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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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اغمضْ عينيك وامسكْ
يدي في اخليال 

اخليال بال ثمن!
امسكْ يدي لن يرانا والدي
وال حــتـى مــدعـيّ الــدين
الذين ال يعرفون الله ...
هــيـا أمــسـك بي بــصـدق

لن يحاسبنا الله 
  ا سنكون صادق طا

دعـــنــــا نــــرحل لــــعــــالم األحالم
الوردية كخدي

ــا دعــوت الــله الــذي طــا
حتى تصله

الله يعرفنا جيدا 
هيا...

لـــنــفـــتـــرض أنـك وجــدت
عمال 

يا إلهي ....
عـمال يـكـفي ألن يـكـون
لنـا منـزالً صغـيراً جداً
بـحـجم قــلـبي ســيـكـون
معك كبيراً جداً بحجم
الــــــعــــــشق الـــــــــــــذي

يسكنه ...

لـــنــــفـــتــــرض أن جــــمـــيع الــــعـــادات
والـتــقـالــيـد دفــنت دفــنت جـمــيـعــهـا

كاجلنود في معركة طاحنة
لنفترض أنك لي ....

يا جلمال القدر
تعال لنسافر أيضاً هناك

التذاكر بال ثمن 
دعـــنـــا نــــســـافـــر ألرض الــــعـــشـــاق

  البائس
لــنــخـــبــرهم بــأن يـــعــيــشــوا مـــثــلــنــا

باألحالم 
(فاألحالم حقيقة الفقراء )

ثم نعود إلى احلقيقة
نطـرق بـاب البـلـد بالـواقع لـيسـرقوك
مـني بــحـجـة الــقـرابــة لـلــدرجـة الـتي
اقـطع بــهـا يـدك مـن شـدة الـتــشـبث!
ألضعهـا فوق قـلبي في لـيلـة الزفاف
من رجل لـن يـــنـــبـض له قـــلــــبي إلى

اللحد 
وأكون أنا الثمن 
ألنك ال تملك ثمن!

سيكون عشقنا الثمن 
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تتعدى كل احلسبان 
عن اعذب وارق امراة 

تسكن عقلي 
روحي 
قلبي 

من قبل زمان الصبيان 
اخذها في كل مكان 
اكتبها في كل قصيدة

ارسمها فوق اجلدران 
عن وجه امراة من قمر 

من دفء 
من حلم اخضر

من اجمل احلى البلدان
تاخذني رجال من ورق 

كقوارب عشق هائمة 

احك لي 
عن ظل امراة 

ان  تعشقها حد اال
هل توجد امراة حقا 
تعشقها حد االدمان 

وساحكي عن ست زبيدة
عن سر امراة حتكمني 
رجان خلقت من حجر ا

من مسك ..
من حمق الوادي 

من عطر زهور الرمان 
عن ظل امراة من دنيا 
تتعرى ما فوق حروفي 
تترنح فوق االجفان

عن ظل زبيدة في قلبي 

ستوىٍ جمالي وفي هذا أستقبالِها 
اإلطـار يـقولُ الـنـاقـد ( تودوروف): أن
ؤلف بِوضع النص نُزهة يَقومُ فيها ا
ـعـنى من الـكـلـمــات لـيـأتي الـقُــراء بـا
قـــول تــودوروف يَــتَــبـــ أن وظــيــفــة
ـؤلف أبداع الـنص ووظـيـفة الـقار ا
أدراك الــــنص وتـــرجــــمــــة مـــعــــانـــيه

