف بـعـنـاويـنـهــا مـرتـبـة بـشـكل
نـاضد.. ومـا يكون جـميل جـدا علـى ا
في ذهنك من صحـيفة تلتـقطها بيديك
لتـقـلـبهـا وتـرى مـا فـيهـا مـا يـهمك او
يـــهم الــوطن.. فـــالــزمــان احــدى  تــلك
الصحف التي يولـي الكثير من القراء
رغـبتهم في اقـتنائـها والتـطلع الى ما
فـيها وال اعـتقـد ان ذلك يأتي من فراغ
ال بل اقـــــــول ان ذلـك قــــــد تـــــــأتـي من
همة التي تنفرد فيها هذه واضيع ا ا
الــصـحــيــفـة الــتي ظــلت طــوال فــتـرة
طــويــلـــة من الــزمن مـــحــافـــظــة عــلى
مـــســـتـــواهــــا الـــثـــقـــافي والـــعـــلـــمي
واالخــراجـي وال يـاتـي هــذا ايــضـا اال
مـن االهـــتــــمــــام الــــكــــبــــيـــر مـن لـــدن
ــســؤولـ عــنــهــا والـقــائــمــ عـلى ا
اعـدادهـا فـصحـيـفـة تـقـدم عـلـى طوال
ايــام الــســنــة مـــلــحــقــا ادبــيــا بــاربع
صــفــحــات المــر رائع جــدا يــجــد فــيه
القـار كل ما يلـبي رغبته مـن قصائد
ومـــــــقـــــــاالت وقـــــــصـص ودراســــــات
وحـــــوارات واظن ان ذلـك ايـــــضـــــا ال
يــكـون من الــهـ بل لـوجــود قـابــلـيـة
كــبـيـرة مـهـمـة تـســتـقـطب الـكـثـيـر من
الــكــتــاب والـــشــعــراء واالدبــاء ولــعل
ــــبــــدع (رزاق ــــوذجـــــا هــــو ذلـك ا ا
ابراهيم حسن) الـذي يبدي عجبا رغم
مـرضه في الــتـواصل مـع الـكـثــيـر من
قهى او في اصدقـائه سواء كـان في ا
احتــاد االدبــاء ال يـتــوانـى عـلـى طـرق
مـداعاتهم والـطلب مـنهم الكـتابات كل
حــسب كـتــابــاته ومــا يــراه من ابـداع
اقولـهـا بـصراحـة ان هـذا الـرجل رافد
كـبـيـر من روافــد الـصـحـيـفـة الـقـديـرة
الـتي حـقـقت وحتـقـق يـومـا بـعـد يـوم
الــكـثـيـر مـن االجنـازات والـتـواصالت
في ســبــيل رفــد الــثــقــافــة الــعــراقــيـة
والـعـربيـة ناهـيك عن الكـوادر االخرى
الــتي تـســهــر دائـمــا في تـقــد مـواد
الئـقـة بهـذه الـصـحـيـفـة الـتي رسـخت
دعــــــائـم كــــــثـــــيــــــرة فـي جنــــــاحـــــات
واسـتمرارات الـثقـافة واال كيف تـظهر
هـذه الـصـحـيـفـة وكـيف تـسـتـمـر هـذه

الــــــعــــــربي
والــعـراقي)
وكــــتـــابـــ
عــــن (االدب
الــــــــــروائي
الـــــعـــــربي)
وكــتـاب عن
انــــــــوثــــــــة
الـــثــــقـــافـــة
الـعـراقـيـة .
  ب ـ عـــــلى
ـــســـتــوى ا
الـــثــــقـــافي

العام :
1ـ طموحنا
عــــلى هــــذا
ـــســـتــوى ا
يـــــتـــــمـــــثل
بــــتـــكــــوين
مـــؤســـســـة
مــــــــن راس

مــال أهــلـي تــتــولى طـــبــاعــة وتــوزيع
نجز العراقي .             ومكافأة ا

