
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ُكْن وطنًا ... لطفًا



 



 

 

 

 رحيم زاير الغامن

 

 لطفًا...ُكْن وطنًا
 

 

 شعر
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 ... كْن وط                        5
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 

 

 

 

 

 اإلاداء

 

  من اآل  سنرفع الفتات احلداد

 ًاون الأين فقدرا األمهات مبكر

 :زمي

 حهري  رماًء  قبلي

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        6
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 



 ... كْن وط                        7
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ُمهامٌر بالفطرة

 

  م روحَ حته وزرَت

 يف حقيبة بيضاء 

  للوطن رشيدًا  ردُد وزرَت

  شعرري رظرا َ 

 مهامر بالفطرة  إرَ 

 مقلتيَ  ُر دّو وزرَت

 يروعين  اَك

  البياض املخيف 

  فهما حني  دورا 

  معهما األشرعة  دوُر 

 غيام النوارس ؤشرالي

*** 

 

 



 ... كْن وط                        8
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ردم شب  مبكر

 إىل ولدء ومحافذ األحفاد من بعده*

 

 َ  يف قادم األياميؤسفين ار

 لن  سمع صو ا مقبوال

  ًارشاز ًالكنَ  ستسمع زصوا 

 بلهاء  صدراا حنامُر

  يؤسفين كأل و

 زرَ  ستتقبذ

 ًا رشاز وزراسًا حكامًا

 يستهويهم دوء احلرم

  وصفارات اإلرأار

 ام رتاج ال معنو

  والت ويذ األسود

 لأا مستقبلَ 

  حمكوم بالصدفة 

 َ ِمنعأرا 



 ... كْن وط                        9
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 من اآل  زوالدَك منو

  ْر ميداِمْن َمٍد مل ُيقّد

  رضوم الغِد اكأا

 اعأررا

 فنحن املقسو علينا 

  ليس لنا متنفس إال التناسذ

 فاقت قدرا نا لأل 

 البعوض والأبام

 يف التفقيس

  م رماًء فّه

 رعرضَ  ز  مل رقصْد

  ملومات العأام اأه

  فنحن رتكاثر من اهلم

 !ال من احلب

 من الساعة زصارحَ 

 !املقصود بعين  لسَت

*** 



 ... كْن وط                        10
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 باجتاه النهر

 

 منتشيٌة وزرِت

 متطي باجتاه النهر

 اجلرَف امسكي بيٍد

   ينهار ِلئ 

 وباألخرى

 اغريف عين الوحذ 

 كوري حارية

 للحظة اليتإىل ا

 ولقيكزبدو فيها  

 قعر ال للتو إىل اجنرفْت

 مسكة زش ِءزو 

 قضمها اجلوع 

 ال اعاض زبدا  زعاادِك



 ... كْن وط                        11
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 هر بعض بلذ مادام يف الن 

 صرييين زء شيء

 لكن ال  اكي ضفة النهر

 فالروح عطشو للموج

 ولتمطي األشياء علو سطحها

 بامس  ل   ناَدي غريق ملف را 

  ( سومرء ) مشحوف

 من قسوة اليابسة اارٌم 

*** 

 

 



 ... كْن وط                        12
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 1موامع

 صورة املدينة

 

 من ال يدرك

  رضوم الشعلة

 ال يرى التفاعيد

 زو سرحا  األرامذ

 لظذا من يسرق

 ?!البيوت ب  مدرا   اركًا

 هر  صورة املدينةحتال 

 واي  بدو ك ربوم!

*** 



 ... كْن وط                        13
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 القصب األبيض

 

 قالتها بومع

 ملا ا يتكاثر حولَ 

 اأا القصب األبيض كّذ

  واهلور مائذ ل صفرار

 قالتها

  ومن خلفها رهر

 ع األكتافمقّط

*** 



 ... كْن وط                        14
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 2موامع

 

 سهولي النافقة

   ضعني محلِ 

 وموعًا زوماعًا

  سهولي النافقةيا 

 علو اجلنود حدادًا

 العائدة ب  رؤوس

 

 سفينة

 السفينة

 غافية علو اليابسة

 واهلاربو  من التصحر

  يتسابقو  للنهر

 من كذ زومني زثنني



 ... كْن وط                        15
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 سوء الطالع

 

  سوء الطالع

  ساعة املخاض رافقَ 

  يا صديقي املعأم

 !اجمليء ?  عفلَت َمِل

 

 



 ... كْن وط                        16
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 1سرام

 

-1- 

 الصبح وزرت

 ساة مدًاُق

 مترا  فرادى

 

 

-2- 

 ها غنٌجييف زمخص قدم

 يبتهري

 

 

-3- 

 وحدء لسُت

 مادامت معي كذ اأه اخليبات !!



 ... كْن وط                        17
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-4- 

 قذ يا.....

