
  

  
  
  

 املظاهر اللغوية  واألسلوبية
  يف شعر حممد البزم

  )∗(حممد رضوان الداية. د

كـان  »حمّمد البزم  «يف الدراسات القليلة التي عـُنيت بأحد شعراء الشام يف زمانه  
اجلانب اللغوي يف شعره,  وما رافقه من أخـذ الشـاعر باجلزالـة يف األسـلوب, واملتانـة يف 

يتفقـون يف : للرتاث  العريب; هو املستأثر بعناية أولئك الدارسني العبارة, واخرتاق  شعره 
  .اآلراء والرؤى, ويتقاربون يف التعليل, ويف الشواهد واألمثلة

وقد أعان حممد البزم بالتزامه الفصحى اجلزلة أو املبّسـطة يف حياتـه العامـة أولئـك 
موقـف  قـارئ تلـك إن الدارسني أو املرتمجني له عىل تعميق تلـك اآلراء والـرؤى, حتـى 

  ., وتبدو األحكام قاطعةاالدراسات يكاد يبدو ثابتً 
والشك يف أن قارئ ديوان حممد البزم, ولو كان من أهل االشـتغال بـاألدب 

ومـن هنـا كانـت الرشـوح .واللغة حيتـاج إىل االسـتعانة بـاملعجم يف قسـم مـن شـعره
خمالفــة  ات أحياًنــضــعت يف حــوايش الــديوان غــري كافيــة, وقــد جــاءالقليلــة التــي وُ 

  .للمعنى الذي أراده الشاعر
ويف هذا البحث وقفة عند املظاهر اللغوية واألسلوبية يف شعر حممد البزم, ال أكـاد 

; أو إضـاءةً  أو إملاحةً  أجتاوز إىل غريها, إال إذا كانت األمور متداخلة, ويقتيض ذلك إشارةً 
. اوتتفاصـل حينًـ اتتـداخل حينًـ فإن القضايا التـي تــُستخرج مـن ديوانـه كثـرية ومتشـعبة

                                                           
 .باحث يف األدب والرتاث من سورية) ∗(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .البزم يف هذه املدة التي نبغ فيها ديوان آخر واليكاد يشبه ديوانَ 
)١(  

سـليل أرسٍة ) م ١٩٥٥ – ١٨٨٤/  هــ   ١٣٧٥ – ١٣٠٥(حممد بن حممـود البـزم 
وفــد أحــد  أفرادهــا مــن العــراق إىل الشــام, فســكن دمشــق, واســتمّر فــرع األرسة فيهــا, 

وهــو ) إىل معــروف( :ويف هــذا امللمــح قــال البــزم يف قصــيدة. يــوموتدمشــقوا إىل هــذا ال
صايف   .)١(معروف الرُّ

ــــايل ــــُق املع ــــق منبث ــــن دمش ــــا اب ـــــــــدُ  أن ـــــــــٌب جمي وراء يل حَس ـــــــــزَّ  ويف ال
 .والزوراء  من أسامء مدينة بغداد  − 
شاعر أديب, مـن : ويف ترمجة خري الدين الزركيل للبزم, وهو صديق قديم له أنه  − 

كان واسع املعرفة باللغة, كثري . لعلمي العريب بدمشق, مولده ووفاته فيهاأعضاء املجمع ا
  . )٢(اعنيفً  ا سن الرتّسل يف إنشائه, نقـّادً املحفوظ من الشعر والنثر, َح 

وسأشري إىل ما استخلصتــُه مـن سـريته, ومـن أخبـاره, ومـن شـعره بمالحظـات 
أساسية من حياته, املمهـّدة للكالم  العنارص املكّونة لشخصيته املفّرسة جلوانب عىلعامـّة 

عن التفصـيل يف أخبـاره يف شعره  وخصائصه اللغوية واألسلوبية; وسأجعل ذلك بـديًال 
عــىل شــغل املســاحة املتاحــة باملوضــوع األســايس الــذي يــدور  اوجمريــات حياتــه; حرًصــ
  .البحث حوله, ويعاجله

من - ١ رشين وهو يعمل مـع إىل سّن الع  فقد وصل البزم. الّرغبة يف مسابقة الزَّ
والده يف حمل لبيع املنسوجات, وتنبــّه يف زيـارة عارضـة إىل املكتبـة الظاهريـة, فتحـّول إىل 

                                                           
 .٣٢٧: ١ديوان البزم ) ١(
 . ٩١: ٧ األعالم) ٢(
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. آخر, وكان تعلمه احلقيقي بدأ يف هذه السـّن املتـأخرة اطلب العلم, واختذت حياته مسارً 
ــة ـــرته الذاتي ــرأ يف بعــض سي ـــُْت إذ ذاك «: ونق ـــّهت(فأبـَه رس لرضــورة د) فطنــت وتنب

العـربية وفنوهنا, وطفقُت أنتاُب حلقات شيوخ دمشق وعلامئها أرصف مهـّي من عامل إىل 
)٣(عامل حتى قذفتني العناية إىل األستاذ عبد القادر بدران

ام يقارب ثالثة شـهور قرأت في, ف 
دالئــل  :مــن االبــن هشــام, وصــدرً  مغنــي اللبيــب :مــن ا, ونحــوً ديــوان املتنبــيمــن  اشــيئً 

, ثم مل ألبـث أن اتصـلت بنابغـة علـامء األصوليف  االقاهر اجلرجاين, وكـُتيـّبً  لعبد اإلعجاز
)٤(دمشق السيد مجال الـدين القاسـمي

مـن العربيـة  اقـرأت عليـه يف بضـعة شـهور شـيئً , ف 
)٥(والبالغة واملنطق, وكان قد نزل يف دمشق أحـد علـامء تـونس السـيد صـالح التونيسـ

  ,
ــ ــة كتًب ــه يف أشــهر قليل ــرأت علي ـــربية  افق ـــي الع ـــِلمي املنطــق والكــالم, وأخــرى ف يف ع

فانتـدبني الشـيخ كامـل   ١٩١٣واألصول, ثم انرصفت إىل املطالعة بنفيس حتى كان عام 
)٦(القّصاب

 .لخإ... »العثامنية«للعربية يف مدرسته   امدّرًس   
                                                           

فقيـه أصـويل حنـبيل, عـارف بـاألدب ) م ١٩٢٧= هــ  ١٣٤٦تويف (بن أمحد بدران  عبد القادر) ٣(
لــه ديــوان مطبــوع, ولــه مؤلفــات يف الفقــه . ولــد يف دومــا بالغوطــة وتــويف بدمشــق. والتــاريخ

  ).مقدمة الديوان. (واخترص تاريخ دمشق البن عساكر. األصول والتاريخ واآلدابو
إمـام الشـام يف عرصـه ) م ١٩١٤ – ١٨٦٦=  هــ ١٣٣٢− ١٢٨٣(مجال الدين القاسمي) ٤(

 انرشـ بحوًثـ. كان سلفي العقيدة ال يقول بالتقليـد. من فنون األدب ابالدين وتضلـّعً  علًام 
وكان غزير النتاج سائر الكتـب, منهـا كتابـه حماسـن . يف التفسري وعلوم الرشيعة واألدب

 .١٣٥: ٢األعالم  ). مطبوع(التأويل يف التفسري 
عمل بالتدريس, وكانت له حلقة يف . أحد نزالء دمشق من علامء تونس: التونيسصالح ) ٥(

الطنطاوي يف ذكرياته وأثنى عليه وقال إنه متّيز بالوعظ والكلم  ذكره عيل.املسجد األموي
 .الطيب

مــن زعــامء ) م ١٩٥٤ – ١٨٧٣/ هـــ  ١٣٧٣−١٢٩٠(محــد القصــاب أحممــد كامــل بــن ) ٦(
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إن حممـد « : عىل هذا املقطع مـن كـالم البـزموصّح تعليق الدكتور إبراهيم كيالين 
»البزم مثال للعصامية

قد طوى البزم املراحل واخترصـ الـزمن وأدرك الركـب, فلـام , ل )٧(
استوى عىل مكانة األديب الشاعر, كان ّمهه أن يرقى إىل منزلة الشاعر ذي املزايا والشـهرة 

وقصائد كثـرية يقـف فيهـا  ,ويف ديوانه قصائد خاصة بشعره والشعر عامة. والتألق واألثر
  .عند رأي نفسه يف شعره وشاعريته اواضحً  اوقوفً 

  :   )٨(وقد قال يف إحدى قصائده − 
ـــــــا ـــــــي الـبـيــ ـــــــّي ف ـــــــا املجل  ن ِ لـــــــــم أكــــــــْن قــــــــط ُّ الوســـــــــط ْ... أن

 : )٩(اوقال  وهو يتحّدث عن نفسه أيًض  − 
 ـعــــــــراء الــنـــابــهــــيــــــــــن ْشـّلك اــــــ... ـوكـــــــــــذا األفـــــــــــالك ملـــــــــــ

»الشاعر «يف قصيدة   اعاليً   ىوارتقى مرتقً  − 
)١٠(

 : 
                                                                                                                                        

هل دمشق دخل يف جمال العلم فجأة بعد مدة من الفتاء, من أ. االستقالل أصله من محص
وبرع يف علوم العربية والرشـيعة والقـراءات وأنشـأ مدرسـة الكامليـة وانخـرط يف مجعيـة 

. اكـم عليـه باإلعـدام غيابيـالفتاة العربية, وشارك يف الثـورة العربيـة, وجاهـد فرنسـة وُح 
تقر يف حيفا, وأنشـأ مدرسـة مـع الشـهيد وتوىل إدارة املعارف عند امللك عبد العزيز ثم اس

ولــه مشــاركة يف . وعــاد إىل دمشــق بعــد حمــو بعــض أحكــام اإلعــدام. عــز الــدين القســام
 ).وكان الزركيل مؤلف األعالم من أصحابه.١٣: ٧من األعالم .(التأليف

 .٢٠٠: حممد البزم إلبراهيم الكيالين) ٧(
 .٧٣: ٢ديوان البزم ) ٨(
 .٨٨: ٢املصدر السابق ) ٩(
 
 .٣٢٤: ١املصدر السابق ) ١٠(
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ـــــٌل ام الشـّاعـــــــر فـــــــي أمـّتـــــــهإنـــــــ ـــــدون ْ مرس ـــــو هيت ــــــّه ل ـــــن رب  !م
 .واملجاز يف الشعر واضح − 

ويف  هـذه الفقــرة إشـارة مفيــدة يف ترمجتــه وشخصـيته, فقــد شـابه البــزم يف فجــاءة 
مـدة مـن  فإنه بعـد  ,انتقاله إىل حلبة العلم بعد مّدة من العمر أستاذه حممد كامل  القصاب

