
وأنـــــا أتــــابـع الــــعـــــالم
الـــــــــــــــــــــواســع فــي --
شـاهـدت الـيــوتـيـوب - 
الـتـفـاتـة رائعـة من قـبل
الـــقـــائـــمـــ عــلـى هــذا
ـــوقـع اجلـــبـــار الـــذي ا
لـيس له حـدود في كـافة
اجملاالت وقد فـعلت تلك
اخلـطــوة فــعل الـســحـر
لــــــدى بـــــعـض األفـــــراد
الــذين لـديــهم قــنـوات .
كـــــانـت اخلـــــطـــــوة هي
إرســال - درع أو رمــز-
وقع الى يحمل شعار ا
كل شخص وصلت قناته
الى عــــــــدد مـــــــعــــــــ من
االشتـراك تـقديـراً لـلجـهود
ــواضــيع ــبــذولــة في نــشــر ا ا
وقع ومـنحهم اخملتـلفة فـي ذلك ا
جـرعـة فـعـالـة في سـبـيل األسـتـمـرار
تنوعة. الأعرف واصلة النشاطات ا
اذا التـبادر جـريدة الـزمان الـواسعة
االنــتــشــار ألبـتــكــار طـريــقــة مـعــيــنـة
حتـــــاول مـن خاللـــــهـــــا بـث الــــروح
ــعـــنـــويـــة لـــدى الـــكـــتّــاب أو ا
الـكـاتبـات من خـالل إصدار
رمـــز مـــعـــ لـــكل من
وصـلت كـتابـاته
أكـثـر من مـئـة
قــــــــصــــــــة أو
مــــــــقــــــــال أو

افـــكــارهـم  ال تــفـــرق بـــ هــذا
وذاك وال تــزرع الــضــغــيـنــة في

النفوس. 
عنـدما احتـدث لكم عن حبـيبتي
(الــزمــان) فــان خــيــال الــزمــيل
سـعد الـبزاز لن يـفارق قـلمي او
عـــــيـــــنـي فــــهـــــو اخ وصـــــديق
للجميع من لم يعاشره ويعرفه
بــاالمس فــقــد تـعــلق به الــيـوم
لعطائه وسـخائه واجنازه فهو
الــذي بـنى مــؤسـســة صـحــفـيـة
اسمـها الزمـان ضاهت بقـدرتها
ومـتـابـعـتـهـا كـبـريـات الصـحف
ســواء كـانت احملــلـيـة مــنـهـا او

الدولية. 
(الزمان) لـيست مطبـوعاً عادياً
فقد احـتلت مرتبة مـتقدمة جدا
لم ولن يدب الـوهن في جـسدها
يوماً وال وصلت الى هذا الرقم
من االصـدار انــهـا حــقـاً مـركب
ـــشي فـي بـــحـــر من االهـــوال
الـــيـــومـــيـــة ركـــابه من كـــتـــاب
ومندوبـ ومصممـ لم يبالوا

صاعب.  يوماً من ا
الــيــوم نــحـــتــفل بــعـــيــد مــيالد
حـبـيـبتي الـ6000 وغـداً وبـعده
يـتــصـاعـد هـذا الــرقم ويـأخـذنـا
الــفــــــــــرح مع كل عــدد جــديــد
فـــنــــــوقـــد الـــشــمـــوع ونــضيء
لـونـة و نـردد جـمـيـعاً االنـوار ا
ـلـوءة بـاحلب كـل عام بـافـواه 
وانــــــت والـــزمالء الــعـــامـــلــ
بـــالف خـــيـــر يـــا عـــزيـــزة عـــلى
الـقـلـوب وعـصـية عـلـى االعداء
والى الــعــــدد مــلـــيــون ان شــاء

