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داهمـني الوجع في اذني بـعد ان
زحـف الـــســــكــــري الى جــــســـدي
فاسـتهـدف بـصري وفـقدت نـحو
ئة من الرؤيـة كما يطرق  60 با
ضـــغط الـــدم جـــدران قـــلـــبي كل
لـيلـة مـنذراً بـاشـعـال حرائق في
بقيـة ارجاء اجلسـد لكن ذلك كله
لم يـفـقـدني ذاكـرتي او يـحـرمـني

من نعمة سالمتها.
فـالـصحـفي يـحـتـاج اليـهـا بـشدة
مع تقـادم مراحل عـمره مـا يعزز
الــقــنـاعــة بــأنـنـي أأبى الـتــقــاعـد
وسأواصل االمتثال لرأي صديق
غائب أو مـتغـيب عني يـرى اننا

هو وأنا لن نذعن للتقاعد.
ذاكـــرتـي احملـــتــــشــــدة حتـــتــــفظ
بـتـفـاصـيل حـيـاة مـفـعـمـة بـاألمل
والــتــحـدي ومــثــقــلـة فـي الـوقت
ذاته باالحـبـاط والقـلق. ما زالت
تسترجع الوقائع بحلوها ومرها
مـــنـــذ  15عــــامـــاً حـــيـث حـــطت
(الـــزمــان) في قــلـــبي فــتـــبــنــيت
ــهـــني الـــوطــني. مـــشـــروعــهـــا ا
ـذاق صـادفــتـني وقــائع حــلـوة 
الــشــهــد ومــرة كــطـعـم احلـنــظل
جـافـاني الـنـوم فـيـهـا وارهـقتـني
تـداعيـات أيـامـها الـثـقـيلـة لـكني
اواصل االحــتـــفــاظ بــثــبــاتي في
مـــعــــركـــة الـــقــــلم مـــتــــســـلـــحـــاً
بـاالنـصـراف لــلـعـمل واالنـشـغـال
ـلـذات واالمـتـيـازات مـدركاً عن ا
عظـمة تسـامحي بـقبـول االخطاء
والــــتـــصـــدي حملــــاوالت الـــعـــزل

والظن.
لــقــد تـعــذر عــليَ تــرك مـنــاســبـة
كهـذه تمـر مروراً عـابراً ورأيت
وانــا مــا أزال أحــتــفظ بــذاكــرتي
وضميري ان اعترف باستحقاق
أحـمـلـه عـلى مـنـكــبي مـنـذ الـيـوم
األول لـعـمـلي في (الـزمـان) وهو
الـوفـاء لـلــذين آزروني في مـهـمـة
مـسـتحـيـلـة مـحـاطة بـالـتـحـديات
اجلـسـام وشـيـدوا قـسـطـاً وافـراً
من صـرح الـنــجـاح الـذي حتـقق
فردي االخـفاقات فيمـا حتمـلت 
والـتــراجـعــات واالخـطــاء وسـوء

الطالع.
فهـذه احلصـيلـة جديـرة بشخص
مـثـلي تـولى مـسـؤوليـته بـارادته
احلــرة وهي شــرف ال أدعي اني
واجهته دون خسائر أو احتويت
ـــا كــان آثـــاره دون خــوف. لـــطــا
ـسـتـقبل اخلـوف من احلاضـر وا
يـشغالني ويـجـعالن أيـامي اكـثر

بطءاً وهماً.
وكـنت اكـرر مع نـفـسي ان اخـطر
شيء هو الشعور بانك وحيد في
مــدار يــضــيـق من حــولك ويــشــد
على عنـقك ويزيد تـصلبـاً ليمس
جــــســــدك ولـــســــانك لــــدرجـــة ان
ـوت حقـيقـة  لقد رأيت تتـحمل ا
ـوت مــرات وهـربت من شــبـحه ا

الرمادي مرات ومرات.
واذ اســتـــذكــر عــقــداً ونــيــفــاً من

الــعـــمل في (الــزمـــان) اســتــرجع
مــواقـف زمالئي االحــيـــاء مــنــهم
والـراحــلـ الـذين تــعـامـلـوا مع
مهـمتـنا الـشاقـة بتـفان واخالص
وتـطـوعـوا في مـعـتـرك جـهـادهـا
مــدفـــوعـــ بـــالــوفـــاء والـــهـــمــة

