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 بني يدي الديوان 
 لم الدكتور علي مقلدبق

 ميزات شعر الشيخ كرمي مشس الدين
 يف هذا العصر الذي شاع فيه شعر "عفو اخلاطر" قلما جيد املرء شعراً يرضي.

 والرضا هنا ليس مّنة ، انه االعجاب املأخوذ غضباً ، وهذا اندر اليوم.
 ، مساعاً أو قراءة.من عالئم الشعر اجليد ،هو هذا االحساس ابألسر ، مييله عليك شعر الشاعر 

فالشععععععر اجليد ال هّد له من الولعععععو  ابلل ة اي درنة عالية من االجزال ، مد نزالة وشعععععدة أسعععععر  خذ 
 ابلنَفس.

والزارىء حني يزرأ أو يسعععععععععمد شععععععععععر هذا الديوال مضعععععععععلر  ي الميل ، ليدر  هالغة الل ة . ف ما  
 لفها من التالميذ الشعراء يف هذا العصر .االجصا  حالل ، ولو متلمل الزارىء من ل ة أنيزة مل  

  نه شهر حتس معه ابلزشعريرة ، مناناة وغناء ، وهو جرمن ودعاء وهو حل على م ارم األخالق.
فالشععععععاعر ي اد يدعو اي الزرابل البشععععععري حني يدوعوا اي التضععععععيفية ، واي الشععععععهادة يف سععععععبيل   

 والوطن.
الذي حيبُّه الشععععععهداء ويت نونه . فهم حني حييخل رم اخللر ، ال ولعل هذا الشعععععععر يذكر ابملوت الدرامي  

 هل جتألق يف نفوسهم نورانية االجصا  ، فيسرحول يف ميادين البذ  والعلاء . يرفضول الفرار فزخل ،
 اذنفي هذا الشعر مزج شديد هني التضيفية يف سبيل   ، وهني التضيفية من أنل الوطن.

 ت احملمدية والذات البشرية.ال ج يب الذات االهلية والذا
 انه شعر يعتمد الصورة والمنيم واملوسيزى آبل واحد.

ليسعععععد هعيدة عن البيفور ال  سعععععبق الصعععععوفيول اي اسعععععتعماهلا يف منانا م كالرمل   وحبور هذا الشععععععر
 واهلزج واخلبب ...

 انه يعّّب عن جوجر منتهاه  ميال ابهلل العظيم .
 ال م لزة وال مستعصية .ومل خيل هذا الشعر من رموز 
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ال قلق الشععععععععععععاعر ابد عّب حبوره ذات التفعيالت املتوجرة وال كععانععد االف ععار جنّفس عن هععذا التوجر ، 
والصععععععععور الرّءنة  دىء من حدجه ، لتدور لعععععععععدا حو  ةور واحد ، يف حركة دائمة ، وهذا احملور هو 

 التوحيد. أما  التليعات ففيها جزلب حاد.
 على الش ل واملضمول ، هل على ال يال كله. يهيمن فيضفي اجلما  ال نال  الف رة

ال احلياة املعاشععععة الزلزة ، املضععععلرهة ، املهددة دائماً هرشععععزات العدو ، ال  جذكر دائماً هه وهونوده يف 
جفرض االنفعا  ، وجوحي  –الليل والنهار ، يف الصععبو واملسععاء ، يف الشععتاء والصععيع والرهيد واخلريع  

 ق الدائم . ولوال النّبة االميانية لل ى اليأس املؤدي اي االنتيفار فال فر.ابلزل
 انه يزدم واقد احلا  مع وساً يف نفس شاعرية حساسة ، هال مراعاة أو مداهنة .

ال الشععاعر ال يعّب عن حالة نفسععية خصععولععية ، هل عن حالة يعيشععها اللفل يف لعبه ، واألم يف هيتها ، 
 حزله ، واملزاجل يف جرقبه خلع لخرة أو شجرة أو كمني.والرنل يف عمله أو 

ال الشععععععععععاعر حيمل اهلم كله ، فينفس عن  ه ابل لمات املؤيرة . اذ ليس كالنفعا  سععععععععععبيل يؤدي اي 
 الهداع : فتتيفر  الصور ، ويصدح االيزاع العنيع الصاخب ، ال املتماليل املتومج.

سععععخرية ، جسععععرّع األحدا  ، فتعّب عنها ابلرمز حيناً ، أو   ويف كل احلوا  ، جنبثق من هذا الشعععععر طاقة
 ابلرفض أو ابلرفض أو ابلتوله أحياانً.

