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  الملخص
، يعـود راعر والكاتب املصري املعاصـم) الشّ 1961-م1893( حممود بريم التونسيّ 

كونـــه أو الفولکولـــور. يعتـــرب التونســـي فضـــًال عـــن  ة عبيإلـــی أشـــعاره الّشـــجـــّل شـــهرته 
ــــاً للمســــرحيات والّســــشــــاعراً، مؤلّ  ــــربامج ناريوهات الّســــفــــاً موســــيقياً وكاتب ينمائية وال

فــن حــديث راق. أكســبت القصــائد  جــل إىلاإلذاعيــة. وهــو الّــذي حــّول شــعر الزّ 
األدب الشـــعيب رصـــيداً هـــائًال وضـــخماً وأعطتـــه زمخـــاً   العاميـــة الّـــيت نظمهـــا التونســـيّ 

الطريق لنشوء منط جديـد مـن أدب الفولكولـور  كبرياً ال يستهان به. حيث مّهدت
عرية يف غضون اخلمسينات والسّتينات. تطـّرق التونسـي يف كثـري مـن مقطوعاتـه الّشـ

جتماعية والوطنية لكّنه طرق أحياناً أبواب املدح والرثا والدين إىل القضايا السياسية واال
التحليلــي  -  نهج الوصــفيواعتمــاداً علــى املــ ذايرمــي مقالنــا هــعر الّســاخر أيضــاً. والّشــ
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ا و العربية الّلغة قسم يف مشارك أستاذ **   gaamiri686@gmail.comرازي،  جبامعة آدا
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دراسـة أشــعار التونســي العاميــة ومــن أبـرز معطيــات البحــث أّن الشــاعر كــّرس شــعره 
يعانيـه أبنـاء شـعبه  عب مـن أحـداث سياسـّية وثوريـة ومـاالّشـ ميـّس حيـاةللتعبري عّما 

ـــا شـــعر بـــريم مـــن املشـــاكل واملصـــائب بنـــربة حامســـة وناقـــدة.  و أبـــرز ميـــزة يتميّـــز 
ه نظــم بالّلغــة الدارجــة أو الشــعبية ملــا هلــذه الّلغــة مــن تــأثري يف أكــرب التونســّي هــي أنّــ

شـــرحية مـــن الّشـــعب املصـــري الّـــذي عّلـــق عليـــه الشـــاعر آمالـــه ملواجهـــة الّتحـــديات 
  وجتاوز املشاكل.
، األدب الشـــعيب، يالّشـــعر العـــريب املعاصـــر، األدب السياســـ :رئيســـةالكلمـــات ال

  .بريم التونسي الشعر املصري،
  

  المقدمة. 1
احلداثــة تطــورات وتغــّريات هاّمــة مــن أبرزهــا:  تيــارلقــد شــهد األدب العــريب املعاصــر أثنــاء مــروره ب

عاتقـه  ىجتماعية والثقافية. حيـث أخـذ األدب احلـديث علـالتعاطي مع األوضاع السياسية واال
م مضــامينه ســتلهم الشـعر املعاصـر معظـايـة. العدالـة واحلرّ حتقيـق مهّمـة توعيـة اجملتمـع وحثّـه علــى 

جتماعيـــة إذ حـــاول الشـــعراء تصـــوير آالم ودالالتـــه ممّـــا جيـــري علـــى ســـاحة احليـــاة السياســـية واال
شــــرانقهم مــــع أبناءهــــا. كمــــا نفثــــوا روح الثقــــة بالــــّذات يف  اً اســــكتضــــامناً و متالشــــعوب وآماهلــــا 

إيل باســتدعاء تــراثهم اخلالــد وماضــيهم اجمليــد واحلافــل باملــآثر واألجمــاد يف قصــائدهم. أضــف 
 واالضـــطهادذلـــك أّن الشـــعراء شـــحنوا أشـــعارهم مبـــا تقـــع عليـــه أعيـــنهم مـــن مشـــاهد الظلـــم 

ــم كــانوا يســتفّزوا مشــاعر الــرفض واال لكــيســتبداد واال ّ حتجــاج ضــّد األنظمــة احلاكمــة. إّال أ
احلكومــــات  غطرســــةيواجهــــون يف مشــــوارهم اجلهــــادي عراقيــــل تعرقــــل مســــارهم ومــــن أّمههــــا: 

ذلـــك مـــن  الدكتاتوريـــة وجهـــل الشـــعوب مبـــا جـــّر إلـــيهم احلّكـــام مـــن البـــؤس والشـــقاء ومـــا إىل
نعكسـت بشـكل أو بـآخر يف الشـعر العـريب املعاصـر. تعـّد مصـر أّول ااحلواجز واملطبات الّـيت 

ا الكتّـاب واألدبـاء. فكـان بـريم  بلد عريب الحـت يف آفاقـه بـوادر احلداثـة حيـث تـأثّر بتـداعيا
ـــا بلـــدهضـــمن اجليـــل الّـــذي شـــهد األحـــداث السياســـية الّـــيت  1التونســـي ومـــا تالهـــا مـــن  مـــّر 

تونســـّي أشـــعاره يف نطـــاق قضـــايا ذات طـــابع سياســـي لقـــد كـــّرس ال متقّلبـــات ومســـتجّدات.
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واليقظــــة بـــني أبنـــاء الشــــعب املصـــري وّممـــا جعــــل  واجتمـــاعي فصـــار شـــعره منــــرباً ينشـــر الـــوعي
ســامعني أنّــه نظمهــا بالّلغــة الدارجــة أواللهجــة املصــرية حبيــث لقيــت  قصــائده أكثــر تــأثرياً علــى ال

كلماتـــه ترحيبـــاً وإقبـــاالً حـــارّين بـــني أكـــرب شـــرحية مـــن الشـــعب املصـــري؛ حـــّىت صـــار حبـــّق شـــاعر 
ابات مصـر ومهومهـا حـّىت صـار ذعرب عن عـ«الشعب كما قال فيه الباحث امحد حممود سالم: 

 .(http://www.shbabmisr.com)» حبّق شاعر الّشعب

أشــعاره حافلــة بــأدب الفولكولــور أو األدب الشــعيب كالزجــل والبحــور العاميــة وتراكيـــب إّن 
؛ فــدّوت شــهرته يف اآلفــاق و ذاع صــيته إىل درجــة خــاف بســببها امــري الشــعراء جديــدة ومنّوعــة

ــذا الصــدود:  أخشــى علــى الفصــحى مــن بــريم؛ أي «أمحــد شــوقي علــى الشــعر الفصــيح قــائالً 
 .(http://ar.wikiquote.org)» شعره بالعامّية سينصرف الّناس عن الفصحى من حالوة

عر الغنـائي عة من الوجـدانيات أو الّشـعالوًة على الزجل جند يف ديوانه الشعري ضروباً متنوّ  
  شعره البارزة كما أشرنا آنفاً. مسات من  مسةن يكاد يكون والشعر املسرحي. فهذا التنوع والّتفنّ 

حيمـــل هـــذا املقـــال يف طياتـــه دراســـة شـــاملة ألشـــعار بـــريم التونســـي علـــى الصـــعيد الـــداليل و 
عنـــــــا يف املضـــــــموين مركـــــــزّاً علـــــــى رؤاه السياســـــــية واإلجتماعيـــــــة الّـــــــيت رصـــــــدناها مـــــــن خـــــــالل تتبّ 