وتأويلُه.
 أمـبــرتـو إيــكـو يَــطـلقُ عــلى الـقـراءةِ
ــمــكن ;أي بــحث تــســمـــيــة الــعــالم ا
لِأمـكانـيات تـفسـيخ النص وحتـليله (
تـأويـله) بـعـد أسـتـيـعـابه ,وكـذلك فأن
إيكـو يُـعبـر عن النص األدبي بـكونهِ "
آلـة كَـسول تَـتطـلب من الـقـار القـيام
بعملٍ مُـشترك دؤوب لِملء الـبياضات
ـقـولـة أو األشــيـاء الـتي قـيـلت غـيـر ا
لـكـنـهـا ظـلت بـيـضـاء ". من هـنـا تأتي
ـشـاركـةِ إشـارة إيـكــو إلى الـقـار بــا
بـالـنـص من حـيث تـأويـله ,والـتـأويل
فهومهِ العام يعني تفسيرُ الكالم و
بيان مـعناه أي أعطاء مـعنى لقولٍ أو
عنى فيهِ نصٍ فيهِ غموض وال يبدو ا

واضحًا.
 وقـد تَـتَـعـدد تـأويالت الـنـص بِـتـعدُد
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ا ال شك فـيه أن الـقراءة هي مـحرك
ـسـيرة الـفـكر واحـدى اسـرار اإلبداع 
الـعـقل الـبـشـري  وحسـبـنـا الـقول ان
الـله عز وجل اسـتـفتح كـتـابه العـظيم
بكـلمـة (إقرأ) هـذه الكـلمـة ذات الداللة
الــعـلـمـيـة والــصـيـغـة الـتــفـاعـلـيـة مع
ـعــارف الــبـشــريـة  وهي الــعـلــوم وا
تـزيل اجلــمـود الــفـكــري وتـفــتح بـاب
اإلبــداع عــلـى مــصــراعـــيه  وهي في
ـيـتـة لـوحش الـوقت نـفـسه ضــربـة 
ركبة (أمية االمية البسيطة ولألمية ا
األفـكار) كـمـا ب ذلك األسـتـاذ جودت
في كــتــابه إقــرأ وربك األكــرم  فــإلــله
سـبحـانه وتعـالى مـنذ بـواكيـر دعوته
الــعــظــيـــمــة امــرنــا من خالل رســوله
اخلــــا بـــالـــقـــراءة ودحض األمـــيـــة
واالرتـقـاء بـالـعـقـل اإلنـسـاني بـالـعـلم
الذي عـلمه بـالقـلم بصفـته أداة للـفكر
واإلبداع فعـلمه الله سبـحانه وتعالى
مـااليـعلـم ثم أعـاد الـله الـكـلـمـة ذاتـها
بـعـد ان قـرنـهـا بــكـرم الـرب سـبـحـانه

وتعالى فقال : 
(( إقرأ وربك األكرم ))

فـربط فـعل الـقـراءة بـكـرم الـرب وكأنه
عز وجل يـقول القـارئون مـكرم وأن
اإلسالم كفكـر ودين نزل في بيـئة غير
علميـة وبيئة صحـراوية فسبق عقول

الـعـرب بـاحلض عـلى الـعـلم والـقراءة
وهـــذا شيء عـــجــــيب فـــهــــو لم يـــكن
ــرحــلــة الــراهــنــة في ذلك يــخــاطـب ا
الوقت فقط  وانه رفع من شـان العلم
والـعــلـمــاء وهـوال يــأتي إال بـالــقـراءة
ــسـتــفـيــدة واإلطالع الــعـلــمي وهـو ا
الـســلـطـان الــذي اخـبـرنــا به الـله إذا
اردنـا الــنـفــاذ من أقـطــار الـســمـاوات

واألرض  فقال عز وجل:
(( يَــــا مَــــعْــــشَــــرَ الْـــــجِن وَالْــــإِنسِ إِنِ
اسْــتَــطَـــعْــتُمْ أَن تَـــنــفُـــذُوا مِنْ أَقْــطَــارِ
الـــسَّــمَــاوَاتِ وَالْــأَرْضِ فَـــانــفُــذُوا ـ لَــا

تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ))
[ سورة الرحمن اية 33] 
وقـد قـال الرسـول األكـرم في حتـصيل
طرق العلم ( اطـلب العلم ولو كان في

الص ).
وقال أيضا عليه الصالة والسالم:
هد إلى اللحد)  (اطلب العلم من ا

وكثيرا ما يقـرن الله سبحانه وتعالي
ـان والــعـمـل الـصــالح لـكــنه قـرن اال
ان بالعلم حيث قال عز رة اال هذه ا

