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 كن بلسما

 
لـسماً إن صار دهرك أرقماكـن ب   وحـالوة إن صـار غـيـرك عـلـقما 

وزهـاإن احلـيـاة حـبتـك كـلَّ كـن   .. ال تـبخلن على احلياة ببعض ما 
  أي اجلزاء الغيثُ يبغي إن مهى ؟ أحـسـن وإن لـم تـجـز حـىت بالثنا

مـن يـثـيـب الـبـلـبل املترمنا ؟أو مــن ذا يــكـافـئُ زهـرةً فـواحـةً ؟   

م أكـرمابـهما تـجد هذيـن مـنـه  وِقسهمعـد الـكرام الـمحـسـنني   

مـا قـيـمـاإنـي وجـدت الـحـب عـليـاصـاِح خـذ عـلـم الـمـحبة عنهما  

 عـاشـت مـذمـمـةً وعـاش مـذمـمـا لـو لـم تـفُـح هذي ، وهذا ما شدا ،
ـل إلسـعـاد الـسوى وهنائهمفـاعـم   إن شـئـت تـسـعد يف احلياة وتنعما 

 لـوال الـشعور الناس كانوا كالدمى أيـقـظ شـعـورك بـالـمـحبة إن غفا
 

 
 

 قال السماء كئيبة وجتهما
 

وجتهما! قال السماء كئيبة  ابتسم يكفي التجهم يف السما: قلت   ! 

ابتــسم: فقلت له! الصبا وىل: قال يرجع األسف الصبا املتصرمالن    !! 

اليت كانت مسائي يف اهلوى: قال  صارت لنفسي يف الغرام جــهنما 

فكيف أطيق أن أتبســما, قليب  خانت عــــهودي بعدما ملكـتها  ! 

ابتسم و اطرب فلو قارنتها: قلـــت  لقضيت عــــمرك كــله متأملا 



 إيليا أبو ماضي

www.arabEspanol.org 
 

 
الــتجارة يف صراع هائل: قال  مثل املسافر كاد يقتله الـــظما 

 ! لدم ، و تنفثـ كلما هلثت دما أو غادة مسلولة حمــتاجة
ابتسم ما أنت جالب دائها: قلت فإذا ابتسمت فرمبا, وشفائها   

و تبيت يف. أيكون غريك جمرما  وجل كأنك أنت صرت ارما ؟ 
العدى حويل علت صيحام: قال مى ؟أَأُسر و األعداء حويل يف احل   

مل يطلبوك بذمهم, ابتسم: قلت  ! لو مل تكن منهم أجل و أعظما 
املواسم قد بدت أعالمها: قال  و تعرضت يل يف املالبس و الدمى 

 لكن كفي ليس متلك درمها و علي لألحباب فرض الزم
يكفيك أنك مل تزل, ابتسم: قلت و لست من األحبة معدما, حيا  ! 

الليايل جرعتين علقما: قال ابتسم و لئن جرعت العلقما: تقل   

 طرح الكآبة جانبا و ترمنا فلعل غريك إن رآك مرمنا
 أم أنت ختسر بالبشاشة مغنما ؟ أتراك تغنم بالتربم درمها

ال خطر على شفتيك أن, يا صاح و الوجه أن يتحطما, تتثلما   

و لذا حنب األجنما, متالطم فاضحك فإن الشهب تضحك و الدجى  ! 

اشة ليس تسعد كائناالبش: قال  يأيت إىل الدنيا و يذهب مرغما 
فإنك بعد لن تتبسما, شرب قلت ابتسم مادام بينك و الردى  

 