  العامّية.  أشعاره
  
  مسئلة البحث 1.1

نبـــع اخلالـــد، شـــاعر «رب املعاصـــرين بألقـــاب عـــّدة ومنهـــا: لّقـــب بـــريم التونســـي بـــني الشـــعراء العـــ
الشعب، أمري الشعراء العامية، رائد التجديد، نذير الثورة وضمري األّمـة، املّعـرب عـن طموحهـا ىف 

اســتغّل موهبتــه الشــعرية كــأداة إعالميّــة  و )8:2004(عّمــارة، .»العــدل واحلرّيــة والتحــّرر والتقــدم
كـان بـريم ظـاهرة فريـدة «دقـة بـه مـن الظلـم والكبـت واإلرهـاق.شعبه باألخطار احمل نذرناجحة ت

زجـــاالً وكاتبـــاً و  وكانـــت كلماتـــه ســـوطاً علـــى ظهـــور أعـــداء وطنـــه..كان فنانـــاً شـــامالً  ضـــاهىالت
» احملــــيط اخللــــيج.. إىل.. كــــان حبــــّق صــــوت الشــــعب ومؤلــــف األغــــاينمســــرحياً وكاتــــب مقامــــة 

  )7: 2008(ابويزيد، 
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  أسئلة البحث 2.1
  من خالل هذا البحث التوصل إىل اإلجابة على السؤالني الّتاليني:حاولنا 
مــــن أشــــعار بــــريم  نستخلصــــهاجتماعيــــة الّــــيت . مــــا هــــي أهــــّم وأبــــرز الــــدالالت السياســــية واال1

  التونسي؟
ا أشعار 2   داللياً؟ه . ما هي أهّم اخلصائص اّليت تتمّيز 

األحـداث السياسـية  تطـّرق إىلفرضية اّليت يتمحور حوهلا هذا البحـث هـي أّن التونسـي وأّما ال
وتكتسـي صـياغته متميّـزة، خاصـة إذ جتماعية الّـيت جتـري علـى سـاحة حيـاة الشـعب املصـري و اال

ا نظمت بالّلهجة املصرية ما يدّل على أّن الشاعر خياطب السواد األعظم من الشعب املصـري  ّ إ
  د فتح صفحة جديدة مشرقة يف حياة مصر، إّال أنّه عّلق آماله على اجلماهري املصرية.فكأنّه يري

  
  البحث لفيةخ 3.1

التونســي وحمطــات هاّمــة مــن  شــعارلقــد عثرنــا علــى دراســات وحبــوث درســت اجلوانــب الفنّيــة أل
ـــه نكتفـــي فيهـــا مبـــا يلـــي: الكتـــب: كتـــاب  ، لکمـــال ســـعد »عاصـــفة مـــن احلـــارة املصـــرية«حيات

، »امريالشــعراء العاميــة«، و)1962(، ألمحــد يوســف امحــد»فنــان الشــعب«، وكتــاب )1993(
). لقــد تناولــت الكتــب املــذكورة أعــاله حيــاة الشــاعر وأحــداث حياتــه، 2004(ةلعــاطف عمــار 

  فيما يتعّلق مبواقفه السياسية واالجتماعية. من دون أن تدخل يف تفاصيل شعره ودالالته
، »بــريم التونسی...شــاعر الشــعب«مقــاالت مــن أبرزهــا: املقــاالت: نشــرت حــول التونســي 

)، 1972، لرجـــاء نقـــاش(»شـــرتاکیبـــريم التونســـی والوجـــدان اال«)، 1964(لعبـــدالعليم القبـــاين
، »بـــريم التونســـی الشـــاعر«، )1982(، جملـــدی املعفيفـــی»عـــني: الکـــامريا عنـــد بـــريم التونســـی«

، إلمساعيـــــــل »املســـــــرح بـــــــريم التونســـــــی وصـــــــالح جـــــــاهني علـــــــی«)، 1964لعبـــــــدالفتاح غـــــــنب(
، لسـليمان »الزجـل أنـا وبـريم التونسـی کتابات جديدة: فـی ذکـری عمـدةال«)، 1986(العادلی
ــــات اجلديــــد«)، 1977غريــــب( ــــريم التونســــیةکتاب  ، لرمضــــان الســــيد عفيفــــی»: فــــی ذکــــری ب

قـال وامليزة األساسية بـني مقالنـا هـذا واملقـاالت املـذكورة للشـعر أنّنـا حاولنـا يف هـذا امل )1987(
واســـتخالص آراء الشـــاعر مـــن خـــالل الرتكيـــز علـــى قصـــائده وتســـليط الضـــوء علـــى مضـــامينها 
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السياســــــية واالجتماعيــــــة ولكــــــن يف املقــــــاالت املــــــذكورة ســــــابقاً ّمت استقصــــــاء اآلراء السياســــــية 
    واالجتماعية للشاعر من دون إرفاقها بقصائده اللهّم إّال يف حاالت شاذة وقليلة.

  
  هيكلية البحث .2

نســـتجلي فيمـــا يلـــي أبـــرز مـــا ورد يف أشـــعار التونســـّي يف الـــّدالالت السياســـية واجتماعيـــة وفقـــاً 
  للمنهج اّلذي رمسناه يف هذا املقال بادئني بـ:

  
  المضامين السياسية في أشعار التونسي 1.2

مــــن خــــالل تقّصــــينا وتتّبعنــــا يف املضــــامني السياســــية الــــواردة يف أشــــعار التونســــي، استخلصــــنا أهــــّم 
ملواضــــــيع الّــــــيت حتــــــّدث عنهــــــا شــــــاعرنا فنقــــــّدم إىل القــــــارئ الكــــــرمي هــــــذه املواضــــــيع بشــــــيٍء مــــــن ا

  والتحليل:  الدراسة

  إظهار المشاعر اإلغترابية في المنفي 1.1.2
ـانُفي  مشـاعر  ،كّونـت حيـاة الغربـة يف نفـس الشـاعر  فلـذا بـريم التونسـي مـن بلـده مـّدة البـأس 
و النوسـتاجليا. يشـتكي بـريم مـن أحـزان الغربـة معربـاً عـن آهاتـه وزفراتـه الّـيت تـرتّدد بـني أغرتاب اال

الغريـــب يف فرنســـا املليئـــة بـــاأللوان الزاهيـــة  عـــاشأضـــالعه. حيـــاة الغربـــة صـــعبة وقاســـية حـــّىت لـــو 
واملشـــاهد اخلّالبـــة. لـــذلك عـــّرب الشـــاعر عـــن تلـــك احليـــاة بالويـــل واملصـــيبة. ممّـــا زاد مـــن صـــعوبة 

يش يف فرنســـا لشـــاعرنا أنّـــه جيـــد الفرنســـيني يتحـــّدثون معـــه بكلمـــات حلـــوة معســـولة ولكـــن العـــ
م يف الوقــت ذاتــه شــرارة الغضــب وهليــ مــذهوالً ب الّنفــور. فيظّــل شــاعرنا حــائراً تتطــاير مــن عيــو