ــقـاهي الــثـقــافـيــة من قـبل    2ـ دعم ا
ـال خــاصـة مـقـهى ـثـقــفـ ورجـال ا ا
الئـكـة) ومـقهى (رضـا عـلوان) (نازك ا
دلل)  ,و(بـيـتـنا الـثـقافي) , ومـقـهى (ا
ـقاربة ـؤسسـات الثقـافية األهـلية ا وا
ا في لـهـا في نـشـاطـات احملـافـظات  ,
ذلـك من أهــمـــيــة في حتـــقــيق ثـــقــافــة
عراقية مستقلة عن هيمنة احلكومة .
 3ـ مـــطـــالـــبـــة احلـــكـــومـــة بـــحـــصـــة
ـدني وتـطـبـيق مـؤسـسـات اجملـتـمـع ا
ـلـحـة ـواد الـدسـتـوريـة والـقـوانـ ا ا
بـهـا لتـنـمـيـة الـفكـر والـثـقـافـة واحلكم
ــدني  ,عــبــر جــمــيع وســائل االعالم ا

والتواصل االجتماعي.   
   4ـ إقامـة عالقـات جـديدة وتـعـاقدات
اســـاســيــة مع دور الــنــشــر الــعــربــيــة
ـتــابـعـة بــيع ونـشـر وتــوزيع الـكـتـاب
الـــعــراقي  ,مـع مــشــاركـــة فــاعـــلــة في
ثلة بكتب معارض الكتاب العربية  ,
انــتـاج وطــبــاعـة الــشـؤون الــثــقـافــيـة

العراقية العامة .             
طـالـبة بـإجناز قـانـوني (حمـاية   5ـ ا
ـلــكــيــة الـفــكــريـة) ــثــقف وحــقــوق ا ا

للمثقف العراقي . 
ــهـــني من قـــبل احتــاد  6ـ الـــضــغـط ا
االدباء باجتاه اجناز دار نشر مجانية
لـلمـبـدع شـيـوخا وشـبـابا  ,وايـجاد
نـوع من صـيــغـة لـلـضــمـان الـصـحي ,
وايجـاد فرصة حـقيقـية لصرف رواتب
ـــوظـــفـــ في دوائـــر لألُدبـــاء غـــيـــر ا

الدولة. 
   7ـ جـــعل جــائـــزة االبـــداع شــامـــلــة
ــعـــرفــة الـــثــقـــافــيــة جلــمــيـع فــروع ا
ا في واالجتماعية والفنية اجلمالية 
نوه تعـلقة باإلبداع ا ذلك الدراسات ا
عـنه اعاله وزيـادة مــقـدارهـا الــنـقـدي.
ولــلــمـؤرخ عــقــيل الــنــاصــري تــفـاؤله
الـسـعــيـد بـالـعـام الـقـادم اذ يـسـتـقـبـله
بـالكـثـيـر من االمـنـيات ويـقـول لـنـحـفز
الـذاكرة ونـتذكـر االعوام اخلـوالي بكل
ايجابيـاتها وسلبيـاتها ولنا احللم في
الــعــام الــقــادم.. واالمــنــيــة اجلــمــيــلـة
ــهــام الــدراســيـة نــســتـنــتــجــهــا من ا
حلاجتنا لعراق فـيدرالي ولنا كمثقف
وايـضــا كـنــدوات مـعــرفـيــة تـسـتــنـبط
ـعـاش بكل مـوضـوعاتـهـا من الـواقع ا
ـعـنــويـة وبـابـعـاده ــاديـة وا ابـعـاده ا
احلــيـاتــيـة. اتــمـنى ان يــكـون الــعـراق
ـا.. مــعـافى من جــبـروت احلـروب ســا
واالنقـسـامات امـنيـة ان يـسود الـوئام
ب الـطبـقات والـقوى الـسيـاسية وان
ال ان يــــحــــلــــو اخلالف الى اخــــتالف.