روءة العالية. وا
واصلوا اللـيل بالنـهار وواجهوا
وت اجملاني في ظـروف انعدام ا
األمن وشـــيــوع لــغـــة الــرصــاص
والـقتل عـلى الـهـوية. لـقـد طويت
تـــلك الـــصــفــحـــة الــســـوداء لــكن

شبحها ما زال يطل برأسه.
رحم الـله الـهـام عـبـد الـله.. الـتي
كـرست عـقداً من عـمـرهـا الـشاب
في الــقــسم الـفــني غــيــر عـابــئـة
بـالـتـحديـات األمـنـيـة في مـنـطـقة
سكـانـها. كـانت تـعود الى الـبيت
في ســـاعــــة مـــتــــأخـــرة يــــخـــاف
(اصحاب الشوارب الـثخينة) من
قــطـع مــســافــتــهــا حــفــاظــاً عــلى
ارواحـهم الـتي تـتـرقب اجملـهول.
كـانت تـعـيـل ثالث عـوائل بـيـنـهـا
اثنـتـان لشـقـيقـيهـا الـعاطـل عن

العمل.
لقـد فارقت احلـياة آمـنة مـطمـئنة
النــــهـــــا أدت الــــرســـــالــــة امــــام
مجـتـمـعهـا في االرض وربـها في
الــسـمـاء بــعـد ان تــوقف قـلــبـهـا
الـصـغيـر عن الـنـبض فـجـأة. لـقد
ابـكـاني رحـيــلـهـا كـمـا لم تـبـكـني
وفـــاة والـــدتي الـــتـي حــرمـــتـــني
الــــتــــزامــــاتي فـي (الـــزمــــان) من
حضور مراسم تـشييعـها ودفنها

في كربالء.
ورحـم الــــله كــــاظـم دوحي (أبــــو
سحـر) اجملاهـد الـنزيه الـذي ترك
ـــــآثـــــر ســـــجـالً زاخـــــرا بــــــا
والــنــزاهــة. كــان حــريــصــاً
عــــــلـى مـــــوارد االعـالنـــــات
ا حرصه على عيـاله. ولطا
ســمـعــته يــحــذر من امـوال
السحـت احلرام و(حصص
عـلـن وابـتـزازهم). وهو ا
انــســـان ربى ابــنـــاءه عــلى
االخالص والـنـأي بـالنـفس

فاسد واللهو. عن ا
ورحـم الـــبــــاري الــــرحــــيم
تـلــمـيــذي في كـلــيـة االعالم
الذي عـمل مندوبـاً في قسم
االخبار وسـرعان مـا خطفه
وت االعـمى من زمـيـلة له ا
تــزوجـهــا وودعــهـا دون ان
تقر عيناه برؤية طفلة رزق
بها وادعو بالرحمة ألحمد
ـــصـــحح خـــطــــاب عـــمـــر ا
اللـغـوي السـيـبويـهي الذي
هـــــــرب من وجـع بــــــغــــــداد
وت فـي تكـريت فـحـصـده ا
بـاعتـداء ارهـابي اسـتـهدف
فضائية يعمل بها والشكر
موصول الى مـشايخ الـلغة
وســـدنــة الـــبالغــة شـــكــيب
ـــؤلــفــات كــاظـم صــاحب ا

رسومي الذي العديدة وخضير ا
لم يـــبـــخل عـــلـــيـــنـــا بـــالـــنـــصح
الحـــظـــة عـــبـــر مـــطـــالـــعـــاته وا
ــداد الــوفــاء والى ــكــتـــوبــة  ا
ـثـابـرة التـي حتمـل قلب االخت ا
أم وارادة رب أســـــــــــرة زهــــــــــراء