 بعد كذ اأا اخلرام

 مبن  ستدل

 زمر التهامي ?! َكحني يرُد

 

-5- 

 النار  ضمر احلريق

 ال  كن جبوقة الرماد

 

-6- 

 يف الهقاق اخلالي

 من الشفن

 لطاملا صادفين

 ن بالومد اك الطاع



 ... كْن وط                        18
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-7- 

 البارحة

 مدًا قريبني كنا

 النَّصاعة حدَّ

 املسافة غبار دو 

 
-8- 

  س صام بالهكام

 الأين جبوارء دافئو 

 
-9- 

  ارتظار العيو  مرايا

 ا  حملت ما عكست  عيوري

 



 ... كْن وط                        19
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-10- 

 فؤادء يا

 التكتم غلبها موامع فيَ   تقلُب

 

 

-11- 

  ليلي

  ُيلملم مسر  

  ويلقيها فخاخًا

 واجساعة الت

 

 

-12- 

   كرب

  اك مل مح صغارَك

 فرصة الظهور



 ... كْن وط                        20
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-13- 

  ظلُّها يتسورري

 طلعت مشس ما

 

 

-14- 

  زيُّها الهمن

  وزرت  نتعذ الأكريات

 بقدمي  األمل ْأُخ

 

 

 

 

   



 ... كْن وط                        21
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يف حلظة وداع 

 *رمحها اهلل  عاىل*إىل مقام زمي الرفيع 

 

-1- 

  خشييت  قلقي اآل  بدْت

  الوحدة  تخندق حني صارْت

   غرابةف

 لو بدا عليَّ التقهقر

 زو ز  زر ى

  ففي حلظة وداعِ 

  خشيُت النظر إىل عينيِ 

  واما  ابلتا  ومتعبتا 

 ال حتدقا  عيناِك

  .....لقد شعرُت  يبيت

 ألري خألتهما وقتها

 مع كوري



 ... كْن وط                        22
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 مل زعرف غري لغتهما

 كارتا 

  دالري  حتركاري

 و  بسما  

 ألرام

 
-2- 

  رعم كربُت

 بلورنيشعرء  وصار

 وقليب الواحد زرشطر او اآلخر

 !وزصبحت مههومًا من ال شيء

  !وكلما ااهُم.........احتامِ 

 وا  ظذَّ سؤاٌل يراودري

 زما اشتقِت?

 زرا من راحييت اشتقُت



 ... كْن وط                        23
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  ًاال بذ اشتقُت كثري

 ا  ربادر  إىل لقاء جيمعنا

  ............ آهآٍه

  برزخ اناَك

 يقف حائ  بيننا 

 بني ذالهمن الفاص

 ويومي رحيلِ 

 حبوٌر من ارتظار 

 خأء زمين

 شرط ز   هبيين

 رظرة واحدة

 أُلمللم  فاصيذ

 ما بعثره الرحيذ

*** 

 



 ... كْن وط                        24
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ك س

 

  مثلفًا ك سًا ما زر شُفكّل

   تنهد السيدة اليت بقربي

  معللة زخشو عليَ 

  من روبة السكرء

 عنداا ار شُف

   املثلج مرة واحدة 

 ُمعيدا القدح فارغًا

 لطاولةإىل ا

 ُمخبئًا الكثري

 من االرفعال

*** 

 

 



 ... كْن وط                        25
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 علو وحشيت زطّلي

 

 ٌمُمضطِر األرِض حضُن

 من عواء احلروم 

 حبات النهار وزرت  لتقطنَي

 املطّذ علو النافأة

 حضن األرض مغمور بالوحدة

 العاصفةها تزي .....علو وحشيت زطّلي

  اأا السكو  علَّ   سدلنَي

 ففسدء يفتقد 

   اك االضطرام النبيذ

   ا   ابلتاشفر  زرنا مع

 لتبادل الرغبة  ال رصلح

   إ لنهرم 

  زرا من األريكة



 ... كْن وط                        26
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 وزرت من السرير 

 رهرم من زرضنا البور

  رهٍرإىل 

 ررقب في  مشسًا

  غطس كسمكةواي 

 ون الأابلني 

 املبتلني بعأوبة الَغروم

 حلظتها برعمًا يتفتقعذَّ لنا 

 ُمحي  اأا اجلسد البور

 إىل حقول 

 قدس احلرم لي ال  

 و لعن ضفيفها يف النهار

 إىل آدم

 ال يعبث بالديناميت  

 وال ي  ي موع 



 ... كْن وط                        27
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ل  الفقراء تعلو ما مي

 آدم إرسا  

  ورا املتسمرؤزبنا

 علو زرائ  الس م

*** 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        28
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 والُفمنع الّت

  

 للتنهه لي فرصٌة  توفُر

 حتديدا 

 يف ساعات منع التفوال

 يد حمبوبيت  امسُ 

 لنسري معًا

 سكو لل يف حتٍد

 زملح شرطي حراسة

 قهقرللتيشري إلّي برزس : 

  ومئني للمضيوزرت 

 علو الهرادالشرطي  يد

 ويدك  شري

 ! إىل كسر اخلوف

 قطعا زرتما مصرا 



 ... كْن وط                        29
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 حلتفإىل ااو 