الـصـحـيفـة بـهـذه االجنازات الـكـثـيرة
الك الذي ـمـتعـة لـوال وجود هـذا ا وا
يـســخـر كل جـهــده في سـبــيل اظـهـار
ـتـمـيز وقع ا هـذه الـصـحيـفـة بـهـذا ا
ـية ب الـصحف الـعراقـية ال بل الـعا
ايــضــا.. اتــمــنى لــهــذه الــصــحــيــفــة
(الـزمـان) بـعـد هذا الـعـمـر الـذي امـتد
الى اكـثـر من عـشـرين عـامـا الـتـوفـيق
واالسـتمرار في هـذا التـألق الذي يدل
داللـــة وائــــحـــة عــــلى قــــدرة وصـــدق
واخالص اصـحـابـهـا. واخـيـرا شـكرا
جـزيال لـكل مـن اعـطى ومن وهـبـا من
افرادهـا.. ومن يك في العـشرين بانت
خـصائله    قـويا عزيـز النفس صـعبا

جتاهله.
ويـقول النـاقد اسمـاعيل ابراهـيم عبد
دأبـت مـــــعـــــظم اجلـــــرائـــــد واجملالت
والقنوات على استقبال العام اجلديد
سـنويـا بـنـوع من الـتـرحـيب الـعـمـلي
عـبـر اسـتفـتـاءات عـديـدة تـخص الفن
واالدب والــنـشــاطـات االجــتـمــاعـيـة .
ـثابة طـموحات وهـذه االستفـتاءات 
يُـــراد لــــهـــا ان تـــكــــون خـــطــــة عـــمل
مسـتـقـبـلـية  ,أو هي طـريقـة لـتـحـديد
ـؤسسـات . وعلى مـستـوى اداء تلك ا
هــذا الـنـحـو ســنـسـتـقــر بـعـضـاً من

الشأن الثقافي العراقي :
أوالً : في الــعـام  2017مـرت الــســنـة
 2017والظرف العراقي يتميز باآلتي
 ـ في الـعـام  2017كـانت هــنـاك هـوة
ــؤســســات ــثــقـف وا واســعـــة بــ ا
الـثقـافيـة الرسـمية  ,وهوة أوسع ب
ــثــقف والــســيــاسي  ,وهــوة اكــثــر ا
واطن وهؤالء .   مضاءً وخلالً ب ا
 ـ فـي الــعــام  2017كـــانت نـــتــاجــات
االدب الشـعري اكثـر من غيرها بـكثير
 ,مع سـيل آخر من الـنتـاج القـصصي
 ,والــروائي لــكــنـهــمــا ال يــضــاهــيـان
الـنــتـاج الـكــمي لـلـشــعـر . ـ في الـعـام
 2017أعــطـــيت مـــهـــمــة الـــنـــهــوض
ـمارسات الثقـافية عملـيا بـ (جمعة با
ـــتــــنـــبي ــــتـــنـــبي)  ,وظـل ســـوق ا ا
يــتـحــصن من جـانـب الـبــيع بـتــوفـيـر
ــصـــادر الــتي يـــحــتــاجــهـــا طــلــبــة ا

الدراسات العليا .
ـــؤســســات الـــرســمــيـــة وغــيــر     ـ ا
الـرسمـية بـقيت تـتـفاخـر بأنـها تـطبع
الــكـــتـب بـــطـــبـــاعـــة خـــارج الـــعــراق
(بـــاألخـص : في ســــوريـــا ولــــبــــنـــان
ومـصر) في الـعام   .2017ـ في العام
 2017ظــلـت الــظــاهــرة الـــطــبــاعــيــة
ـشـتـرك) ـيـزة بـ (االنـتـاج ا األدبـيـة 
لـــلـــشـــبـــاب ســـائـــدة في الـــتـــجـــارب
الـطـبـاعـيـة عـمـومـاً علـى مـا فيـهـا من
سـلـبـيـات عدم الـتـمـايـز . ـ وفي الـعام
 2017بـقي مــقـيــاس الـتــفـوق االدبي
ـرتــبــة (مـا) في جــوائـز هــو الـفــوز 
تــقـيــيم (كــتــارا  ,الــبــوكــر الــعــربي  ,

.( البابط
 ثانيا : طموحتنا في العام 2018

 في هذا العام نطمع الى اآلتي :
ستوى الفردي : أ ـ على ا

أطـمح في اجنــاز كـتـابـ عن (الـقص

ولـلـقـاص عـبـد الـكـر الـسـاعـدي رأيه
ــوضــوع وهــو رأي مـتــصل في هــذا ا
ا هو عام وخاص اذ يقول الساعدي
لدي امـنـيـات عـامـة وشـخـصـيـة فـعلى

