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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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رغم الكرامة والشجاعة والقيم.ورغم ان تاريخكم عالٍ في القمم..

اال ان في كل شيء جانب مظلم.فتفريق القلوب امرُ مؤلم..
فقد اتخذ عاداتكم نهج احلياة ووضعتم التقاليد طريقاً يوصل للمات...

اال تعلمون ان بعضها اشياء قبيحة.فقط لعقول زعمائكم مريحة..
فكانت كالريح ترمي باألحبة 
 التراعي عشقاً وال صحبة..

ففرقتم قلوب ً لعُسرِ احلالِ مرتاحة.فأتيتم بسيوف الظلم للوجدان جراحة..
فأخذ جموع احملب للمشانق واعدد إلبادة القلوب احملارق.

فكم من صرخةٍ في الليلِ لم تُسمَع.وكم من روحٍ بروحها لم تُجمَع..
وكم عانى االبناء من حكمكم .ثم تقولون ما وصلنا اليه بجهدكم..

تكسرة.التي في كل حيٍ مبعثرة.. إذاً ما هذه األفئدة ا

حينها سأنسى كم تاوه ببعدك قلبي 
وماذا لو حتولت الضجة التي حولنا

!! لبحر هاد
لرتلت ب يديك اجمل موسيقى

الغزل 
ولغارة منا حتى النوارس

الهديتك عقد من حبات انفاسي
ولصنعت لك تمثال من ابتساماتي
وركلنا معآ كل الساعات التي لم

جتمعنا 
×××××
أحمل بقلبي كراهية
لذلك النوم اللع

الذي يختطفك مني ساعات 
اعدها دهرآ طويال

اشعر. بأنني في ساحة حرب
والسيف خان بي

الغادر غمده وال قاتل بضمير
تغفو عينيك وشوقي لك كأسير

هتك مشاعره احلن
اغار من همسك لوسادتك واحتضانه

لك السرير 
اغار من مالمستها لوجهك اجلميل

لسماعها صوتك الرخيم
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ـالـي ... امــا سـوق االوراق لــلــواقـع ا
ـــالـــيــة فـــسق الـــعـــراق وفي الــدول ا
االخرى فأن سوق (( ميكي )) او بقية
ـــالـــيـــة فـــهي ـــيـــة ا االســـواق الـــعـــا
مؤسسات قـائمة بذاتهـا وانها الوجة
ـــتـــانـــة ورصــــانـــة تـــلك حلــــقـــيـــقـي 
ـؤسـسات عن طـريق قـيمـة اسـهمـها ا
تداولة في السوق وان للسوق فهو ا
ؤشر احلقيقي لصحة االقتصاد في ا

البلد الذي يكون فيه ... 
وال يــخــفـى عــلــيـــنــا وعـــلى الــشــارع
الي أبان ازمة االوراق االقتصادي وا
ــالـيــة الـتي اجــتـاحت امــريـكــا عـام ا
 2008واالنــهــيــارات الــتي عــصــفت
ــؤســـســات كـــبــيـــره اســتـــدعى من
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رؤيـــة بـــســـيـــطــــة من مـــواطن عـــاش
مــعـانــاته في وطـن حـولــته االنــظــمـة
الــســابـــقــة الى ســجن كــبــيــر  حــتى

انفاسنا كانت محسوبة .
بعد  50عاما من الدكتاتورية وتكميم
االفـواه ومـسـلسالت الـرعب الـيـومـية
لم نــــكن مــــهــــيـــأيـن خلـــوض غــــمـــار
قـراطية واجوائهـا والال مركزية الد
. كـــنـــا نــقـــول مـــجــلـس الــتـــصـــفــيق
الـــوطـــني??تـــعــريـــفـــا وفـــجـــأة وجــد
االعــضـــاء انــهم يـــصــوغــون قــرارات

لبناء الوطن 
وهم لـيـسـوا اكـثر من مـنـتـخـب وفق
الــنــظــام الــعـــشــائــري وامــا الــكــوتــا
ـعـنى الـنــسـائـيـة فــهي اضـحـوكــة بـا
الـصحـيح واكـاد اجزم ان بـعـضهن ال
تــعــرف كــتــابـة جــمــلــة واحــدة بـدون