الله. 
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حتـتـفل اسـرة (الـزمـان) بـصـدور الـعـدد
ســتــة االف من عــمــرهــا الــذي يــتــمــنى
قـرأوهــا ومـتــابـعــوهـا في كـل مـكـان ان
تـتـواصـل الـصحـيـفـة الـتي تـعـد االولى
ــهـنــيــتــهـا عــربــيـا ودولــيــا ومــحـلــيــا 
ومـصـداقـيـتـهـا وحـيـاديـتـهـا  لـتـتـصـدر
ــقــروء ـــشــهـــد االعالمي عـــمــومـــا وا ا

خصوصا.
ويـقـينـا ان اخلـبرة االداريـة واالعالمـية
لرئيس حتـريرها واختـيار كوادرها من
ــهـنــيـ واالعـالمـيــ والـصــحـفــيـ ا
ـشهد اعـطاهـا القـوة والثـقة لـتتـصدر ا
ية الصحفي ب الصحف العربية العا
والتي تصـدر في العاصـمة البريـطانية
لـنــدن وبـقـيــة عـواصم الـعــالم وآخـرهـا
الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة بـغـداد مـنـذ االيام
االولـى الــتي ســبــقـت ســقــوط الــنــظــام
الـسـابق عـام 2003 عـنـدمـا صـدرت من
الــبـصـرة بـطــبـعـتــهـا الـدولـيــة وتـتـابع
وتــــواكب االحــــداث الــــتـي تــــتــــســـارع
الحــتالل الــعــراق من قــبـل االمــريــكـان
ــيـة والـعــربـيـة وراحت الـوكــاالت الـعـا
تعـتمـد ماتنـشره من االخـبار والتـقارير
وخاصة احملليـة منها فاعتـمدت غالبية
ــســمــوعــة ــرئــيــة وا وســائـل االعالم ا
هـنية ـقروءة اخـبارهـا وتقـاريرهـا ا وا
ــصــداقــيــة الــتي واحلــيــاديــة واالهم ا
تــبــحث عـنــهـا وســائل االعالم في وقت
ـشهد السياسي تخيم الضـبابية على ا
قــبـل واثــنــاء وبـــعــد ســـقــوط الـــنــظــام
السابق ومارافقـها من احداث سياسية
واقتصـادية ونفسـية  ولغايـة مااعلنت

ـســؤولـة االسـتــاذ الـبــزاز وكـوادرهــا ا
والعـامـلـة باقـسـامهـا كـافـة بطـبـعتـيـها
الدولية واحملـلية  حتتـفل  بااللفية اي
بـصدور كل الف عـدد مـنهـا وهو يـقيـنا
تقليـد يزيدها قوة وشـموخا  وهانحن
الـيوم نـحتـفل كعـائلـة واحدة ويـزيدني
فـخـرا واعـتـزازا ان اكـون احـد افـرادها
ومـنــذ الـعـام 1998 في عــمـان ومـازلت
مستـمرا دون انقـطاع  ونحـتفل كاسرة
واحدة وبـحلوهـا ومرهـا نذوق جمـيعا
طـعم الشـهد بـعيـدها ويـزيدنـا فخرا ان
نـضــاعف جـهــدنـا في ان تــتـواصل مع
جـمـهـورهـا الـكـبـيـر مـتحـديـن الـظروف
احلرجة مـنها السـياسية واالقـتصادية
والــنـفــســيـة  واليــهــمـنــا سـوى ان

تـــكــون بـــ يــدي قـــرائــهــا
الذين يكـنون لهـا االحترام
لالســـبــــاب الـــتي ذكـــرت 

والـــيـــوم نـــحـــتـــفل
بــــــصــــــدور
الـــــــعــــــدد
سـتة االف
نـــــشـــــاطــــر
جـــمـــهـــورهــا
الـــعـــراقي