ستوى العام ا
 1-اتــــمــــنى ان ارى الــــنـــتــــاج االدبي
والــثـــقـــافي الــعـــراقي حـــاضـــرا عــلى
ــؤتــمـرات ـهــرجــانــات وا مــســتــوى ا
والـندوات االدبـية والثـقافـية والفـكرية

ية.  في الساحة العربية والعا
 2- ان تـتجـاوز حركـة النـشر الـعراقي
حـالـة احلـصـار والـتــهـمـيش بـدعم من
ــؤســســـات الــثــقـــافــيــة الـــرســمــيــة ا
واخلــاصـــة حــتى تـــكــون قـــادرة عــلى
طـبـاعـة الـكـتـاب الـعـراقي واسـتـيـعاب
مـنــجـزه االدبي وتــسـويــقه الى خـارج

العراق. 
ــــثـــقف 3 -رفع االعــــبــــاء عن كــــاهل ا
ـــاديــة واالديـب الــعـــراقي الســـيـــمـــا ا
ـــعـــنـــويـــة واالهـــتـــمـــام بـــوضـــعه وا
االجـــتـــمـــاعي والـــصـــحي ومـــنـــتـــجه

االبداعي. 
 4- ان تواكب احلركـة النقديـة التطور
ــنـتـج الـكــبـيــر في مــجـال الـســريع وا
االدب السيـما بـعد عام  2003ميالدية
وتـتابع نـصوص االدبـاء داخل العراق

وخارجه.
ــــواهب واالبـــداع 5- االهـــتــــمـــام بــــا
الـشبـابي والنـسوي وتـقد يـد العون
لهـما من اجل ان يكون حـاضرا وبقوة
ـســتـوى في الــســاحـة االدبــيــة.عـلـى ا
الــشـــخـــصي ان تـــرى مــخـــطـــوطــاتي
االربــعــة (ثالث مــجــامــيع قــصــصــيــة
وروايــة) الــنـور وان اكــون قــادرا عـلى
حـمل هموم ومـعانـاة شعبي ومـشاركا
في خـلق مـجـاالت اجلـمـال والـنـور من

اجل عراق حر ومزدهر.
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ويقول الـناقد والبـاحث الدكتور جناح
كــبـة: في الــعـام الــســابق مـركــزا عـلى
الـرواية سـتـبـقـى الـزمان عـصـيـة عـلى
الزمان هذه الصحيفة التي شهدت في
عــراقــنــا احلـــبــيب ســجــاالت االفــكــار
االدبية والـثقافية والتـاريخية ونفست
بدع عن حاجات االدباء والـكتاب وا
ففـيهـا وجدوا ضـالتـهم ومنـها بـشروا
بـافــكـارهم حـتـى اصـوات الـنــاهـضـ
باالدب جند فيها لهم صدى حفرت في
الـتاريخ الـعربي والـعراقي واالنـساني
ـبـدعـ من شـعـراء وعـكـسـت صـوت ا
ــقــالــة االدبــيــة وكـــتــاب الــقــصــة او ا
والــسـيـاسـيــة فـهي صـحـيــفـة جـامـعـة
ـا لـذ وطــاب ونـفع وانـتـفع به مـانـعـة 
ـــرأة والـــطـــفل دافـــعـت عن حـــقــــوق ا