صبري.
وال يــقــلــون شــأنــاً عــنــهم كــتـاب
ــــقـــــاالت من داخل االعـــــمــــدة وا
الـعـراق وخــارجه: عـبـد احلـسـ
ـفــكـر الـكــبـيــر عـاشق شــعـبــان ا
بــيـروت وبالد الــشــام والـداعــيـة
لـــثــقــافــة الالعـــنف  وأســتــاذنــا
مرشـد السـياسـي وزيـر الثـقافة
ـرتـقب حــسن الـعـلـوي وزمـيال ا
الـــعـــمـــر طـــالـب ســـعـــدون الــذي
ابـطـأنـا االحـتـفـاء بـكـتـابه الـبـكـر
ـالــيــة الـتي بــســبب الـتــدابــيــر ا
اعـتــمـدتـهــا اجلـريـدة مــنـذ مـدة
نـصرف حالياً الى وزيد احللي ا
هــوى عـشــيـقــته اجلــديـدة دنــيـا.
ـدافع والــدكـتــور هــاشم حـسـن ا
األمــــ عن شـــرف الــــصـــحـــافـــة
ي الـــبـــارع اخملـــتـــرق واالكـــاد
والصـحفـي الالمع جلـيل الوادي
والشاعـر اخمللص لـبيت القـصيد
فيـصل جاسم والـضابط الـسابق
احملـــامي الـالحق عـــبـــد اخلـــالق
ان الشـاهر..  قـلم احلقـيقـة واال
واحلـمـيـة الـوطـنـيـة والى احـمد
عــبــد الــصــاحب الــذي يــربــطــنــا
تــاريخ من الــزمـالــة الـطــيــبـة به
قيم في هلسنكي وجاسم مراد ا
بـيـنمـا يـتـوزع هـواه بـ الـقاسم
. كـمـا بـاحلـلـة والـكـرادة بـبـغـداد
اشـعر بـدين ثـقـيل في عـنقي ازاء
ــــتـــقــــاعـــد ضـــابـط الـــشــــرطـــة ا

ـرحوم شـاكر واحملامي الالحق ا
ــــطــــوالت الــــعــــانـي صــــاحـب ا
ــذكــرات والـتــجــارب الـغــنــيـة وا
والــكـاتـب الـراحل عــبــد احلـمــيـد
الــــرشــــودي احملــــقق فـي تـــراث
ـدافع عن الـشـاعـر الـفـيـلـسـوف ا
ـــرأة في الــســفـــور جــمــيل حق ا
صـــدقي الـــزهـــاوي وكـــذلك أقف
ـتـقـاعـد ـرور ا احـتـرامـاً لــلـواء ا
واحملـــامي عـــبــد الـــوهــاب عـــبــد
ــدرســة في ا الــرزاق الــتـــحــافي 
ــثـال في الــعــلـوم الــقــانـونــيــة ا
االخالق احلـمـيــدة وبـعـدهم الى
صديقي الـشاعر الـكردي الوطني
الـــنــقي عـــبــد الــلـه عــبــاس والى
نظـرائه في الهـوية والـقلم كـفاح
مـــحـــمــــود وشـــامل حــــمـــد الـــله
والـقـاضي الــكـاتب عـبـد الـسـتـار

رمضان.
دون الذين رفدوا وانتقل الى ا
اجلـريـدة بـنتـاجـهم عـبـر صـفـحة
(الزمـان) طبـعة العـراق في موقع
فيسبوك واشـاعوا جتربة فريدة
تـــمـــثـــلت بـــانـــتـــقـــال الـــفـــضـــاء
االلكترونـي الى احملتوى الورقي
عـبــر هـجـرة ســيـبـرانــيـة جـديـدة

تماثل العودة الى اجلذور. 
وهؤالء من الكـثرة بحـيث  يتعذر
علينا سرد اسمائهم وعناوينهم
غير انهم يـتوزعون عـلى مساحة
الــوطن كــمــا ال يـفــوتــني تــقـد
الــتـــحــيـــة الى مـــراســلـــيـــنــا في
احملـافـظـات فــقـد كـانـوا عـنـوانـاً
لـــلـــشــــجـــاعـــة والــــثـــبـــات امـــام
الضغوطات اليومية واالمالءات.
ولن انــسى ايــضــاً مــؤازرة قـسم
ـالـيــة بـرأسـيه حـمـدي االدارة وا
الـــعــطــار الـــشــغــوف بـــاالســفــار
والــنـــشــر ومــنــذر عــبــد عــبــاس
ثقف االستثنائي  قار الكتب ا
ــولـع بــتــقــنــيـة في اخلــلــوات وا
اآليـبـاد كـما اخص مـلـحـقـاتـهـما
ـــفـــاصل األخـــرى مـــحـــمـــد فـي ا
وشـقــيـقه سـيـف كـاظم  وحـديث