والـعـربي امـنـيـاتـهم ان يـحـتـفـلـوا مـعا
ـئة الف وهم يـقـدمـون بـاقات بـالـعـدد ا
ـعطـرة لـكل من عمل لـونـة وا الـورود ا
مــخــلــصـا وكــتب حــرفــا في صــفــحـات
ــهـنــيـة  ــطـرزه بــاحلب وا اجلــريـدة ا
فـتـحيـة  ومبـاركـة لراعـيهـا ومـؤسسـها
استاذنا الـكبير سعـد البزاز وباقة ورد
عـطـرة لــرئـيس حتـريـر طــبـعـة الـعـراق
مــعـلـمــنـا االســتـاذ احـمــد عـبــد اجملـيـد
وبـــاقـــات ورود في ايـــام الـــربـــيع لـــكل
الــعــامــلــ فـــيــهــا مــحــررين وفــنــيــ
ومــشــاركـــ ولــتــدم مــلـــكــة الــصــحف
ـهــنـيــتـهــا ومـصــداقـيــتـهـا (الـزمــان) 

وحياديتها  
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كـــــان رئـــــيـس حتـــــريـــــر جـــــريــــدة
(اجلمهورية)  حيث كنت اكتب ب
حــــ واخـــر مـــقــــاال عن االوضـــاع
ـهنة الـسياسـية لـلبـلد فـكان رجل ا
ــوقف في الـتــعـامل بــحق و رجل ا
ــهــنــة وعــنـــدمــا غــادرنــا الى مـع ا
ـبادرته اخلالقة الغـربة لم نفـاجأ 
عــنـدمــا اسس صـحــيــفـة (الــزمـان)
الـــتي نـــحــتـــفل بـــصـــدور عـــددهــا
(6000) في الـغـربـة ايـضا لـتـكون
اول صـحـيـفـة عـراقـيـة دولـية ورغم
ـعـارض لـوضع الـعـراق مــوقـفـهـا ا
ـــوذجـــا وطـــنـــيـــا ولـــكن  كـــانـت 
شـــجــاعـــا في الـــتــعـــامل مع وضع
ـــرحــــلـــة كـــانت الـــوطن في تــــلك ا
مـــهـــددة  بـــاالحـــتـالل وفي الـــوقت
نــــفــــســـــــــــه الــــوقت الــــذي كــــان
ـعـارضـة حتت عـنـوان – (اشـبــاه ا
الـــوطـــنـــــــــيـــة) يـــدعـــون (مـــحـــرر
الشعوب االدارة االمريكية) السقاط
دولـــتــهم و تـــخــريب وطـــنــهم كــان
صـوت (الـزمـان) الـصـوت الـعـراقي
تعكس حقـيقة كيف تـكون معارضاً
مـن اجـل غــــــد افـــــــضـل لــــــلـــــــوطن

والشعب.
وبـعـد ان حتـقق مـا ارادتـهـا (ادارة
الـشـر االمـريـكي) من نوع الـتـغـيـير

لي عمر في مجال الـعمل الصحفي
زهــاء  30عـــامــا وتـــدرجت مــواقع
ـــهــنــة بــدءا من الــعـــمل في هــذه ا
مـحـرر الى موقع رئـاسـة التـحـرير,
وتـعامـلت بـاالضافـة الى عـملي في
صحيفة ( هاوكاري) مع الكثير من
الـصــحف الـعــراقـيــة والـوطــنـيـة ‘
فـكـان احد ابـرز الـصـحفـيـ الذين
عـــرفــــته و تــــعـــامــــلت مـــعــــهم في
ــاضي هــو تــســعــيـــنــات الــقـــرن ا
الزميل االسـتاذ سعد الـبزاز عندما

اخملطط من قبلـها للعراق  ‘وعادت
ـمـزق (الـزمــان) الى داخل الـوطن ا
ــتــعب وبــدأت تــتــكــالـب (اشــبـاه ا
احلـكــام) لـنــحـر كل شيء جــيـد في
وطـنـهم انـفـردت (الـزمـان) الـصوت
الــوطـني (والتـزال) تـكـشف الـقـنـاع
عن وجوه هؤالء الذين يزرعون في
ارض الــــعـــراق فـــســـادا نـــادرا مـــا
شـهــدته أتــعس  بـلــدان الــعـالم في
اصـعب مــراحل حــيـاتــهــا . لـذلك