  ألسنة ترّحب وعيون تبغض!دواجية. الز أمام هذه ا
 المَ َکـــ  قيـــتُ / لَ  ريــــــبٌ ســـا غَ رنْ فِ  لُ خُ دْ يَـــ نْ َمـــ ةَ حيـــســـا /يـــا وَ رنْ فِ  رضِ أَ  يف ريـــبٌ يـــاتی غَ حَ  تُ ضـــيقَ 

ــّررٍ  ـــهدَ شَ  قومِ الْ    )374:2007 ..../ (التونسی،ـــبُ ــهاليِ لَ  لُ ـعِ تَ شْ م تَ وُ يُ عُ  /لکنْ  مکـ
ا أن حتـّول نعـيم اجلنّــة إيل  بنـاًء علـى مـا نتلّقـاه يف كلمـات الشـاعر أّن معانـاة الغربـة مـن شـأ
  هليب اجلحيم. 
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اإلبتعــاد عــن الــوطن ضــاعف حــّب الشــاعر وحنينــه لوطنــه أضــعافاً مضــاعفة. لــذلك أصــبح 
. يتمـّىن الشــاعر واحلـّب يلـّف قلبـهالـوطن مهّـه األول وشـغله الشـاغل. فأخـذ ينتقـد أوضــاع وطنـه 

    الكامنة له. خطاراألوطنه عزيزاً كرمياً وبعيداً عن  ظلّ لو 
املسـتعمرين الربيطـانيني عقـارب  األصـدقاء مشـّبهاً بـالده بـالد األحبـاب و  يعترب بريم التونسـيّ 

ــّز غــة دال علــى البلــد الّــذي بــات  ُتســمعنا كلمــات الشــاعر حتّســرهثرواتــه.  تســلبعب و الّشــتبت
واصـفاً إيّـاهم بالّلصــوص الشـاعر باألفـاعي والعقـارب  كـّين عـنهممـالذاً آمنـاً للمسـتعمرين الّـذين  

  هم:بالد ا إىليرسلو خريات الشعب املصري و  اّلذين يسرقون
ــدَ بَ  ـبِ بايِــــــــــــــــــــــاحلَْ  رضُ أ « ـــــــــــــــــــــــ ــتیْ فَ يــــــــــــــــا هلَ    ةٌ عيـ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــايِ ــــاحلَْ عَ  ـ ــ ــ ـــــــــــــــــبِ بـ ــ ــ  ـ

ــالُ  ــدَ ديِ اجلَْ  ةُ حطّــــــــــــــــــوا املْ قـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ــرَ حُـ    ةـ ــهَ ليْ عَ  رٌ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــارِ ا العَ ــ ــــــــــــــــ ــ  بِ قــ
ــدَ سَّ الْ  ـرَ ْصــــــــــــــــــی مبِ حتظَــــــــــــــــــ  »بِ ـارِ غَــــــــــــــــاملْ  رضِ أَ  يف کَ دَ ْنــــــــــــــــعِ    ةعيـــــــــــــــــ
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ـــاالة اّلـــيت متّلكـــت الشـــعب املصـــري حيـــال األســـتعمار  مثّ يشـــكو التونســـي مـــن حالـــة الالمب
وعـــدم اإلصـــغاء لتوصـــيات الشـــاعر، فهـــذه املشـــكلة العويصـــة غرســـت يف نفـــس شـــاعرنا حالـــة 
اإلحبــــاط واخليبــــة. الکلمــــات الّتــــی وظّفهــــا الشــــاعر يف القصــــيدة التّاليــــة تعكــــس مــــدى مهومــــه 

أحــرق قلبـه وكــوى كبــده.  . إنـّـه خياطـب املــواطن املصــري ويتحـدث معــه عــن غليلـه الّــذيوأحزانـه
الصــورة الّــيت رمسهــا شــاعرنا ملــدى حنينــه إىل زيــارة بلــده صــورة غريبــة مــؤثّرة وناجحــة، فبلــغ ظمــأ 

ــــار  » رون«، »النيــــل«الشــــاعر وغليلــــه لرؤيــــة الــــوطن درجــــة ال تشــــفيها ميــــاه العــــامل مبــــا فيهــــا أ
  خيفى أّن الصورة اّليت أعطاها الشاعر تّتسم باملبالغة والتضخيم:وال » سني«و

ــا« ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــايــ ــ ــ ــ ــا ِصبـ ـــــــــــــ ــاٌن يـ ـــــــــــــ ــ ــ ــانٌ طْ عَ    َعْطشـ ـــــــــــــــــ ــ ــريِ صْ يــــــــــــــــا مِ  شـ ــ ــنـ ـــــــــــــــــ ــ  يـ
ــل ِيف والْ  شـــــــــــانٌ طْ عَ  ــــــــــ ــکِّ مُ    ـمُکـــــــــــالدِ بِ  ني ـــــــــــــــ ــ ــ ــانُ مِ  رٌ تعــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــنُ  ليــ ـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  طيــ

ــرَ هْ وال نَـ  ـــــــــــــ ـــــــــــــــين 2الــــــــــــــّرون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه نَـ    يـرويــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــرُ هْ وال َمّي ـــــــــــــــــ ــنُ  ــ ـــــــــــــــــ ــ  3السيــ
ــوعُ مُ و دُ  ـــــــ ــنِ عَ الْ  ــ ـــــــ ــا بِـ  ي ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــمـ ــارُ    يـرو ـْت ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــبُ الْ  نــ ــنُ َـ احلْ  قلـ ــــــــــــــــ ــزيــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــــــــوضُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــا معـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــزول يــ ـــــــ ــانَ    شــــــــدَّه وتـ ــحــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــنٌ  ربِّ  سبـ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عيـ
  يکواْشـــــــــــــــ مـــــــــــــــوينلَ ظَ    »وانّـا يـا خَ  حکومـاتٍ  التِ دی تِ 

َ
ــنٌ مل ــــــــــــــ ــ ــ ــ  ؟يــ

  )368(نفس املصدر، 
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ــــار الّــــيت أشــــار إليهــــا شــــاعرنا ترمــــز إىل الــــبالد املســــتعمره ويف رأســــها  مــــن امللفــــت أنّ و  األ
    بريطانيا أو اإلجنلرتا.

  الدكتاتوريةالتنديد باألنظمة السياسية  2.1.2
. فها هـو ينتقـد يف املقتطـف التّـايل مـن شـعره و ةً سياسي بصبغة معظم قصائد التونسيّ  اصطبغت

ســتبدادية بلهجــة احتجاجيــة غاضــبة احلكومــة الدكتاتوريــة الّــيت حتكــم بالّنــار واحلديــد. األنظمــة اال
حتجــاج. فــإذا علــت صــيحات الــرفض واملواجهــة تقــوم عــرتاض واالالّــيت التتحّمــل أدىن صــوت اال

ا  أبنـــاء  زّج. هــذه األنظمــة التــرتّدد يف قمــع الثــورات بأســاليب القتــل والتنكيــل و إمخادهــابإســكا
ــــا ت ّ إلغــــراء الشـــباب للقيــــام بـــدور املرتزقــــة  ســـعىالثـــورة يف غياهــــب الســـجون والزنزانــــات. كمـــا أ

  وخمتلف أنواع التضليل والتدليس.  اخلداع طرقواجلواسيس لصاحل احلكومة بشّىت 
 أهـلَ  صُّ نَـ تاريـــس/ کـانَ مَ  صـبَ ه نَ بابِ  ءراوَ  4وکاِمل باشا /رابيــسُ ا تَ نا هلَ تُ کومَ حُ  ما کاِنتْ  امَ أيّ 