ـا اتـاح حملـرريـهـا من سـعـة واالديب 
ـسـاحـة فهي مـن الصـحف الـضـخـمة ا
تـذكــرني بــامـهـات الــصـحـف كـاالهـرام
صـرية ولوموند الـفرنسيـة وغيرهما ا
ـديـد وانـعم عـلى اطـال الـله بـعـمـرهـا ا
محـريـريـهـا بـاخلـيـر فـهي تـستـحق كل
ــــعـــروف غـــيـــر اخلــــيـــر ومـــا جـــزاء ا
عروف. ويـتحدث الناقد مـحمد جبير ا
عن اهم الـظـواهـر الـثـقـافـيـة في الـعـام
ـــاضي: ونـــحن نــتـــطـــلع الى الـــعــام ا
اجلـديـد لـكي يـفــتح ابـوابه الـعـريـضـة
امـام االنـســانـيـة يـحـدونـا االمل في ان
يـحمـل مقـدمـة بـشـائـر اخلـيـر والـتـقدم
والــسـالم لــكل الـــعــالـم وفي مــقـــدمــته
شـعــبـنـا الـعـراقي الــذي عـانى الـكـثـيـر
لكـنه لم يفـقد االمل في ان يعـانق حافة
ـنــاســبـة ان الـضــوء واتــمـنى بــهــذه ا
حتظى الثقافة في العام اجلديد 2018
ــكـانــة مـتــمـيــزة ومـحــتـرمــة تـمــحـو
ســـنــــوات من االهــــمـــال والـــتــــجـــاهل
والقـحط الذي عاشته الـثقافة الـعراقية
بـــســبب جتـــاهل مـــؤســســـات الــدولــة
ا جلهلها الرسميـة للفعل الثقـافي ور
ـبـاشـر في عـمـلـية الهـميـته وتـأثـيـره ا
الــتـنــمـيــة االجـتــمـاعــيـة االقــتـصــاديـة
ــسـتــدامـة. نــتــطـلع الى والــثـقــافـيــة ا
تـشـكـيل اجملـلس االعلـى للـثـقـافـة الذي
يـأخذ عـلى عاتقه مـهمـة رعاية الـنشاط
الـثـقـافي في بـغـداد وبقـيـة احملـافـظات
وان تـتـأسس مديـنـة لالعالم والـثـقـافة
واســتـديــو لـلــســيـنــمـا ويــعـاد تــأهـيل
مــســرح الــرشـــيــد ويــحـــظى الــكــتــاب
الــعــراقي بـفــرصــة افــضل في مــجـالي
الـنــشـر والــتـوزيـع وان تـوفــر الـفـرص
احلـقـيــقـيـة لــلـمــثـقف الـعــراقي القـامـة
حوار خالق وثمر مع مثقفي العالم من
ــــهـــرجــــانـــات ـــشــــاركـــة في ا خـالل ا
ـــؤتــمـــرات الــثـــقــافـــيــة والـــفــنـــيــة وا
ـسـرحـيـة والـسـيـنـمـائـيـة واالدبـية. وا
واهم من هذا وذاك حرب بـنا بان نكرم
ثـقـفـ وهم احيـاء خـاصة مـبـدعيـنـا ا
وانـهم راحــوا في الـســنـوات االخــيـرة
يـــحـــصــدون ارقـى اجلــوائـــز االدبـــيــة
ــيـــة في مــخـــتــلف الــعـــربــيـــة والــعـــا
اجملـــاالت. الـــثـــقــافـــة الـــعـــراقــيـــة هي
رسالتـنا اجلمـالية االنـسانيـة النظـيفة
الـتي نـرفــعـهـا بـفــخـر امـام االخـر. واذ
يعـبـر زيـد الـشـهيـد عن تـفـاؤله بـالـعام
اجلــديــد فــانه يــعــبـر بــذلك عـن مـوقف
الـقــاص والـروائي والــشـاعـر والــنـاقـد
ويقول: اذ يـجمع كل هذه االجناس في
ـارسـته الــكـتـابــة ويـقـول: إذ يـوشك
الـعــام احلــالي  2017 عــلى االنــتــهـاء
تـــكــون بالدنـــا قــد خـــرجت من ابــواب
اقدار عـديـدة مهـولـة وجتاوزت كـثـيراً
مـن احملن وتــــعــــالـت عــــلى جـــــبل من
اجلـراح; ثم أخـيـراً حـقـقت انـتـصـارات
عــلى اعــتى هــجـمــة هــمـجــيــة عـرفــهـا
نظرون التاريخ احلديث. هجمة  كان ا
طـبقـون لـها يـعيـشون واخملطـطـون وا
بــفـــكــرهم ورؤاهم فـي كــهــوف الـــعــتم
ريضة والظالم; وقد أرادوا بأفكارهم ا
جـــر الــعــالـم الى ديــاجــيـــر الــعــصــور
ظلمة  ناس جدلية التاريخ التي ال ا
ـــا االمــام هــو تــلـــتــفت الـى الــوراء إ
ديــدنـهــا. وتـبــقى األمــنـيــاتُ في عـراقِ
االحـداثِ لـلعـام الـقادم 2018  تـترى ..
يـــبـــقى فـــالـــعــراقـيُّ الـــذي لم يـــعــرف
االسـتقرار  طـيلـة قرون وقرون يـتطلَّعُ
الى غـدٍ تـصـبـحُهُ الـشمـسُ بضـحـكـتِـها
الـعـســجـديـةِ ; والـضـحـى يُـغـدقُ عـلـيه
حالةً من االشراق بينما الظهيرةُ غداء
لذيذ ونوم قيـلولة عذبة; ثم وقت عصر
يـتـحرك لـلـتـجـوال فـي ريـاض الـهـناءة
والسالم .. أمـا اللـيلُ فلـلمـرحِ والسـهرِ