تـسـتـحق (الـزمـان )
كل التـقـدير في

رئـيس الـتـحريـر لـنـسخـة (الـزمان)
ا له من خـلق كر وهو العـراقيـة 
ـهــنــيــة و جـرآة ــارس الــعـمـل 
وصدق في التعامل مع من يتعامل
مع (الــزمــان ) من اجل اعـالء شـأن
العـراق الذي نتـمنى له ان يـتعافى

من كبوته .

ــوقف مـــســيــرتــهــا الـــرائــعــة في ا
والــتـوجه الـوطـنـي وتـسـتـحق دعم
كل مـن يـــــــــحب عــراق الـتــاريخ و
شــــعـــبــــة االبي فـي مـــســــيـــرتــــهـــا
الـــصــحـــفـــيــة مـــضــيـــئــة بـــالــروح

الوطــــنية الصادقة .
ـنـاسـبة  وال انـــــــــسى وفي هـذه ا
ان احـيـــــي اخـي الـزمـيل الـدكـتـور

احـمـد عـبـداجملـيد
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ـثـقف فـي غـالب االحـيــان يـبــحث ا
واالديـب عن صــــحــــيــــفـــة تــــرضي
ا يـتـناسب وتـوجـهاته طـموحـه 
عــلى ان يــتـــوافق ذلك بــقــبــول
هـــذه الــصـــحـــيـــفـــة او تـــلك
وضوعات التي ينشرها ا
ــثــقف دون االديب او ا
تعـقيدات او تـفضيل
لـذا فانـه غالـبـا ما
يفرض النص او
ــرســـلــة ـــادة ا ا
لـــلــــصـــحــــيـــفـــة
جــــــمــــــالـــــــيــــــته
واهــــــــــــمــــــــيــــــــته
وفــائـدته لـلـمــتـلـقي وهـو

. القار
صـحـيـفـة الـزمـان الـتي تـعـتـبـر من
الـصـحف الـعـراقـيـة ذات االنـتـشـار
الــواسع وبــطــبـعــتــيـهــا الــعـربــيـة

والـدولـيـة تـشـكل طمـوحـا لـلـمـثقف
واالديب الــعـراقي والـعــربي ايـضـا
في الـوقت الـذي شـحت فـيه مالمح
الــــصــــحـف الــــرصــــيــــنــــة في زمن
الـفـوضى الــذي نـعـيــشه لـذا كـانت
ـثــقــفــ الـذين مالذا لــكــثــيـر مـن ا
يفتـشون على الـصحيفـة احلريصة
ــســتــقل عــلـى حتــقــيق الـــتــوازن ا

عراقيا وعربيا ..
 وقـــد فــتــحت (الـــزمــان) ابــوابــهــا
ــثــقــفــ من كــتـاب لـلــكــثــيــر من ا
الــقـصــة والــروايـة والــنــقـد االدبي
والثقافي والشـعر.. فاستحقت بكل
جـدارة احــتـرام الــقـاريء الــعـراقي

والعربي واالجنبي  ..
 وعـلى مــدى الـسـنـوات الـتي دأبت
عـــلـــى الــنـــشــر في الـــزمــان قــرأت
صــورة الــقــــائــمــ عــلى ادارتــهـا
مــهــنــيــا وفـــنــيــا فــقـــــــد كــانــوا ال
ـــايــــزون بــــ هـــذا االديب وذاك
وكـانـوا يخـتارون عـيـنات مـتـبايـنة
ومـــــتـــــعــــــــــددة دون الـــــتـــــمـــــسك
ـحـدودية الـنـشـر لـهذا او ذاك من

