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أال ليَت ريعانَ الشباِب جديد 

 
أال ليَت ريعانَ الشباِب جديد ودهراً توىل ، يا بثَني، يعود 
ا نكونُ، وأنتمفنبقى كما كن وإذ ما تبذلَني زهيد قريب 

أمصَر تريد؟: وقد قُربت نضِوي وما أنَس، ِم األشياء، ال أنَس قوهلا  

لوال العيونُ اليت ترى ،: وال قولَها  دودين، فَدتَك جَك، فاعذُررتلز 
خليلي، ما ألقى من الوجِد باطن ودمعي مبا أخفَي، الغداةَ ، شهيد 
 إذا الدار شطّت بيننا، سَتزيد أال قد أرى ، واِهللا أنْ رب عربةٍ 

ما يب يا بثينةُ  قاِتلي،: إذا قلت ثابت، ويزيد: من احلب، قالت   

بعَض عق: وإن قلت بِهردي لي أعش  وقالت ذاَك منَك بعيد: تولّت ! 

 وال حبها فيما يبيد يبيد فال أنا مردود مبا جئت طالباً،
 إذا ما خليلٌ بانَ وهو محيد جزتَك اجلواري، يا بثَني، سالمةً 
 من اهللا ميثاق له وعهود وقلت هلا، بيين وبينِك، فاعلمي
ما احلب إالّ طارف وتليدو وقد كان حبيكُم طريفاً وتالداً،  

 وإنْ َسهلَته باملىن ، لكؤود وإنّ َعروَض الوصِل بيين وبينها،
 وأبليت فيها الدهَر وهو جديد وأفنيت عمري بانتظارَي َوعدها،
 يدوف هلم سماً طماطم سود فليَت وشاةَ  الناِس، بيين وبينها
ف أكبالٌ هلم وقيودتضاَع وليتهم، يف كلّ ممسى وشارٍق،  

 إذا جئت، إياهن كنت أريد وحيَسب ِنسوانٌ من اجلهِل أنين
 ويف الصدِر َبونٌ بينهن بعيد فأقسم طريف بينهن فيستوي
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 !بوادي القُرى ؟ إين إذَنْ لَسعيد أال ليَت شعري، هلَ أبينت ليلةً 
  القاوياِت وِئيد؟هلا بالثنايا وهل أهِبطَن أرضاً تظَلُّ رياحها

 وما رثّ من َحبِل الصفاِء جديد؟ وهل ألقني سعدى من الدهِر مرةً 
 وقد تدَرك احلاجات وهي بِعيد وقد تلتقي األشتات بعَد تفرٍق
 خبرٍق تباريها سواهم قود وهل أزجرنْ حرفاً عالةً  مشلةً 
،الط على ظهِر مرهوٍب، كأنّ نشوَزه الّكقُودإذا جاز هريق، ر  

 وصدر كفاثوِر اللجَني جيد سبتين بعيين جؤذٍر وسطَ ربرٍب
 مباِهيةٌ ، طي الوشاِح، َميود تزيف كما زافت إىل سلفاا
 تعرَض منفوض اليديِن، َصدود إذا جئتها، يوماً من الدهِر، زائراً،
 !ذنوباً عليها، إنه لَعنود يصد ويغضي عن هواي، وجيتين

أصِرمها َخوفاً، كأين مجاِنب،ف  ويغفلُ عن مرةً  فنعود 
 فذلَك يف عيِش احلياةِ  رشيد ومن يعطَ يف الدنيا قريناً كِمثِلها،
 وحييا، إذا فرقتها، فيعود ميوت الْهوى مين إذا ما لِقيتها،

جاِهد يا مجيلُ، بَغزوةٍ ،: يقولون  أريد ،جهاٍد، غريهن وأي 
 وكلُّ قتيٍل عندهن شهيد  بينهن بشاشةُ لكلّ حديِث

 إذا ِهيَج يب يوماً وهن قُعود وأحسن أيامي، وأج ِعيَشيت،
،عميد ليلى ، فالفؤاد تذكرت بعيد نواها، فاملزار وشطت 
 إىل اليوِم ينمي حبه ويزيد علقت اهلوى منها وليداً، فلم يزلْ

ها،فما ذُِكَر اخلُالّنُ إالّ ذكرت  وال البخلُ إالّ قلت سوف جتود 
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قد أدركت وده: إذا فكرت قالت  !وما ضرين بخلي، فكيف أجود 
 لبثنةَ  حب طارف وتليد فلو تكَشف األحشاُء صوِدف حتتها،
 أُضاحك ِذكراكُم، وأنِت َصلود؟ أملْ تعلمي يا أم ذي الودِع أنين

ود لنا من ودها وجنود؟جت فهلْ ألقني فرداً بثينةَ  ليلةً   

 فربقاُء ذي ضاٍل علي شهيد ومن كان يف حيب بثينةَ  َيمتري،
 
 
 
 

 لقد فرَح الواشون أن صرمت حبلي
 
 

 بثينةُ ، أو أبدت لنا جانَب البخِل لقد فرَح الواشون أن صرمت حبلي
مهالً ، يا مجيلُ ، وإنين: يقولون هِلألقِسم ما يل عن بثينةَ  من َم   

