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  حول كتاب انطباعات

*“بدْ ما تيسر من عَ”
 

 

 رائـد شـرف الديـن
 
 

 

ْ  تيَّس  ما” ألنه يتحْاك )تقريدا"( يف كل صفحة م  ديوانه  ،ما تيَّس بىل غريو م  العداد “  م  بد

 ، ال متلك جوابا.ثلهوالحياة. فتقف مشْوها ألنك، م ،والحب ،والخلق ،بسؤال حول الله

 

 يب ب  سؤال مثل: وكيف تج

 “صحيح الحب بيموت؟ ”   

 “  بعيْة؟ نتيإ و كيف بْو الدحر ما يتعب ”  أو

 “مني ييل فيقك ؟  ” أو

 “ بْي حْا يسأل بني... وينك ؟ ” أو

 

وغريها العْيْ م  أمثالها. فهل هو فعال" ال جواب بنْه، أم أنه يطلب نجْة قارئيه، أم يعرب 

 ب  حريتهم؟

 

*** 

 

                                                 
*

 لألستاذ عبدالغني طليس“ ما تيسَّر من عبْد ”   



 
 2112 آب |   “ما تيرس من عبْد ”حول كتاب   انطباعات 4 / 2

 
 

   سؤالوإذا مل يك  م

 بْو الصدي بتكون مش فهامن شو” 

 باخاطرو بيزبل

 “وباخاطرو بريىض 

 

 :اباتوإذا مل يك  السؤال بنْه فهو بنْ غريه ب

 “ما بتعرفنا يا بحر؟ ” 

 

 :ب م  الحكمةوإذا مل يك  مثة سؤال فهو يقر  

  مرقة طريق فهل العمر  سوى”

 "بني أوِل وآخِر شهيق

 

 :هاروإذا مل يك  مثة سؤال فهو اند

  يْ سيف ال “ما أجملك” 

 

 :“الله حديب القلب ”  ومل أبرث إال بىل إجابة واحْة ب 

 إن بْك تشوفو؟"

 تأملو...

 “نو... غميق مأثر  ه إمك يفجِبـ و 

 

**** 

: به فإذا“ ت ه مص”ويف حأمة كالمه يستوقفني   يستْرجني ألستفّس كيف ميك  أن يكون 

 ؟ “بنْ سكوت بيتوجع الوقت ” 

 ومتى يكون:

 “الصمت أحىل م  الحيك وكلو تعب ” 

 وملاذا يرصخ:

 “صوتو ... بال صْى ” 

 وملاذا يكتم:

 “ قالصمت أبىل شه” 

 اين؟كابْ وكم هو م  الصدابة يعفكم هو م  الشوق م

**** 
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 :وزنهك بها الحق فإذا به يدعرثها ليعطَي لكل حرف نتتالحق، وما أن تحسَب أ  بدارات زاخرة

 نني وسافروا بصوت الرياحكانوا إث” 

 وراح اليل راح

 راح

 اليل

 ر

 ا 

 "ح  

ْ  أيضا".الف  حرف  الساك   بنْه نابض، وهذا مل يتيّس بىل غريِ بد

 ا كغريها العْيْ م  قصائْه:ه  الزيتون، تلك اليل رنْحتبصيْت ه ق –ويف" يب الشجر" 

 الزي  حْ اليا"

 حْ التا

 حْ الواو

 حْ النون

 "زيتون

لحرف، أصل الكلمة والصورة والنغم، با والتمع  للجذوريجربنا إىل العودة ها ه بفكفكتنفكأ 

 ستأنس به مع أقرانه جمعا.نكام  ،بجامل كل منه  بىل حْى  لنعطيه حقه فننعم  

**** 

 وبىل رهف رقته ما أقساه يف واقعيته:

 سمح لنا بكلمةإ وط   النجوِم ... ” 

 مش قادري  نطري لعنْك

 ـَ لتفضل 

 بنا

 “ نزال!

 

**** 



 
 2112 آب |   “ما تيرس من عبْد ”حول كتاب   انطباعات 4 / 4

 
 

 :جرديتَه  العفوية الصافية وال يفوتني 

 بحدك أنا...” 

 إنتي وخلص.

 بحدك...

 “ونقطة با سطر 

**** 

 