العهد معنا جاري علوان.
هؤالء احـياء في قلـبي وغالـباً ما
أراهم مـاثـلــ أمـامي في قـاعـات
يـؤدون واجــبـاتـهم اجلـريــدة 
ويــشــحـــذون هــمــتي أيــام
تتراجع وقلبي أيام تتباطأ
دقــاته. أمـــا بــقــيــة زمالئي
الــــــــذيـن امــــــــد الـــــــــلـه في
اعـمــارهم فـيـعــجـز لـسـاني
عن ذكـر شمـائـلـهم الطـيـبة
ـة على وسجـايـاهم الكـر
رأســـهم صــاحـــبــة الـــقــلب
الــواسع والـــعــقل الــراجح
ابـــنـــة الـــبـــاشـــاوات نـــدى
شـوكت الـتي صـادف انـنا
عملنا معاً في حقب سابقة
واجع ـآثر وا وتقـاسمـنا ا
ولم نـــســـاوم عــلـى مــهـــنــة
الــصــحــافـة أو نــغــدر بــهـا
حتـت ضـــــغط االغـــــراءات
وتشهد االوساط الصحفية
ان اطــول مــدة قــضــيــتــهــا
قريباً- بعيداً من الصحافة
هـي ثالثـــة أشــــهــــر فـــقط
امـضــيـتـهــا مـديـراً لالعالم
والــــعالقـــات فـي مـــصـــرف
حتت التأسيس عام 1992
كـان مــديــره الـعــام صـديق
ــرحــوم الـدكــتـور عــمـري ا
عـصــام رشـيــد حـويش ثم

سـرعــان مـاعـدت الى عــريـني في
جريدة (القادسية) بتطمينات من
االستاذ هاني وهيب الذي تولى
رئاسـة حتريـرها بـعد نـقل االمير
احللو الى وزارة االعالم واناطة
رئاسـة حتريـر مجلـة الف باء به.
ـشاركـة اللواء وكان أبـو خالد  
الركن منذر عبد الرحمن ابراهيم
رحمـهـما الـله قـد آزراني في ايام
الشدة والـتضيـيق وحتمال عني
وزر مـــواجـــهـــة مـــشـــكــــلـــتي مع
الــــراحـل حــــســـــ كــــامـل. وقــــد
شـاطرهـمـا ابـو عـقـيل بـقسط من
الـــتــداعـــيــات جـــازاه الــلـه خــيــر

اجلزاء.
ان جــمــيع الــذين تــنــاوبـوا عــلى
ؤسسة غمروني العمل في هذه ا
بـأفضـالـهم ومواقـفـهم الشـجـاعة
وسـلوكـهم الـنـبـيل الـراقي النهم
تطوعوا للعمل في ظروف صعبة
ــهـني دون وواصــلــوا الـكــفــاح ا
تراجع أو منَة أو تذمر. العاملون
في الــقــسم الــفــني الــبــاقــون من
ـنـدالوي الـصـديق شـجـرة داود ا
الــذي آثـر الـوظــيـفــة احلـكــومـيـة
تاركاً لـبقـية عنـاصر فصـيله اخذ
ــبـــادأة: الــفـــدائي االول اشــرق ا
صــادق الـذي مــا يــزال فـيه شيء
من براءة لم تأخذ مـداها بالشكل
الـــكــافـي في طـــفــولـــته وزمالؤه
كمال مـصطفى الـذي رافقني في
مـحطـتـ كـبيـرتـ قـبل ان نحط
اهر في (الزمان) وعادل غالب ا
جدا في اختيار صور جنوم الفن
لتـزيـ الصـفحـتـ االخيـرة وما
قبـلهـا وخـالد طـاهر الـذي ادعو
الـله من كل قـلـبي ان يـفـتح عـلـيه
ابــواب شـراء ســيـارة جــديـدة او
يـــهـــديه حــتـى يــغـــسل ســـيــارته
احلـالــيـة مـرة في االســبـوع عـلى
االقـل وآخــر الـــعـــنــقـــود خـــلــود
محمد  التي ال يروق لي احتساء
فـنـجــان الـقـهـوة اال اذا خـرج من
بـ اصابـعـهـا. ثم يـوسف عـبود
جـويــعـد الـنــاقـد احملب اللف يـاء
واظـب على الـكتـابة (الزمـان) وا
فــيه. والى رزاق ابــراهـيـم حـسن
الـــذي يـــتـــحـــدى كل يـــوم مــرض
ــرهـقـة الـرعــاش مـطال بــقـامـته ا
على زمالء الـعمل رافـضاً الـبقاء
في سرير العافية  مهدداً عائلته
بقـلق مـضاعف. فـهـو مثـلي يأبى
الـتقـاعـد كـمـا يأبـاه فـائـز جواد
أول شــخــصــيـة رأيــتــهــا بــعـد 9
نيسان  2003 حامالً رسالة اليَ
للعمل في (الزمـان). هو سنديانة
ــفـاجـآت والــعـلل قـاومـت شـتى ا
ولم تــســقـطــهـا ريــاح الــعـنف او
الــكــسل. والـشــكــر مــوصـول الى
الــزمـــيـــلـــ طـــيــبـي الــذكـــر  في
التـنـضيـد نـادية مـانـوئيل ووائل
مــتي الــلــذين عــبــرا احملــيــطـات
البعيدة بهدف االقامة في امريكا
تــاركـــ ذكــريـــاتــهـــمــا احلـــلــوة
وصالتــهــمــا في كــنــائس بــغـداد
واديرتـهـا. ومنـهـما انـتـقل الكتب
ســطــورا عن عــمــر حــســ الـذي
ـــــوهــــبــــته في االخــــراج فــــرط 
الصـحفي مـفـضالً االنتـقال  الى
غرفـة  االخـبار في فـضـائيـة تبث
مـن الــســلــيــمــانـــيــة واكــتب عن
حــسـن مــحــمــد الـــذي اشــاكــسه
يـومـياً مـتـأسـفاً الهـدار عـبـقـريته
االلكترونيـة في ارفف بقالة خاله