وجل: 
((يرفع الله الـذين آمنوا مـنكم والذين

أوتوا العلم درجات )).
والعلوم باجتماعـها التي تفيد البشر
شـرعـيـة وال يـقـتـصـر عـلى عـلم الـفـقه

ال طوف بظل اخللجان
امراة من حرف عربي 

ط عربي 
عطر عربي 

احلى من بنت السلطان
فرس عربي 
سيف عربي 

وفم عربي 
يتمرى في ظل طريقي 
ويزامن كل االحلان

وساحكي عن قلب امراة 
احلى امراة 
اغلى امراة 

واحن وازكى من خلقت 
من اصل خدود الرمان 

عــشــر قـــرنــا إال وهــو سالح الــقــراءة
الـذي يـفـتك بجـراثـيم الـعـقل ويوضح
الـرؤى الــعـقــلـيـة الــشـاحــبـة  والـذي
يجعلنا اسيـادا ألنفسنا قبل أن نكون
عــبــيــدا تــتــقـــاذفــنــا قــوى الــعــالم !!!
ودعونا ندخل البيت العامر واجلميل
ـتداولـة في أيديـنا من خالل بـوابته ا
وقت نــــشــــاء وســــاعـــة نــــشــــاء وهي
التكلفنا شيئا سوى الهمة والتصميم
 ولنـضرب خـيامـنا قـرب واحة الـفكر
حـتى يـتـسنى لـنـا النـهـوض بواقـعـنا

وغـيـرهـا من الـعــلـوم االسالمـيـة وقـد
قــال عـلـيه الـصالة والـسالم مـشـجـعـا
عرفة الناس على القراءة وحتصيل ا
(من أراد الـدنـيــا فـعـلـيه بــالـعـلم ومن
أراد اآلخــرة فـعـلـيـه بـالـعـلم ومن أراد
كـلــيـهــمـا فـعــلـيه بـالــعـلم ) وروي عن
عـبـاس مـحـمـود الـعـقـاد الـذي الف ما
يـربـو على 60 كـتـابـا أنه قـال : حـياة

واحدة ال تكفيني للقراءة ..
فعـلينا أن نـعمل بالـنص القرآني وأن
نقرأ ونقرأ حـتى نصل مرحلة اإلبداع

وأعتقـد السبب الذي أسـمونا شعوب
الـعـالم الــثـالث هـو أنــنـا ال نـقـرأ وان
تـحضر لم يسـبقنا إال بشيء العالم ا
واحد إال وهـو القراءة مـحصلـة العلم
الــــتي هـي أســـاس رقـي احلــــضـــارت
وتـقـدم الشـعـوب وهـذه االمور ....هي
راحل و التي جـعلـتهم بـيسبـقونـنا 
أشـــواط مـن الـــتـــقـــدم والـــرقي حـــتى
أطـلـقــوا عـلـيـنـا الــدول الـنـامـيـة اي (
ـة) عن أعـظم سالح فتـاك زودنا الـنا
به الـلـه سـبحـانـه وتعـالـى قبـل أربـعة

األلـيم واللـحاق بـركب الـتقـدم والرقي
احلـــضـــاري ..وهــنـــاك مـــثل صـــيــني

يقول:
ــدة ســنــة إذا أردت إجنــاز مــشـــروع 

ازرع اآلرز
ــدة عـشـر وإذا أردت إجنــاز مـشـروع 
ســـــنـــــوات ازرع األشــــــجـــــار (جـــــني

الفواكه)
وإذا أردت بناء بلد ازرع العــــقل ...
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هـل الــــنـص األدبي أمـــــتـالك أُحــــادي
لـــلــمــؤلف الــذي مَـــنــحَهُ الــوجــود ,أم