  .)359، نفس املصدر(/ واسيـس...يِّبني جَ سَ تَ مُ  دِ لَ بَ الْ  لِ هْ أَ  نصُّ يس/ وَ ابِ مرتبَّطني حمَ  دِ لَ البَ 
ــــيت وّجههــــا الشــــاعر  هــــي أّن األنظمــــة الظاملــــة  للمخاطــــب يف املقتطــــف الســــابقالرســــالة اّل

ــا النظــام يف الســجون وهــي فئــة املعارضــة واملناوئــة  :فئتــنيالشــعب إىل قّســم الفاســدة  فئــة زّج 
هــــي الفئــــة الّــــيت األنظمــــة الدكتاتوريــــة كــــالعيون واملرتزقــــة و  للحكومــــة اجلــــائرة وفئــــة باتــــت ختــــدم 

املناصب. فإّن هـذه الفئـة املنخدعـة تكـون مبثابـة الفريسـة الّـيت يـتّم  جاذبّيةبربيق املاّدة و اخندعت 
اصطيادها بنصب األشراك واملصائد هلم. والرسالة الّـيت يريـد الشـاعر إيصـاهلا مـن خـالل كلماتـه 

املخاطـــب هـــي أّن الشـــعوب الّـــيت حتكمهـــا أنظمـــة فاســـدة وظاملـــة لـــيس أمامهـــا إّال خيـــاران:  إىل
ا إّما ف ّ يف وجه احلكام والسلطات للوصول إىل احلياة يف ظّل احلريـة والكرامـة فينتهـي  أن يقفواإ

مــامتلي  اجانـب األنظمـة املسـتبدة وينّفـذو  إىل ايقفـو أن ـم املطـاف إىل السـجن واإلعتقـال وإّمـا 
  حياة الّذل واحلقارة واملهانة. ليعيشواعليهم كاملرتزقة 

  وليةشجب المّنظمات الد 3.1.2
اجملتمــــع املصــــري حــــّىت النخــــاع. غيــــاب العدالــــة  ذاقــــهالتونســــي الظلــــم واإلضــــطهاد الّــــذي  ملــــس

نبــال نقــده واحتجاجــه  وّجــه لــدى الشــاعر حــّىت  متعــاضأثــار الســخط واالّممــا نعــدام املســاواة او 
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ذا اجمللس الّـذي الحيـّرك سـاكناً للـدف اع صوب جملس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة منّدداً 
التونسـّي يف اللقطـة الّتاليـة وكأنّـه صـوت  صـرخ عن حّق املظلومني وإنـزال العقوبـة علـى الظـاملني.

ــا  حــّىت نيــل حقــوقهم. مثّ شــعبه بــأّن شــعبه املظلــوم لــن يتخّلــى عــن قضــيته بــل يظــّل متمّســكاً 
وب أملــح الشــاعر إىل أّن شــعبه طالــب األمــم املتحــدة حبقوقهــا اّلــيت يســتحّقها شــأن ســائر الشــع

ــا لتعنّتهــا وعنادهــا ال ختفــى علــى أحــد ولكــّن وهــذه احلقــوق  األنظمــة العامليــة تــرفض اإلعــرتاف 
مالشــعوب مثّ حيــّذر الشــاعر املصــريني مــن أّن اإلســتعمار الربيطــاين  يف معاملــة  تســّلط علــى رقــا

  .كموها هو سوف حيكم على مقاليد احل
عب املصـري هـي أّن احلـّق يُؤخـذ واليُعطـى. فـإذا أراد الّشـ يوّجهها إلينا الشـاعراّليت  والكلمة

أن ينـال حقوقــه الّــيت يطمــح إليهـا فالبــّد أن يتجــاوز اإلســتعمار اإلجنليـزي الّــذي ســلب حقوقــه. 
املســـتعمرين كمـــا مـــّر آنفـــاً.  ناهيـــك عـــنصـــّب التونســـي كـــؤوس غضـــبه علـــى رؤوس أبنـــاء النيـــل 

ـهجـة عاتبـة وغاضـبة خياطب الشعب املصري بلواّلذي جعل شاعرنا  ّ م فتحـوا أبـواب بالدهـم أ
سـتعمار الـبالد و هيمنـت أذنابـه علـى كافّـة مفاصـل حتـّل االاحّىت للمستعمرين على مصراعيها 

احلكــــم، إّال أّن التونســــي إىل جانــــب لومــــه للشــــعب راح حيــــّث علــــى نشــــر الــــوعي واليقظــــة يف 
الـــدوافع فـــوس املخـــاطبني نظـــراً ألمهيـــة األوســـاط املصـــرية مســـتثرياً العواطـــف الدينيـــة الكامنـــة يف ن

  يف إحياء ثقافة الرفض واإلباء واألنفة: الدينّية اهلاّمة
ــ الدُ يــا وِ   البلــدَ ّال إ« َــ  /ــــهاحالُ  لــــوبٌ قْ ا مَ ماَهل ــالنَ  الةُ َصــ تْ کان ــ ی أحســنَ ّب ــأ/ نْ اَختَــوَ  هُ دْ ِکــ  نْ َم ا ّم
  .)352 ،نفس املصدر(» ...ــتْ حبََ دَ انْ  مصرَ  تْ حبََ رَ  الدونِ  البالدُ 

أّن عبـارة "صـالة النـّيب" الـواردة يف املقطوعـة السـابقة هـي ترمـز إىل الـدين وكـّل  ؛من الواضـح
ماميــــّت إىل الطقــــوس الدينيــــة بصــــلة. ورّمبــــا مل يصــــرّح الشــــاعر بالــــدين اإلســــالمي حــــّىت يشــــمل 

  خطابه أتباع الديانات األخرى من اليهود و النصارى.
 »حاضـــــــــــنة لألديــــــــــــان والشـــــــــــرائع الســــــــــــماويةاليفوتنـــــــــــا أّن مصـــــــــــر كانــــــــــــت والتـــــــــــزال «

كّونـــت مســـاحة كبـــرية مـــن النســـيج اإلجتمـــاعي الدينيّـــة   اجلاليـــات«. )306 :1993 (ســـعد،
ــــــه » املصــــــري حبيــــــث الميكــــــن إغفــــــال دورهــــــا يف صــــــّد اإلســــــتعمار الغــــــازي وإحبــــــاط مؤامرات

  .)81: 1359  ديين،(املار 



 ١٤٩   دراسة وحتليل؛ بريم التونسّي؛ شاعر الّشعب واحلرّية

 

يـه اجلاليـات الّـيت علّـق آمالـه عب املصـري مبـا فالّشـ »بـريم التونسـي«بناًء على ذلـك خاطـب 
اجملتمــع املصــري. ُيســمعنا التونســي نربتــه الصــارخة يف اللقطــة الّتاليــة  كشــرحية مــن شــرائحعليهــا  

ســــتعمار الربيطــــاين. يتحــــّدث الشــــاعر وكأنّــــه قائــــد حمّرضــــاً الشــــباب علــــى الوقــــوف يف وجــــه اال
حويـل النيـل إىل رحـى عسكري يشّجع جنوده قبيل اخلوض يف معركة داميـة مؤججـاً محاسـهم لت