 خلصومةإىل ا وزرِت

 عقد حامبي  او

 عقد ي كذ شيء وزرِت

 ? ُزطيع ْنَم

*** 



 ... كْن وط                        30
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  را يذ ُحب

 

 صغارًا

 ُحبٍّوالطفولة  را يذ 

 صغارًا 

  رلثم الرحيق 

 زغنيًة  ضحو الكركرُة

 كالنشيد  اارددُر

 عاطفة مراوغة

  ما  نفُ 

 هاكُف  عب   عبنا كما 

   دورةنا املوموَا

 ررمق الفرح



 ... كْن وط                        31
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  ويرمقنا حبنو

  ُرحّلق ب منحة م ئكة

  صغارًا

 الّشمس  زلفنا

 ةُمتسمرواي 

 ُقبالة  اك الوم 

 حيلو هلا اإلشراق

 الدار  ل شرفات علو 

 حتو إرنا رتأكر الليذ

 الأء ينتظر لساعات

 علو زعتام الغروم

 يشتاق

 زمي إىل  نومية

 ماعً  القمَر



 ... كْن وط                        32
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

   ائها عن النفوم

 صغارًا 

  فرحني

 الفرقد الأء ُيسامررا

 كذَّ مساء

  شتهي  النفوم

 امةفما احل

 للقناديذ ?!

*** 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        33
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 2سرام

 

-1- 

  زمي

  جتلب اجلوع ماحين

  !! فطم فٍم حتتاُر زءَّ

-2- 

 مدينيت

  بسا ني من األرامذ

 الطلع  رقُب

 عودء زيتها الفراشات

-3- 

 زيها الرغيف

  عن قرقعة الدراام صّ  ز ريَ 

 الفقراء يشمُّ لعاَم اجلوُع

 



 ... كْن وط                        34
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-4- 

  فكر بالبيع ز ما زصعب 

 البيع خيارة يا صديقي

 مهما كا  اهلدف ربيً 

-5- 

  يف بلد نا مسفد

  رسي الفقراء

 سواكما ر

 رةز  يشيدوا ل  منا

-6- 

  لعهلةلوألرين ال زعب  

 زبعُد  ز نااو

 ولكن ليس كسرام

-7- 

 الليذ باُم وصُدكيف ُي

 واخلائبات يتناوبن علو السواد?



 ... كْن وط                        35
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-8- 

 مستبٌد زيها الومع

 الّشوارع غهو 

 الهقهقات مصادرًا

-9- 

 لألرثو  زكتُب

 ختفَّت من زرادء

 احلروف بني

-10- 

  األكواُخ

  رافها يف الثقوم دسُّ زط

 مطر ينهُّ ما زراد من والب ُط

-12- 

 : صغريء

 ليس اناَك متسٌع

 من العمر ألحضنَ 



 ... كْن وط                        36
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-13- 

 بي قدحِ  من هليب األشواققّر

 لنر شَف  وبارنا!

-14- 

 ز عرف ما النهف

 عني  رقب سرابًا

 والنفدة ظهرية عطشو

-15- 

  حممً  بالظنو 

  ورائحة حناء

 حتكي عناقًا اهميًا

-16- 

 أ كنا صغارا رسري مبحا اة النهرُم

 حيث ظ ل الشفر الكثيف

 غارقني يف اأه السمرة الباردة

 



 ... كْن وط                        37
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 قديم مرآم

 

 يف املرام القديم

 شيء غري ال

 عفلة معطلة

 َوْدوساقني رسيتا الَع

 القديم املراميف 

 ز أمُر

 زرا الوحيد

*** 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        38
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ال ب س بالدورا 

 

 زمييب

  تها املت رمحة زّي

  زرا مشتاق مدا

 حلوار مسدينا 

  من مدة ليست بالقصرية

   عطذ احلبُّ

  ومن مدة ليست بالقصرية

 اعتدرا البطء

 يف الوصول إىل بعضنا 

 متو ردور باجتاه الومد

 بنشوة واحدة ?

  ومتو يتآكذ رتوء الرغبة ?

 ليااخو حفراا الصلد  



 ... كْن وط                        39
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ني ل ستمرار ِحلِمك رَّ  ُ 

 زختشني التوقف ?

   س بالدورا  إ  ال ب

 فارا من مدة ليست بالقصرية

 زحبث عن آلة للحبِّ

  سرح يف اهلواء

 ! كدوالم

*** 

 



 ... كْن وط                        40
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 لطفًا...ُكْن وطنَا

 

 الفتية اليافعة

   ركوا ربوع امل عب

 واملقااي واملتنهاات

 واوالتحق

 إىل ربع للوطن خاٍل

 عن الصحب بعيدًا

  واألاذ والبيوت

 اقصد البيوت

 اليت  فاش احلب

 ومتتطي االباء

 دو وحي

 يقلبهم مجر الرصاص

 ًاللموت مبكر رداٌء ويتخطفهم

 وحيدو 



 ... كْن وط                        41
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 حيث األماكن

  ليست األماكن

 وحيث وموه مل  افْق

 بنضارة الربيع

 وحيدو 

 واألرض من حتتهم رار

 والسماء هلب

 وحيدو 

  ٍخهلفة ز  نههممل 

 زو قلب زٍم

 ومُدال ُهزسَر

 وحيدو 

 ما زكثرام يف عيو  زعدائهم

 وحيدو 



 ... كْن وط                        42
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

   ِع االوناءبقلوم مل 

  عيَش  ز ولن  عَي 

 ب  وطن

  زو عرض منته 

  غ  طو الغرباءزو شرب مّر

 وزرت 

 كما ز صورك زٌم كسول

 ستفهكياادئ ال 

 األكفا  رواج

  مقاررة بفتور الهقهقات

  ب طرافاليتم  رامو إ   وال يستفهك

  احلياة ُمفهعًا

 إي  زما اكتفيت يا عراك?