وحيتـّل غرفـة   »العــُقيبة  «  واالنقطاع إليها رآه الناس يدخل مسجد حملته »الفتوة«زمان  
 اوأمىضـ يف اعتكافـه أعواًمـ«  ):األعالم(قال الزركيل يف ترمجته يف . فيه وينقطع إىل العلم

  .».... آخر اوخرج إنسانً تفقـّه فيها وبرع يف علوم  العربية والقراءات 
 .الوطنية يف حياته, وشعره, ونمّوها مع الّزمن ةالنزعتأصل  - ٢

منذ مّدة مبكـرة مـن حياتـه األدبيـة أخـذ ينرشـ يف الصـحف قصـائد ومقطوعـات  
فيهـا حـضٌّ للعـرب عـىل النهـوض مـن إغفـاءهتم,  − الدهان .كام وصف ذلك د − قومية 

والرتقـي التـي وكان النـّفوذ آنذاك جلامعة االحتـاد (واملطالبة بحقوقهم املغصوبة بيد الرتك 
»الـوتر الـوطني القـومي«; فذلك اجلانـب مـن شـعره يمثـل )رفعت شعار الترتيك

)١١(  ,
الـدهان أن ذلـك اسـتمر يف بدايـة . د  روقدَّ . حياته مدةالذي ظل حممد البزم يرضب عليه 

حتـى شهــَر الـرتك النفـري العـام الـذي سـبق احلـرب العامليـة  ١٩١٣ – ١٩٠٧حياته بـني 
وقـد ظـل عـىل انتامئـه الـوطني العـريب طـوال . ا اخلدمة العسكرية كاتبً وانخرط يف. األوىل

بقيادة الرشـيف حسـني بـن عـيل  ١٩١٦شبوب الثورة السورية الكربى سنة «حياته, منذ 
إىل معركــة اجلــالء  ١٩٢٥, والثــورة الســورية ١٩٢٠متــوز  ٢٤حتــى معركــة ميســلون يف 

 اوإيامًنـ صـادقةً  بشعٍر يفيض عاطفةً يف نفسه, فعبـّر عنها  ى, فقد وجدت كلها صدً ١٩٤٦

                                                           
 .٣٧: الشعراء األعالم يف سورية) ١١(
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»ربية ورسالتها يف احلارض والغابريمجد األمة الع اثابتً 
)١٢(

 .  
  :من الزمن, وذكر ذلك يف قصيدة أوهلا وقد دخل حممد البزم السجن مدةً 

ــــــُهال الســـــجن يردعـــــُه  عــــــن غـايــــــة ٍ تسمــــــو هلــــــا آمـالــــــُه وال أغالل
  :)١٣(وفيها

ـــــوُه إذ نقمــــوا عليــــ  فســـــعوا بــــــه كــــــي ال يبـيــــــن جاللــــــُه ـه جـَاللـــــهمقـَت
ـــ ــــه وووَش ـــوا ب ـــهاَ َوَل  الغــــــداة َ نصالـــــــُه هُ ـــــــــْألصـَْمتـاموًتــــــ ّهنـــم ملكـــوا ل

يدَ (    .)ونقل الشاعر ذلك إىل اإلنسان. أصابه فوقع بني يديه: أصمى الصَّ
بوة واحلنني إىل أصله القديم  − ٣  ).يف بغداد(الصَّ

  : )١٤(, ونقرأ له يف الديوانا هذا االرتباط واحلنني مرارً وقد عاد البزم إىل
ـــــــومي الغـــــــابرينْ  ٌق منبــــت جســـــمي وعـلــــــىـلـَّــــجِ  ــــــــُِد ق ـــــــة ٍ حمْت  دجل

 فحـيــــــــــــنْ  اتنتابنــــــــــــي حيــــــــــــنً أنـٌّة وإىل بغــــــداد َمهـــــــْوى الــــــنفس يل
  ).َوداع(ومها من قصيدة 

موصـولة بـالعرب, ,  فهي ولكن هذه الصبوة ليست خالصة لوطنه الصغري وحده
متامسكة معهم, إنه احتفل بالغصـن ليصـل إىل االرتبـاط بالشـجرة كلهـا, وقـد قـال وراء 

  :البيتني السابقني
ـــــــو َح  ـــــدين هتفـــــــو إىل أّم القــــــــُرى اًش ـــــد الراش ـــــوحي, ومه ـــــبط ال  مه
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ــــــرب ــــــي يـث ــــــه فـ ــــــــاحتني وفــــــؤاد سـؤلـ ــــــــد وأرض الف ــــــــل املج  كاه
ـــــــا احلـيـــــــا ـــــــن وبـنجــــــــد ال تـعـّداه ـــــــوى املتقـي ـــــــرب ومث ــــــة الُع  منع
 أخـلقـــــــه كـــــــرُّ الســنيـــــــن شـــــــاخٌص  وعــــــىل البطحــــــاء جمـــــــد غــــــابٌر
ـــــــــــا األذى ـــــــــــعاء ختطـاه  ّزة الليـــــــث إذا حـــــــّل الـعـَريــــــــنـعـِــــــ وبصن

  .والقصيدة طويلة....  
 :ا, وتالزمهام معً اختالط حالني خمتلفتني يف نفسه −  ٤
ة الطبيعة, والتوق إىل مالبسة الدنيا بام فيها من مقّومـات النزعة الفطرية إىل احليا) أ

والنرشـ يف ) اوهـو التـدريس أساًسـ(العيش, ولقاء الناس, واالنفعـال بمعطيـات العمـل 
بعض الصحف, واألداء اإلجيـايب فـي جمــاالت املجــمع العلمـي العـربــي, وقــد اختيــر 

  ).م١٩٤٢منذ  (فـيـه  عـامـًال  اعـضـوً 
إىل التشاؤم مع قدر كبري من احلزن واألسـى, وقـد سـّجل البـزم نفسـه  وامليُل ) ب
منذ الصغر من إحلاح املصائب, وولع بنـات الـدهر يب مـا َولــّد  فقد لقيُت  «و: بقلمه قوله

يل إال شـمطاء متنكـرة, جهمـة  للحيـاة, ونفـرة مـن أكثـر أبنائهـا, فلـم تبـدُ  ايف نفيس كرًهـ
».. والتقبيل الطلعة, عبوس الوجه, مكروهة الشمّ 

)١٥(.  
وجيد قارئ الديوان هاتني النزعتني واضـحتني يف شـعره يبـّث مـنهام حيـث جيـد   

ونلمح هذا يف واحدة من قصائده التي ذكـر فيهـا نفسـه مبـارشة أو  ,ا, أو ممكنً اذلك مناسبً 
  :)١٦(أوهلا عىل وجه من وجوه القول
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ـــــدهُر خضـــــوعً  ـــــأبىاســـــامه ال  ودعـــــــــــاُه للمـعـالـــــــــــي فـحــَبــــــــــــا ف
  :وآخرها

ــــــــا  َوٌب تـَتــــــْرى, وَجـــــدٌّ عـــــاثرـنـُـــــ ــــــــا أفجــــــــع هــــــــذي النـُّوب  !آِه م
أنــّه نـوب ومصـائب ) أو عىل ما يعتقد(ويبدو أّن الشاعر مل يكن يصرب عىل ما جيد 

  :متوالية, وإن قال يف القصيدة
 أظهــــــَر البـــــــَِرش وأخفــــــى الغـــــــَضبا وكــــــذا احلــــــرُّ إذا خطــــــٌب عــــــرا

 :ة التي تأصلت يف نفس الشاعر من جهات متعددةالنزعةالعربي − ٥
, والتـَّوق إىل دخول الصحراء العربية, والبـوادي النزعة إىل البداوة العربية )أ

, )مع معاهـدة سـايكس بيكـو(احلدود املـُصطنعة التي أدرك إنشاءها   ااملمتدة, خمرتقً 
  :)١٧(وقد قال

ــــــًة ــــــرة رحل ــــــّن إىل اجلزي ــــــ فألرحل ــــــوالقـَ ًةـبـدويـّ ـــــــُص ـفـْ ــــــُر يرق  هُ ـآلــُ
  )الرساب: حيث يكثر اآلل( 

ــــــــًةوألمضــــــــنيَّ عزيمــــــــًة ــــــــوُت يرهبنــــــــي وال أهوا عربي ـــــــــال امل  هُل
فهـو  :واملعنى القـومي )توحـّد العرب( األخذ بقضية العروبة باملعنى السيايس) ب

ينظم  قصائد ملدن يف سورية مثل دمشـق, ومحـص ومحـاة وغريهـا, ويـنظم قصـائد ملرصـ 
  .)١٨( )مرص( :وقد قال يف قصيدة. طرابلس الغرب وغريهاو

ـــــحــــّي العروبــــة والصِّ  ــــؤادً  َد امليامينــــاـْي ــــا ايف مرصــــ وانشــــد ف ـــــَّم مرهون  ث
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, فقـد اختـذ الشاعــر حممـد استغراق الذات فـي اللـّغة العربية والثقافـة العــربية) ج
 اكبـريً  انفسه, وخّصص هلـا جـزءً شغل هبا  باتساع هذا املقصد قضيـّةً ) اللغة العربية(البزم 

  .اشعري  ا, ونشيدً ا, ونًرش تعليًام : من اهتاممه
خطــاٌب للعــريب يف كــل مكــان مــن الــوطن, ) عــن العروبــة وإليهــا(ويف قصــيدة   

  :)١٩(وحتميُل رسالة
ـــــة تسـبـيـحـــــً عــــن العروبــــة َريـــــّا الظــــّل وارفــــًة ـــــى العـروب ـــــا اإل  وفـُرقــانـ

ـــــ ـــــة طمـّ ـــا ســــــُراِدقهاااًح ـإىل العروب ـــق ُعريان ــــْىل احل ـــوب وَجم ــــْوى القل  مه
 و إيــمــانـــــــــا اديـنـــــــــً مــرتـّلـــــــةً اآيــــــــً عـــن الفتـــى العـــرّيب القــــُّح ُيرســـلها

هــو الشــاعر نفســه, صــاحب ) الّصــايف, اخلــالص مــن الشــوائب(والعــريب القــّح 
وهلـذا قـال ) حضـارة ومتاسك أّمـة, وخصـائص: ومشاعر لغةً :(الرسالة العربية, احلقيقية

  :يف آخر القصيدة
 ها اآلنــــــاـإذا أيقظتـُــــــ اْدعً بِــــــفلــــــيس ُرهاـوشاعـِـــاْدمً ـِفيُّ هبـــا قـِــــأنـــا احلـَـــ
مع مـَْن حوله, وما حولـه, يف جمـاالت كثـرية; وهـي  ظهور احلـِّدة يف التـّعامل −  ٦