 أَم اخشى ؟ فقبلَ اليوم أوعدت بالقتِل أِحلماً؟ فقبلَ اليوم كان أوانه،
 لطيفةَ  طي الكَشِح، ذاَت شوى َخدل لقد أنكحوا جهالً نبيهاً ظعينةً ،
 ألخَر ، مل يعمِد بكٍف وال رجٍل وكم قد رأينا ساعياً بنميمةٍ 
 جرى الدمع من عيَني بثينةَ  بالكُحل إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا،
 ولكن طالبيها ملا فات من عقلي ولو تركت عقلي معي ما طلبتها،

حسب نفسي الذي ا! فيا ويَح نفسي ما أصيب به أهلي! ويا ويَح أهلي   

 ِقصاٍر، وال كُس الثنايا، وال ثُعل وقالت ألتراٍب هلا، ال زعانٍف
، اتقينهاإذا َحِمَيت مشس النهار  بأكسيةِ  الديباِج ، واخلز ذي احلمِل 



 مجيل بثينة

www.arabEspanol.org 
 

 دبيَب القطا الكُدري يف الدِمِث السهل تداعَني، فاستعجمَن مشياً بذي الغضا،
 ِقياَم بناِت املاِء يف جانِب الضحل إذا ارتعَن، أو فزعَن، قمَن حواهلا،
  على َرحلمن الدهِر، إالّ خائفاً، أو أراينّ ال ألقَى بثينةَ  مرةً ،

 قتيالً بكى ، من حب قاتلِه، قبلي؟ خليلي، فيما ِعشتما، َهلْ َرأيتما
 وأهلي قريب موسعونَ ، ذوو فضِل أبيت، مع اهلالك، ضيفاً ألهلها،
 بنا أنت من بيٍت، وأهلَُك من أهِل أال أيها البيت الذي ِحيلَ دونه،
يسطاع بالبارِد السهلوِظلَُّك لو  بنا أنت من بيٍت، وحولَك لذةٌ ،  

فبيت أحبه،: ثالثةُ  أبياٍت  وبيتان ليسا من َهواَي وال َشكلي 
 إىل إلِفه، واستعجلت عَربةً  قبلي ِكالنا بكى ، أو كاد يبكي َصباَبةً 
 على غِري شيٍء من َمالمي ومن عذيل أعاذليت أكثرِت، جهالً، من العذِل،

،نأيت فلم حيدثْ يلَ النأي سلوةً   ومل ألِف طولَ النأي عن خلةٍ  يسلي 
 ولكن َسبتين بالدالِل وبالبخل ولست على بذِل الصفاِء َهِويتها،
 على حدثان الدهر، مين، ومن مجِل أال ال أرى اثَنِني أحسَن ِشيَمةً ،
 من األرِض، يوماً، فاعلمي أا نعلي فإن وجَدت َنعلٌ بأرٍض َمِضلّةٍ ،
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َيا َجميلُ أَربَتين: نةُ  قالتبثي  

 
َتين،: بثينةُ  قالتَيا َجميلُ أَرب  فقلت :ريبثَني، مِكالَنا، يا ب  

 وال حيفظُ األسراَر حَني يغيب وأرَيبَنا َمن ال يؤدي أمانةً ،
 وأما على ذي حاجةٍ  فقريب بعيد عل من ليَس يطلب حاجةً 

 
 

 
 
 
 
 
 

أخلَص لوامن احلفراِت البيضش   
 

 تالحي عدواً مل جيد ما يعيبها من احلفراِت البيضش أخلَص لوا
ماكِني أومضتا فما مزنةٌ  بَني السوِر، مثّ استعرضتها جنومن الن 
 :من الناِس، أوباش خياف شغوا بأحسَن منها، يوَم قالت، وعندنا،
  نفٍس حبيبهاإىل يوم يلقى كلَّ تعاييَت، فاستغنيَت عنا بغرينا

 
 
 
 
 



 مجيل بثينة

www.arabEspanol.org 
 

 
 أشاقَك عاجلٌ، فإىل الكثيب

 
 إىل الداراِت من ِهَضِب القَِليِب أشاقَك عاجلٌ، فإىل الكثيب،
 بَيثِرَب، بَني آطاٍم ولُوِب إذا حلّت ِبمصَر، وَحلُّ أهلي
 وما هَي حَني تسألُ من جميِب جماورةً  مبسكِنها حنيباً،

يف املنازِل، أو خصيِبجبدٍب وأهوى األرِض عندي حيثُ حلت  
 
 
 
 
 

تذكَّر أنساً، من بثينةَ ، ذا القلب 
 

تذكَّر أنساً، من بثينةَ ، ذا القلب وبثنةُ  ذكراها لذي شجٍن، نصب 
 برملةِ  لد، وهَي مثنيةٌ  حتبو وحنت قَلوصي، فاستمعت لَسجرها
أيها الركّبلبثنةَ ، ناراً، فارفعوا  أكذبت طريف، أم رأيت بذي الغضا  

 من البعِد واإلقواء، َجيب له َنقْب إىل ضوِء ناٍر ما َتبوخ، كأنها،
هل يقتلُ الرجلَ احلب؟: أُساِئلكُم !أال أيها النوام، وحيكُم، هبوا  

مهمطي ركٍب قد وقفت بأال ر كبعليِك، ولوال أنِت، مل يقِف الر 
 وإن كرِت األبصار، كان هلا العقب  وَبسطةٌ ،هلا النظرةُ  األوىل عليهم،

 