اخطاء امالئية.
عليه كان يجب وضع دستور مؤقت 
بنـظام حكم مـركزي( يتم فـيه انتخاب
رئيس دولـة وهـو يكـلف رئيس وزراء
الـذي يعـ الـوزراء حسب الـكـفاءة ال
االنـتـمــاء الـعـرقي او الــطـائـفي) وفي
هـذا الـدسـتـور تـقـر مـادة انه بـعد 10

سنوات يتم وضع دستور دائم للبالد
يـتم االستـفتـاء حـوله شعـبيـا واجراء
انـتــخـابـات عـامــة بـعـد وضــعه بـعـام

واحد
كــنــا خـــرجــنـــا من كل هــذا الـــفــســاد
والـتشـرذم واجواء الـطـائفـية .وخالل
الـــعــشـــر ســنــوات يـــتم الـــتــحـــشــيــد
ــــــعـــــنى االعالمـي لـــــلــــــتـــــعــــــريف 
قـراطية وانـها ليست بـطانية او الد
عباءة نسائـية من التاجر الفالني وال

والئم وعصائر.
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ـهـم انـا اعـني ان وضع الـبـلـد لـيس ا
مــهـــيــئــا لــهــذه االجــواء وكــان يــجب
تـــــكـــــريس االعـالم لــــشـــــرح مــــعـــــنى
ـــقــراطــيــة وبــعــدهــا يــتم وضع الــد
دستور واجراء انتخابات تشريعية 
مـا فائـدة انتـخـابات في الـبلـد ان كان
ــــــــنـــــــاصـب والـــــــوزارات تـــــــوزيـع ا
مــحـــاصــصـــة?تالحظ االن كل الـــكــتل
مشاركة في احلـكومة لكن كلـها تنتقد
عمل احلـكومة والكـل يسعى لـتسقيط

الكل .
شـكلة ان من امـسكـوا زمام احلكم وا

االهلية ال دخل للعشائرية وللمصالح
بها 

2-االبــتــعــاد عن احملــابــاة من يــفــوز
يـشــكل احلـكــومـة .واخلــاسـر يــتـقـبل

اخلسارة 
3-الــكـتل الـتي ال حتــقق فـوزا تـشـكل
ـانية ـعارضـة تؤلف حـكومـة ظل بر ا

انـــصـــاف امــيـــ خـــرج من الـــعــراق
اليحـمل االبتدائـية واستـخرج شهادة
جــامـعــيــة من سـوق مــريــدي وصـدّق

بها.
ال احتـدث عن مـؤامـرة مـا يحـصل في
ـقــراطـيـة لــيـست في الـعــراق كـان د
مــوعـدهــا ..ولـدت قــبل اوانــهـا فــكـان

الـولـيد مـشـوها .ولـكـننـا اهـله ويجب
ان نـتـقــبـله كـمـا هــو ونـحـاول اجـراء
الــعــمــلــيــات الــتـى تــقــلل من نــســبــة

التشوه
كن ان نعود لنقطة البداية  ال 

ماحلل اذن 
1- اجــراء انــتـــخــابــات نــزيــهــة وفق

ــراقـــبـــة عــمل احلـــكـــومــة  رئـــاســة
ـان وفق اسـتـحـقـاق نـيـابـيـالـكل الـبـر
هدفه العـراق ومن يثبت علـيه الفساد
تتم محاكمته وان كان ابن الرسول .
لـست مـتـخـصــصـة وال مـؤهـلـة لـكـني
ا يحصل مطحونة متأثرة سلبيا 
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أنـشـئت الـدولة الـعـراقـيـة عام 1921
ـــلــــكي والـــنـــظـــام وكــــان الـــنـــظـــام ا
اجلـمهـوري الـذي حل عام  1958 لم
صرفي الي و ا يتطـرق الى النظـام ا
هـمة ـؤسسـة ا و االلـتفـات الى هذه ا
الـتي لــهـا االثـر الــكـبـيــر في حـركـة و
انعـاش االقـتصـاد العـراقي عن طريق
ـؤسـسـات الـصـنـاعـيـة جـعل نـشـاط ا
والــتـــجــاريــة والــزراعــيــة حــيث يــتم
ـالـيـة في ــوجـبـهـا تـدوال االوراق ا
هذا السوق الن بيع االسهم للمنشأت
الـصــنـاعـيــة او الـزراعـيــة يـبـ مـدى
ـــؤســـســـات في حـــقل نـــشـــاط تـــلك ا