 .تضام احلق األديبمن امليل إىل التشاؤم, واالعتداد بالذات, والشعور باه حّدة مستفادةٌ 
ّدة, والظروف التي اجتمعت يف بعض األحـداث مـع ذلـك ـوقد أّدت به هذه احلـِ

إىل رسعة االنفعال مع بعـض معارصيـه, وفـيهم األسـتاذ حممـد كـرد عـيل, وإىل  »املزاج«
: االشتطاط يف نظم أشعاريف بعض معارصيه انتقل هبا مــن الــّدعابة املقبولـة إلــى العبـث
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»ـى حـّد التجريح واإليذاءالذي يصل إل«
)٢٠(

وقد نقـل الـدكتور إبـراهيم الكـيالين مـن  . 
ذكرياته عن البزم طرائف من تعامل البزم مع طالبه حني كانوا يقعـون يف أخطـاء  لغويـة, 
أو حــني كــانوا يتكاســلون يف دراســتهم, يف تعليقــات الذعــة أو هــي  تثــري الســخرية 

  .)٢١(القوية
عابــة  – بــابوقــد نظــم مــن  وكــان فيهــا   . بعــض زمالئــهعــىل لســان  اشــعرً  –الدُّ

وله خرب مع عّز الدين التنوخي يف قصـيدة نسـبها إليـه, . غري محيدة اتركت آثارً  »دعابات«
  ) !حيث كان يعمل(فإهنا أسهمت يف إلغاء عقد التنوخياتـُذكر تعجـّبً 

)٢(  
ما عرف من مؤلفات حممد البزم, ووصـف  )٢٢(سّمى الدكتور سامي الّدهان

  :ضهابع
 فمنها كتاٌب فـي اللحن الذي َسـرى يف كالم العرب درس فيه أسـبابه وأنواعـه, − 

 ).الدهان. ومل يسّمه د(
 .»النحو الواقع «وكتاب  − 
, وهو جمموعـة كبـرية لكـل جـواب مسـكت قالتـه »اجلواب املُسكت  «وكتاب  − 
 ).خمطوط(العرب
 .»اجلحيم«وكتاب آخر هو  − 
للجنـة يف  الطباعتـه أيـام كـان مقـّررً  االـدهان شخصـي . الذي سعى د »ديوانه«و  − 
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ديـوان البـزم : ولكن الذي طـُبع من هـذا كلــّه ,املجلس األعىل لآلداب والفنون بالقاهرة
 –دمشـق  − يف جزأين عن املجلس األعىل لرعايـة الفنـون واآلداب والعلـوم االجتامعيـة 

 :أمـّا الزركيل صاحب األعالم وصديق حممد البزم فقد ذكر له
آب (رسالة نرشها متتابعة يف جريدة امليـزان الدمشـقية   »دمشق ت يف شعراءكلام«
   .)١٩٢٥ وأيلول

 .مل يبيـّضه ومل يتمـّه »رسالة الغفران« نسقوكتاب عىل   − 
  ...منه يف نقد أئّمة النحاة واللغويني يل فصًال  قرأ : قال الزركيل

  .»اجلحيم«وهو الكتاب الذي سمـّاه البزم باسم 
ذه العناوين, وبعض األخبار املتعلقة هبا, وبعض اإلشارات ممــّن ونخرج من ه  

وكانـت لـه . منها إىل أن اللغة العربية وقضاياها كانت شغل حممـد البـزم الشـاغل اقرأ شيئً 
تدريســه والتـــأليف فيــه, وآراء يف بعـــض النحــويني واللغـــويني :آراء يف النحــو العـــريب

 بالنحو العريب هم الذين عقـّدوه, وعّد ذلـك وكان يرى أن مجاعة من املشتغلني. القـُدامى
ة عــىل ــــناحيــة مــن نــواحي احلــرب الّرضــوس التــي شنـــّتها الشعوبي«التعقيــد املقصــود 

»رب ــالع
)٢٣(

)٢٤(,ومن ذلك قوله يف قصيدة عن املعرياونظم بعض أفكاره شعرً ,   
 :  

ـــْتــرُِّص فـَتـالعـــب بـالنحـــو الـنحـــاُة  نــــــاُرصهقضــــــاياه يف أغراضــــــهم وع ف
ــْوز ِعصــبٍة  شـعـوبـيــــــــة أربــاحـــــــه ومـَتـاجـــــــُِرهْ  وأصــبح نحــو العــرب  يف َح

  :ومن ثنائه عىل املعّري دفاعـُه عن العربية ونحوها وخصائصها وذوده عنها  
حيــــث تبــــدو مناحـــــُِره ْ  ال وأحللــــَت كُ  فكشـّفَت مـن أحـواهلـم كــل فاضــح
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  :عن العربية عامة والنحو خاصة وأدخل البزم نفسه مع املدافعني
 هبــــم وهلــــم أحيــــي الدّ ّ ّ ُجـــــا وأحاِضـــــُرهْ  وأسهرُت من جفنـّي عرشـين حجــّة

مـن مجهـرة علـامء وأدبـاء أخـذوا عـىل أنفسـهم عهـد الـدفاع عـن  القد كان واحـدً 
وعبد الغنـي البـاجقني, وقـد تتابعـت  )٢٥(العربية, فيهم سليم اجلندي وعبد القادر املبارك

وقبـل أن نـذكر آراء بعـض داريس البـزم يف أدبـه  .. عـداد مـن املخلصـني أمثـاهلمهم أبعد
ويف شعره خاصة من جهة اللغة و األسـلوب, ننقـل عنـه قولـه إنـه التفـت إىل كتـب  عامةً 

ــرتاث  ـــَرفً «ال ــب التفســري, ورشوح الشــعر, واحلــديث واألدب,  اغ ــاجم, وكت ــن املع م
»....لنحو الطامية يف  بحروالتاريخ, وتراجم الرجال عامة, غري كتب ا

)٢٦(
.
   

وحتت كل واحد مـن هـذه العنـاوين تفصـيالت كثـرية تظهـر لقـارئ شـعره, فـإن 
بذلك املعني اخلصب من اللغة واألدب وسائر جـوانبهام,  أشعاره تْرشُح عىل وجوه شتـّى

  .ومن غريهم –خاصة  –من الشعراء  »اإلفادات«واإلشارات و
حفــظ النصــوص األدبيــة; واإلرشاف هــذا االســتغراق يف حفــظ اللغــة, و

الواعي عىل رشوح الشعر العريب القديم كرشح محاسـة أيب متـام ورشح املفضـليات, 
واملعلقات, وما شابه, واالستفاضة يف دراسة النحو والرصف  والعروض والبالغة 

من كتب التفسري واحلديث والفقه, مـع  –كام يبدو  –واستبطاهنا, واستفادته الكافية 
ة هي نتاج حممد البـزم ـخاّص  وقـّادٍ , وشاعرية عالية كّل أولئك شكـّل سـبيـكةً ذهنٍ  

ــُل :الشــعري ــة, وتنضــح عــن هو حتم ــة واحلياتي ـــّة والفكري ــه العاطفي ــه «يت   »عقيدت
يف ) املسـلمني(اللغوية التي متاهت يف مواقفه العروبية التـي حتمـل قضـايا العـرب و 

                                                           
 .٢٦٦: ٥ذكريات عيل الطنطاوي ) ٢٥(
 .٢٠٢ – ٢٠١: الكيالين –حممد البزم  )٢٦(
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ــاريخ, وجيــد العرصــ احلــارض, وال تغفــل عــن االنشــغال  ــة يف الت ــاملواقف العروبي ب
القارئ هذا التامهي  يف احلارض, ويف املـايض القريـب والغـابر يف قصـائد كثـرية, ويف 

  .مواضع متعددة يف كل قصيدة تدور يف هذا الفلك
  :)٢٧(وتتفجـّر عروبة » ذاتيـّةً «التي تنضح  ) الذكرى(ونقرأ يف قصيدة 

ــة شــاخمً عِ وبُ  ـــَم ِ العروب ــُت مــن عـِظ ــــــمًام اث ــــــانِ َش  ُيطــــــّل هبــــــا عــــــىل الركب
ـــــــخت جـُمــــــــًال  وجـــلوُت مـــن أمـجـــادها وجـمـاهلـــا ــــــــد األزمــــــــانِ ّل  دها ي
ــــرارٍة ــــــذالن ِ وتـركــــُت شـانـئـهــــا بـكــــل قـ ــــــد اخل ــــــنهُض يف ي ــــــو وي  يكب

  ...جتري عىل هذا النـَّفس العايل: واألبيات
بيـت مـن الشـعر يف قصـيدة طنانـة وبنى قطعة من شعره يف قصيدة يوم اجلالء عىل 

   :)٢٨(قال البزم. لصديقه خري الدين الزركيل
ـــــــَمُ كيبغــــــي يــوم اجلــالء ومــا يف األرض ذو عظــٍم ــــــاءك إال خـــــــانه العـِظ  ف
ــــــــُعبد هلـــــــا صـــــــنمُ  لـو كنت فـي عهـد آبـاء  لـنــا غـَبــرْت ـــــــة مل ي  يف اجلاهلي
ـــُر ـــرى يطي ـــا الكب ـــت كعـبـته  لشـــــــّم طــــــّواف ومستـــــــلمُ أركاهنــــــا ا إىلوكن

   :)٢٩(وكان الّزركيل قد قال. يف أبيات أخرى حسنة السبك جيدة املعاين
ــــــ ـــــــك الوثـ الــــــو مثـــــــّلوا يل مــــــوطني  وثنً ـــــــُد ذل ـــــــت أعب ـــــــهلمم  ناــَ

  .من قصيدة ذائعة الّصيت
                                                           

 . ٣٣١: ١ديوان البزم ) ٢٧(
 . ٥٧: ١ديوان البزم ) ٢٨(
 .٢١: ديوان الزركيل) ٢٩(
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)٣(  
  »األدب العــريب املعــارص فـــي سـوريـــة «فـــي ترجـمـــة حممــد البـــزم فـــي كتـــاب 

)٣٠(يللســـامي الكيــا
حممــد البــزم, : ن أبــرز شــعراء ســورية بعــد احلــرب العامليــة األوىل, أ 

مدرسة تـُعنى عناية بالغـة «وشفيق جربي, وخليل مردم بك, وخري الدين الزركيل; وهم 
, ثم تأيت الفكرة يف تضاعيف الكالم, وربام كـان حممـد البـزم أكثـر ًال الصياغة أوّ ... باملبنى

  .»زمالئه عناية  بالصياغة 
وكان الدكتور إبراهيم الكيالين عىل صلة بمحمد البـزم, وقـد حتـدث عـن بعـض 
أحواله وأخباره, ونّوه بإتقانه للغة وحفظه الكثري من النصوص الرتاثية, والتزامـه الكـالم 
بالفصحى أو الفصيحة امليسـّرة, وله أكثر من تعليل هلذه الصـورة اللغويـة الرتاثيـة ملحمـد 