للقار دور في النص?
ـكـن أن يـكــون لهُ  الــنص األدبـي ال 
مـــعــنـى وال يُــخـــلع عــنـهُ الــوجــود إال
بــواسـطــة قُـراء ,فــالـقــراءة هي شـرط
أســـاسي مُـــســـبق لِـــكل تـــأويلٍ أدبي,
كن والقـار يلعبُ دورًا مـهمًا فيـما 
أن نُـــســــمـــيه " تَــــحـــقُـق الـــنص " أي

قراءته.
 هـنــاك فـكــرة تــذهب إلى الـقــول بـأن
األعــمـــال األدبــيـــة كــمـــا في حــكـــايــةِ
سـندريال وبـياض الـثلج ال تَـدبُ فيـها
احلــيـاة إال بِـقُــبـلـةِ قـار ,لـعلَ بـعض
ؤلف ال يُحَبذون هذه الفكرة ولكن, ا
آخــرين من مـنــظـري نــظـريــة الـتــلـقي

يقبلون بوجهة النظر هذه.
فقد قام فولفغانغ إيزر  _أحد منظري
َ نــظـريـة الــتـلـقي _بِـعــمل تـمـيـيـزٍ بـ
: األول فــــــــــــــنـي قُـــــــــــــــطــــــــــــــبـــــــــــــــ
:((Artisticcيُـشـيـر إلى الـنص الذي
واآلخــــــــــر ــــــــــؤلـف , يُـــــــــــبـــــــــــدعـهُ ا
إسـتـطـيقي( :(Aestheticيُـشـير إلى
الــتَـــحـــقق اجلــمـــالي الـــذي يُــنـــجــزهُ

الـقار ;ويَـنـتجُ عن ذلك االسـتـقـطاب
أن الـــعــــمـل األدبي ال يــــتــــطــــابق مع
ــا الــنص ,أو مـع حتــقـق الــنـص وإ
يـــقـع في مــــنـــتـــصـف الـــطــــريق بـــ
الـقـطـبـ ,وكـمــا أســلـفــنــا أن الـنص
األدبي ال تَـدبُ فـيهِ احلـيـاة إال عـنـدمـا
فالـنصوص يكون مـوضوعًا لإلدراك ,
األدبــيــة هي حــقـيــقــة إفـتــراضــيـة أو
كامنة ال تـتحقق حتققًـا فعليًا إال متى
ما قام قار أو جمهور مُتلقي بقراءةِ

أو سماع ذلك النص.
 إذن نـظريـة التلـقي بـينت أن لـلقار
إسـهـام مـكـافئ في األهـمـيـةِ _إن جاز
التعبير _حيث تقع عليهِ مهمة إدراك
النصوص األدبية وحتـليلُها وترجمة

ؤلف. أفكار ا
ـؤلف والـقـار  من هـذا يـتـضح إن ا

بينهما قـاسم مشترك أال وهو النص;
عالقة أشـبه بِـباثٍ ومـتلقي ,ومن هنا
ســــوف تَـــنــــشـــأ عـالقـــة بــــ الـــنص
والـقــار حـيث أن الـنص هـو رسـالـةُ
ُـسـتـقـبِل لـتلك ـؤلف) إلى ا ُـرسِل (ا ا
ُــرسِل ) ,يُـــدَونُ ا الــرســـالــة (الـــقــار
سـتـوىٍ فنيٍ وعـلى الـقار رسـالتـه 

وجــهــات نــظــر ُقــراءهِ وبـهــذا فــأنه ال
يـوجـد تـأويـل مُـطـلق لــلـنصِ الـواحـد
ـفـتـوح, هـنـا يُـدعـى الـنص بـالــنص ا
بينما هنـاك نصوص ال تقبل أكثر من
تــأويل فـمــعـنــاهـا واضـح يُـشــيـر إلى
هـدفٍ مُــعـ ال غــيــر تُـدعى مــثل هـذه
ـغـلـقـة كـما النـصـوص بـالـنـصوص ا
صــنـــفــهــا أمـــبــرتـــو إيــكــو ,وفي كِال
ـؤول بـاإلشـتراكِ مع الـنـصـ يَـقـوم ا