ـم  ّ م لألسـلحة إذ إ تطحن األعداء وتسـحقهم. ولـن يثـين عـزمهم علـى قهـر العـدو عـدم حيـاز
م سالحاً لدحر املعتدين. ولن يسمحوا لإلسـتعمار   باالّجتـارسوف يستخدمون أظفارهم وأنيا

  :الرخيصة ومطالبه القذرة تحقيق نواياهلبأموال الشعوب ودماءها 
ــنـــــــــــــــا مَعاهْ بيَناتْ ُقول حـــــــــــــــاتْـ   َدهـوْتُســــــــــــــــــوْق أُمــــــــــــــــــوْر املَِناْهــــــــــــــــــ   َدهــــــــــــــــ

ــودُ نَ  ــدِ جاهِ لمُ لِ  امَ ـوَ قِـــــــــــــــ عــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ والبَ    هـ  ـهيَنــــــــــــــــــحِ طَ  حُ بِ ْصــــــــــــــــــيُ  حـــــــــــــــــ
ــدِ قْ مــــــــــــا نَـ ي واللــــــــــــ ـــــــــــ ــدُّه رُ ـ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــضُّه   نُصـ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاب نـَعُـ  بالُضـــــــــــــــــفر والّن

ــمُ کُـ حيَ  ارِ َجـــــــــــــــــــــــــــــوال التُّ    ـهعضـِـــــــــــــــزی بَ  ـوتُ َمنـــــــــــــــ عـــــــــــــــيشُ نَ  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ  وناـ
  )362 :2007 ،التونسي(

ـــا  حيّولـــون النيـــلهـــدّد الشـــاعر املســـتعمرين بـــأّن الشـــباب املصـــريني ســـوف  طاحنـــة يـــدّقون 
يف أّن الغـزاة املسـتعمرين ينهبـون و يسـلبون  التعبريستعمار. يكمن السّر يف مجالية هذا جنود اال

فبإمكــان  علــى البلــد خــريات كثــريةيــدّر ســرتاتيجي الّــذي ثــروات مصــر عــرب النيــل. هــذا النهــر اال
ـــم طاملـــا هـــم أعـــرف بـــاملواقع اال النيـــل أبنـــاء ســـرتاتيجية مـــن جنـــود الـــرتبص باألعـــداء واإليقـــاع 
ســتعمار الوافــدين. أضــف إىل ذلــك أّن الشــاعر عــّرب عــن الربيطــانييني الغــزاة بــاملّتجرين بــأرواح اال

م ليكـــون أبنـــاء وطنـــه علـــى حـــذر مـــن اإلســـتع ذلـــك ألنـّــه و علـــى مار الربيطـــاين املصـــريني وثـــروا
  ستعمارية.ايسعي الهثاً وراء أرباح مادية ومصاحل الرغم من شعاراته اخلّالية واملغرية 

  المطالبة بالحّرية وحقوق المواطنة 4.1.2
ممّا فطـر قلـب الشـاعر حزنـاً أنّـه يـرى أّن املصـريني الّـذين بـذلوا الـّنفس والنفـيس مـن أجـل الثـورة، 

اجملتمـع ولذلك مل يتـوان جهـداً إليقـاظ كتويف األيدي ملتزمني الصمت واحلياد. أصبحوا اليوم م
اعطــى نفســاً جديــداً يف حشاشــة روحــه. لقــد حتــدث الشــاعر يف النمــوذج الشــعري مــن ســباته و 

علــى أنّــه  وكأنّــه جيــّدد مواثيقــه وعهــوده مــع رفــاق دربــه وأنصــار قضــيّته. فلــذلك نــراه يشــّدد التّــايل
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ارب األشـــرار. كمـــا يعتـــرب بلـــده مصـــر، بلـــد األحـــرار ومـــوطن احلريّـــة واصـــفاً يصـــاحل األخيـــار وحيـــ
ستعمار الربيطـاين بالعـدّو الّـذي اسـتباح بلـده وامـتّص خرياتـه و ثرواتـه، ومـن مثّ يقـول الشـاعر اال

ســتعمار ولــن يغــّرت كلمتــه األخــرية لألعــداء متوّعــداً إيّــاه مــن أّن الشــعب املصــري لــن يرّحــب باال
ســتعمار شــرقاً أم غربــاً. وقــد اّختــذ املــواطن املصــري قــراره ســواء كــان االاجلوفــاء خرفــة بشــعاراته املز 

، ولـن يسـمح لألجانـب بـأن يقتسـموا مصـر فيمـا طليقـاً األخري فإنّه يريد أن يعيش يف بلده حـرّاً 
ا كعكة: ّ   بينهم وكأ

 ةرّ نـــا احلُـــنـــا هُ دارُ   /ارّجـــ الفُ اّال  بُ ارِ ال ُحنـــ بُ ارِ ا ُحنـــ األخيـــار/  وملـّــ، اّال ، ال حنـــالفُ فُ الِ ا ُحنـــملـّــ
 / يــاللی دِ حــرّ ا األيَهــنــا فِ وحَ 

َ
 الدُ ها/ يــا للــی بِ کتْ فَ ه َســهــدورِ مانــا امل

ُ
 واک/ لــکَ هــا قُــتْ لَ تَ احْ  ةحتّلــنــا امل

نـا / دارُ سـارَ و يَ  ، و ميـنيَ وال غـريبّ  يّ شـرق ذهبُ راک/ وال نَ شی وَ وال منَْ  مع لکَ سْ ، ما نَ هِ اللّ  هدُ عَ 
ــرارُ ألفيها ا و حنــنُ  ةرّ نا احلُ هُ    .)195، نفس املصدر(/ حــ

مــرّات » األحــرار«و» احلــرة«ة فظــأورد فيهــا للــو تأّملنــا يف اللقطــة الســابقة لرأينــا أّن الشــاعر 
  .عّدة ما يّدل على أّن احلرّية والعيش احلر هي ضالّته املنشودة وغايته السامية

  قضية فلسطين المحتّلة 5.1.2
وتوثـّـق عراهــا. إّال  توحــّدهاللشــعوب العربيــة، آالم وآمــال مشــرتكة كمــا أّن هلــم أفراحــاً وأحزانــاً، «

). الجــدال يف أّن قضــية فلســطني 528:1390(خمتــاري» تفــوق أفراحــهأّن اهلمــوم الّــيت تعيشــها 
ــّم الشــعوب العربّيــةتشــّكل منعطفــاً هاّمــاً يف تــاريخ العــرب وتعتــرب مازالــت  كــن . ميأكــرب قضــية 

عواطـــف العـــرب مبـــن فيهـــا الشـــعراء  تســـتفزّ اعتبـــار هـــذه القضـــية جرحـــاً مل ينـــدمل ونكبـــة مروعـــة 
م ومســـاعيهم. حتتـــّل قضـــية فلســـطني رأس أولويـــات العـــامل العـــريب  وتســـتأثرواألدبـــاء  بإهتمامـــا

ا الشــــعوب  وتشــــّكل مهّــــه األول الّــــذي أّرق املســــلمني وأقــــض مضــــاجعهم. املعانــــاة الّــــيت كابــــد
ا علـى الشـعر العـريب املعاصـر  الصـهيونيةجرّاء اجلرائم  العربية حبـق الشـعوب احملتلّـة تركـت بصـما