 متو  نهض



 ... كْن وط                        43
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 باه السمروُ رمع كرامة اجل

  املر هَنة لآل

 يف األرض احلرام?

 متو  عيد للشهادة ايبتها?

 ارهض 

 وارفع مباه زبنائ 

  ال  بدز بنا

 ابدز بالصغار

 ففباانا مل  عْد ُمهي ة

 ل ر فاع زو االخنفاض

 مباانا مل  عد  قوى

 علو  لقي األوامر زو املوامهة

 ال ي خأك الظنُّ زرنا مبنا 



 ... كْن وط                        44
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  مٌذزو دمَّ يف قلوبنا و

 بذ زرنا مللنا

 من االر قاء

  واهلبوط املفامئ

  وطنًا ُكْن ...ًالطف

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        45
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يف  ل  الففر

 

  الغارق باهلهائم

  يف  ل  الففر

 الأء  وقفت حلظا  

 يف  ل  الوقت

 املدعو خيط الصبح

 زدرد  خيطي

  علَّ  يفصح عن صبح  

 عن وطن   

  عن رهر جيرء

 عن فريوز واي  غرد

 ....خأري علو ب دء(..نا اهلوى)رسم علي

    ي وموه النساء الكئيبة

 مولولة بالفقد



 ... كْن وط                        46
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 باخليبات   باملوت

 الرمالوجتيء 

  مفصحة عن اجلراح

 همية اهلكاسرة حامه 

  اك املدعو وطنيف 

  ال ُيدردُ  جمددًا

 يط الففر 

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        47
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ضطرمارعتاق ُم

 

   باحلرمووون منشغل

  نتصب علو عفالة

 زمراا ْنِم

 وردة عباد الشمس

 لقمرلملوحة بوريقا ها الصفر 

 غ الشمسبّل

 زرا انا

 زيها القرص اهلائذ 

 القمَرلكن 

 منشغٌذ  يبة النفوم

 فهي األخرى  ناست 

  رصيع السماء 

 ها ئببأار ضو



 ... كْن وط                        48
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 مةايف اأه  احلر

 تبعثر زسراُررا 

 إىل مللمتها رعمدويف ار باك 

 معا الطنيولنغرف املاء 

 ار باكناولشدة 

 عمُّد بهما زوغلنا الت

 عنداا ال ضوء 

 يفضي عن  كتمنا

 وال بريق يوصلنا بدوائر النور

 والعتمة 

 طوقها علو النهر  وش  علو إحكام 

 لكنَّها عتمة خائبة  

 فالبياض يتسرم  باعا

 باجتاه حقول الشمس

*** 



 ... كْن وط                        49
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ُمخيف بياض 

 

 البياض

 يا زمي الأء داامِ 

 يطوق مسدء الليلة

 م إليَّيتسّر

 زرين مل زدرْك حتو

  لورومعا إال 

 وبعض زراس ملفوفني

 بقماش ابيض

 يتعاىل منهم خوف 

  متصاعدُدخا  علو شكذ 

 إىل كوة  يؤدء 

 يتعاىل منها صوت

 زمتتععنداا 



 ... كْن وط                        50
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 بالسمع فقط  

 يف اأا الربزخرطق ف  

 إ  بدا احدام حياولو

 إرخاء سرَّة 

 اأا البياض الأء يطوقين

 موص  يده بيدء :

 زبي

 زبي

 يههُّ مسدء  

 زبي .........زبي

  عنداا يضجُّ البياض

 خيبو الصياح والعويذ

 ف 

 ااتهاز

 وال عويذ



 ... كْن وط                        51
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 وال صياح

 الصخور امُلشظاةنهال  

  فوق البياض

 حبات ثرى   رافقها 

 ن العمرمسلب ُي

 الرداء امللو 

 ي عتمةرلتستعمر

 من بياض خميف

*** 



 ... كْن وط                        52
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  رمذ

 

  رمذ 

 عن صهوة احلياة

 ليس كنيب

 سبيذ لصحائف   فقد ال

 دع الثوام   العقام

 كن كلمة ُ قال علو الفطرة

  ًازو حرف

 يف صحائف املاضني َ ُدّو

 كن زء شيء

   ًاإال كور  ربي

 األربياء 

 ال مكا  هلم

 يف حببوحة األوثا   



 ... كْن وط                        53
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 فهي  وسع من دائرة الفوضو