ؤلف على أرضيةِ اللغة. ا
 وكل الـتأويالت الـنصـية قـد ال تصل
إلى مــا يـرمـي ألـيه الــكــاتب بــصـورةٍ
مُطـلقة فـالتـأويل بالنـهايةِ ;هو حِوار
َ الـقـار والـنص وتـأرجح جـدلي بـ
مـتـواصل بـ قـصد الـقـار ومـقـصد
الـنص أن كُــلٍـا من الــكـاتـبِ والـقـار
لهـما إستـراجتيـتان نَصـيتان يَـتَحققُ
من خاللِـــهـــمــا مـــا يـــســمـــيه إيـــكــو "
بــالــتــشــارك الــنــصي".  إذن نــظــريــة
التلقي عند إيزر و تأويلُ القراءةِ عند
إيـكـو عَـبَـدتـا الـطـريق نـحـو احلـضور
الــكـبــيـر لــلـقــار وبَـيَــنـتـا أن الــكُـتب
وجِدتا لِتُقرأ ال لِتوضع على الرفوف.
“wKŽ VM¹≠  البصرة

ـــزاد وحــرصت عـــلى ان اكـــون االولى انــا  افــتـــتح ا
سوف اهـدي وطني بـالكـلمـات تزيـده عزآ بالـقلـم حبره
فراتي قـال زمـيـلي الـصـحفي وانـا بـجـهـودي وصدقي
وهل يـحلـو الـغـزل بدون ـزاد  سنـطـرق مـعك مـطرقـة ا
ذكر ام البساتـ دجلتي غفوت عـذوبة احساسي على
ـكـان اهات الـسـيـاب انا ضفـاف مـدلـلتـي واشتـاحت ا
نسـجت عـذاب الفـراق مع حـنـيني وتـمـزق قلـبي شـوقآ
الى وطني  انا رجل الدين ولي وزني اتـبع ماامر الله
وال اخالـفه وعـقـيـدتي تـامـرني ان يـكـون الله ثـم الوطن
وصوت جـياش يـقاطع سخـلص له هذه احـد صفـاتي 
النقـاش جعلت مـسلة وقـوان تاج رأسي ونـطلقت من
لم يـنس الـتـاريخ هـنـا تـشـريـعـاتي انــا حـمـورابي أوال 
منجـزاتي وال حضـارة تتحـدى االيام انـا نبوخـذ نصر
وبـ االصـوات الــرصـيـنــة تـقـشــعـر لـهــا االبـدان جـاء
زاد بالثـياب مرقعة ووجه صوت ناعم حزين سـدخل ا
مــتـــسخ وجـــسم صــغـــيــر انـــا ســاضـع طــفـــولــتي مع
زاد مقـبل وطني انا ضحكـاتي مع مالبس العيـد في ا
ـرأة نـازح ابن اخلـيـام انـا الـيـتــيم انـا الـفـقـيـر وبـكت ا
زاد بالدموع منهمرة ووجود مهمش بالعباء سادخل ا
المح تسـتـرني سـاقص ضـفـيرتي بـيـدي اجملـروحـة با
شــاحــبـــة انــا احق بــالـــوطــني واذا بـــالــرجــال اخــذوا
يتصـارعون بـينـهم احد يسـكت االخر بـشتـائم شوهوا
زاد مسـامع احلـضور واخـذوا يـصـرخون سـيـرسى ا
لي فلي كالب تصـارع األسود اصمت انـا سوف أخذ
ـلك منـجم الذهب واخذوا زاد اعطي بـعض االموال  ا
يفترسوا بعضهم االخر بـكل بشاعة انفتح باب القاعة
ـكـان وخجل ـسك مألت ا كـان ورائـحـة ا وعم هـدوء ا
قلمي مع كـلمـات اجلواهري مع ابـيات الـسياب ويـنظر
ـرأة وابــتـسـم الـطــفل وخـرست رجل الـديـن وتـنــحت ا
االصوات الـقـبـيحـة وتـراجـفت االجسـاد وبـدات تـغادر
زاد وهو يحمل غربان الفساد بحضرة وجوده دخل ا
امه وخـا رنـ بـالــيـده الـيـمـنى مـع احالمه وطـفـولـته
وحـرمـانه مع ذكــريـاته ووضع دمه وكــفـنه لـيــثـقل كـفـة
الوطن" انا فـديتك حـ خذلك الـعالم" وتـعالت اصوات