ديوانـــاً شـــعرياً خيلـــو مـــن قصـــائد تتعّلـــق نوعـــاً مـــا بقضـــية فلســـطني املنكوبـــة.  جنـــد إىل حـــّد قّلمـــا
إىل  األدب العـــريبأثّـــرت نكبـــة فلســـطني كـــأكرب وأفجـــع حـــادث وقـــع يف القـــرن املنصـــرم علـــى «

انطلــق مــن حــادث  العــريب األدبــاء  والناقــدون يعتقــدون أّن التيــار امللتــزم يف األدبدرجــة بــات 
أخذت املأساة الفلسـطينية مـن نفـس بـريم التونسـي كـّل  .)239:1376(سليمان،  »حتاللاال
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. ينظــر التونســي إىل الدولــة الصــهيونية الغاصــبة كوليــدة نزعــاجمــألت كيانــه بالضــجر واالفمأخــذ 
ســتعمارية. ويــرى الشــاعر مــايقوم بــه هــذا الكيــان احملتــّل مــن قصــف للمخّططــات االغــري شــرعية 

  ستكبارية:األراضي احملتّلة بالطائرات والصواريخ والدبابات امتثاًال ملا تأمره األنظمة اال
ــبـــات قشَ بابالدّ  هِ دِ َکـ  مٍ وْ يـَـ کـامِ   / وکـلَّ يِشـخَ  عـربِ الْ  رضُ أ سرائيلُ إا يا وا هلَ قالُ   کَ دَّ َصـ نْ إ/ و يـ

 يه وعــــودالثَــــثَ  ينِ رَ هْ / َشــــي ِکشــــصــــرختِني  کِ َشــــوَ  يف خُ / وملــــا نصــــرُ يـالطيــــارات رِشــــبِ  باباتِ الــــدَّ 
  .)345 :2007،التونسي( /ينش يجعوارْ 

  
  جتماعية في األشعار بيرم التونسيالدالالت اال 2.2

فإنـّـه يــدّل جتماعيــة حتتــّل حيّــزاً كبــرياً مــن قصــائد التونســي. وهــذا لــو دّل علــى شــيء املواضــيع اال
 ألرضـــيةعلـــى اهتمـــام الشـــاعر مبـــا يعيشـــه الشـــعب مـــن ســـلوكيات خاطئـــة وعـــادات ســـيّئة متّهـــد ا

لتســـــّلط اإلســـــتعمار علـــــى رقـــــاب النـــــاس وفيمـــــا يلـــــي نســـــتعرض منـــــاذج قصـــــرية مـــــن املضـــــامني 
  جتماعية يف كلمات الشاعر:اال

  األخالقية إهمال المجتمع للقّيم 1.2.2
اعيـة بنـاًء علـى انّـه شـاعر يلتـزم بـالقّيم واملثـل اإلجتماعيـة كـّل جتماتّتسم أشـعار التونسـي بسـمة 

ـــا. لقـــد دعـــا الشـــاعر إىل  الـــّدين واحليـــاء  احـــرتاماإللتـــزام. واليتحّمـــل اإلســـتخفاف واإلســـتهتار 
واألدب وما إىل ذلك من الفضائل واألجماد أكثر من مرّة. األخـالق والفضـيلة تكـون يف منظـار 

ساســية الّــيت يرتكــز عليهــا اجملتمــع اإلنســاين إّال أّن هــذه الفضــائل تــوارت الشــاعر مبثابــة الركيــزة األ
وغابــــت عــــن مســــرح احليــــاة اإلجتماعيــــة. يف رأي الشــــاعر أّن الــــّدين واألخــــالق والعقــــل هــــي 

ـــزامجتماعيـــة. فالـــّدين يـــدرّبنا علـــى االالـــدعائم الّـــيت ترســـو عليهـــا البـــىن اال  احـــرتاسبـــاألوامر و  لت
  مشلنا كما أّن العقل حيمينا من اإلنزالق يف مهاوي األرجاس واألردان:النواهي واحلياء يلّم 

ــه آه والتّــ لُ وّ األ ــه آه والتـالِ يُ انِ ــــ ــهُ لُ وّ ـه آه/ األتــُـــــــ ــانَ   ــــ ــا ديـــــنٍ مُ  کـــ ــا عــانــــ ــانَ والتانِ / يعــلنــــ ــه کـــ احليتــــا و  يـــ
ــه کـــانَ  ـوفُ اْخلـــ ــا/ والتالتـــ ــلُ والْ  بُ دَ األ الممـنــ ــا/مُ عاصِ  عقــ  اللَ نـــا َحـــمُ علِّ يُ  ديـــنُ  عانـــاً مُ  ـه کـــانَ ولُـــاأل ــنــــ

 نَ نا ِمـمَ عاِصـ قـلُ عَ والْ  بُ دَ األ / والتالته کـانَ و عيالٌ  بارٌ الممنا کِ  يا واخلوفُ احلَْ  / والتانيه کانَ وحــرامَ 
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يــــا و احلَ  عناه/ التانيــــه، کــــانَ وضــــيَّ  واحلــــرامَ  احلــــاللَ  -  نــــايعلمُ  ديــــنٌ  عانــــاً مُ  ، کــــانَ هُ ولُــــ/ األوحــــالِ األَ 
ــــ وعيــــالٌ  کبــــارٌ   -  الممنــــا اخلــــوفُ   نَ ِمــــ -  ناعاصــــمَ  والعقــــلُ  دبُ األ ه، کــــانَ ودی نســــيناه/ و التالُت

  .)160 ،نفس املصدروارخر تاه.../ ( وحالِ األ
الخيفــى أّن الفضــائل الــثالث الّــيت أملــح الشــاعر إليهــا يف شــعره وهــي اإلميــان واحليــاء والعقــل 

نعــدام اجتماعيــة الرّاقيــة. فــإّن عليــه هيكلــة احليــاة االميكــن إعتبارهــا العمــود الفقــري الّــذي تعتمــد 
جتمـاع هـذه اهذه الفضائل أو بعضها حيدث يف احلياة فراغاً هائالً اليسّده شـيء. بينمـا يـؤّدي 

الّـــيت يصـــبو  إليهـــا الشـــاعر فيحـــّرض القـــارئني علـــى العمـــل اجلـــاد  حـــالمالفضـــائل إىل حيـــاة األ
  ب من أجلها.و والّدؤ 

  ينة في المجتمعالظواهر المش 2.2.2
نتبـــاه وصـــرف الظـــواهر املشـــينة يف اجملتمـــع املصـــري وقـــد أراد بـــذلك لفـــت اال إىلالتونســـي  أشـــار

املصــريون. فشــعره أشــبه مــايكون بــاملرآة الصــادقة  كابــدهجتماعيــة الّــيت ياألنظــار إىل املصــائب اال
والغايـة الّــيت يتوّخاهــا . كبــريةوالصـافية الّــيت تعكـس صــورة اجملتمــع املقيتـة، ومايهــّدده مـن حتــديّات  

ـذه الظـواهر البشـعة اال جلـذبالشاعر هي دّق نواقيس اخلطـر وحتريـك جمّسـات اجملتمـع  هتمـام 
وأعطتهــا اجملتمــع  معــاملالتحــديّات الّــيت شــّوهت  مجلــةمــن قبــل احلكومــة والشــعب كليهمــا. مــن 