  رمذ حملو ما سلف 

 إ  حموتو

 ف  متحو األشياء

 باملطلق

*** 

 

 



 ... كْن وط                        54
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 3سرام

 

-1- 

 بلأة مواومة

  غتال شفااي

 و نهع عين رشوة الول 

-2- 

 زصرخ 

 عن العمر الصمت ززيَحكي 

-3- 

  يف دفا صباء زرني

 زفنو حرب  اكر ي

-4- 

 غلبتين زيها الومع

 وزرت علو بساط الروح

  عاين اجلرح و بتسم



 ... كْن وط                        55
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-5- 

 السنابذ الصفر  غازل احلصاد

 واحلقول ال ختلو من زقهقة

 وو6وو 

 صديقي يا حبر زسعدت اوقا ًا

  زيها احملمذ بالعنت

 ما  عبت?ز

-7- 

 حا ق يا

 ياء( يدك ?كيف زضعت)

 مترد األصابع ? زما ختشو

-8- 

 زحدام متهكمًا لين س

  ?رمذ قلب حتمذ يا زءَّ

 اأه البالورة ستفرقعها

 !وخهات الشوق



 ... كْن وط                        56
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-9- 

 لي مل يبَق

 إال حبات من خردل وخرقة بالية

  سمحا  لسبابيت مبشاكسة

 !!امل الصاخباأا الع

-10- 

    عالغريق ينادء غريقًا

 والومد للحياة

 علو السطح منبسطًا

 يودع بابتسام

-11- 

 زشتهي  كما القهوة

 كوري ساخنة رماًء

-12- 

 ما اشتقت إلي   

 لت  ي علو مناح غفوة طارئة



 ... كْن وط                        57
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-31- 

 وألري ال اركن للثمالة

 إال يف زعياد )النوروز(

 لأا س عتأر ملواسم الصحو

-14- 

  صو َ  ْضزخف

 راق يف اجلوار ?!السُّ

-15- 

 يارح العمر اهلهيذ 

 ك وراق شفر اخلريف

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        58
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ما حامة العني للرمد ?

 

 ما او بسؤال

 يستفهُّري ملَّا

  نظرء إىل واحيت  ز 

 بعنٍي رمداء 

 يستفهري

 خبوء بريق احلدقات

 يستفهري مدار األمل  

 صقيع  ملا ُيشعرري

 ب رَّي عابر ومضو

 وحني زعاود اجمليء

  ؤرقين وحشة املكا 

 ألستدل علو الرموش

  يبة النظر 



 ... كْن وط                        59
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

   بنو عشًَّا يف اخليال  إو

 لكّن  سيعاود اجمليء

   زراد وعادإو

 قد ال جنيب عن السؤال

 ما حامة العني للرمد ?

 فلسُت

 ممن يبيع الشهد

 ليشاء  اك العوار

 عنداا س درك

 قساوة

 ختبو العني بالرمد ز 

*** 

 

 

 



 ... كْن وط                        60
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ِفطام

 

 األمهاُت يف السلم 

 كي َيْفِطْمَن صغارُان

 يوارين باحلناء

 موضع الرضاعة

 ويف احلرم

 َن بالبارود ُيهيِّن ُحَلَمه

 لي لف الولدا 

 رائحة املعركة 

 حيث املشامب

 اليت ال  فرغ 

 إال لتمتلئ بالتضحيات 

 حيث الرمال

 اليت  بادل العهة بالشهادة



 ... كْن وط                        61
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ففي املعركة

 رائحة البارود

 طف األبصارخت

 املنتشر   البارود الساخن

 البارود الكامت للحياة

 مع ززيه زول طائرة 

*** 

 

 



 ... كْن وط                        62
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يف داخلنا التبعثر 

 

  بعد ز  قرررا االرفصال

 ةزخأرا رلهو ب حاديث ماربي

 زو بتبادل األدوار

 يف  ر يب املكا 

  ويف داخلنا التبعثر

 مست حتو ال

 زراملنا النهاية

 لعأام?!إرَّ  اصحنا 

 ول قشعريرة هل

 !ما ملسنا

*** 

 

 



 ... كْن وط                        63
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 خربشة الفقر 

 

 زبصر  مازلُت

  عرب الطرقات

    وحدائَقبيو ًا

 صبية ضاحكة  و

   تمايُه

  بني الوموه املتأللئة

 محرة التفاح

 ورضارة التني

 وعرب حهرَ 

 زملح خربشة الفقر

 ?!ما احلامة للبيع  دار للبيع

 تي  ثاريةنل



 ... كْن وط                        64
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يف صحراء األمس?