االقتصاد كل حسب صالحياته 
ــالــيـة ومــنـذ انــشــاء سـوق االوراق ا

ؤسسات التي بدأت تنكشف حقيقة ا
ؤسسة يتم تداول اسهمـها في هذه ا
عنى اخر ؤسـسة و الن نشاط تلك ا
ان اي منشأ يتم في هذا السوق طرح
ــالــيــة والــتي يــتــعــكس اســهــمــهــا ا
ــــواطن والــــتــــاجــــر والــــصـــنــــاعي ا
نشأ على قيمة صرفي قيمة تـلك ا وا
اسـهــمـهــا صـعـودا" او نــزوال" وبـذلك
فتوحة حيث ال تكون السوق العـ ا
ـالي او احملـاسـبي يـكـون لــلـتـقـريــر ا
قـيمـة ... لـذلك انا نـعـلم ان كثـيرا" من
ـنــشـأت والـشــركـات تــسـعى الى ان ا
ــراقب احلــســابي عــنـد تــؤثــر عــلى ا
اصـدار ميـزانـيتـها اخلـتـاميـة وبانـها
جـيـدة ورابحـة وهـذا قـد يـكون خالف

احلـكـومـة االمـيــركـيـة الى ان تـتـدخل
بــشــكل كــبــيــر لــدعم ومــعــاجلــة تــلك
االخـفاقـات الـناجتـة عن ازمة االوراق

الية انذاك ..  ا
فاالزمة احلقيقة الـتي عاشتها امريكا
ـؤسسـات حيث هو الـفسـاد في تلك ا
اليـة الكـبيرة الـتي منحت القـروض ا
لــلــمـــواطــنــيــ لم تــكن عــلى اســاس
ضـــمــانــات حــقـــيــقــيــة  –ضــمــانــات
مـــضــخـــمــة وعـــنــد حـــلــول تـــســديــد
الـقـروض اكتـشف ان تـلك الضـمـانات
ال تــفي بـاصـل الـقـرض او الــفـائـدة ..
موضوعنا هو ( سوق بغداد لالوراق
ـؤسسـة الفـتيـة التي ـاليـة ) فهـذه ا ا
لـهــا رجـال يــعـمــلـون خــلف الـظل من

ن التـخلـف الكـبيـر ان نـقوم بـحصـر الـسلـبيه انه 
ا وااليـجايـبه على فـئه جنس او مـذهب محـدد وا
تـصـنف عـلى اساس كـونـنا بـشـرا ال غيـر كل مـنا
خـلق بـفطـره معـينه يـسيـر علـيهـا طوال حـياته ولم
يجـعل الله اجلـيد في الـرجال والـسوء في الـنساء
وال الــشــر في الــشـيــعي واخلــيــر في االجــنـبي ال
ـا تـلك الـرحـمه في غــربي والـقـسـوه فـي عـربي ا
مجرد صـفات وتكبـر في كل شخص تبعـا لفطرته
اوال ثم لـــظـــروف اجملـــتــمـع احملــيـــطه بـه ويــعـــاني
اسالمـنـا كـثـيـرا وقـد يـنـظـر الـيه الـبـعض بـصـوره
ـاذا يــتم اخلـلط بـ مـشــوهه بـســبب هـذا الـلــغط 
ــبـاد الـدين االسالمـي واالخالق واالنـســانـيه وا