  .هبا التي كان مرسورً البزم, التي الزمته, وا
يعنـي كتـب الـرتاث  –إدمانه عـىل الكتـب الصـفراء «فالبزم قد استقامت لغته من 

,بل أصـيلةً  وحبـّه للعربية, وشغفه هبـا حتـى صـارت ملكـةً  –العريب عىل اختالف أنواعه 
وممـا سـاعده عـىل التبحــّر هبـا, . من نفسـه, وتركيبـه الـذهني; تتجـاوب وانفعاالتـه اجزءً 

: هلا عدم تأثره بأّي ثقافة أجنبية, فقد بقي ضمن حدود الثقافة  العربية القديمـةوالتعصب 
. من اخلليل وسيبويه واألخفش, وأيب متام والبحرتي واملتنبـي واملعـّري احتّدرت إليه رأًس 

يف متلكه ناصية اللغة, فقد كانت فيـه حـوافز دفينـة ومركــّبات  اولعل للعوامل النفسية أثرً 
تدفعه إىل إجادة اللغـة ونظـم الشـعر والتفـّوق يف مضـامرمها بعـد أن  − كذا –وعقد نفسية 

                                                           
 −٢ط  –دار املعـارف بمصــر  –سـامي الكيايل  –األدب العربـي املعاصـر فـي سـورية ) ٣٠(

 .٢٢٠: ص
  .٨٢ – ٧٠البزم  يف كتابه شعراء سورية يف ترمجة اومل يضف أمحد اجلند ي جديدً  −



  حممد رضوان الداية −   املظاهر اللغوية واألسلوبية يف شعر حممد البزم 
  

غـٍة أرشف مـن ; فكأنه إذا أجاد اللغة والـنظم, أو خاطـب النـاس بلُحِرم من العلم طويًال 
وخمالفة ملا ألفوه من عـُجمة ورطانة وركاكـة,  )٣١(ثالةً ومَ  ايف ذلك متيـّزً جـد لغتهم وأنقى وَ 

»رائد االستعالءالتباين : قيل وقديًام 
)٣٢(.  

العـريب  الكـيالين يف شـعر البـزم وصـلته بـالرتاث. هذا االقتبـاس مـن مطالعـة د  
  .جاءت عىل سبيل الدفاع عنه ممن يرمونه بالتنطـّع والتـّفاصح

, وأورد مــن اووضع الدكـتـور الدهـان شعـر حممـد البـزم فـي هـذه الدائرة أيًضـ  
  : )٣٣(منها قطعةً ) السجن(قصـيـدة 

ـــــــه فألرحــــلنَّ إلــــى اجلــــزيرة رحــــلًة ـــــــُص آلـ ـــــــُر يـرقـ ـــــــة والقـف  بـدوي
ـــــــــواله وألمـضـيــــــّن عزيـمــــــة عـربـيــــــة ـــــــــبني وال أه ــــــــوت يره  ال امل
ــــــازٌل ــــــى يب ب ـــــــّن إىل املن  حتــــــــى يـبـلـّغــــــــني املــــــــنى إرقــــــــالهُ  وليـرقـل
ٍ ــــْسب ــــــ وليقـــذفني سبَســـٌب فــــي سب ــــــرية ضالـــــــُـويظّل ـــــــد الظه  هني عن

وشـعر البـزم يف الواقـع منـذ هـذه املرحلـة «: وعلـّق عىل هـذا الشـعر يف ترمجتـه لـه
وظـل كـذلك طـوال . كان يغّص باملفردات والصورة التقليدية) املبكرة من حياته األدبية(

فقد كان يغوص عىل املعاجم, ويرافق كتب اللغـة, ويصـحب قواعـد النحـو, فـال . عمره
اكة, فكأنه يعيش يف القرون العربية األوىل لشدة حتمـّسه يف يقع يف ضعف, وال يزّل يف رك

»حب اللغة,واحلفاظ عليها كتحمسه يف العروبة و العمل هلا 
)٣٤(.  

                                                           
  .٤١: الشعراء األعالم يف سورية) ٣١(
 ).املعجم الوسيط(الفضل : اَملثالة) ٣٢(
 .٢٦٢ :١: ديوان البزم) ٣٣(
 .٤٠: الشعراء األعالم يف سورية) ٣٤(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

وكان حـُكم خري الدين الزركيل عىل شعر حممد البزم وهـو يـرتجم لـه يف األعـالم 
ام يـنظم, النـَّفـَس فـي وكان طويل«: دقيقة, قال , وفيه رؤية نقديـّةٌ ارصه وإجيازه خمتلفً عىل قِ 

»تستهويه اجلزالة, حتى قد تشغله عام جيول يف نفسه من ُمبتكرات املعاين 
)٣٥(.   

فالبزم يـُطيل يف القصيدة ما شاء, ويستغرُق املعاين املالئمة ملوضوعه فال ينقطع لـه 
نـَفـَس, وال خيفُت له صوت, وال يضطرُب يف شعره مسـتواه, وال تعـوزه كلمـة مناسـبة, 

  . عبارة مالئمةوال
 ظهــور املعــاين »عــىل حســاب«وقــد تكــون اجلزالــة . نعــم. تســتهويه اجلزالــةوهــو 

عـىل أّن يف جــُملة شـاعرية البـزم قدرتـه عـىل ابتكـار املعـاين مـن . الئحـة املبتكرة واضحةً 
  .جهة, وعىل توليدها يف براعة وقدرة ٍ ذاتيـّة من جهة ٍ أخرى

)٤(  
مـن جهـة, وتعلقـه باللغـة العربيـة واسـتبحاره يف  كان التـّساع حمفوظ حممد البـزم

معامجها وخصائصها من جهة ٍ أخرى أثر كبري يف إسـباغ هـذه املالمـح صـفة اجلزالـة عـىل 
شــعره, ويف توكيــد أثــر هــذا االتـــّساع اللغــوي والرتاثــي يف أســلوبه يف نظــم الشــعر, ويف 

  .اخصائصه العامة أيًض 
  :وشعره يقتيض للشـّاعرعىل أّن اإلنصاف   

 .)الرسقة بأنواعها(بيان موقفه من األخذ املبارش عن القدماء  − 
وجــالء قضــية أثــر التوســع اللغــوي عنــده يف إســباغ صــفة الصــعوبة اللغويــة أو  − 

  .اإلكثار من الغريب
                                                           

 .٩١: ٧األعالم ) ٣٥(
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ــه  »الســيطرة اللغويــة«راق هــذه غوبيــان حقيقــة اســت −  يف شــعره يف قصــائد ديوان
 .ومقطعاته

 األفاًظـ): كـام يظهـر ذلـك يف بنـاء شـعره(عامـة  وبيان تأثـّر حممد البـزم بالتــّراث − 
 .ومعاين
ـــن أشـــعارهم −  ـــب م ـــرهم يف جوان ـــاء أث ـــني, واقتف ـــعراء معين ــــّره بش يف : وتأث

 .ذلك التأثر  »خلفيات«املوضوعات واألساليب; و 
ــة  −  ــة اللغ ــه مــن غراب ـــّف في ــذي  يتخف ــزم ال ــان الوجــه اآلخــر مــن شــعر الب وبي

 .وسيطرهتا
وهذا غريـٌب عمــّا . املالمح الشـّعبية يف بعض شعره واإلشارة إىل نفوذ يشء من − 

وطريٌف, ويكمــّل حقيقـة صـورة حممـد البـزم الـذي  قّرره دارسو شعره, ولكنه  موجودٌ 
 .عاش يف دمشق من أسواقها الشعبية إىل مراقي مدارسها ومعاهدها وجممعها العلمي

 −   ......  ......  ...  
عـىل أشـعار غـريهم أو سـلب معـانيهم  وحممد البزم ُينكـر عـىل الشـعراء اإلغـارة َ 

   :)٣٦(وصورهم وأفكارهم وسائر نظمهم, قال
ــــــا ــــــ ي ــــــد أبـ ــــــر ق ــــــد الشع ـــــــــــاــــرمْ ... َعـبـي  ـتـــــــــــُم الليـــــــــــَل دبــيـبـ

ـــــــــــبا... وأغــرتـــــــــــــــم فــتــركـتــــــــــــــــم ـــــــــــوم  سـلـي ـــــــــــر الق  شـاع
.................................................  .................  

ــــــــــــّزا... قـــــد لبســـــتم مـــــن ســـــليب الشــــــ ــــــــــــا وخــ ــــــــــــر كـتـّانـ  ـــع

                                                           
 .٨٢: ٢ديوان البزم ) ٣٦(
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ـــــــــــزا... واضطجعتــــــــــــــم بجـُنــــــــــــــوٍب ــــــــــدهر َ وْخ ــــــــــّس ال  ال حت
 َ   :ق ِ, يعرتض عليه, ويـُنكره; ومثله قولهفهذا موقف واضح من الرسَّ

 )٣٧(تدعونـــــه بـــــأخي البيـــــان الســـــائِر ? أفكـــّل مـــن ســـلب األوائـــل قـــوهلم
يف شــعره مــن النصــوص املحفوظــة ابتــداء مــن   »يســتفيد «بــزم ولكــن حممــد ال − 

واحلديث النبـوي الرشـيف, مـن كـالم اهللا تعـاىل املعجـز وهـدي الرسـول القرآن الكريم 
 .الكريم من جوامع الكلم
بـني :هذا الرتاث العظيم الذي حفظه ومتثــّله –وهو ينظم  –وينثال عىل البزم 

للمقام املوافقة لرؤيته الشعرية, ويكثر فيهـا موصول باأللفاظ املناسبة  أسلوب متني
بـني   ومعـانٍ  تتـدفق يف قصـائده الغريب, أو الذي قّل استعامله يف العرصـ  احلـديث,

وأسـلوبه,  هلــّدة تـرك فيهـا عالمـات عـىل شخصـيتمبتكرة مل يـُسبق إليها, وُأخـَر مو
ولكـن املتـابع جيـدها واختياره من األلفاظ املناسبة, املوحية, التي أدرجتها املعاجم, 

يف أشعار بعض الشعراء الذين أعجب هبم البزم وطارت إىل شـعره مـن عنـدهم, يف 
  .سياقها ال من املعاجم

  واالستفادة من األسلوب القرآين كثري,
مـن قصـة داوود عليـه  ايف صفة أخالق أهلهـا مسـتفيدً ) دمشق(قال يف قصيدته  − 
 .)٣٨(السالم

ــــــدً  لـــو أعطَيـــْت ُزَبـــر احلديـــد عـــزائًام ــــــت ي ــــــام أعط ــــــزت ف  داوودا انش
                                                           