 البيت للغرباء? زسرار لناَكزم 

  كرىمثذ 

 (زسعد  ) ولدء إشراقة

 يف يوم ماطر

 يزمزو خترج 

 من درس حمو األمية

  كريا ي

 ستبدو خفلة 

 !زيتها اخلربشة ما اقساك

*** 

 



 ... كْن وط                        65
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 مثن  أكرة

 

 جترد 

 زيها اهُلمام عن القلق

 ن األزيهمف  عاصم 

  اجلند إال قرقعة مجامم

 ال  تكئ 

 هشمةامل لوطنا علو خاصرة

 للعراك  بكلتا يديَ  ًاملوح

  رموة احلاقس مل ي لْف   شاطئ 

 االركسار  مرارة فكيف يعي

 يف ا ساع للخرام  حدودَك

 األزقة ما ع  صفرُيكّل

 عن اخلواء  معلنًا

 إ ف  غرابة 

 ر امتاحت مد



 ... كْن وط                        66
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 رماد  عواصف من

  املنايا  طوف ًاك ار

 باجلحيم  غري مباٍل

  تلوى قبذ ز   درَك وزرَت

 مل  حرارة األ

  علو برودة الرمذ ًاقابض

 التناوم سخورَة ًامتناسي

  اجلراحعلو 

 والفخاخ كعهداا

 إىل    لقي ب

 غرف الطواحني

 اكأا

. 

. 

. 

 !! مرة واحدة

*** 



 ... كْن وط                        67
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 زرهارة

 

-1- 

 الهمن يف زرهارة 

 م حمي زدحرُج

 وحد ها وزمللُم

 

 

 

 

 

-2- 

 الصداقة يف زرهارة

 احملبة ز ومُس

 املفرج عنها قريبًا



 ... كْن وط                        68
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

-3- 

 يف زرهاريت

 براء ي زطلقُت

 من اجلميع

 

 

 

 

 

 

 

-4- 

 يف زرازينهم 

  زقهقة واحدة مل زمسْع

 متفد احلرية



 ... كْن وط                        69
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 سواد

 

 زلِت ماز

  شربني السواد

 ?و نفثني البنفسج

 يا مدينيت الثكلو

  ?!حه  يعايِ  زءُّ

  زيتها العمارة

 اأا املوت ما كّذ

 املستشرء بالشوارع?

 كيف للمد  ز   ت شو ?!

*** 

 

 

 



 ... كْن وط                        70
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 موعد

 

 فواريس  علو إضاءة

 زرصفة خافتة 

  موعدًا حّددُت

 مع احلبيبة

 علَّها ُ نوُر القلب

 فتضيء باحت  امُلنطِفئة

*** 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        71
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ُقرى

 

 الُقرى

 يف كّذ صبح

   ر دء العفاف

 الُقرى

 ال  هينها الثيام

 ما  ر اد املدينة فقليً 

*** 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        72
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 السوسن األبيض

 

 ِمَن الراحلني  

  عًاسيقفذ رام

 لسوسن األبيضإىل ا

 زما زرَت ستبقو

 قابعًا حيث القحط

  اركًا سوسن بلد َ 

  يغرق يف حرية

 من مسرة بياض 

*** 

 



 ... كْن وط                        73
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 زعتاُم احملطة

 

 شهر مايسيف 

 من كّذ عام 

 زقُف

 عند زعتام احملطة

  منتظرًا قاطر ِ 

 بتأكرة

 مهق طرفها الومد

  وك ء مايس

 تظارءار أكرة  ز رُك

 بتلَ  القاطرة

*** 

 

 



 ... كْن وط                        74
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 معة احملو اف

 

  بابًا طرُق إ ا 

  ومل ُيفتح

  العامل ليس  ري إ  زعلْم

 شاه وا  اإلعصار الأء خت

 سي  ي بالوي ت

 الفردوس لأا زطرق باَم

 اأا العامل نفيُ  علَ 

 من فامعة احملو 

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        75
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 عصا

 

  س قُف

   بومعي مستعينًا 

  س قُف

 األرض مشاكسًا

    شكواليت لآل 

  سدء وحداا وم 

 ..... س قُف

 معي ? ز قُف

 عصا مسفاة   زم زرَ 

 فرَّ منها القطيع

*** 

 

 



 ... كْن وط                        76
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 س عود من احلرم

 

 س عوُد من احلرم

 إىل بلد ي

 ورمبا إىل زٍم

 علو قيد الشوق مازالُت

 حام  حري ي......... س عوُد

 حسنًا 

 املهأمفعذ القائد 

  ملا منح للسلم

  يا هلا من بسالة 

 !ن األسلحةم  بدو زكثر فتكًا ز 

 اليت بادرت إىل العوق 

 !رمبا ارتصررا

 لأا س قتين متيمة



 ... كْن وط                        77
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 دفع عين فريسة الوحدة......  

 ورمبا س قتين مظلة سوداء

  كي زخفي  ضاريس اخليبة

 واىل  ل  املوعد

 س محذ بندقييت

 ف را ومن دو  شعور باألرض

 زقف علو ركام بلد ي

 ياه!

 اأا الركام كذُّز

 من رصيب

 !حيف?قاقي النَُّز

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        78
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ُن و

 

 املتشابكا  

 متاسنا 

 ال ينتهع باحلريق 

  فاحلريق وُن

 واالرصهار 

 واالرطفاء 

 را القبُذؤطِفُ 

 ريراعنداا ال يِض

 التماس جمددًا

*** 

 

 

 



 ... كْن وط                        79
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 طري اابط

 

  الرماُل

 بنصف شارم ختوض النهال

  النساُء

 من وراءام  روض اجلوع 

  الصغاُر

 لفاه للضح  افاغرة 

 لية مبا يدورغري مبا

 من بقي خلف اجلدوى إ  ?