والقيم 
في كل بـلد ومـكان ودوله هـناك انـواع مختـلفه من
الــبــشــر كل مــنــهم شــخــصــيـه كل مــنــهم اخالقه
ــذهب بــصــله ومــبــادئه الــتي ال تــمت لـــلــدين او ا
عـندما تـولد االنـسان تولـد معه الـصفات احلـميده
والصـفات الـسيـئه فاذا كان في داخـله شر يـظهر
عـنه عن ذلك ال دين وال ضمـير واذا كان في لن 
نفـسه من احلب سيـنمو ويـنتـشر وان كان يـهوديا
كـافـرا او فـلـمـاذا يـتم احلـكم علـى دين كامـل على
مجـتمع كـامل بسـبب تصـرفات بـعض االشخاص
فـتـرض ان نحـكم عـلى بـلـده كامـله انـها هل مـن ا
بخـيـله ال لـشي فـقط الن شـخص منـهـا طـلـبت منه
ــا وجــد اسالمــنــا بــعض الــطــعــام ولم يــعــطك ا
ـترزقه الفاسدين ليجـملنا ولم يأت لـيشوه بعض ا
صـورته كل ما يـجب عليـنا فـعله ان نـعتـرف بكون
كن دواخلـنا هي الـتي تسيـرنا شئـنا ام ابيـنا ال 
نع شـيئا بداخـلنا يـيد الظـهور ان يتم احلكم ان 
عــلــيــنــا مـن قــبل الــعــالم عــلى انــنــا بــشــر ولــيس
كمـسلـم الن االسالم هو دين وان اردنـا تطـبيقه
اخــطـأنـا بـحــقه كـثـيــرا ولم نـسـر عــلى كل مـبـادئه
سـلم هو بشـر يخـطئ ويصلح من نـفسه يتـعثر وا
ويـنـهض يعـلو ويـسـقط هذا حـال البـشـريه جمـعاء
ـسـلم ان يـكون مالكـا ال يـعرف عـدم مـطالـبه من ا
لـلمـعـصيه طـريق ارحمـوا ديـننـا اتى به محـمد من

مسؤوليه الفواحش التي يرتكبها معتنقيه.
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اجل ان تــــكـــون الــــوجه احلــــقــــيـــقي
لـلـســوق الـعـراقـيــة واالقـتـصـاد وهي
تـــبــذل قـــصـــارى جــهـــدهــا لـــتـــعــالج
االخـفـاقـات في سـيـر عـمـلـهـا بـحـكـمة
ـــســؤولـــيـــ رغم ودرايـــة من قـــبـل ا
الـعــواصف الـتي حتــيط بـاالقــتـصـاد
ـــالـــيــة ـــؤســـســـات ا الـــعـــراقي وبـــا
صـرفية ... لـكن هذا السـوق صمد وا
واثـبت القـدرة عـلى الثـبـات والنـجاح
وتفعـيل اليات التـداول بالسندات من
خالل نــشــاطــهـــا ولــضــمــان تــنــفــيــذ
اجـــراءات الـــتـــســـويـــة الـــســـهـــمـــيــة
اليـة حيث يسعى السوق قاصة ا وا
الـى اســتــثـــمــار وعــمل الـــقــدرة عــلى
تــــاسس صــــنـــاديـق اســـتــــثـــمــــاريـــة

وشـهــادات ايـداع دولــيـة ضـمـن الـيـة
ـتــبع العــمـال حــوكـمــة الــشـركــات وا
الـــســــوق يـــرى ان تـــشـــجع وتـــرويج
السندات احلكومية وتداولها من قبل
سـتثـمرين هـدفا" جوهـريا" لـلتداول ا
الـسـندي ونـشر ثـقـافة الـسـوق والتي
ـصــارف تــقــتـني الــســنـدات التــزال ا
احلكـومية وال تلـجأ الى تداولـها فقي

الية .  سوق االوراق ا
 فالف حتية للـجنود اجملهول الذين
وذجا" حي خلـقوا من هـذه السـوق 
يــفـــتــخــر به الـــعــراق االســتـــثــمــاري

