
 

 
 أحمد بخيتالشاعر 

 

 صمت الكليم
 

 ....... إلي

 أحبك حتى يؤمن األصوليون

  ويدرك العلمانيون

 ان الحب فرض عين
 
 
 
 فاتحة
 

 حنٍو لتها فيأس

 هل تدخلين الجنة ؟ -

  نبيٍلفأجابت بوقاٍر

 - جلَّ جالله – عندما أقف أمام اِهللا -

 سأتقبُل برضا تاٍم

  دون أن أطالبه بأي تعويٍض

 !! عن عذابي
 
 
 
 



 
1  
 
 هناك

 وال هناك هناك

 األضواء كانت تُقْطَفُ

  ولم تكِن الطبيعةُ قد

 في األسماء– بعد –تراءتْ 

 حزن مشَى

 ِإلى حزٍن

  وماء في ِإتجاِه

الماء 
 
2 
 

لَيع أكان 

 أن أسعى

 شجٍر ِإلى

 ِمن النسيان ؟

ىرِإلى ع 

 وِعصيان جليٍل

دعبي فانالِعر 

 ليبدئ الِحوار الفذُّ

 بين اِهللا

واِإلنسان !! 
 
 
 
 



3 
 
  أجْل

واءح من دال ب 

 كي تنسى

ومن آدم 

 نُربي فِيِه" غاٍر " ومن 

شوق العاشِق الخَاتم  

 الحب  سر يسمىومن

 نُنِْجب ِباسِمِه

المالع 
 
4 
 

 ناديتْ لقد

 حين وهنْتُ

 واشتعَل الصبا

 شَيباَ

  وكان الرزقُ

  المحراِب في

 رمزا يكْشفُ الغيبا

  وكانت عاقراً

 دنياي

رب 

 حبا هب لنا
 
 
 



5 
 

طلبت السر 

 للدنيا

 فألهاني

 الدنيا عن

 وحين أجاءني للغَاِر

 : فقلت

 نا الفتى اُألميأ

 تَحمِل الوحياَ : قال
 
6 
 

  أنا النشوان

 ليالي يا

 من خمٍر بال ِعنَِب

ي القلبفهز 

يا ليلى 

 الِحقَِب يساقطُ وردةَ

 حنيني

طفُل ِعلِّيين 

 أِب مولود بغيِر
 
7 
 

 هنا دك السنا جبلي

 الكليم وسميتُ

هناك 



 : وقيل

باذْه 

 أرى: فقلتُ 

  كفاك: فقيل 

 كفاك ِقيَل

  ِإذا َألْقَوا لك األسحار

 يا موسى

 عصاك فألِق
8 
 

 رأيتُك فاجتليتُ النور

 مطالِعِه من َأسمى

 وأهدتِْني

رؤاِك الوحي 

 من أنقَى مناِبِعِه

ييد وبين كَِليِم الحب 

 رواِئِعِه َأكِْشفُ عن
 
9 
 
 ثَقَبتُ

  سفينةَ الفقراِء

 كي تعمى

 ضعيون البغْ

 ذَبحتُ

 نبوءةَ الطُغياِن

ينمو كَي الغَض الحنان 



 أقمتُ

أهِل الحب جدار 

 ينْقَض حين أراد أن
 
10 
 
 يداِك

 ملَكاِن كأنما

 ينتمياِن

 لألعلَى

اِنيأراح 

دروشقَّا الص 

 دنياه عن

 واستالَّ

  فَحبك في

  هتاِف الروِح

 يتْلَى قرآني الذي
11 
 

أكان علي 

 أن ألقاِك

 الجسِد بعد حرائِق

لْقش الموجِلي 

 آخرما

 يشين البحر من زبِد

 المرآِة لكي ألقاِك في

 ِإلى األبِد ساطعةَ



 
12 
 

 الصديقُ " يوسفُ" كأني 

بعراطَ الصالص يجتاز 

 به همتْ

ما وهِبه 

 أضاء القلب: وِحينئٍذ 

 رأى برهانَه األعلَى

 ِإال انوال بره

الحب !! 
 