ــا  هــذه الظــاهرة واألمــر الّــذي زاد مــن أمهيّتــهقامتــة هــي كثــرة أطفــال الشــوارع يف مصــر.  صــورة ّ أ
ــّدد بــدورها اســتقرار اجملتمــع وثباتــه كــالفقر وال الطبقــي  شــرخنامجــة عــن ظــواهر اجتماعيــة ســيّئة 

ذلـك مـن األسـباب  إىل جتماعيـة ومـاوالظلم وعدم كفاءة رجال احلكومة وفساد املؤسسـات اال
 فصــلي اخلريــف جتماعيــة. مبــا أّن مصــائب أطفــال الشــوارع تزدادســوًء يفوالعوامــل السياســية واال

بســبب إشــتداد الــربد وســوء األحــوال اجلويـّـة أشــار التونســي إىل هــذين الفصــلني وذلــك والشــتاء، 
  ومايلقى فيهما أطفال الشوارع من مصائب وويالت:

ــ صــــونَ غُ  فُ ِصــقْ / يَـ بتمرب وجــای خريــفُ و ِســ سُ غســطُ أحــايفوت  / عنيــــفٌ  بُّ ا يَهــ، ملـّـجرَ الشَّ
ـــ والکـــونُ  / صـــيفٍ رَ لِ  صـــيفٍ رَ  نْ حيـــاری ِمـــ لُ طفـــاأنـــتم يـــا أ/ و يـــفٌ ها خمُِ صـــفريُ  والـــريحُ ، ه الظـــالمُ يلفُّ

ــورِ لدِ عليکم بِ  طلعُ تَ  والشمسُ    )168، نفس املصدر.../ (فا والنـ
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. الطقس بارد جّداً عمولةصّور التونسي يف كلماته وبنربة حزينة مشهداً كارثياً يعيشه أطفال ال
 دونشـــــرّ طفـــــال املاألو  اقويـــــة هوجـــــاء تزحـــــزح أغصـــــاواجلـــــّو مظلـــــم والريـــــاح تعصـــــف باألشـــــجار 

يتســّكعون ضــائعني تــائعني مــن زقــاق إىل زقــاق ومــن شــارع إىل شــارع دون أن يكــون هلــم مــالذ 
ا الشعب  صورة خمتزلة للظروفأطفال الشوارع  أوضاع يؤويهم. يف احلقيقة أنّ  املأساوية اّليت ميّر 

 والتوّغـلحيملهم اجلوع على التجوال يف أرصـفة الشـوارع  األطفال األبرياء اّلذين هااملصري، مبا في
  جوعهم. االنفايات حبثاً عن رغيف خبز أوخمّلفات طعام يسّدون يف سّالت 

  تفّشي الظلم و التمييز الطبقي 3.2.2
تعــّرف التونســي عــن كثــب علــى حيــاة العّمــال الّــذين حيصــلون علــى لقمــة العــيش بشــّق األنفــس 
أيّـــام إقامتـــه يف منفـــاه فرنســـا. املأســـاة والتعاســـة الّـــيت ملســـها الشـــاعر يف حيـــاة العّمـــال الفرنســـيني 

لنــا جنـازف لــو ق مل رّمبــافتحـت عينيــه علـى الظلــم والتمييـز اللــّذين كانــا ينخـران اجملتمــع الفرنسـي. 
ّــــه مل ــــال يف مشــــاهد دقيقــــة وصــــادقة  إن مثلمــــا فعلــــه بكــــّل تفاصــــيلها يصــــّور شــــاعر بــــؤس العّم

كـــان   ،حـــّىت شـــهد املآســـي كّلهـــا وســـرب أغوارهـــاأمضـــى فـــرتة طويلـــة يف بـــاريس «. ألنّـــه التونســـي
حيمــل حقائـب املسـافرين لقـاء قـروش معــدودات،  يعمـل احملطّـات واملطـارات كالعتّـال أو الشـّيال

يف احلـدائق العامـة ومـع ذلـك كـان يعـيش  قارعـات الطـرق أو علـى مصـطبات متواجـدةوينام يف 
يضــع القــارئ يف صــورة «) فإنّــه 159: 1359 ،املــارديين» (بوجدانــه مــع البائســني يف مصــر...

عليــه ومــّرد ذلــك أّن شـــاعرنا مل  مــن صــميم قلبــهحيــاة العّمــال العابســة بالطريقــة الّــيت يتعــاطف 
م نقـًال عـن اآلخـرين بـل إنّـه رآهـا بـأم عينيـه وعاشـها بلحمـه يتحّدث عن حياة العّمـا ل ومأسـا

ودمه ولذلك مايقوله عن مهوم العّمال وآالمهم يدخل يف القلب كما جنم مـن القلـب. إذاً يـرى 
ـــه  ـــبعض أّن الشـــاعر كّلمـــا حتـــّدث عـــن مصـــائب العّمـــال فإنّـــه يتحـــّدث يف احلقيقـــة عـــن حيات ال

. فكانت يف يديه كغـريه مـن العّمـال قـروح ال حتتملارب قاسية . إذ مّر يف حياته بتجشخصّيةال
). يتحــــّدث 9:1972نقــــاش،أنظــــر: (» وثفنــــات ممـّـــا يــــّدل علــــى قيامــــه بأشــــغال شــــاقّة وصــــعبة

التونسي باسم طبقـة العّمـال الكادحـة منتقـداً طبقـة األغنيـاء املتقلّبـة يف أحضـان النعـيم وبلهجـة 
صنع هلـم أحذيـة أنيقـة  هو اّلذي ي هو حايف القدمني مع أنّهعاتبة وخمزية سائًال إيّاهم ملاذا ميش

لـــذوي الثـــراء أفضـــل  هـــو الّـــذي حـــاكومرحيـــة؟ أو ملـــاذا يفـــرتش هـــو وأهلـــه األرض يف حـــال أنّـــه 
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يف دار منهارة بينمـا يعـيش األثريـاء يف قصـور فخمـة  عائلتهالسّجاد وأمجله؟! وملاذا يسكن هو و 
  بناها العّمال لبنة لبنة؟!

ـــنْ نـــا مُ حـــافی، وَ  يمشـــأليـــه   يـــيتم/ ليـــه بَ بکُ راتِ َمـــ دُ ِجـــنْ يـــان ونـــا مُ رْ عُ  يشـــرُ کم/ ليـــه فُـ راکبِ َمـــ تُ ِب
ــم/  ســاکنني عَ دواليبِ  ونــا جنــارُ  ربــانٌ خَ  ، بٍ ُصــقُ  شُ فــارِ مَ  نيَ ِشــيهــا/ فارِ ، ونــاللی بانِ بُ ْتــعَ اللــی الْ کـ

  )398 :2007،التونسي( واشيها.../حَ  ناسجٍ 
د عن مهوم طبقة العّمال املسحوقة يتحّدث حبماس متوقّ كما يبدو من القصيدة أّن التونسي 

ـم اال لـيس علـى غـرارولكن ليس  حيـث يرفعـون شـعارات  نتخابيـةالساسـة واملفّكـرون أثنـاء محال
بل يتحّدث وكأنّه واحد منهم ولديه اآلالم نفسها. ميكـن القـول إّن الشـاعر يلـوم يف  براقة وطنّانة