االقتصادي .
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ـوت أكـثــر تـفـاهـمـا من أي شيء آخـر  نـحن أنـا و ا
االثــنـان مـتـفـقــان عـلى أن نـراوغ بـعــضـنـا الـبـعض 
أغلبه أنا في جمـيع اجلوالت لينعم هـو بالفوز األخير
ــسـتـحق  لــذلك فـإن يــوم وفـاتي لن يــكـون يـومـاً و ا
حـزيــنــا إال عــلى قــلب من يــعــرفـنـي جـيــداً  مع ذلك
أرجـو أن ال يــصـابـوا بـاحلـزن  و أن يــتـفـهـمـوا هـذه
عادلة الكونية التي تراضينا بها أنا و رفيقي هذا  ا
وت حري بي أن أذكر ألثبت لكم مدى اتفاقنا أنا و ا
لكم قصة حصلت معي عام 2004 بينما كنت أنهي
استحـمامي و حـينمـا كنت أرتدي مالبـسي  شعرت
باجراس تدق براسي مـثل صفارات اإلنذار  صوت
عـال جــداً  بـعــدهـا تــهـاوى جــسـدي كــأنه كـتــلـة من
عجيـنة دقيق طـرية  حاولت أن أبـقى واعية و احافظ
ـاء أساعـد نفسي على تـوازني  تمـسكت بـصنـبور ا
عــلى الــنــهــوض  نــهــضت فــســقــطت مــرة أخــرى 
تــســـألت مـــا الــذي يـــجــري لي  ازدادت صـــفــارات
اإلنــذار بـراسي  بــدأ صـوتـهــا يـصـبح أكــثـر حـدة 
أنـني ال اسـيطـر عـلى نفـسي مـطـلقـا  نـهضت لـلـمرة
و بـعدهـا لم أشعر إال الثـالثـة  فسـقطت مـرة أخرى 
وأنا أستـعيد وعـيي شيـئا فشـيئا أمـام نظرات والدي
نكـسرة  والدي الـذي كان يخـشى اني قد طاوعت ا
ـوت  كـانت والـدتـي تـفـيـقـني بــطـريـقـتـهــا الـعـفـويـة ا
بـتــوسالتــهـا اإللــهــيـة بــأن أفــتح عــيـني  ال أعــلم كم
كـلـفـني ذلك االغـمـاء من وقت  إال أنـهـم قـالـوا قـرابة
ؤقت الذي ـوت ا السـاعت حـتى أحسوا عـلى هذا ا
عـشته  لـقـد كان بـالفـعل مـوتا مـؤقتـا  حـينـها رأيت
روحي مــحـبـوسـة داخـل احلـمـام  تـتــطـلع إلى ضـوء
بــعـيــد يــطل مـن الـنــافــذة  كــنت أســمع صــوت أمي
وتــوسالتــهـــا و أصــوات من حــولي مـــحــاولــة مــنــهم
إلسـتــعــادة وعــيي  إال أنــني كــنت حــيـنــهــا ال أعــيـر
ـا كـانت تـلك األصـوات مـجرد انـتـبـاها لـذلك  و كـأ
أصــوات أحالم أو حـــتى مــجـــرد أفــكــار تـــتــصــارع
بـــراسي لـــيس اال  لـــقـــد جــربـت طـــلــوع الـــروح من
اجلسـد  لكنـها لم تـصعد إلى الـسمـاء لو يؤخـذ بها
لك كما هو معروف  لقد طلعت روحي و حبست
في داخل احلــمـام  وقـتـهـا كـانـت فـتـرة اإلغـمـاء تـلك
فـتـرة حـقـيـقـيـة أكـثـر من هـذه احلـيـاة  بل كـانت هي
احلقيـقة بـذاتها  فـصوت أمي كان مـجرد حلم  كل
صوت سمعته كان وهم بالرغم من حقيقته الدنيوية 
بــعـد تـلك الــتـجـربـة و بــالـرغم من خــوضـهـا إال أنـني
ــوت ــوت  لــيس اخلــوف من ا الزلت اتـــخــوف من ا
سـيرة الـتي سأمر ـوت  ا ا مـا بعد ا بحـد ذاته  إ
بـــهـــا  أنـــني أؤمن بـــأن األرواح تـــغـــادر األجـــســـاد
لـتـسـتـقـر ألمـاكن أخـرى  أمـاكن خـالـدة ال تـغـادرهـا
مهما حصل  لـذلك و بالرغم من خوض جتربتي مع
ـوت الصـغيـر الـذي حصل مـعي  إال أنـني أخشى ا
ـــوت الــكـــبــيـــر  نــعم أخـــشى هـــذا الــرفـــيق الــذي ا
ســــيــــنـــتــــصــــر عـــلـيّ عـــاجـالً أم آجال  ذلك احلــــلم
وت  هـذا هو وت  مـوت ال  سـمى بـا السـريـالي ا
ـعني الـنصـر احلـقيـقي لـرفيـقي و لـيس النـصـر هو ا