 . ١٥٥: ٢ديوان البزم ) ٣٧(
 .٥: ١ديوان البزم ) ٣٨(



  حممد رضوان الداية −   املظاهر اللغوية واألسلوبية يف شعر حممد البزم 
  

   :)٣٩(وقال مرة أخرى, يف رثاء شكيب أرسالن
ــــــــوائًام  ألفـــوا احلديـــد فـــام هتـــاُب نفوســـهم ــــــــديد ح ــــــــر احل ــــــــدمارِ  زب  ب

  :)٤٠(من نسق أبيات فيها جمموعة من األقسام) نجوى(وقال يف قصيدة  − 
ـــــــــْ ـــــــــا ذَريـ ـــــــــات ومـ ــــــــال ِ ذ َْروا والـذاريــ ــــــــوى ذرى اآلم ـــــــــن َس  ـ
ـــــــــ ـــــــــق كـالــ ـــــــوا واملنـشـــــــــآت تشـ ـــــــّم زهـــ ـــــــدر الي ـــــــالم صــ  أعــ
ــــــــواز الـفــــــــال وجتــــــــوزُ  والراقصــــــــات جتــــــــوب أجــــــــــ  ُحــــــــْزوى ـ

ـــــــت ـــــــى البـي ـــــــفو إل ـــــــــــــا اآلالف هــفــــــــــــــوام احلـــــــراهت ه   ِ تـــزجــُّ
ــــــم ــــــو هب ـــــــرفاتيرغ ـــــــع  بحــــــــّر الشـمــــــــس رغـــــــــوااـــــــــتعًر مسـ

 ...يف احلــــــر عشــــــوا اــــــــك َ خواشــــــعً  يــــــــــتـعـشـــــــــو نواظـرهـــــــــم إل
ــة, وقــّدمت إىل القــارئ مقاصــد  ازدمحــت األبيــات بألفــاظ إســالمية قرآني

 .وإحياءات مناسبة
ــارات  ــة, والعب ــامءاجلغرافية العربي ــن األس ــاءات أخــرى م ــاعر إحي وأضــاف الش

, )٤١(وهو من املشاعر, وحزوى موضع باجلزيرة) عرفات(املوصولة باحلياة البدوية, مثل 
  .استفاد منه الشاعر االستعانة بأجواء البادية وإحياءاهتا

 »والراقصـات جتـوُب أجـواز الفـال«يف الشعر القـديم  اكان مألوفً  وقد أْوَرد قـَسًام 

                                                           
 .١٥٥ :١ديوان البزم ) ٣٩(
 .٦٩: ١ديوان البزم ) ٤٠(
 ). ٤٤٣: ٢معجم ما استعجم للبكري ( موضع يف ديار بني متيم) بضم احلاء(ُحزوى ) ٤١(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

   :)٤٢(اج واملعتمرين كقول النابغة الذبياينوهي اإلبل التي حتمل احلجَّ 
ــــام تســــاُق ــــُت ب ـــــاحلف ـــــه اهلداي ــــــدّ  ل ــــــب يعصــــــمها ال  رينُ عــــــىل التأوي

 بشـــــعث القـــــوم موعـــــدها احلجـــــونُ  ورّب الراقصـــــاِت بكـــــل ســـــهٍب
  ).الراقصات هي اإلبل الرساع, يعني, التي حيج عليها, يـُقسم الشاعر هبا( 

  :وكقول احلاميس
ٍ ــــذاب عـــــِرق   .لخإ. ............. أمــــا والراقصــــات ب

)٤٣( :من األمثال قوله –واالستفادات  –ومن اإلشارات 
  

 وقــــد يرصــــع اإلنســــاَن مــــا هــــو قائُلــــهْ  ألهوال أوردك الـــّردىففخـــرك بـــا
»مقتــل الّرجــل بــني فكـــّيه « :وهــذا مــن قــول العــرب

وهنــاك أمثــال , )٤٤(
 .أخرى يف املعنى

 : )٤٥(وقوله − 
ــــــــــــيس بعشـــــــــــــّك ِ اْدُرجــــــــــــي نــازلـــــــــــــــــتي تـفـّرجـــــــــــــــــي  ل

»ليس بعشك فادرجي «: وهو من قول العرب
)٤٦(.  

ن امللك فيصل بن الرشيف حسـني, وقـد وقوله يف رثاء امللك غازي ب − 
                                                           

 ).بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم( ٢٢٢: ديوان النابغة الذبياين) ٤٢(
 . ١٣٧٦: ٣وانظر محاسة أيب متام برشح املرزوقي  −

 .٢٥٧: ١ ديوان البزم) ٤٣(
 ). من كالم أكثم بن صيفي( .٢٢٨: ٢ثال للعسكري مجهرة األم) ٤٤(
 .١٦: ٢ديوان البزم ) ٤٥(
  .أي ليس مما ينبغي لك فـَُزل عنه .١٩٧: ٢مجهرة األمثال للعسكري ) ٤٦(
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  .)٤٧(امجيعً  رثاهم
ــــــُت  ــــــّيل رثي ــــــد أيب ع ــــــاك بع ــــــــــ أب ــــــــــة الِع ــــــــــاك ثالث  ظاِت ـوذا َمنْع

رمـاه : املـأثورة يف كالمهـم, ومـن املثـل) ثالثـة األثـايف(وهذا من عبـارة 
  .)٤٨(األثايف بثالثة

  .واالستقصاء يطول
عـىل سـمت شـعر البـداوة  اوالشاعر يبني شعره يف قصـائده املطولـة وغريهـا كثـريً 

  .ألفاظ بيئة البادية من النبات واحليوان واجلامد, واألحوال امستحًرض  ,كلـّام أمكنه ذلك
)٤٩( )صــونوا اجلزيــرة: (ونحيصــ يف قصــيدة واحــدة

األراك َ, : مــن املفــردات  
عدنان, وأمية, وفزارة, وعبس, وقحطـان, : , ومن األسامء)من النبات(واألثل, والسـّدر
  .ويعرب, وعثامن

, )الســّراب(القفـر, واآلل  : من املفردات اجلغرافيـة البيئيـة) السجن(ويف قصيدة 
  .)٥٠(والسـّبسب, والغيل والبطحاء
   .واألشبال م,البازل,والرضاغ: ومن ألفاظ احليوان
  .الضـّال: ومن ألفاظ النبات

  .السيف: ومن األدوات القديمة
عبارات كثرية تذكـّر القارئ بعبارات مماثلة  يف أشعار عربية قديمـة  ويف شعر البزم

                                                           
 .١٣٧: ٢ديوان البزم ) ٤٧(
  .أي رماه بداهية عظيمة ٤٧٨: ٢مجهرة األمثال للعسكري ) ٤٨(
 .٢٥٧: ١ديوان البزم ) ٤٩(
 .٢٦٣: ١ديوان البزم ) ٥٠(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  .وأرضب أمثلة حمدودة). من اجلاهلية فام وراء ذلك(
   :)٥١( فقد ذكر عبارة تصعري اخلد ّ أكثر من مرة كقوله

ـْصعــــــــّر اجلبـــــــ  وخــــــــــــــّدا اه ِ رأســــــــــــــًـــرتـــــــــــــ ار فــــــــي خـَطـــــــ
ـــــــ ـــــــن َصَع ـــــــأقم ْ م ـــــــــف  ـــــــــــــــار إن حاولـــــــــــــَت جمـــــــــــــدا ر ِ اجلّب

)٥٢( :واشتهر قول بشار  
 
 
  

ـــــــُه ْ اجلبـــــار َصعــــــّر خـــــده إذا امللـــــُك  ـــــــّيوف ِ نعاتـِب ــــــه بالس ــــــينا إلي  مش
) دمشـق(عبارة شائعة, وفيها كناية قـال البـزم مـن قصـيدة   »عقد احلـُبوة«و  − 

 ): ٣: ١( إىل املسجد األموي يشري
ــــَوًةعَ  ــــه ُحْب ــــا علي ــــدْت مفاِخُره ـــــدا ق ـــــان جلي ـــــّف الزم ـــــا ك ـــــْت هب  َبِرم

  :)٥٣(واشتهر قول الفرزدق يفخر − 
ــــــَْشُل  وجمــــــاشعٌ  حمتـــــــــب ٍ بفنائـــــــــه زرارةُ  ابيًتـــــــــ ـــــوارس نـَه ــــــو الف  وأب

 :)٥٤( )غاصب فلسطني وغريها(وقال يف صفة العدّو  − 
ْما إن أصيب َ ولـن يصـاَب جـ  إال عـــــــــىل األعـقـــــــــاب واألدبـــــــــــار رُحيهم

  :)٥٥(واشتهر يف هذا قول احلاميس

                                                           
 .٩٣: ٢ديوان البزم ) ٥١(
 .٧١٤: ١ديوان بشار بن برد ) ٥٢(
 .٧١٤: ٢ ديوان الفرزدق) ٥٣(
 .٣٨: ٢ديوان البزم ) ٥٤(
 ., وهو احلصني بن احلامم املّري١٩٩: ١محاسة أيب متام برشح املرزوقي ) ٥٥(
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 ولكـــــْن عـــــىل أقـــــدامنا تقطــــــُر الّدمــــــا ولسنا عـىل األعقـاب تــَْدمى كــُلومنا
  :)٥٦(عىل النهضة) العرب واملسلمني(وقال حيض الرشق  − 

ــ ــه ْ وانبــذ ْ مخــوًال ْرُق ـأشـَ ـــَُهانتب ــــ عشقت  اجلهــــل أْن ال تالقيــــا ح ْ يف دعــــاة ِـوصـِ
  )٥٧(واشتهر قول الشاعر − 

 يظنـــــــّان كـــــــّل الظــــــن أْن ال تـالقيــــــــا وقــــد جيمــــع اهللا الشـــــّتيتني بعــــدما
  :وأختم هذه الفقرة بمالحظتني

ظهــور ســعة حمفوظــه اللغــوي, وهــو حمفــوظ متوثـــّب حيــوي احلركــة يف : األوىل
حة, وتتـيح للشـاعرية أال تقلـق أو تقـديم الفكـرة واضـ املفردات النوعية التي تساعد عىل

وهكذا كان أسلوبه يتأثر بارتفـاع نـربة الكـالم يف املوضـوع املعـالج . تضطرب أو تتحجـّر
كلـام وقـف عنـد قضـية أو موضـوع هيـتم لـه,  وبحامسة املبدع الذي يفيض مشـاعر تنثـاُل 

ضـارة ذلك كالمه يف الوطن واالستقالل, ويف الشـام, ودمشـق, ويف ح وينفعل به; ومثُل 
ــة وقضــاياها, و يف  ــة العربي ــه يف اللغ ــويني خاصــة, وكالم ــة, وعرصــ األم ــرب عام الع