ا عليَ في الكرادة الشـرقية. ور
اســـتــذكــار ايــام مــحـــمــد خــلــيل
كيـطـان الصـحـفي الشـاب الذي
جــســد مــهــاراته في الــتــصــمــيم
الـصحـفي قـبل ان يـخـتـار الـعمل
مع احلكـومة ويـضيع في عـملـها
الروتـيني كـما اسـجل امتـناني
ــصـمــمـة زيـنب من بــعـيـد الى ا
حــسن وعل الــتي خــطــفــهـا ابن
حالل وبـنى لـهـا عـشـا لـلـزوجـيـة
فـي مــونـــتـــريـــال وظـــلت تـــرفــد
اجلــريــدة بــالـصــور والــتــقــاريـر

الصحفية.
وأمــامي جــيـل كــامل من زمالئي
الـســابـقـ الـذين تــنـاوبـوا عـلى
الــعــمل وتـركــوا بــصــمـاتــهم في
ثنايا اخـبار (الزمان) وتـقاريرها
وحتــقــيــقـــاتــهــا ومــنـــتــجــاتــهــا
ــتــمـــيــزة:  صــاحب احلــضــور ا
الــعــفــوي خــيــون احــمــد صــالح
وقــاسم ســلــمــان اكــثــر صـحــفي
مسـلم رجم الشـيطـان باجلـمرات
وسـعد عـبـاس الـذي آثر الـغـربة
ــنـفى عــلى حتــمـلــهـا داخل في ا
حـــدود الــوطـن وفــؤاد الـــشــمس
ومـثــنى الـطـبــقـجـلـي وابـو عـمـر
كمال عبد الـكر الذي كدت افقد
حـياتي ذات لـيـلـة بعـد ايـصاله
عالف خارج نطقة ا الى منزله 
حــدود بــغـداد. كــانــوا يـطــلــقـون
عــلــيــهــا اسم الــشـيــشــان لــبــعـد
مـوقـعهـا عن الـعـاصـمـة واتـساع
العـشوائـيات فـيهـا. خذوا ايـضاً
قــائـمــة طـويــلـة تـتــضـمـن خـيـرة
ـؤازرين من الـكـتـاب االصـدقـاء ا
والــصـحــفـيــ واخلـبــراء الـذين
بــــــــادلــــــــوا (الــــــــزمــــــــان) احلب
ــالــيــة وقــاســمــوهــا الــظــروف ا
الصـعـبة وتـفـهمـوا مـوقفـها أزاء
وارد حـرب االعالنـات وتراجـع ا
وحتـوالت االوضاع االقـتـصـادية
العـامة ومواجـهة صـروف الدهر
 بــــصـــدور مـــفــــتـــوحـــة  واقالم
مــشـرعَــة ال تـعــرف الــتـراجع وال
تـخــذل تـاريــخـهـا.  مــازلت اعـتـز
بــشـريـكي فـي حـقـبــة اجلـاهــلـيـة
جـمـال هـاشم الـذي أدى فـريـضـة
احلج في ريعان شـبابه ومـحمد
الــيــاسـري الــذي هــبط شــيــطـان
الــشــعــر فـجــأة عــلــيه في لــيــلـة
ظــــلـــمــــاء وصــــادق رحـــيم أول
ـقـابـلة صـحفـي عراقي يـحـظى 
الـرئـيس االمـريـكي جـورج بـوش
االبن وتتصـدر صورته الصـفحة
االولى من (الزمان). وعليَ ايضاً
ان احيي األخـوة الـذين ال يـتسع
ــقـام اليــراد جـمــيع اسـمــائـهم ا
ســـواء الـــذين تـــركـــونـــا في أول
الـــطـــريق ام مـــنــتـــصـــفه او في
أواخـره فـقـد مـنـحـنـاهم االعـذار
والــصـــفح وتــفــهــمــنــا خــيــارات
بـعـضـهـم وخـسـرنـاهم مـكـرهـ