 رعم:

 ليس

 اابط طري إال 

 مستعينا بطنني 

 مناح بعوضة خرقاء

*** 



 ... كْن وط                        80
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 ألء رهار  شرقني  

 

  لنهاراا مسافٌر

 اا مسافر بيورهاُر

  بأات الوقت رصُذ

  ألّء رهار  شرقني يا مشس

 يطول السَّفر بتثاقذ اخُلطو

  وزرِت

 مترين خمالفة السعي

 اهلفري ك رَّ   وقظني

* 

 ُ شدُّ الرحاُل

  حبثًا عن زمذ

  عن محائم جتنُّ

 وقت الغروم

* 



 ... كْن وط                        81
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

  رنهض متكاسلني 

 ال رهر ر لف لور 

 ال مد   فتح األبوامو

 عنداا رتحسس

 قسوة الَغروم

 وزرت متارسني الغيام

 ك رَِّ  ملليت املكوث

 خملفة 

  الشمس

  ستحم

 بعرق اإليام

*** 

 

 



 ... كْن وط                        82
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يف ليلة الدفن

 

 زخي را وابنزملسنا 

 ملسنا بالنيابة عن األحياء

  ومثما  زخي

 األموات زراَم

 اختلسنا دقائق

 من وقت الدفا  الثمينة

 بدزرا رتهامس:

 انا  زخي وُن-

 الوقت ضيق! امْب

 :رايف بصوٍت زماَم

 اجملرفة? صاحُب اذ ارصرَف-

 قلنا: رعم-

 قال: زاربا اآل  -

 خرام اأه ارٌض



 ... كْن وط                        83
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 بّي  ااربا رزفًة

 اجمليء يا حفارب متهْذ مرددًا

. 

. 

 اهلمُس حتو ماَت

*** 

 

 



 ... كْن وط                        84
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 اطمئين 

 

 خرق خلو نا

  اك الكامن خلف البام

 ! بردة فعلِ  شعرُت

 حبق؛ كا  مشاغبًا

 ًاوخمتلس

  حبق لألسرار

 لكن اطمئين

 مرمييت كاملة

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        85
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 من سكوت

 

 انا ? زرَت

 انا ?! زهلأا زرَت

 ايا اقبضها من سكوٍت

 ! الضفيجمدوى من ال 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        86
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 خواء

 

 ي  يا وطن إ

 ها الساحر الفريد زيُّ

 ?إىل زين ستلقي بنا  عاويأَك

 خاوية بعدما صررا مرارًا

 زربقو معلقني حببائذ

 غابرة?زجماد 

*** 

 

 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        87
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 مسكة النهر

 

 زطلَّْت

 برزسها الصغري

 إىل السطح قسرًا

 إىل الصياد ُمشريًة

 عن اجلحيم  رمْذ

 ها اهلال زيُّ

 األرض عطشو

 موحلة ئدَكومصا

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        88
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 يا إرسا 

 

 ها العالق يف ِشباك احلياة زيُّ

 كلما افاش الصياُد النهَر ما بَ 

 لخديعة?!لفريسة  وقعَت 

 األرض   كلما شحْت وما بَ 

 ! معاشًا للحروم صرَت

 !? ضوعاخل كّذ اأاما 

  لنفسَ  يومًا ُكْن

 ! إرسارًا مثلهم ُكْن

*** 

 

 

 

 



 ... كْن وط                        89
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 لعنة الورد

 

 اعرُف

 ري مكاثٍةارِ  غ

 ملوعدرا املر قب

 ف رِت مل  سِق الورد

  !لآل برحيق رداِك

 ومل  بادرء 

 إىل مبادلة ضوء املصباح

 بلهب مشعة 

  نصيب شراَك الغوايةز   وز

 القادم  ملوعدرا

 لأا  ركِت خدِك

 ة الابصحراء ال مب مرمً 

 ياه 
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 َمْن حوََّل رفحاِت البنفسج

 إىل ريح اوماء ?

 اأا العراءما 

 ء سلب منِ أال

 ?الرَّاف

*** 
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 ُغول

 

 زيها الغول اهلائذ

 املهووس بقضم

 زعواد عشيب

 زرا الفريسة اهلهيلة  

 اهميَ   طارُد زرَت

 يهرُم الأء ما زرفَ 

  اادز قليً  رماًء

   اساْح

 !ف را رعسا 

*** 

 

 

 



 ... كْن وط                        92
ً
 لطفا

ً
نا  

 شعر                

 

 غواية عارس 

 

-1- 

 مواومةبلأة 

  غتال شفااي 

 و نهع عين رشوة الول !