على ايقاعِ كرنفالٍ يأخذه حتى السَّحَر
.. عـندها يـؤوبُ إلى مخـدعِه وقد شبِعَ
ــيــرِ مــاء من الــســـرور وارتــوى من 
الـطـمـأنـيـنـة. ولـكي يـسـاوره مـثل هـذا
ـتــعـةِ ُــتـرعُ بــالـلــذاذةِ وا االحــسـاس ا
عــلـــيه نـــفضَ غـــبـــارِ احلــروبِ ورسمِ
الــبــرامجَ ووضعِ اخلــططِ الــعــلــمــيــة
وضـوعيـة ... عليـه التـوجّه للـبناء; وا
فـلــيس غـيــرُ الـبـنــاء طـريــقـاُ لـلــهـنـاءة
اضيَ وطيب العيش. وإنْ بقي يجترُّ ا
ـستـقبل. ويبـيعُ احلاضـر فسـيخـسرُ ا
أقول هـذا وأنـا استـشـرفُ القـادمَ اكـثرَ
تــفـــاؤالً واتـــرعَ احـــســاســـاً بـــاألمــان
والـعيش الـرغيـد; فـليس غـيـر التـفاؤل
أمالً  في اآلتـي. والـــروائـي والـــقـــاص
حــسن الـبــحـار حــاضـر بــكل كـتــابـاته
االدبـيــة طـوال الــعـام لــذلك يـأتي رأيه
بـالـعـام اجلـديــد واقـعـيـا اذ يـقـول: من
ـنطق جـداً عـنـد انـتـهاء سـنـة يـتـهـيأ ا
الـعالم السـتقـبال الـسنـة اجلديدة ومن
البلـدان التي تقيم حـفالً كبيرا وأخرى
تكتـفي بالـفرح الـبسيط وبـلدان كـثيرة
تــعــود إلى الــســمـاء بــدعــاء أن تــكـون
الــســنــة اجلـديــدة أفــضـل من الــســنـة
اضـيـة. والعـراق ال يخـتـلف أبداً عن ا
بــاقي بــلــدان الــعــالم إذ تــكــون هــنـاك
األفـــــراح الــــتـي تــــســـــود الـــــشــــوارع
والكـنائس واألدعية في أمـاكن العبادة
ـديات الـشـخـصيـة جتـد هـناك وعـلى ا
من يـريـد من الـسـنـة اجلـديـدة حتـقـيق
أمـنـيـاته اخلـاصـة ومن يحـلم بـتـكـمـلة
مـشـوار مـا تـأخـر حتــقـيـقه من الـسـنـة
ـــســـتـــويـــات ـــاضـــيـــة. أمـــا عــــلى ا ا
الـشخصيـة فاألماني كـثيرة أهـمها هو
خالص الــعـــراق تــمــامــاً من احلــروب
والـويالت واالنتـباه بـطريـقة أكـبر إلى
تــسـيــيـد الــقـانــون واحـتــرام خـطـوات
الـتـعـلـيم وسـن نـظـام يـحـفظ به هـيـبـة
الفقير. أماني كبيرة وكثيرة? نعم. ولِمَ
ال.. فـــالــــعــــراق الـــزاخــــر بـــاألبــــطـــال
ــبــدعـــ قــادر عــلى حتـــقــيق هــذه وا
ـسـتـقـبل الـقـريب. وقـادر األمـاني في ا
أيـــضــا عـــلى احلـــد من احلــاجـــة بــ
الـنـاس ومظـاهـر الـتخـلف الـتي نـراها
أحيانـا ونسـمع بهـا. سنسـتقـبل العام
اجلـديـد بــالـتـفـاؤل وال ســبـيل لـنـا إال
وت الـتفـاؤل في اخلالص تـمامـاً من ا
ـفـخـخـات والـتـفـاؤل الـكـبيـر يـأتي بـا
بــعــد االنــتــصــارات الــكــبــيــرة والــتي
اذهلت العلم على أشرس هجمة كونية
دمـوية تـعـرض لـهـا الـعراق من داعش
ومن معـها والـذي قاتل فـيهـا بالـنيـابة
عـن الـعــالم وانــتـصــر. انـتــصـر بــعـزم
رجـاله االبـطـال والـتـفاؤل فـي حتقـيق
مــا تــأخــر من إصـالح وأعــمــار في كل
مـرافق احلـيـاة سـواء االجــتــــــمـاعـيـة
مـنــهـا والــعـلــمـيــة وأن يـكــون هــــنـاك
حــصــة واضـحــة لــلـمــشــهـد الــثــقـافي
ــــكن لـــلــــشـــعـــوب الـــعــــراقي; إذا ال 
تحضـرة والتي تبحث عن احلضارة ا
عـزل عن الثـقافة نـحتاج أن تـستـمر 
الـعــلــوم اإلنـســانــيـة وخــلق فالســفـة
ـبـدعـ من الـكتّـاب والـفـنـان ودعم ا
ـمـيـزين فـي الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة وا
نـحتـاج الـتـحرك وبـسـرعة إلى نـهـضة
كــبـيــرة تـســانـدهــا احلـكــومـة نــهـضـة
ـدن وأول ثــقــافـيــة تــبـدأ من أصــغــر ا
ـــــدن حــــــتى ـــــدارس إلـى أكـــــبــــــر ا ا
اجلامــــــــعـات. عـلـيـنا مـحـاربـة الـفـكر
وت بـالـفـكر الـذي يجـر اإلنـسـان إلى ا
الــذي يــعــود بــاإلنــســان إلـى احلــيـاة
أتـــمــــــــــنى إشـــاعــة روح احلـــوار في
مـراكـز الـســــلـطــة وفـتح أبـوابـهـا إلى
الــنــاس ومـعــرفــة كل مــا هــو شــــــارد