أمــلــ ان تــكــون قـراراتــهم ازاء
(الـزمـان). صـائـبـة قدمـت لهـم ما
يـــســتــحــقــون وحـــقــقت لــهم مــا
يتـمـنون ان كـان ذلك في االجور
ــــنـــاصب او فــــرص بـــلـــوغ او ا
الـــغــــايــــات. وأســــتــــذكــــر  اخي
الـدكـتـور فـوزي الـهـنـداوي الـذي
حـــدث ان اخــطـــأنـــا بــحـــقه فــرد
الــــصــــاع صـــــاعــــ لــــكــــنــــنــــا
جتــاوزنـــاهــا مـــدركــ ان احلب
الكبير ال يولد كـرهاً كبيرا. وكما
قـــال امــ الــريـــحــاني لـالديــبــة

ظلومـة مي زيادة في محـبسها ا
فـي الـــعـــصــــفـــوريـــة (ان الـــروح
مـــصـــدر الــصـــداقـــة وان الـــعــقل
مخـتـلط اختالطـاً قـاهراً بـالروح
فمـتى ذهب الـعقل ذهـب خيـر ما

في الروح كذلك).
فـــخــصــوصــيـــة (الــزمــان) كــمــا
يـعــرفـون انـهـا تــعـدهم اصـدقـاء
حــظــيت بــعالقــة وطــيــدة مــعــهم
وبأيـام متـرعـة باألخـوة والشـقاء
ـشتـرك واخص مـنهم صـيـر ا وا
شاكر صالح الـزميل كثـير الوفاء
والهدوء قليل الصخب والتوتر
كما اخص بالذكـر الطيب شبيهه
ـثـابـرة مـوالنـا عـبد في الـدأب وا
ـوسـوي الـذي عرفـته الـلـطـيف ا
كادحـاً من يـومه سريع االمـساك

بــفــنــون الـــكــتــابــة والـــتــرجــمــة
الــفـــرنــســيـــة. انه نــوع نــادر من
الـــصـــابـــرين عـــلـى صـــدود هــذه
الـدنـيـا تـاركـاً الـتـذمـر مـنهـا الى
ـتعلم اما االدعياء وانصاف ا
وسوي اآلخر فهـو زميلنا جنل ا
ـــغــيب عــزيـــز الــســيــد ــفــكــر ا ا
جاسم علي الذي تعلم العوم في
(الـزمـان) واحـسـن الـسـبـاحـة في
احواض الصحافة  وحقق جزءاً

من حلمه.
وال يـفـوتـني االعـراب عن الـشـكـر
الى سـلـيل (واع) الـزمـيل صـبـاح
اخلالدي الـذي حافظ على تـقاليد
مــــؤســــســــته األم فـي االلــــتـــزام
ـسـؤولـية. واالنـضـبـاط وامـانـة ا
وليـس غريـباً عـلـيه هـذا السـلوك
ـا تـربى في مـؤسـسة الـراقي طا
اعالمـــيــة كـــبــرى تــأســـست عــام
 1959 فـي بـــيــــئــــة عـــراقــــيـــة ال
تشترى فيها اقالم الصحفي او
تباع. وأصل في هـذه االعترافات
الى زميل الدراسة والتدريس في
كــلــيــة االعالم بــجــامــعــة بــغــداد
الــدكـتــور عـمــار طـاهــر احملـافظ
عـــلى وتـــيـــرة تـــفـــوق (الـــزمــان)
الــريــاضـي في جــمــيع الــظــروف
ـهــمـة والــتـحــديـات ويــشــاركه ا
زمـيال الـتـغـطـيـة واالجنـاز قـصي
ـوهــوب احلــاصل عـلى حــسن ا
االمـتـيـاز فـي الـكـفـاءة وااللـتـزام
ـــــتـــــجه وســـــاري حتـــــســـــ  ا
بـــانـــضـــبــاطـه وعــلـــمه الـى نــيل
الدكتـوراه في االعالم في القريب
الــــعـــــاجل ولن انـــــسى مــــواقف
صاحب العدسة الذهـبية قحطان
ســلــيم الـذي يــحــرص عــلى رفـد
اجلريـدة بأروع لـقطـات مبـاريات
ـشـاهيـر واالسـاطـير الـنجـوم وا