بخروج الروح من اجلسد يالّه من رفيق محظوظ …

صمته
لم ينطق كالنا بحرف

تعا للغاية لكن احلديث كان 
صمت الشفاه به لست آبـه

فحديث عيناك خمرآ وانا له عاشق 
وددت لو يختفي الناس من حولنا

وتالمس شفاهك ثغري

عندما التقينا كانت اصابعي تتسلل 
ليديه عسى ان يتالمسىً

احتضنت عيناي عيناه حلظات
متواصلة

وما ان وعيت حتى رمشت رمشت او
ا اكثر ر

كان يخبئ الكثير من احلكايا خلف
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االرض
وابتزوا الضفائر
انت في خير

(اذن نحن بخير)
انت موجود (اذن نحن هنا)

ال تبالي ..كن بخير
ضي الشعب كي تبقى سوف 

قابر الى هذي ا

يا نبي احلب
يا ظل السماوات
ويا نسل البطوالت

ويا ..يا انت
يا ارخص انواع (القنادر)

اعلو وليسقط شعبك
عربي انت ياموالي

ابن الله
تفديك شعوب االرض

الي تفديك ا
واالف العشاير
يسقط االحرار

والثوار
واالغيار

انع نحن شعب ال
اقتل االطفال
واحلمالن

قابر الي الى هذي ا وامضي با
اعلو يا ابن الله

وليخسا كل الشعب
ولتعلو الهتافات
(فداك الشعب )
نابر من كل ا

اعلو ..انت الرب
انت (تاج الراس )
ال تابه لشعبك

الي وال تنصت الصوات ا
واصحاب الضمائر
شرف لومات شعبك

الي شرف لو هجروا كل ا
لتبقى انت

وفداك الشعب
في كل احملاور

اعلو ...ان الشعب عبدك
اعلو هذا الشعب ملكك

ال تبالي
ماتراهم يفعلون ??

يحرقون الشمس والفجر
قل لهم فليحرقوا

كل اجملرات
واالف البيادر
انت وجه الله
انت احلق
انت النور

انت (فرعون )اله الشعب
فليسجد كل الشعب

وت اعلو ان الشعب مجبول على ا
على العيش بافياء احلظائر

ال تبالي ..
سوف نرضى ح تبقى

ابق ياموالي
ال تاسى على قتل العصافير

على صلب احلمامات
على ذل احلرائر

ال تبالي حينما تعلو
سيعلو احلق
واالنسان
يعلو الله

الي فما نفع ا
ومــا تــعــني اذا مــا اغـــتــصــبــوا كل نــســاء

واالطفال
واالشجار
واالقمار 

وان .. اي ضير
حينما تعلو وان اسست االف اجملازر
حينما تعلو ..وتبقى انت في عرشك
تنجب النسوان االف واالف العبيد
دائما نبدا من عرشك تاريخا جديد

فاعلو ال ابقى لك الله عدوا
كلنا اعتدنا على عشق السواتر

(خدعة كبرى )
سنبقى ح تبقى

روا ) (لن 
نحن انصارك ياموالي

عابر روا فوق هاتيك ا لن 
ايها الطاغوت والسافل واخملتل

هووس وا
اعلو

ايها احلاكم
اعلو

وسنمضي كلنا
قابر طوعا الى هذي ا
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فتقتلون وتذبحون وتمدحون انفسكم بالظلم افال تعقلون..
 ثم تريدون اعواناً ومناصرين.ال والله مادمتم لكلِ حلمٍ محاصرين...
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ارى رجال قد سكن الشيب رأسه 
ا نحتاج وما نريد  وقد ضعف بصره من كثرة حتديقه بنا 

وأراه قد اعوج ظهـره تعباً وهـماً من هذا الـزمن ومن هذه الدنيـا التي مازالت تضع
كل هموها على ظهره 

وارى ان العصا قد اصبحت رفيقة دربه التي حتتمل ثقل همهِ 
ومع ذلك مازال هذا الرجل يبتسم للجميع واليظهر لهم التعب الذي قد حل بجسدهِ