االديب ..مع حــرصــحــهم الــشــديــد
على اعطـاء خصوصيـة للنصوص

اجلميلة ..
ويــــحـق لــــنــــا وانـــــا احــــد الــــذين
اســتــمــروا بــالـنــشــر فـي ثــقــافــيـة
صـحـيفـة (الـزمان) وخـصـوصا في
مجال الشـعر واجناز ملـفات نقدية
ان نــــوجه الــــشــــكـــر واالمــــتــــنـــان
ـالك الـذي يـرعى واالحــتـرام لـكل ا
هــذه الـصــحـيـفــة وبـالــتـاكــيـد فـان
ـضـنـيـة هي من انـارت جـهــودهم ا
ــســؤولــيــة شــعــلــتــهــا رغم ثــقل ا
ـهـنـيـة الـتي احـسـسـنـا وشـعـرنا ا

بها .. 
 الـــكـل يـــعـــلم ان الـــثــــقـــافـــة بـــكل
تشـعبـاتهـا رمز حلـضارة الـشعوب
ورعـايـة هـذا الـنـوع  هـدف كان في
مـقدمـة اعمـال الـزمان ورغم عـلمـنا
ان مالك الزمان ال يفتش عن تقييم
سـتوى ألنه يـدرك جيـدا انه كـان 
الـطمـوح وزيادة فـمهـنيـة القـائم
عــلى (الــزمـــان) مــتــمــيـــزة بــشــكل

واضح ..
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بغداد

تـــقــول غـــادة الــســمـــان: لم يــبق
شيء بأيدينا سوى لغة نصونها
بـسـواد الـقـلب والـهـدب والـلـغـة
الـتي نـسـعى دائــمـا لـصـيـانـتـهـا
تـنـصـهـر في الصـحـافـة الـورقـية
التي تـدغدغ تفـاصيلـها وتنعش
وجــيب قـلــبــهـا ولــغـة (الــزمـان)
اجلريـدة تصاهـر احللم وتتالقح
مع الـواقع ولـعل غـزوة الـتـقـانة
احـــدثت صــــدمـــة لـــلـــصـــحـــافـــة
الــتــقــلــيــديــة وأربـكـت نــوعــا مـا
ـا الــصــحــفــيــون الــورقــيــون 
جـعـلـهـا تـفـتـقـر لـتـوازن احلـلـول
ووضــوح الـرؤيــة لـذلك تــعـاطت
"الـــــــزمـــــــان" مع هـــــــذا االربــــــاك
باالسـتـمرار والـتـواصل وشـحذ
ـــنــتـــصــر الــهـــمم وبـــنــشـــوة ا
تواصلت مع قرأتها دربت ذائقة
ــتـلــقي عــلى مــسك ضــفـائــرهـا ا
الذهـبية وتنـسمت عبيـر العطاء
حـــــتـى والـــــدرب وعـــــر تـــــتالطم
ـنافسة الرقمية سيجانه حمى ا
ــــنـــــجــــدلـــــة في فـ (الـــــزمـــــان) ا
غـــنــــوصـــيــــة الـــشــــبـــاب وروح
ـــســكــيـــهــا احملــتـــرقــة ألجــمل
وألغــلى مـطــر الـروح وعــنـفـوان
اجلــســد تــهـطل عــلــيـنــا امــطـار
الــعــطــاء وطـيــنــتــهم الــعــراقــيـة
ـنـصـهـرة مـعــهـا الـفـارق انـهم ا
يـــتــــجــــلـــون فـي حب "الــــزمـــان"
ويـــصــاهـــرون احلــقـــيــقـــة الــتي
ارتـــــوت مـن ســـــمـــــاء وفـــــاؤهم?
تـالحــقــهـم الــتــقـــنــيــة نـــعم لــكن
سمـاءهم مـازالت بـكـرا فـاألمر ال
يـحتـاج إلى نباهـة روح خطـابها
ومـتـبنـيـاتهـا مـلـمسـهـا خدوش
مـــنـــبـــعـــهــا وصـــخب بـــنـــكـــهــة
الــتـــواصل عــلى امـــتــداد تــاريخ
صـدورها جتـيـد حتطـيم األبواب
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الـــوارفــــة كـــمـــفـــتـــاح لألبـــواب
وصدة. ا