لل. بارادة ال تعرف الكلل او ا
كما أنوه باجلهود الشابة لقصي
مـنــذر الـذي اجـاد الـتــحـلـيق في
فــضــاء (الــزمـان) نــتــيــجــة وفـرة
اخلــبــرات والــكــفــاءات واتــسـاع
ـهـنــيـة فـيـهـا ــمـارسـة ا فـرص ا
ويشـاطـره الوصف زمـيـله محـمد
الصاحلي محرر االخبار األمنية.
وال انـــسـى بـــالـــطـــبع قـــواريـــر
ــثـابـرات ـنــدوبـات ا اجلـريــدة ا
داليـا احـمد وتـمـارا عبـد الرزاق
ـــقــبالت عـــلى رحـــاب االمــومــة ا
بانتظـار البشارة سـتكون اجلنة
حتت اقــدامــهن وشــيــمــاء عـادل
احـد عـنـاوين الـتـحـدي الـنـسـوي
حـيث نـالت شـهادتـ في االعالم
من جامعـة بغـداد ثم احلقوق من

كن جامعة االمـام الصادق. وال 
جتـاهل آخــريـات دؤبــات شـاركن
ــاضــيـة (الــزمــان) ســنــواتــهــا ا
بينهن زينة سامي وفاطمة كمال
الـــتـي كـــنت قــــد تــــوقـــعت لــــهـــا
مــسـتـقــبالً صـحــفـيـاً بــاهـراً لـوال
لـــوجـــئــهـــا الى وظـــيــفـــة اداريــة
بـــاحــدى الـــدوائــر احلــكـــومــيــة
وايـــضـــاً نـــشـــور ابـــنه الـــروائي
الكبير علي خيون التي اثبت ان
فرخ البط عـوام. وزميـلتهـا خولة
العكيلي وقبلهما نضال االسدي
ـــثــــابــــرة الـــتـي تـــســــلــــلت من ا
(الزمان) باجلناح الـعسكري بعد
سـنـوات من حتـلـيـقـهـا بـاجلـنـاح

دني. الصحفي ا
وال يــفــوتــني ايــضــاً وايــضــاً ان
اسـتـذكـر مـواقف الـصديـق هيـثم
ـبــدع الـذي فــتح الـله.. الــفـنــان ا
حتـمـل طـبع (الــزمـان) في بــدايـة
انطالقتـها ببـغداد وواصل دعمه
لــهــا فـي انــواء عــاصــفــة وريــاح
ضـــاربــة تــعــرض لـــهــا الــعــراق
والرحمة والغفران للمؤتمن على
مـطـبـعــة االديب الـبـغـداديـة اكـثم
ناصـر الذي ارهق قـلبه بـالسـهر
ــطـاردة (اخلــبــزة) حـتـى سـقط
صـريعـا وعـيـونه شاخـصـة نـحو
ـطبـعـة. وسار عـلى هذه مكـائن ا
الــشــاكـلــة واكــثــر الـصــديق ابن
الــصــديق انـس جنل الــصــحــفي
والنـاشط عـبد الـله الالمي الذي
وافقه واخـجلنا بصبره غمرنا 
وتواضـعه وحتمل خـيبـات أملـنا
ـنــحه مـسـتـحــقـاته من االجـور
خالل عـــام ونــصف عـــام ســابق.
ــــة لــــقــــد كــــلل عـالقــــته الــــكــــر
بـاجلــريـدة بـتــكـفل طــبع عـددهـا
اخلـــاص رقم  6000 بـــااللـــوان