لك إنهُ االب .. وقلبهِ اال تعلمون من هو هذا الرجل إنه ذلك ا
×Í—u³'« œuL - بغداد  .d
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مـافـيش دخل وال مـكـاسب ومـ الـلى
له  أحاسب عـايزين حل مـناسب وأنا
ا دا اللي ها بـتحاسب أصـاد عيالي
أحس أنـي مــشـــنــوق بـــديـــون وأنــتم
عارف العيال على القلب ما بتهون 
الــعــيل يــبـقـى نـفــسه فـى حـاجـه ومـا
ومـافيش أصال دخل مقـدرش أجيـبها
ـوظف بتزيد مهيته ا يكفي حتى عيل
واحلـكـومـة عـارفة قـضـيـته وبـتـحاول
تــزيـد مــهــيـته والــلي مــا لــهش شـغل
تبقى هاتضـيع سكته.لو أخدت قرض
ــا أشــتـــغل بــالــقــرض الزم فـــوائــد و
أشــتــغـل أســدد الــقــرض والــفــايــدة 
فـروض أشتـغل أصرف عـلى عيالى ا
ومـطـالب الـعـيـال كل يـوم بـتـزيـد وكل
ـرض يــوم طـلب جــديـد غــيـر األكل وا
وياعالم هايكون فيه مكاسب واللبس
يـا ربى ـا أقـتــرض مـبـلغ مـن الـشـغل 
آه أكسـب من الشـغل بفـلوس الـقرض
يــا خــوفى أخــاف آخــرتــهــا أتــســجن
ا ما أقدرش أسددها بفلوس القرض 
 نـظــره لـيـنـا يــارب بـرحـمه بــأتـمـنى
حياة لينا نصيبنـا فى الدنيا الزحمـة
والعيال ة أنا عايـز أكل وأشرب  كر
ونـفـسـنـا اخلـيـر عـايـزه الـفـقـر يـهـرب
يـقـرب جـدران حـيـاتى تـنـهـار مـن فـقر
احلال فى الـليل والـنهـار ألن لي عيال
بــتــشـــوف الــلي عـــنــد الـــنــاس ولــهم
طـلــبـاتـهم ويــطـالـبـوا بــهـا فى احلـال
وأنــا ضــرسي وأنــا يـا ربـى أحــتـاس
ني واحلشو بيكلفني فلوس ياما بيأ

آه خــلـع الــضــرس  بــيــكــلــفــنى فــوق
والــشـــتــاء يـــهــجم عـــلــيـــنــا طـــاقــتـى
محتـاج غطا يـدفى العيال بـطانينه
وأدويـة لــلـكــحــة ونـزالت الــبـرد وجع
وأنـا وأمـهم الــبـطن وإرتـفــاع حلـرارة
ـرض والــســعــال من غــيـر نــتــحـمـل ا
أدوية وجنني على صحتنا والولد أو
الـبــنت يـنــام جـســمه نـار مـن إرتـفـاع
حــرارة جــســمه ومــرضه ونــعــطى له
مــضـادا حــيـويــا لــو قـدرنــا نـشــتـريه
وال قــادرين ـــكن نــســـتــلـف ثــمـــنه و
نـشــتـري أرز لـلــعـيـال زهــقـوا من أكل
ـــدارس غـــيـــر مـــصـــاريف ا الـــعـــيش
والــدروس ومـصـروف الـعــيـال وخـمـا
والــصــيف يــهل رايــحــ لــلــمــدرســة
مـحـتاجـ مـالبس لـلـعـيـال ونفـسـهم
ـصيـف محـتاج يـروحـوا يصـيفـوا وا
وأخرج من البيت أدور هنا مصاريف
لـو قعدت عـلى القهوة تـكلفني وهناك
والـلي يـجي فـلـوس الـبـيت أولى بـهـا
وأنا قاعد على القهوة البد أعزم عليه
وأمـــر من أصـــاد الــبـــقــال ـــشــروب
والسـماك والـفكهـانى علـيه لكل واحد
مــــــــــنـــــــــهـم مــــــــــبـــــــــلـغ وقــــــــــدره من
وأشوف احلاجة بعنيه وال اجلنيهات
أقدر أشتريها وأمشى شايل همى من
سكات مع إن الـعيال نفسـهم الفاكهه
والـــلـــحـــوم واخلـــضـــار والالنـــشــون
واجلــ الـــرومي وصــنـــادل وأحــذيه
وبنـطلونـات وفساتـ وزيوت للـشعر
ـــــــات واألدويـــــــة وأكـل تالت وكـــــــر

وجبات فى اليوم والعصير والشاي
يا مغيث يارب أغيثنا
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