ضمتئرنا لقد فاز ورب الكعبة ..
ورحم الــله مـن قــرأ ســورة الـــفــاحتــة عـــلى روح عــلي
عبـيس وعلى جـميع أرواح شـهـدائنـا األبرار هـنيـئاً لك

اجلنة ..
بـاركة تـصطف عـلى سواتر كيف ال ننـتصـر وروحك ا

نايا والتضحية . ا
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جبل حمرين ليس كما علمتنا اجلغرافية والتضاريس 
جـبل مـرصـوف بـالـعـظــام واجلـثث واجلـمـاجم اسـمـيـته

حمل حمل احلياة وحمل النجاة.
وت كان طـريق الـنـازح من زحـمـة احلـياة هـو جـبل ا
رار جبل ابـتلع الكثـير من الصغـار الذين تركوا جبل ا
احـضــان امـهــاتـهـم لـيــرقـدوا بــ احـضــان الـصــخـور
الباردة التي كانت نقطة الفـراق ب االم وطفلها عطشآ

آ. وتعبآ وا
كانوا جـائعـ كبار وصـغار ارادوا الـهروب من اجلوع
واخلـوف أرواحــهم مــتــلــهـفــة تــنــشـد احلــريــة وتــرجـوا
ـوت امـا ان اخلالص  فـقـرروا ان يـذهـبــوا الى جـبل ا
يـحـالـفــهم احلظ ويـغـادرونه وامــا ان تـبـتـلـعــهم ظـلـمـات
اجلبل الذي كان اشبه بـالقبر الشـاهق له بداية وليست
ــا انس فـي قــوافل ــوحـش ر له نـــهــايـــة ذلك اجلــبـل ا
الــعـابــرين مــنه الــســالــكــ طـريــقــة الــعــابــرين االوديـة

نحدرات فأبقاهم جاثم فوقه. وا
ذات مرة روى لي احـد االصدقاء قـصة عـبوره من ذلك

اجلبل
قال لي: كـنت قد هـربت مع عـائلـتي مشـيآ عـلى االقدام

من الصباح الباكر قاطع االودية الشاسعة. 
كنـا كلـما نـرى قمـة اجلبـل ونذهب الـيهـا تظـهر لـنا قـمة
اعـلـى مـنــهــا  حــتى انــخـارت قــوانــا من شــدة الــتـعب
اء القليل وبدء الليل ونفذت مئونتنا ولم يبقى منها اال ا
وت ثم افـترقت يسـدل ستـاره معلـنآ حـياة عـلى حافـة ا
ـاء لـعلي اصل الى مع عائـلـتي السـبـقهم واجـلب لـهم ا

بر االمان.
وما ان مـشيت عـنـهم وافتـرقت وتهت عـنـهم فاصـبحت
ال اعرف مـا افعل هل اعـود الى عـائلـتي التي اضـعتـها

ام اذهب صعودا ونزوال في تلك االودية ?.
ا  و في عتـمـة ذلك الـلـيل كـان للـجـبل صـوت مـخـيف 
انـتـصـف الـلـيل وخــرجت مـواكـب االرواح من اوكـارهـا

سمعت وقع اقدام.
صـوت اطــفــال تــبـكـي اشـعــلت االضــائــة ورئـيـت جـثث
اطفال جـثث نسـاء ورجال عـلى طول الـطريق االصوات

هنا وهناك.
انا اسـمع بأذن الـوهم انـاس ترتـعش اصواتـهم وتضج
آ امـام عاصفـة احلياة فـتظنـهم احياء وهم اموات بها ا
فـقط اصـواتـهـم حـيـة  تـركــوا ارواحـهم حتـرس اجلـبل