منها من أجل اإلصالح.     
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اعتدنا في نـهاية وبدايـة كل عام ان جنري مقـابالت مع عدد من االدباء والكـتاب من افضل كتـاب ونص مسرحي وروايـة ومجموعة
قصصية وشعرية وافضل فيلم سينمائي ومسلسل تلفـازي وغيرها من االفضليات الثقافية ولكننا في هذا العام عام  2018قررنا
ان نترك لالدباء والكتاب حرية احلديث اي شيء يـخص العام اجلديد وان نترك لهم حرية الـتعامل معه فهل هو عام جديد وهل هو
اذا يستحق وما هو استحقاقه وماذا ينبغي ان يكون عليه من الناحية الثقافية وكيف نتعامل معه? من عوامل السعادة والتفاؤل و
تراكمة. وهل للثقـافة ما يسـتحق هذا االحتـفاء في هذا العـام? وكيف نعيش ثـقافة هذا الـعام في اطار اعوام كـثيرة من الـسلبيـات ا
وهناك من يـستقبل هـذه االسئلـة وغيرهـا بصمت وهنـاك من التأجـيل حل ظهـور بوادر هذا العـام فهو مـايزال طفال ولـكن الشاعر
كاظـم عبـد الـله الـعـبودي يـرى خالف ذلك اذ يـقـول: بـدءا البد من االشـادة بـجـريـدتنـا الـغـراء (الزمـان) ورئـيس حتـريـرها االعالمي
ا تـقدمه ويقـدمه لالدب وفعالـياته على مـستوى الـساحة الـعراقيـة والعربـية طوال سـنوات عمر الرائع الدكـتور (احمـد عبد اجملـيد) 
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