  ...استفحال أمر كيان العدو الغاصب لفلسطني, وحال الدنيا كام يراها
مل يكـن يف مـنهج  –يف تقديري الذي بنيتـُه عىل قراءة الديوان مـّرات  –أنه : والثانية

لقـد . لكـي يظهـر علمـه بالغريـب, وحفظـه للغـةحممد البزم الفنـي أن ُيــغرب يف الشـعر 
انطلق من رؤيته اخلاصة لصنعة الشـعر وأفقـه األسـلويب الـذي اختـار التحليـق فيـه بقـوة 
السيطرة عىل اللغة ال باستجالهبا, ومن هنا مل تكثر يف شعره القـوايف  الصـعاب أو النـُفــّر, 

                                                           
 .٢٤٥: ١ ديوان البزم) ٥٦(
يــل بثينــة, ولــيس يف جممــوع ونســبه يف الفهــارس إىل مج) ش ت ت(البيــت يف اللـــّسان ) ٥٧(

 .شعره
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عــىل الشــني, والصــاد, قصــيدتان عــىل الــذال والــزاي, وواحــدة : ففــي الــديوان بجزأيــه
  .عىل قافية اخلاء و ال الكاف اوالضاد, والطاء والظاء والغني, ومل يورد شيئً 

ونقف عند املقطع الثاين عرش من مقاطع مطّولته يف رثاء شـكيب ّأرسـالن 
 ًال ما يالئـم الفقيـد شـك »نّصه«يف  ابني األلفاظ واملعاين, مقاربً  امناسبً ) ١٥٩: ١(

 : ; فقالاومضمونً 
ــــــ  حقــــوَق املجــــِد غــــَري ِصــــغارِ تقيضــــ ــــــًة الً مه ــــــّدولتني ووقف ــــــَري ال  أم

ــــٍة وفَِرنـــــِد ذي ُشـــــطٍب لَِصـــــْون ذمـــــارِ  ــــيِف بالغ ــــيفني س ــــب الس  وُمالع
ـــــِر الضـــــاري ـــــد اِهلَزب  رمــــح فصـــــاحٍة:مســــّدد الــــرحمنيو وأخـــــوه يف كب
ـــــوارِ  ـــــٍة وفصـــــِل ِح ـــــٍة وشـــــهاب داجي ـــــهِم َحنِيَّ ـــــهمني س ـــــّوق السَّ  وُمف

ــــــِك  ــــــارِ وحبي ــــــوِم حض ــــــٍة لي ــــارٍة قافي ــــِن غ ــــّدرعِني َجْوش ــــاهر ال  ومظ
ـــــــــارِ  ـــــــــاِع نف ـــــــــٍة لس  وحمـــــّرب الـــــُربدين ُمهـــــرق حكمـــــٍة ورداء مكرم

ــــــدارِ  ىًرنــــــارين نــــــاِر ِقــــــ ــــــ ونــــــار بِ ــــــاذٍخ اومؤّرًث ــــــَن ب ــــــّل أرْع  يف ظ
ــــــــــدارِ َيَز ــــــــــاِر واملق ــــــــــِة األوط  وخمّلــــــــف الشــــــــعراء دون ثنّيــــــــٍة نّي

ـــــاِت مل اريتفتـــــــأ تـــــــداِوُر أمَرهـــــــا وُتـــــــد ـــــاِت يف األَزم ـــــوّزع العزم  وم
)٥(  

وكان يف الشعراء أعالم أعلن حممد البزم إعجابه هبم, وسار يف مواكبهم, وخـّص 
و كانـت أشـعار الشـعراء الكبـار . بعضهم بقصائد مفردة كالذي صنعه يف املتنبي واملعري

مـويني والعباسـيني, يف األعرص املختلفة بني يدي البزم مـن اجلـاهليني واإلسـالميني واأل
مـا كـان بـني أيـدي النـاس مـن تـراثهم املطبـوع يف وووصل إىل أهل األندلس عـىل قلــّة, 



  حممد رضوان الداية −   املظاهر اللغوية واألسلوبية يف شعر حممد البزم 
  

  .النصف األول من القرن العرشين من الرتاث األندليس
وقد نظر إىل أيب متام يف وصفه للقلم حني مدح حممد بـن عبـد امللـك الزيـات  − 

 :)٥٨(فقال..) لك القلم األعىل(
ٍيميشـــــ علـــــ مـفــــــردٌ  ـــــــن ْ ـى واحــــــدة ـــــــه ال يـــأتــلــيـــ ـــــــالث فــوقــ  بـثــ

ــــة  ال ولــــــه إن جــــــال فــــــي قرطـاســــــه ــــمُ ـجول ــــونْ ـعـْلـَ  م ِ يف احلــــرب الزب
  .ووْصُف البزم للقلم طويل

 :)٥٩(وحذا حذو أيب نواس فقال يصف اخلمرة − 
ـــــــــــداء ـــــــــــــــْل  فلقـــــــــــاح الـــــــــــداء بال ـــــــــــــــه يشـــــــــــــــفى العلي  ب

   :)٦٠(وهو من قول احلكمي
ــــــداءُ  ع عنـــك لـــومي فـــإن اللـــوَم إغـــراُءد ــــــي ال ــــــت ه ــــــالتي كان  وداوين ب

 :)٦١(وقال يشبّه السفن العظام باجلبال − 
ــوهتا ــد الشــهب كس ــاول عن ــم ٌّ حت ـــــــًام ش ـــــــاعامئ ـــــــيم عربون ـــــــوُث الغ  فتل

  :)٦٢( )يف وصف اجلبل(وهذا يشّم رائحة قول ابن خفاجة 
ـــٍم ـــود َ عامئ ـــيُم س ـــه الغ ـــوُث علي ـــن ومـــيض ِ ا يل ـــا م ـــب ِهل ـــر ذوائ ـــربق ِ ُمح  ل

                                                           
 .٢٦٦: ٢ديوان البزم ) ٥٨(
 .٩٠: ٢ديوان البزم ) ٥٩(
 . ٣: ٢ديوان أيب نواس ) ٦٠(
 .٣٠: ١ديوان البزم ) ٦١(
 .٢١٦: ديوان ابن خفاجة) ٦٢(
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 :)٦٣(وقال يف قصيدة أخرى − 
ــــُه ْ وقـــور عـــىل هـــام العصـــور كأهنـــا ـــفار رواحـِل ـــا ســـئمت طـــول َ الّس  وم

  :)٦٤(وهو من قول ابن خفاجة يف وصف اجلبل
ــــه ــــور عــــىل  ظهــــر الفــــالة كأن ـــــرٌق  وق ـــــايل مط ـــــب طـــــوال اللي  يف العواق

 :)٦٥(وقال يف قصيدة اجلالء − 
 ووجـــــه األرض يبتســــمُ  فـــــاألفُق طلــــٌق  هيــا العلــُمحلـــّق بجـــّوك واخفــق ْ أ

  :)٦٦(والبن زيدون
ــــــا ـــــالزهراء مشتـاق ـــــك ب ـــٌق  إين ذكرت ـــق طل ـــا واألف ـــد راق  ووجـــُه األرض ق

, أو ملحـة واملتنبي من ُمثل حممد البزم الشعرية العظيمة, يمّر بشعره فيستفيد عبـارةً 
  :)٦٧(معنى, فيديُر ذلك بأسلوبه ومقصده, وقد قال

ــن ـــاته وم  عـــــــدّو تـُغـــــــاديه وخـــــــِلٌّ تـــــــؤاِزُره ْ مزعجــات العــيش أو طيـّب
  :)٦٨(وله صلة بقول أيب الطيب

 د ّــُــــب داَقتِـــــِه لــــه مــــا مــــن صاعــــدو ومــن نكــد الــدنيا عــىل احلــّر أن يــرى

                                                           
 .١٧٥: ١ديوان البزم ) ٦٣(
 .٢١٦: ديوان ابن خفاجة) ٦٤(
 .٥٧: ١ديوان البزم ) ٦٥(
 .١٣٩: ديوان ابن زيدون) ٦٦(
 .٢٣٣: ١يوان البزم د) ٦٧(
 .١٨٤: ديوان املتنبي) ٦٨(
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 :)٦٩(وقال خياطب املتنبي − 
ـــ متّرســـَت باآلفـــات مل تشـــُك وقعهـــا ـــّدمع جائلـُ  ه ْـوال خــــد ّ يف خـــديك م ِ ال

  :)٧٠(وقد قال أبو الطيب يتحدث عن نفسه
 تقــــول أمــــاَت املــــوُت أم ُذعـــــَِر الذعـــــرُ  مترســــُت باآلفــــات حتــــى تركتهــــا

 :)٧١(وقال − 
ـــم ـــتبد ّ هب ـــن أن يس ـــومَي م ـــذ ق ـــ أعي ـــرى فيـُ ـــُل الك ـــًام رَ ـلي ـــمُ  وا حل  ! وال وَض

  :)٧٢(وأليب الطيب
ـــياُف ـــك واألس ـــك املل ـــٌةأيمل  عـــــىل َوضــــــَمِ  حلـــــٌم والطـــــري جائعـــــةٌ  ظامئ

  :)٧٣(يف ديوان البزم من مطّوالته أولـّها) املتنبي(وقصيدة  
ْ ــــُه ــــُه وجحافل ـــْت رايات  وقامــــت ْ لــــه يف كــــل صــــقع جحافلـــــُه ْ أجـــل ْ طلع
ـــــه وتـغـازلــــــُه ْ مـواكـــــُب  اوســــاقت لــــه  أم النجــــوم كتـائـبـــــً  تـُْحـــــيي ليـلـ
ــــ وصــــفَّ لــــه نعــــش الّســــامء بناتـــــِه ــــوافر تس ـــــُه ْس ـــــَْن يـُزايـل ـــــه م  تهوي ل

, وفّرسها املرزوقي بـاملجرة اهي يف شعر تأبط رش ) أم النجوم(وباملناسبة فإن كناية 
ــا ـــد البطليــويس األندليســ بالثري ـْي ـــن السِّ وهــي املقصــودة يف . وبالشــمس, وفســـَّرها اب

                                                           
 .١٨١: ١ديوان البزم ) ٦٩(
 .١٧٥: ديوان املتنبي) ٧٠(
 .٦٣: ١ديوان البزم ) ٧١(
 .٣٣: ديوان املتنبي) ٧٢(
 .١٧٥: ١ديوان البزم ) ٧٣(
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  .)٧٤(تقديري يف الشعرين
  :)٧٥(ىل وزهناومطلع قصيدته يف املعري كمطلع هذه القصيدة, وع

ْ  وتـــــــوقظ أســـــــامع الزمـــــــان منابــــــــُِرهْ  أجلْ  هـو يـوم الشـعر تطغـى عبـاقُره
من الفخامة, وتابعه يف عـدم االكـرتاث بالنقــّاد  اواستفاد من املتنبي اجلزالة, وشيئً 

  ...هداته, وعباراته, وصـُوره, ومعانيوهم يعرتضون عىل بعض مفر
عىل  طريقتـه يف اللزوميـات, كقولـه يف واستفاد من املعري, وقد نظم بعض شعره 

»لنا لغة  «قصيدة 
)٧٦(.  