وغالـبـاً ما يـقـول عن طيب خـاطر
وحــــسـن تـــــدبـــــر ان (الـــــزمــــان)
جريـدتي.. أي جـريدته هـو وتلك
شـهـادة نـعـتز بـهـا مـثـلـمـا نـعـتز
بـشـهـادات الـقـراء جـمـيـعاً الـذين
عقدوا صـداقة مثـالية لن تـنفصم
عـراهـا مع مطـبـوعـتـهم. فـقـد قال
لي احـــدهـم انه ال يـــرتـــاح اال اذا
طـــــالـع (الـــــزمـــــان) وتــــــفـــــحص
عنـاوينهـا ومثـله مسـؤول صالة
مطـار بغـداد الدولي الـذي يفتش
عــنـهــا يــومـيــاً بــ اكـشــاك بـاب
ــعــظم والــبــاب الــشــرقي حــتى ا

يعثر على نسخة منها.
واتـــقـــدم بـــالـــشـــكـــر عـــبـــر هــذه
االطاللـــــة الى عـــــدد األلـــــفـــــيــــة
الــســـادســة من (الـــزمــان) الــذي
اتـــاح لي االعــتـــراف بــالـــعــرفــان
لـبــعض زمالئي تـاركــاً الـفـرصـة
لاللــفـيــات الـتــالـيـة ان شــاء الـله
لـكي اواصل اعــتـرافـاتي االخـرى
ــــنـــســـيــــة... شـــرط ان حتـــافظ ا
ذاكـــرتـي عـــلـى خـــصــــائـــصــــهـــا
ومقـوماتـها وان ال تـتراجع امام

زحف االوجاع ووهن اجلسد.
وخالل ســــــنـــــوات عــــــمـــــلـي في
(الزمان) التي اعتز بها لوقوفها
 منذ الـيوم لصـدورها في خندق
الوطن وشعبه  وخاضت معارك
شــــــــرســــــــة فـي مــــــــواجــــــــهــــــــة
الــــدكــــتـــاتــــوريــــات والــــفــــســـاد
وانــــتـــصــــرت لــــلــــمـــظــــلــــومـــ

ـــهــمـــشــ  ـــضـــطــهـــدين وا وا
ن ال صــوت له وكــانـت صــوتـــا 
رزقــنـي اخلــالق الــكـــر بــســتــة
احـفــاد هم الـيـوم اعــز مـا امـلك.
واذا ســـئـــلـت مـــاذا ســـافـــعل اذا
غــــادرت (الـــزمـــان) فـي نـــهـــايـــة
احملـطــة فـجــوابي سـيــكـون بـكل
بــســاطــة اني ســاكــرس حـيــاتي
الســـرتي الـــصــغـــيــرة  بـــعــد ان
قـضــيت وقــتـا اطــول مع اسـرتي
الـــكــبــيــرة (الـــزمــان)  واتــعــرف
مجـددا على نـور واحمـد وشمس
واحلـمـزة وعـبـد الـسالم وجـنى 
فاطول اجازة امضـيتها معهم لم
تـتجـاوز ثالثـة ايـام. انـني اعرف
ان لــــله يــــدا في كل مــــا وقع لي
لـهـذا بقـدر الـضـرر الـذي مـسني
هــنـــاك فـــرح ظل مـــتـــخـــفــيـــا لي

والسرتي.
×××

ويـــا الــهـي.. ضــمـــيــري يـــصــرخ
وقلمي ب االصابع يتمرد فثمة
شـكـر مـتـواضع عـمـيق االثـر في
ــشع جــرحي الـــنــازف وفــرحي ا
أوجـــهـه الى مـــؤسس (الـــزمـــان)
وراعـيــهـا االســتـاذ سـعــد الـبـزاز
الذي لم يـبـخل علي بـشيء وشد
عـلى يـدي فـي الـسـراء وواسـاني
في الــضــراء وغــفــر لي عــثــراتي
وسقطـات عمـلي وتولى حـمايتي
ـاضي من سـهــام الـنـمـيــمـة في ا
واحلاضر.. اليه كل اخلير ودعاء
الــفــقــراء وال اســتــثــني مـن هـذا
الـــدعــاء الـــقــائم عـــلى الــطـــبــعــة
الدولـيـة اخي الـذي لم تـلده امي
الدكـتور فـاحت عبـد السالم الذي
حتمل اعـباء الـتأسـيس والبـداية
ـواصلة في في (الزمان) وعـناء ا

ايام الشح والتقشف.
ويــبــقـى: انــني دخــلت (الــزمــان)
اً مسـلحاً ولعـلني سأغادرها سا

(على آلة احلدباء محمول).
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