-2- 

 ما ِ  العوارس  كل

  غوء حريف األعهم

 لطفًا  الغوايُة زشدُّ من القتذ

-3- 

 كلما غمه ين

 ينفلُت رباط اجل ش 

 وكلما  دورْت بيدء

 رنفلُت معًا
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-4- 

 رسيُت معطفي الندء إ 

 علو خصرِك املهدا  بالول 

 ا قي اأا الفناء!

-5- 

 فضحنا  اَك اهلهار 

 يطرم هلديلِ 

 راسيًا ما يكو !

-6- 

 قف لغنفِ  الرمال   ز 

 طوابري  طوابري

 حٌق ال منة

-7- 

 زرا ال زضحي بالعمر مهافًا 

 اطرح ما خ  منِ  إ 
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-8- 

 زرا رمٌذ عصامي

 حتو يف احلّب 

 ار قي 

.. 

    .. 

         ... 

 سلمة

 سلمة

-10- 

 كّلما يتسارُع الهمن بّي

 يتسارُع ومدء

-11- 

 زعشقِ  زيَّتها احلرية

 ما زمجل  من عشق 

 ا الأء ال خيضع للتربيراأ
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 سرية الشاعر

 رحيم زاير الغامن 

 العمارة -العراق 1974من مواليد شاعر وراقد عراقي  *

كليوووة الابيوووة  مامعوووة البصووورة     * بكوووالوريوس لغوووة عربيوووة   

  م(1997-1998)

  عضو اإلحتاد العام لألدباء والكتام يف العراق *

 ت رشوووور رتاموووو  الشووووعرء يف العديوووود موووون الصووووحف واجملوووو *

 العراقية

 رشر مقاال   ودراسا   األدبية  يف الصحف العراقية كافة *

 كتب عن  عدد من النقاد من داخذ العراق وخارم  *

لووو  يف ثقافيوووة مريووودة الدسوووتور عموووود زسوووبوعي حتوووت اسوووم   *

  )الفنار(

* زصودر جمموعتو  الشووعرية األوىل)حينموا جتلووت بوني يديوو (     

 م2015-عن دار الروسم

عتوووو  الشووووعرية الثاريووووة )زرى وحوووود ي .....وال   زصوووودر جممو *

للطباعوووة والنشووور ) دار الصوووّواف (  زراروووي(عن املركوووه الثقوووايف 

2016 
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اشوووواك يف الكووووثري موووون رشوووواطات و زماسووووي احتوووواد األدبوووواء    *

 والكتام العراقيني يف ميسا  

 ) صداع الأات(حتت الطبع جمموعت  الشعرية املوسومة *

 -راملثقوووف واآلخوووملوسووووم )* حتوووت الطبوووع كتابووو  الثقوووايف ا 

 صراع الوعي(التهميش و

اريمورطيقيوا  * حتت الطبع كتاب  النقدء األدبوي املوسووم )  

 القارئ(لعبة التغييب وحضور -النص
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 الفهرس

 7 ..................................لفطرة..............بامهامر 

 8  ......................................ردم شوب  مبكور...........  

 10........................  ....باجتاه النهر......................

 12.........  ..............................................1موامع

  13............................................   األبوويضالقصووب 

 14  ............ ..........................................2موامووع

 16  ........................................................1سووورام

 21  .....................يف حلظة وداع .......................

 24  كوو س.........................................................

 25  ..................زطلي علو وحشويت........................ 

 28  ................منع التفووال................................. 

 30..............  ............... را يوذ حووب...................... 

 33.........  ...............................................2سووورام

 37................  .............موورام قووديم......................

 38....................  ..........ال بوو س بالوودورا ...............

 40..............  .......ا....................وطنو لطفًا ... ُكوْن  

 45..  ...................يف  ل  الففور......................... 

 47  ...............ارعتاق مضوطرم.............................. 
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 49  .....................................بياض ُمخيوف........... 

 52  ................... رمذ.......................................

 54  ........................................................3سووورام

 58  .................ما حامة العوني للرمود.....................  

 60  ...............فطوووام...........................................

 62  ..............يف داخلنا التبعثر..............................

 63  ............خربشة الفقور.................................... 

 65  ......................مثن  وأكرة............................ 

 67  .............زرهارة.............................................

 69  ..........سواد.................................................

 70  ........موعد..................................................

 71  .......................................ُقرى.....................

 72  ...السوسون األبوويض......................................... 

 73  ....................زعتووام احملطووة ...........................

 74  ..................فامعة احملوو................................ 

 75  ...........................................عصا................

 76  ..............س عود مون احلورم.............................  

 78  ..............وووُن.............................................

 79  .............طري اابط.......................................
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 80  .............ني...............................ألء رهووار  شوورق

 82............  ................يف ليلة الودفن.................... 

 84  ................................................اطمووئين.......

 85  من سكوت.....................................................

 86  .......................................................خواء....

 87  ...........مسكووة النهوور.......................................

 88  ............يا إرسا ...........................................

 89  ..........لعنة الورد...........................................

 91  ........ُغول....................................................

 92  ...........................غواية عارس.......................

 95  ...........سورية الشوواعر...................................... 

  97  .........الفهرس..............................................
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