ــةٌ  ــا لغ ـــُعرُب لن ـــــرُب  عــن ســالف املجــد ت ـــــد ٌّ ويـعــ ـــــى مـع ـــــا أبــق ـــــلله م  ف
ــــُد كستـْهــــا بـنــــان العبـقـريــــة حـِليــــًة ـــــَطرُب متي ــــول ِ وت ـــــُْب العق ــــا غـُل  هل

  )الباء(إىل ما التزمه يف القافية ) الراء(فقد أضاف 
 :)٧٧( )صورة(وكقوله يف قصيدة  − 

ــــدهره ــــراء ف ـــــّل ٍ هيــــوى الث  متـقـلـــــــــّب بقـوالـــــــــب األسـبـــــــــاب ِ ومضل
 ألالءة لـغــوايــــــــــــــة األلـبــــــــــــــــاب ِ ذو حليـــــة ٍ شـــــهباء حتـــــت عاممــــــة
ـــــٌة ـــــه شيخوخ ــــت ب ــــة عبث ــــــباب ِ ذو خف ــــــة ٍ وش ــــــامء كهول ـــــــُزجت ب  م
                                                           

دار الغـرب اإلسـالمي  –شاكر  مجعه وحققه عـيل ذو الـفـقار – اانظـر ديـوان تأبط شـرً ) ٧٤(
ــيدة ١٥٦ص ) ١٩٨٤ – ١٤٠٤( ــي القص ــام برشــح املرزوق ــة أيب مت ــر محاس , ١٣, وانظ

 .٢٥٦: وثامر القلوب يف املضاف واملنصوب للثعالبي, ٢١٣ورشوح سقط الزند 
 .١٨٧: ١ديوان البزم ) ٧٥(
 .٢٣٠: ١ديوان البزم ) ٧٦(
 .١٠: ٢ديوان البزم ) ٧٧(
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  . فإهنا من أسلوب لزوم ماال يلزم − 
 ابزم يف بعض تشاؤمه بـإعراض املعـري عـن احليـاة وتركهـا ترًكـوارتبط ال

عىل أّن هذا خيّص املعاين واملقاصد الشعرية مما حيتـاج إىل بحـث مسـتقّل; . اقاصدً 
  :)٧٨(البزم وانظر قول

ـــٌل ـــاة فوي ـــخطي عـــىل احلي  ني يف الـــــــــورى أْوجـــــــــداينـلغبيَّـــــــــ طـــال ُس
ــــــــازح بظلـــم هـــذي الليـــايل اضـــقُت ذرًعـــ ــــــــن ن ـــــــا م ــــــــدان ِ ٍوبنيه   وُمـ

  :)٧٩(وهذا من قول املعري  
ـــــــــــاه أيب عـــــــــــْيل ــــــَي.. هـــــــــــذا جن ــــــُتـ ــــــا جني ــــــوم ــــــىل أحـَ  د ْـع

 .يف شّدهتا وقسوهتا) الغبيني(ونالحظ عبارة  − 
بــه, وقــد  اوهــو يتولـــّى  أمحــد شــوقي مـــُعجبً . وللبــزم إعجــاب بشــوقي وحــافظ

  :)٨٠(عارضه يف بعض قصائده كقوله
ــــــــفور   ــــــــب بالس ــــــــت تطال ــــــــــــة النظــــــــــــري ِحســــــــــــنوثب  اء معدم

  : )٨١(وعارض قصيدته األندلسية

ــــــنا يـــــا نــــائح الطلــــح أشــــباه عوادينــــا ـــــك أم نأســـــى لـوادي ــــــأسى لوادي  ن
  :ومن الطريف استفادته من بيت ذائع لصديقه خري الدين الزركيل

                                                           
 .٢٣: ٢ديوان البزم ) ٧٨(
 ).ومواضع كثرية ١٥٦ر تعريف القدماء بأيب العالء انظ(البيت شائع يف تراجم املعري ) ٧٩(
 .٢٧٩: ١ديوان البزم ) ٨٠(
 .١٤٧: ١ديوان شوقي) ٨١(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ــــــ ــــــوطني وثنً ـــــــّلوا يل م ــــــو مث  هلممــــــــت أعبـــــــــُد ذلــــــــك الوثنــــــــا ال
  :)٨٢(فقال هو يذكر يوم اجلالء

 

 يبغـــــــي كفــــــاءك إال خـــــــانه العـِظـــــــَمُ  اجلــالء ومــا يف األرض ذو عظــٍم يــومَ 
ْ لـو كنَت  ــــــنَمُ  فـي عهـد آبــاءٍ  لـنــا غـربت ــــــا َص ـــــــُعبَْد هل ــــــة مل ي  ! يف اجلاهلي

  ). يوم اجلالء(والبزم اشتغل بالزمان ) الوطن(فالزركيل انشغل باملكان 
)٦(  

ا دارســو هــان البــزم أمــوٌر مل ينبـــّه عليديــومــن املالمــح األســلوبية ذات األمهيــة يف 
, وألهنا ختفـّف الغلـواء اللغـوي شعره; وهي جديرة باملالحظة ألهنا تكمـّل الصورة أوًال 

  .واألسلويب الذي يوصف به شعر البزم
خالف فيها يف الـوزن بـني صـدر البيـت وعجـزه, عـىل هنـج ٍ  نظم البزم منظومةً ) أ

  .جـَر الذين طّوروا نظام املوّشح, واستفادوا منهوامله يف سورية رٌ ـء كـُثْ سلك مثله شعرا
  :)٨٣(قال البزم

ــــــــــــــــــــــان ْ طلعـــــت ْ والشـــــمس يف صـــــفرهتا ــــــــــــــــــــــا املغرب  حيتوهي
ـــــاًء ــــاختفى التــــرب حـي  عــــــــــــــن جلــــــــــــــني ٍ ومجــــــــــــــانْ  وانجـــــىلف

  .وهذا خارج عن عروض الشعر العريب التقليدي
  :)٨٤(العبايس, كقولهونظم الرجز عىل نظام املزدوج الذي انترش يف العرص ) ب

                                                           
 .٥٧: ديوان البزم) ٨٢(
 .٢٩٠: ١ديوان البزم ) ٨٣(
 .٣١٧: ١ديوان البزم ) ٨٤(
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ــــــــي كــــم يل وُحــــّر الشــــمس يف أغيــــايل ـــــــام و الليال ــــــــُطرب األي ـــــــا ي  م
 وتشـــــــــــرئب نـحـــــــــــوه اهلـــــــــــوادي تـشـــــدو بـــــه القيـــــان يف الـنـــــوادي
ــــاِم ــــى باهل ــــل النه ــــن أه ـــث م ـــــــــام يعب ـــــــــوة يف األوه ـــــــــدث النش  وحي

كــان وتالحــظ غرابــة األلفــاظ يف األبيــات, وهــي تالئــم بحــر الّرجــز الــذي  − 
 .بالبداوة قديًام  موصوًال 
الــذي تــابع (وجــارى حممــد البــزم حممــود ســامي البــارودي, وأمحــد شــوقي ) ج
, وذلـك قـول البـزم حتـت افنظم عىل وزن مل ُيسـتعمل مـن قبـل, وعــُّد جتديـدً ) البارودي

»أفكوهة «عنوان 
)٨٥(.  

ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَربْ  صــــــــــــــــــــابَر القـــــــــــــــــــــَدر  وازدرى اخل
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــائر احلش ــــــــــــــــــــــــر الـفـِك ث ــــــــــــــــــــــــرْ ثـــائ  ـ

  :)٨٦(وأول قصيدة البارودي
ــــــــــــــــــــأل الـقـــــــــــــــــــــَدْح ـــــــــــــن نصـــــــــــــح ْ ام ــــــــــــــْص ِ م  واع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرح ْ تيـواْرو ِ غـُّل ــــــــــــــــــــــة الـفــ  بــابـنــ
  :)٨٧(ومطلع قصيدة أمحد شوقي

ْ  واّدعــــــــــــــــــــى الغـَضـــــــــــــــــــــَب ْ مـــــــــــــــــــال َ واحتجـــــــــــــــــب

                                                           
 .٢٣١: ١ديوان البزم ) ٨٥(
عـــارف دار امل −حتقيــق عــيل اجلــارم وحتقيــق حممــد شــفيق معــروف  ديـــوان البــارودي,) ٨٦(

 .١١١: بمصـر
 .٤٩: ١ديوان شوقي ) ٨٧(



 )٣(اجلزء ) ٨٧(املجلد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

هذه القصـيدة مـن : قال حمققا ديوان البارودي.  »فاعلن فعل«ووزن الشعر  − 
 .ام نعلمومل تنظم العرب عىل هذا الوزن فيتدارك, جمزوء امل
كـثـرت يف اجلـزء الثاين مـن ديوان البـزم القصائـد القـصيــرة, والقــطع, وفيهـا  –د

كـل بيتـني خيتصـان بقافيــة, وأغلبهـا جــاء عـىل . تتعدد فيها القوايف  »القصائد«عـدٌد مـن 
  .)٨٨(جمزوء الرمل, ومنه حتت عنوان مملكة الشعر

فــــــــــــق ْ ربــــــــــــــت ْ شـمــــــــــــــَيس إالغـ ــــــــــــي ذا الشــَّ ــــــــــــة فـ  لـهـب
ـــــــــــَرْق ... تـرشــــــــد اهلــــــــم ّ إلــــــــى قلــــــــ ــــــــــــُذكي يب احلُ ــــــــــــبي وت  ـ
ــــــــــــــدُر ــــــــــــــوارى البــ ــــــــــــً إالوتـ ــــــــــــّرات ِ اقـبـسـ ــــــــــــي النـّيـ  ف

ـــــــّ ــــــج الش ــــــن الع ـــــــت م  ــــــــــــــــــــوق وَأْذَرْت عــــــــــــــــــربايت... نبـّه
ـْ ــــــ ـــــــّداُح فـاألف ـــــــا ص ـــــــّن ي ــــــــــُق... غ ــــــــــا ـ ـــــــــلن ــــــــــن ْ لٌك ـِم  ثمـيـ
ــــــــــــــــــنْ ... وكـــــذا األفـــــالك ملـــــك الشــــــ ــــــــــــــــــعراء النـــــابـــهــي  ــ
ـــــــِج ْ نخـــــــ ــــــود وه ــــــظ الع ـــــــــــــوادع... أيق ـــــــــــــذا الــــ ـــــــــــــوة هــ  ــ