لم تـخـفق (الـزمـان) بالـبـحث عن
احلــقــيــقـة ولم تــسع لــتــجــمـيل
السـيـاسة ولي أعـنـاق احلقـيـقة
ب التاريخ واجلغرافيا غايتها
االنــسـان وحــيــرتـهــا الــوصـول
ــوثــوقــيــة بــهــا فــلــهـا إلــيه وا
ـــهــنـــيــة وطـــقــوس حـــيــاتـــهــا ا
رسالـتهـا اإلعالمـية وكـما يـقول
سالمــة مــوسى: لــيـس لــلــحــيـاة
غـاية سـوى احلـياة وكل مـا عدا
احلـــيــاة هي وســائـل لــلــحــيــاة
فالـلـغـة واألدب والـفن والـبالغة
ـــا هي جـــمــيـــعـــا في خـــدمــة إ
احلـيـاة وجـريـدة الـزمـان جلـأت
لــتــطــويع اخملــيــلــة مــنــصــهـرة
بــالــواقع وتــرمــيــمه كــقــصــيـدة
جـمـيلـة ال تـسـتـدر الـعواطف وال
تفـعل شرخا في جـسد احلروف
بـل تــــــــزرع احلـب دون صـــــــراخ
نيرة جتاه بنقاء صوجلاناتها ا
الـقراء لـتـنثـر في قـلوبـهم الـفرح
والسالم وتبقى (الزمان) ستائر
ــاس الـعـطـاء شـفـافــة مـجـلـوة 
لـتـسـيـيل نـفـحـات عـطرهـا وسط
ريـاح الـتــكـنـولـوجـيــا الـقـاسـيـة
يقول غوته: شجرة احلياة دائماً
خضـراء ونقول شـجرة "الزمان"
دائـمـا خـضـراء تــزهـر بـالـعـطـاء
وتـــمــنـــحه ســـبال لالســـتـــمــرار
بــجـــهـــود ابــطـــالـــهــا وصـــنــاع
بريقها وحملة منارتها وعشاق
دربــهـا اجلــمـيع يــحــمل شـعــلـة
الـتواصل والـبقاء وكـل عيد هي
ـــــصـــــنع االبـــــهى واالجـــــدى وا

الدائم.