ال اجلانب التبتلي التوحيدي ، معتزاً ابلرفض واجلهاد يف شعبيل   ، يبدو كأنه خشعبة اخلالم من واقد  
 مرير مرفوض وميؤس منه.

 في على الشعر مسيفة التفرد يف العرض واملضمول .هذا اجلانب التبتلي املشبد ابلروح االهداعية ، يض
 ال طالوة الشعر ال ختفي الشدة ، شدة املعاانة اليومية .

اللالوة رمبا مسععتمدة من طبيعة حلوة : نبا  م سععوة ابخلضععرة الدائمة ، خضععرة أشععجار السععندءل يف 
نب آخر ، اي نبا  سعععععععجد ومليتا من نانب ، وخضعععععععرة الوادي األخضعععععععر على  رى الزهرا  من نا

 خضرة هضاب الزيتول احمليلة .
والشعععععععدة متليها الزسعععععععوة املعاشعععععععة ، واخلوى من النار ، واحلزد على املعتدي املمه  املزيم منذ عزود 

 وعزود.
شععععدة اجلبا  الصععععخرية وماهلا ، كما جظهر فيه ألععععوات شععععال   ر الزهرا      وه ذا جظهر يف الشعععععر

س ال مام (  املنصععععوب فوقه     قوس النصععععر( ، وذلك هفعل االقمال  وكأنه نيش الفتو( وألوال   قو 
 واملزارهة ، و هفعل نثوم العدو فوقها دائماً .
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 ال الشاعر كامنا حيمل على كتفيه هّم أمة ، ويبدو َكْرهُُه يف شعره ويف نفثاجه الميانية .
 نية ، وعلى الثزافة االننبية .والشعر ينم عن يزافة  ميانية عميزة ، واطالع على الثزافة غري الدي

انه شعععر مشععبد ابالحسععاس الذي يولده الزهر الدائم ، انه مرآة لععادقة ملعاانة مريرة يعيشععها كثريول يف 
 الشريخل احملتل اجملاور ، ال يعرفها الناس يف املدل ال ّبى أل م هعيدول نسبياً .

 ميعال نهعاد وجضعععععععععععيفيعة واهعداع يف كعل   ال روح الشععععععععععععراء جيعب أل ج ول الروح املثعاليعة ل معة ه عذا :
 اجملاالت.

 لزد وعى الشاعر روح أمته فعّب عنها هصدق وذكاء وشجاعة .
 شعر النفس العميزة الصادقة .

 نفس عميزة التجاوب مد  تمد الشاعر واحدا  وطنه.
 وهلذا ال هد من جتبد سري االحدا  يف اجلنوب اللبنا  حىت يتم الفهم .

 لعبارة .قوة النسج وحت ام ا
شععععععر ينبد من فيض الزلب ولعععععادق االحسعععععاس . فال لمة والصعععععورة واملوسعععععيزى ، جلتزي لتب  شععععععراً 

 متفردًا.
 موسيزى هادرة وقرع مدو .

 شعر انشاد وجرمن .
 شعر سياسي محاسي  ميا  .

وقصععععائد هذا الديوال ي اد ينتظمها نو نفسععععي واحد ، جضععععيء نوانبه اشععععراقات الميال ، وجشععععيد فيه 
 المهية الدينية. ودعوة واضيفة اي الزوة ، كل ذلك يف لفظ مشرق ، وسبك ة م ومسيزى .

 شعر منتزع من أعماق الزلب ، قلعة من الذات ، حتمل طاهد شخصية الشاعر .
 الشاعر يعيش قضية األمة .

هوض واي العزو ، الزصعيدة ممد هني التأمل الروحي والهتها  ، واملناناة ، والعتزاز ،   دعوة اي الن
 يف لفظ مشرق وسبك ة م وموسيزى من مة .

 شعر يتصل ابألحدا  اجلارية . 
 شعر التالزم هني الفن والعزيدة ، والتالزم هني الشعر ونزد احلياة ، ويف هذا سر قوجه .

 شعر الميال يف ميد األحوا  ، ولذا يتميز ابلصدق والخالم كما يتميز ابلزوة.
 دي ، يوري نامو .لول الشعر ، زه
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 احملر  الداخلي فيه روح التزوى .
وهني   –لعععدق ف  ولعععدق انتماعي  –فهو شععععر قوة : قوجه مسعععتمدة من التالزم هني الفن والصعععدق 

 املثا  واحلياة.
 أو كما قيل :" اذا أراد   هعبد خرياً مل يعزه عن الشعر وال غريه".

 م( . 1804/هععععععععع 1219  أمحد فارس الشدءق 
 