ـــــــــــــاِدع ِ... كفـّيـــــــــــفعســــــــــى يـعـمــــــــــُل ـــــــــــــد ِ اخلـ ـــــــــــــه ِ بـقـيــ  ـ
ظ األلفـاقاصـدة مـن  البزم, يف مواضـع متفرقـة مـن ديوانـه, اسـتفادةٌ  شـعرويف ) هـ
الدارجة, ومن الثقافة الشعبية الدمشقية يف أسواقها ودكاكينها, ومـع الزبـائن مـن  الشائعة
  ..كل نوع

 :)٨٩(قال البزم − 
                                                           

 .١١١: حاشية ديوان البارودي) ٨٨(
 .٢٢٨: ١ديوان البزم ) ٨٩(
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ـــــَشة ٍ« فلو سمعوا عن أمحـق القـوم سـُحــَْرًة  شـــــَّدوا إليهــــا وبكـــــّروا  »بخـَْرف
ـــِش وذاك : خــرفش اليشــء«): خ ر ف ش(ويف حمــيط املحــيط  خلطــه فهــو خمرف

وينظـر  »يـأيت بكـالم غـري مهـذب: فـالن خيـرفش يف كالمـه أي: والعامة تقـول. خمرفـَش
   .)٩٠(تكملة املعاجم العربية: معجم دوزي

  :)٩١(, قال »خرشـَف«وأورد البزم الكلمة عىل وجه آخر 
ــــادع ــــاة خم ــــفة النح ــــف بخرش ــــــــــاب كل ـــــــــــّنات وســــــــــابغ اجللب  بالبي

ــة خرشــف القــوم   ــوا واخــتلط كالم: ويف اللغ ــذها عــن حترك ــاألُوىل أخ هم;ف
  .الدارجة, والثانية من الفصيح

»ذهبت ذقنك «نواهنا ومن طريف هذا اجلانب قوله من قصيدة ع − 
)٩٢(

 :( 
ــــــــ  فـــــــــــاحتكم ْ يل تـُعـــــــــــْط َ أرشـــــــــــا ْرشاـذهبـــــــــْت ذقـنـــــــــك مــَ

ــــــــ...  املعتــــــــــدي بالــــــــــــ فجــــــــــزاءُ  ـــــــــِرشا ـــمـَ ــــــــرم ق  !..ْرش ِ أن ْ يغ
من فاتُه حـظ ٌّ شامية ما تزال شائعة, تـُقال في عبارة  »ذهبت ذقنك مرشا«: وعبارة

  .»راحت دقنك مرش «من دعوة ٍ أو جائزة أو إكرام وما شابه, وعبارهتم األصلية 
»دواء اهلَرم«وقال يف قصيدة  − 

)٩٣(: 
ـْ ــــــن حلــــــ ـــــــــّرممْ ... أســــــمع املحــــــزون م ـــــــــي ال ـــــــــا ُحيي ــــــــــنيك َ م  ـ

                                                           
 .٦٦: ٤ تكملة املعاجم العربية) ٩٠(
 .١١: ١ديوان البزم ) ٩١(
 .٣٠: ٢ ديوان البزم) ٩٢(
 .٩٥: ٢ديوان البزم ) ٩٣(
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ِ ُرّد الشــــــــــــّرخــــــــــــويَ  ـــــــــــيْ ــــــــــــَش ... شــــــــــــْل  !اهلرم ْ ودي بــــــــــــخ وُي
): ويوجــد يف غريهــا(واإلشــارة واضــحة إىل كتــاب شــائع يف الطبقــات الشــعبية 

»رجوع الشيخ إىل صباه«
)٩٤(.  

  :)٩٥(ويؤكد هذا الفهم قوله يف موضع آخر
ـــــــُر ــــــــعشـــــــق النه ـــــــن األي  دوداـوقـُــــــــــــ اك ِ ُغصــــــــــــونً ـــــــــــــ... م

  .وفيه إشارة إىل كتاب عىل النّسق املذكور − 
»أجل نعم«وقال يف قصيدة 

)٩٦(: 
»ْ ــــــَجل ـــــد ن ـــــن ق ـــــْت م   ...................... »ومل يم

»من خلـّف ما مات«: وهذا من قول الناس
)٩٧( .   

 :)٩٨(وقال يف اهلجاء
ـــــْك مســــنونا َعْظَمـة الّدسـت قـد أوقـرت واعيـًة يا ــــن ِشْدقي  براكــــد ٍ ســــال م

عظمــة «الكبــري, وقولــه يــا  والّدســت تســتعمل يف الدارجــة الشــامية ملعنــى القــدر
»ما بيقرقع بالدست إال أوشم العظـام«: إشارة إىل مثل شعبي  »الدست

)٩٩(
إن العظمـة  ،

                                                           
 .نسب الكتاب إىل التيفايش وغريه) ٩٤(
 .٩٥: ٢ديوان البزم ) ٩٥(
 .٧٦: ٢ ديوان البزم) ٩٦(
 .واملثل باق ٍعىل ألسنة الناس يف الشام وغريها) ٩٧(
 .٩٩: ٢ديوان البزم ) ٩٨(
وأصــل الكلمــة العاميــة مــن الشــؤم الفصــيحة ثــم بــّدلوا . أي أســوأ »أوشــم « وقــوهلم) ٩٩(

 .وَحّرفوا
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يشـبه بـه . عنـد التحريـك هـي عظمـة ال حلـم عليهـا فهـي قليلـة الفائـدة االتي تصدرصوتً 
  !الرجل له جلبة وصوت وال فعل له  

, »ينـي يقيني باهللا يق«والدور حالِّ ام يكتب ويـُعلـّق عىل اجلدران يف املَ وقرأ في − 
 :)١٠٠(فقال

ـــــــيقيني ـــــــردى س ـــــــي أّن ال  وقفــــــــة اهلــــــــون يف فـــــــــِناء ِ اللئــــــــيمِ  فيقين
 :)١٠١(ووصف احلظ ّ باألسود كوصِف الناس − 
 !.. أســــــــــــــــــودُ  حــــــــــــــــــظٌّ زاه ٍ, و الـكـــــــام هتـــــــوى الُعـــــــ فضـــــــٌل 

)٧(  
 اويف شعر البزم قصائد ومقاطع يميل فيها إىل األسلوب السـَّهل, وإن كان مسـتمرً 

بالقريـب املتـداول,  االلفظ الغريب البعيد, مكتفًيـ العبارة وقوة السـَّبك متجاوزً عىل متانة ا
   :)١٠٢(طرح الضمري: كقوله من قصيدة عنواهنا

ـــــــ... ـْتـــــــــمَ أوزيـــــــُر مـــــــا أنــــــت َ الـمُ  ـــــــرِ ـُعَت ـــــــى الســّري ـــــــاء عـل  بالـبـق
ـــــ ـــــو ُدعــِمـْـ ـــــُر ولـ ـــــت األسـيـ  أْزَدشـيـــــــرِ ـــــــــَت مـــــــن الـملـــــــوك بـ... أن
ــــــــر ِ ولـــــــرّب عــاريـــــــــة ٍ ســعـــــــْت ــــــــى املُـعـيـ ــــــــار ِ إل  رغــــــــَم املـُع
ـــــــر ِ... يــــــا ُهـجـْنـــــــة َ الفـلـــــك الـمـــــــُدا ـــــــن غضــــــب املدي ــــــذاِر م  ر, ح
ـــــا ـــــل الـزمـ ـــــد عـق ــــــــــدُ ُن... واحـــــذر ْ وقـ ــــــــــك يـ ــــــــــر ِ , ونـاوأتـ  املشـي

                                                           
 .١٧٢: ١ ديوان البزم) ١٠٠(
 .٢٢٥: ١ديوان البزم ) ١٠١(
 .٣٣ – ٣٢: ٢ديوان البزم ) ١٠٢(
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ــــــ... وخرْجـــَت مـــن غضـــب الضميــــ ــــــلَّ ـ ــــــى أق ــــــرِ ري عـل ــــــن الـنـقــي  م
ـــــ ـــــت يف ال ــــت ولس ـــــن أن تبي   ِ وال الـنـفـيــــــــــر ِِريــعـْيــــــــــِر اخلـــــــــط... مـ
ــــــــ أو أن يـقـــــــال هــــــــوى الـوزيـــــــــ  ُر مـــــــن الرســـــــير إىل احلصـــــــري ِـ

  .ويكثر مثل هذا يف اجلزء الثاين من الديوان
)٨(  

مـأطورة بـام  مـد البـزم, وهـي إملامـةٌ هذه إملامة بقضية اللغة واألسلوب يف شـعر حم
: ولكنها تفتح الباب لدراسة شاملة لشعر حممـد البـزم. يتاح عادة لبحث يف جملة أو دورية

 ا, وموازنة, ومقارنة; فإن ما كتب عنه, عىل أمهيته, وإضاءته, هـو أيًضـواستقصاءً  استيفاءً 
  :فالبزم حيتاج إىل. بداية

ــه − ١ ــاملعنى املعــروف : حتقيــق ديوان ــقب ــدقيقً  تقــديًام : لكلمــة التحقي  ا, وذكــرً اوت
ملـا  ابـني الشـعر والشـاعر, ورشًحـ اعـن مقاصـد اإلشـارات, وربًطـ اللمناسبات, وكشـفً 

 .ملا حيتاج إىل إيضاح وتبيان,من سائر نظمه اوتبيانً  احيتاج إىل رشح من ألفاظه, وإيضاًح 
أخـرى  دراسة شخصية الشاعر مـن أخبـاره مــن جهـةومن ديوانـه مــن جهـة − ٢

عـىل منهج علمي,يف دقة وأناة; وعسى أن يكون ذلك مـن باحـث مـتمكن متمرس,فإنـه 
 ).عىل ما نرى من أكثر الرسائل(ال يصح أن يكون ذلك رسالة جامعية 

 .دراسة شعره دراسة مفصـّلة − ٣
 .دراسة ما ُيلتقط من آثاره النثرية − ٤

عندها الدارسون مـن  وإذا كنُت قد عرضت جلوانب يف شعر البزم وحياته مل يقف
 فإهنــا حتتمــل اإلضــافة –ام يتعلــق بالوجــه اآلخــر مــن لغتــه وأســلوبه وخاصــة فــي –قبــل 

 .واإلفاضة, وحتتاج إىل استقصاء ال حتتمله صفحات البحث املحدودة
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