غـلقـة حتدث شـهيـة التـلقي ال ا
الـقــرصــنـة صــانـعــة لــلـجــمـال
ـصـداقـيـة بـيـضـاء مـاسـيـة وا
شـفـافـة كـبـيـرة واسـعـة طـيـنـة
جــنـــوبــيـــة مــغـــمــوســـة بــهــوى
الشمال ونفحة الشرق والغرب
تـــتــجـــلى فـي تــوصـــيف ثـــيــاب
الـوطن ومغـازلة ابنـائه ورحيق
االنـتصـار يقـطر عـسال نقـيا ب
طـيــات اخلـاكي تــطـرزه الـزمـان
ــتـفــرعــة وتـنــهـال بــفـنــونـهــا ا
بــالــقـــبالت فــوق جــبــ الــوطن
وابــــطـــــاله رجـــــاله نـــــســــاؤه
أطـــفـــاله وجــدانـه وضــمـــيــره
ـتـشـظـيـة ب وحـتى حـسـراته ا
الـقـذيــفـة والـدخـان وعــصـافـيـر
االرواح تطيـر وهمسات الـتنهد
تـــصــــنع عــــبــــرات كل الــــزمـــان
فـــأفــصـــحت لـ (الــزمـــان) ألنــهــا
لـيست خـزانة مـنسـية بل روحا
وحس تـنـيـر مصـابـيح الـكـتـابة
الــورقــيــة ابــتــعــدت عن نــشـوة
إفـــتــــراس الــــقـــار بـل هـــدأته
اقـصت الـتلـوث الـبصـري وغذت
ـعـلـومات لم الـذهن بـوابل من ا
تــــعـــان "الــــزمـــان"من مــــتالزمـــة
الــهـويــة فـهــويـتـهــا هـويــة بـلـد
وحـضــارة وجــدان وابـتــســامـة
طــفل وهــمــة غــيــارى ونــشــوة
أنـتصـار الـكـلمـة لـديهـا صـادقة
ذات بـــريق مــــتأللئ قــــد تـــفـــعل
فــعــلــهـا في الــنــاس مـهــمــا كـان
مـقـدار جـرأتـهـا أو قـوة صـوتـها
أو خـفـوته وال بـدّ لـهـا أن تـدوم
كــأسـمــائـنــا وصــورتـنــا الـتي ال
تغـادر جـدران الـروح ومـسـاحة
الـعــقل حـ يـتــجـول في سـوق
"الزمان" ومـدرستها تـرتدي لغة
نطق دحرجت اسواق العقل وا
االفكار وعلمت الـناس محاسبة
الــنــفس في الــنــأي عن الــنـفس
هي صـوت العـراق وروح بـغداد
الـــنــــبض االبــــيض في طــــيـــات
القـلب هذه الـسـطور ال تـنتـصر
فــــقـط جلــــريـــــدة "الــــزمـــــان" بل
ـشروع صحـفي يرسم ايـقونات
حـياة ومدرسـة صحـافة واقول
مــــشـــروع ألنـــهــــا هـــويــــة بـــلـــد
وترجـمـان ثـقافـته وبـنـاة أسسه
ومـــنـــطــــقه هي رقـم صـــعب في
غــــاب الـــصـــحـــافـــة اخلـــضـــراء

قـصـيـدة أو أي نـشـاط آخـر يـتـعـلق بـالـعـمل
أألدبي أو الــكــتـابي عــلى شــرط أن اليــشـمل
ذلك العـامـل الـرسمـيـ في اجلريـدة ألنهم
منـسـيون بـصـورة رسمـية. حـسب مـا أعرفه
أن اجلــريــدة التـــمــنح أي مــردود مــادي ألي
مقالة تكتب لهـا ومن هنا سيكون ذلك الرمز
ـرشـحـ الــذي تـبـعــثه اجلـريـدة لــلـكـتــاب ا
واصلة النشاط الفكري ثابة دفع معنوي 
في كـــافــة اجملــاالت. لــيـس الــهــدف من هــذا
ــردود ـــا ا ــادي وإ ـــردود ا الـــرمــز هـــو ا
عنوي اجلميل الذي سيكون ضمن أهداف ا
ومــبـــاد اجلــريـــدة أال وهـــو اهــتـــمــامـــهــا
بـأســرتـهـا األدبــيـة. أتـمــنى أن يـصل كالمي
ـــســــؤول األول في هـــذا اجملـــال هــــذا الى ا

ودراسته بكل إهتمام.
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بغداد

تـزاحــمت احلـروف امــام لـسـان
قــلــمي احــتـار مــاذا يــكـتب عن

حبـيبـة اسمهـا (الزمان)
فــــقـــــد عــــشت
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حــبـيـبــتي قـد بـلـغـت من الـعـمـر
عـتـيـاً مـا دام شـبـاب الـعـامـلـ
فــيـهـا يــتـجـدد بــهم مع كل عـدد