تركوا ارواحهم حترس الصخور.
كـانت لـيلـة ال تـنـسى وبـعـدهـا طـلع الـفـجـر  واذا بـنـهر

دجلة اخلير وكأني احييه من سفح جبل حمرين .
حمرين جبل صراخ

جبل بكاء
جبل فراق 

جبل دموع وموت

قلب 
روح 
وجد

عشق 
امراة خلقت من روحي 
نغم من اعذب احلان

امراة تسكن في ذاتي 
بدء حياتي 

من قبل حدوث الطوفان 
اعشقها قدرا يحكمني 

جدا جدا 
وسارقبها 

لتذوب بحضني اعواما 
وتذوب بدفء االحضان
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كــانت جتـاريــة او انـتــخـابــيـة تــسـر الــنـاظـر
هــذا يـدل عـلى وطـنــيـة وحـرص الـشـعب لـهـا
ــســـؤول في دفــة ــواطن الـى ا ابـــتــداء مـن ا
احلـكم لـلـدولــة.هـؤالء يـحـرصـون جل وقـتـهم
علـى جمـاليـة مـدنهم وبـلدهم حـتى يـصنـعوا

صورة ناصعة جميلة للزائر االجنبي ....
اما نـحن الـيوم في الـعـراق ولالسف الشـديد
ــلــصــقــات اجلــداريـة نــشـاهــد عــشــوائــيــة ا
والوحات االعالنـات وخاصة مـنها الـدعايات
ا يسيئ االنتخـابية احمللـية منـها والعامـة 
ـواطن ...نالحظ  تـشويه ويضـايق الـذوق وا
لالبنية العامة واجلسور والدوائر احلكومية
دن وهـذا سـببه واالماكـن العـامة وبـوابـات ا
ـعــنــيـة بــهـذا الـى سـوء تــخـطــيط الــدوائــر ا
ـوضوع البالغ الشأن وعـدم متابـعتهـا لهذا ا
ـا يـعـطي صـورة مـشـوشـة وغـيـر االهـمـيـة 
مركزية لسمـعة الوطن . لذلك اطالب اجلهات
سؤولة وفي مقدمتهم مفوضية االنتخابات ا
ان تــاخـذ عــ االعــتـبــار مــحـدوديــة االمـاكن
لـعـرض الـدعــايـة االنـتـخـابـيـة من شـانـهـا ان
نـحــافظ عــلى جــمــالـيــة شــوارعــنـا ومــدنــنـا
ومجسراتنا واماكنـنا العامة وضرب بيد من
حديد كل من يتطاول بتـشويه جمالية الذوق
العـام لـلمـدن وفـرض غرامـات مالـيـة باهـضة
عــلى كل من يــتــجــاوز عـلى االمــاكن الــعــامـة
حـتى تــتـضـافـر جـهــود اجلـمـيع لـصـنع ذوق
وجـمـال مـدننـا ويـكـون وطـنـنـا جـميال
مــزهــوا يــسـوده الــقــانــون واحــتـرام
االماكن العامة واخلاصة الجل عراقا
نعـيش حتت خيمـته مزهـوا بالـنصر

والسالم...
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ـدن الراقـيـة من ذوق وثـقـافة مـجـتـمعـاتـها ا
وهـذا يـنم من وعي ابـنائـهـا ..الـبـعض سـافر
الى بـلـدان عربـيـة واجـنبـيـة وشـاهد وانـبـهر
س مـــا الحــظـه من دور فــاعـل ورئــيس من و
ــســؤولـيــة البــنــاء تـلك الــدول من تــطــبـيق ا
الـقـانــون بـحـذافـيــره وعـلى حـد سـواء حلس
ذوقي لــــنــــظــــافــــة تــــلك الــــشــــوارع واالزقـــة
والـــعــمــارات الــشــاهــقــة من ابــراج جتــاريــة
تـعـكس عن حـضـارة ووعي ومـسـؤولـيـة هذه

البلدان ...
لفت للنظر ان هناك ساحات او اماكن ومن ا
خاصة لـلملصـقات اجلداريـة االعالنية سواء