13 
 
 خَلَعتُ

 البشري قِميصي

 عند بدايِة الدرِب

 صعوداً

 الوعِد نحو ُأفِْق

واِإلسراء 

 ِمن قلبي

الروحي ِإلى معراجي 

 الغَيِب نحو حداِئِق
 
14 
 
 طلبت

 احتَجبتْ هوى التي



 وزالتْ

بجِمها الحِباس 

 : وقلت

ا القلبكَنُهسم 

 يوكلُّ جوارح

قلْب 

 أليس الحب أن يمِضي

حبالم الحب خلُدوي 
 
15 
 
 الحب أليس

أقنوم 

 الحياِة

ومبدَأ التكوين 

 ِإلهي له شرفٌ

 يصوغُ

القانون كْسروي 

بالح يشاء 

شَاءي حين 

 كُن: يقوُل  ثم

كُونفَي !! 
16 
 

 أنا الكينونةُ األولَى

 بدء أنا

عنوان 



 أنا شوقٌ

 انونسي

 ومعصيةٌ

وغفران 

رالتجلِّياِت أنا فَج 

 ِمنِّي

 كُلُّ من كانوا
 
17 
 

 الخوفُ الذي يسعى أنا

 ويسعى نحوه األمُل

حملتُ أمانةَ الحب 

  الكبيِر

 وَأشْفَقَ الجبُل

 أنا أبديةٌ عِشقَتْ

 ِعشِْقها فلحظةُ

 أزُل
 
18 
 

 البدء أما ناجيتْني في

 كْن بدءاً

خَاتم وكُن 

َأِفض 

 يا أحمد األكواِن

 عضلَى العالَم ِمن حبي



 فكيفَ سبقِْت بالموعوِد

آدم 

وهو  

 !! ِمن آدم ؟
19 
 
 وقفتُ

 على حدوِد الحزِن

واآلزاُل ِمن خَلِْفي 

 وقلتُ ولَم أزْل في البدِء

 ِإن ذَخيِرتي ضعِفي

ِإذا لَم تَكِْفني األعمار 

 تَكِْفي آهةُ عاشٍق
20 
 

 ؟ فِإن نُوديتُ كيفَ بدأتَ

 خَلَعتُ أوحالي: قُلْتُ 

 وكيف عرفتَ سر القُرِب ؟

 أوحى لي الحب: قلتُ 

 فَلَم يبلُغْ بنو الدنيا

 مقاِمي ِفيِك

  أو

 حالي
 
 
21 
 

 وقفتُ ِبشاِطيء العرفان



ةْ حينحببِتني سوه 

فكانت آيتي في الحب 

 رحماِنيةَ النفحةْ

طتُ باألكوان هناكَأح 

  واألزماِن

 !! في لمحةْ
 
22 
 

 ؟ هناك سِئلتُ من تَهوى

 : أجبتُ

حقيقة األسماء 

 صدقتَ -

 فماَ حِقيقَتُها ؟

 كلِّ ضياء ضياء: فقلتُ 

 صدقْتَ

اآلن فما تشاء 

لستُ َأشاء !! 
23 

لي لوناِك يحناي مم 

 شُهودي فيِك

 غَيبي أو

ه دعِبفها أنا بجتِْك الح 

 متُّ

 حبي ولَم يمتْ

اآلن العاشقين جميع  

 قَلْبي يتَّحدون في



24 
 
أسافر 

 ِإليك في الدهوِر

 متِكئاً

 علَى وجِدي

 وأرواح اُأللَى عِشقُوا

 تَموج ِفي برِدي الجماَل

 كأن الخلقَ أجمعهم

 معي

 لكننَّي

 !! وحِدي
25 
 

 الحبأنا المبعوثُ باسم 

 لَحِدي ِمن مهدي ِإلى

فوارسه ِإذا نادى 

مهحملتُ لواء 

 وحِدي

لألشواِق أنا المنذور  

ِدي ال عشاقَ ِمنعب 
 
26 
 

د حينووليلى الُع يِئن 

واألطيار  

عجِإذا تَس 

 تحن وليلى الروح حين



واألنوار 

طَعِإذْ تَس 

 لي أشارتْ

 بِإصبِعها

 وقلبي

 !! اتَم اِإلصبعخَ
 
27 
 

 العبراتُ هي

 حين تجفُّ

 والبسماتُ حين تَجوْل

هي األنْسام 

 تَِرفُّ حين

 واألغصان حين تَميْل

 هي الحسن الذي يبدو

 جميْل لمبصِرِه ِبكلِّ
 
28 
 

 األزهار هي

واألشجار 

واألعطار 

واألنهار 

 األشواقُ هي

 والمشتاقُ

ابوالغُي 



ارضوالح 

 المكْشُوفُ هي المتألقُ

حفُوفُ باألسراروالم 
29 
 
رالذي يأتي هي الشِّع 

با يذْهحيثم فأذْهب 

 هي القلب الذي يمليه

 يكْتُب والقَلم الذي

الذي يجلبوه هي الشادي 

 يطْرب والجمع الذي
 
30 
هي البعاد واألزمان 

 والرحاُل

 والرحلة

باءههي الص 

والنشوان 

 والقُبلةْ والشفتان

 هي المرىةُ

 والراِئي

 والِقبلةْ هي الصلواتُ
 
31 
 

 يِلقي هي الفجر الذي

تَهأشع 

لَى األكوانع 



 هي الحب الذي ينْشَاُل

 الكروان في تسبيحِة

اِإللهي هي النَّفَي 

 اِإلنسان الذي يحيا بِه
32 
أنا فيها التقاء الحب 

 واِإليمان

واَألشْعار 

 ولكني َأغَار علَى

 محبِتها

 اَألغْيار من

هرستَح الحب رموز 

الَحمام سركما ح  

الغار 
33 

 جميع جوارحي سجدتْ

وضوِئها وماء 

 شَوقي

 فِإن أخْفَيتُ ما حملتُ

 ِمن وجٍد

ِق وِمنتَو 

 رَأى أهُل المحبِة

 في جبيني

 الِعشِْق غُزةَ
 
34 
 



  اديتُ يا ليلىِإذا ن

 القلب يسيُل

 أشواقا

 وِإن نُوِديتُ من ليلَى

الكون يفيض  

 ِإشراقا

زاميري وِإنتْ محدص 

 األرض ملئتُ

 عشَّاقا
 
35 
 
 ليالِتهم لكلَّ الناِس في

 ليٌل

 وِلي ليلى

 وليلَى وحدها

 وحِدي

 أعلَى ولِكن وحدها

 فما حلَّت ِبعاِشقِها

الفتَى ولكن 

 ىولَّ
 
36 
 

لها المجد  

 الوهاب الهوى

 أنساني صباباتي



 وأنساني الجماُل الحقُّ

 أقنعةَ الجميالِت

 تسبيحةُ النَّفَِس أنا

  القديم

 !! وجلْوةُ اآلتي
 