جديد يصدر. 
الوفاء حلبيبـتي لم يتغير مهما
كانت الصعوبات  نكران الذات
كــان ديــدن احملــبــ وهــذا هـو
ـــومـــة والـــتــواصل  ســـر الــد
انـــتـــظـــرهـــا  يــومـــيـــاً في تـــلك
الـــصـــبـــاحـــات اكـــحل عـــيـــني
بــرؤيـــتــهــا نـــتــحـــدث ســويــة
ونرسـم مالمح زمن جديـد فهي
ال تــــبــــخـل عــــلي بـــــاالخــــبــــار
ــلـحــقــة بــالــصـورة اجلــديــدة ا
والـوثيـقة حـبيـبتي مـتفردة في
شـكلـها ولـونهـا حتى مـا تبوح

به اليَ من اسرار. 
مــا نــســيـت حــبــيــبــتي احــدهم
يــومـاً بـل حتـتــفل مع اجلــمـيع
في ذكراهم في اعـياد ميالدهم
فهي ليست حبيبتي فحسب بل
اخت وصـديـقـة لـلـجـمـيع تـذكُر
ن حــــاول الـــزمـن نــــســـيــــانه
وحتـتـفي بـكل من سـاهم بكـلـمة
مهمـا كان نوعهـا تؤمن بالرأي
والـرأي اآلخـر ال تـفـرض فـيـتـو
او حــــظــــراً عـــلـى احـــد  الــــكل
عـندها سـواسية مـهما اخـتلفت
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مـــعـــهـــا ســـنـــوات كـــثـــيـــرة من
الـعـشق لم تـرد لي يـوماً طـلـبا
لـيس النـهـا عـزيـزتي فـقط بل
الني وجدت نفسي فيها
ـودة لـقــيت فـيــهـا ا
ـست واالحـتـرام 
الراحة من تعب
سـنـ مضت
مـع رئــــــــــيس
الـــتــــحـــريـــر
احــمــد عــبــد
اجملـــــيـــــد او
مع صــــبـــاح
اخلـالدي او
ابي ســـيف
لــــــيـس مــــــا
اقوله نـفاقاً 
انه حقيقة مع
زمــــــــــــــــــــــــــالء
عــايـشــتــهم ردحـاً
كـبيـراً من الزمن  كـنا

(الــزمـــان) صــدور عــدهــا االول طــبــعــة
بـغـداد لـتـسـجـل اول صـحـيـفـة عـراقـيـة
تصدر بـعد سقوط الـنظام ويقـينا سبق
الصـدور لقـاءات وترتيـبات كـان يشرف
عليهـا االستاذ الكبـير سعد البزاز ومن
ـتـمـيز الـعـاصـمـة بغـداد ومـعه الـكادر ا
لـلــجـريــدة بــدأ بـالــدكـتــور احــمـد عــبـد
اجملـيـد الــذي انـيـطت له مــهـمـة رئـاسـة
عية كوادر من حترير طبعة الـعراق و
احملــررين والــكـتــاب والــفــنـيــ تــعـمل
جــمــيــعــهــا بـــجــد واخالص ومــهــنــيــة
ومصـداقـيـة وحـيـاديـة بـالـتـالي تـسجل
بــهــمــا (الــزمــان) االعـجــاب والــتــقــديـر
وحـصـولهـا عـلى اول وافـضل صحـيـفة
عـراقـيـة تصـدر في الـعـراق بعـد سـقوط
الــنـــظــام مـــبــاشـــرة  وحــظـــيت اســرة
ـتابعة جادة ومـستمرة من (الزمان) و

نتسامر سـوية بكالم معسول ال
يــعــرف الـــظــمــأ دربــا الــيه مــا
دامت حبيبتي (الزمان) تسقينا
ـياه من واحـة الكـلمات دائـماً 
ــــنــــتــــشــــرة بــــ جــــنــــبــــات ا

صفحاتها. 
والـيـوم عـندمـا بـلـغت حـبـيـبتي
يومـها الـ 6000 فـانـا احسـبـها
في عـز شـبـابـهـا بل ان ظاللـهـا
الـوارفـة بـدأت بـاالنـتـشـار اكـثـر
فـأكـثـر لـن اقـول في يـوم مـا ان