عاليـــة بطريقـــة غـــري مباشـــرة حيـــث تقـــع املســـؤولية علـــى احلكومـــة وذوي مناصـــب  رجـــالاحلقيقـــة 
قهم. فصـــّب علـــيهم كـــأس غضـــبه وســـخطه نظـــراً إىل أّن السياســـات الظاملـــة واخلاطئـــة الّـــيت تعـــا

ايــة املطــاف هــذه اهلــوة الســحيقة والفجــوة العميقــة بــني  هــي الّــيت تســبّبت مارســتها احلكومــة يف 
   واإلفالس.أخرى حياة الفقر و  طبقات اجملتمع حيث تعيش فئة حياة البذخ والرتف

اجملتمــع.  أبنــاء جتماعيــة التقتصــر علــى الطبقــة العاملــة فحســب بــل تشــمل معظــماملأســاة اال
قطـاعي السـائد فضًال عـن العّمـال فقـد أصـبحت حيـاة املـزارعني كابوسـاً مرّوعـاً نتيجـة النظـام اال

 هتالك األراضــي رغــم جهــودعلــى اجملتمــع. ففــي ظــّل هــذا النظــام الظــامل ُحــرم املــزارع مــن حــّق امــ
ستحصال حماصيلها. فكان املزارع مبنزلة العامـل البسـيط الّـذي يعمـل وااملضنية إلحياء األراضي 

مل يغفــل التونســي هــذه  احملاصــيل بّرمتهــا.يُــدفع لــه ويتمّلــك األســياد  لقــاء أجــر زهيــد يف احلقــول
 شـأن. هـذه القصـيدة »الفـالح«الطبقة املضطهدة حيث نظم حوله قصائد عّدة ومنها قصيدة 

بالعاطفــــة الصــــادقة واجليّاشــــة حنــــو املــــزارع املصــــري وتعــــرض  تنــــبض »العامــــل املصــــري«قصــــيدة 
. رســـــم الشـــــاعر يف قصـــــيدة فقر واحلرمـــــانمشـــــاهد مؤســـــفة عـــــن حيـــــاة املـــــزارعني املشـــــحونة بـــــال

ـــيت يبـــذهلا املـــزارع املصـــ »الفـــالح«  ري يفصـــورتني متناقضـــتني؛ إحـــدامها تُرينـــا اجلهـــود املكثفـــة اّل
الطقس احلاّر والبارد، وأخرى ترينا حياة أصـحاب األراضـي الّـذين يعيشـون حيـاة مرّفهـة  غضون

م  منهمكني يف لّذات الّدنيا وزخارفها. ويف وقت ذاته يسخرون مـن طريقـة حيـاة املـزارعني وثيـا
  البالية وأكواخهم املتواضعة:



 ١٥٥   دراسة وحتليل؛ بريم التونسّي؛ شاعر الّشعب واحلرّية

 

و  للّـــی نـــامَ  لـــعُ وأقْ  رعُ أزْ  هُ / والتانيُـــفـــالحُ ن نــا الْ أّريوين َعـــ هُ ولُـــ/األاهٍ  هُ والتالتُـــ اهٍ  هُ والتانيـــ ه اهٍ لُــاألوَ 
ــتاحَ ارْ   هُ بدفيــه/  والتانيُــ - ّريوين، ان نــا الفــالحُ ه َعــولُــ/   األی وراحَ منّــ َشــطَّ  هُ اللّــی أحبَــ اهٍ  هُ /والتالُت
ـــوأقْـ  عُ رَ أزْ  ـــ - تـــاحَ وارْ  لّلـــی نـــامَ  عُ َل يه/ ّبحِ يف َصـــ- منـــی وراحَ  َشـــطَ  هبُّـــحِ اه الّلـــی أُ  هُ يف دهبيـــه/  والتالُت
ــ ييشــوعِ  - دفيــهبِ  وين، ان نــا الفــالحُ ريَّ َعــ هُ ولُــاأل  ِيف   تــاحَ وارْ  لّلــی نــامَ  لــعْ قْ وأَ  رعُ زْ ه أَ حــاف/  والتانُي

 ِيل  ماقـــــــالَ  - يهّبحِ يف َصـــــــ وراحَ  ه َشـــــــط مـــــــّين بُّـــــــحِ اللّـــــــی أُ  اهٍ  هداف/ والتالتُـــــــْقـــــــيـــــــت مِ مبِ  - يـــــــهدهبِ 
ه تُــ/والتالِ حاتعومٌ  ونــاسٌ  قٌ رَ ْغــتَـ  ها نــاسٌ ســريُ ه ومَ / والتانيُــتــومٌ ضــا حمَْ دا قَ  يإيــدش بِ ه ِمــواف/األولُــعُ 

  .)399، املصدرنفس / (ه اهٍ تُ والتالِ  ه اهٍ والتانيُ  ه اهٍ /األولُ دومْ يَ  مْ ف هُ ألْ  لُ حَ رْ يَـ  مْ هُ  ميتٌ 
أنّـــه يعتـــرب األغنيـــاء عالـــة علـــى املـــزارعني الكـــادحني  ؛نســـتوحي مـــن خـــالل كلمـــات الشـــاعر

ولكــن أنتجــة املزارعــون مــن حماصــيل وحبــوب بكــّد اليمــني وعــرق اجلبــني،  مبــايســتأثرون حيــث 
ـذه الطبقـة الكادحـة و  أصحاب األراضي مـن حّقهـا ولـذلك يتحـّدث الشـاعر  يسـلبونيـزدرون 

وكأنّــــه املــــدعي العــــام أو احملــــامي الّــــذي يــــدافع عــــن حقــــوق الفالحــــني الســــليبة منــــّدداً بالطبقــــة 
  يّاها متطفًال على أقوات الفّالحني.قطاعية املرّفهة معّرباً إالا

  
  نتائجال. 3
. لقـد اّختـذ بــريم التونسـي اللهجـة املصــرية أداة اسـتّمد منهـا للوصــول إىل لغـة يتفّهمهـا املــواطن 1

  املصري العادي ويتعاطف مع ما حتمله إليه من رسائل.
جتماعية نظراً إىل أّن معظم ما يعانيه الشعب س الشاعر أشعاره يف املواضيع السياسية واال. كرّ 2

. فشـــعوره تعـــود جـــذوره إىل األنظمـــة السياســـية واالجتماعيـــةاملصـــري مـــن املصـــائب واملآســـي 
  جتماعية.السياسية واال ياةهتمام باحلباملسئولية جتاه الشعب ومصريه حدا به إىل اال

ــا يف املنفــى ی. أمضــ3 ّرب يف قصــائده الّــيت نظمهــا حيــث عــ التونســي حقبــة مــن حياتــه ال بــأس 
  غرتابية وحنينه إىل وطنه وأهله وأحّباءه.يف املنفى عن مشاعره اال

. نّدد الشاعر يف القصـائد السياسـية باألنظمـة الدكتاتوريـة الّـيت تكّمـم األفـواه وتسـلب احلرّيـات 4
السياسـات بقّوة احلديد والنّار كما أملـح يف كلماتـه إىل  حتجاجاتوتكّسر األقالم وتقمع اال

 بني آحاده. قطيعةاملخادعة اّليت متارسها احلكومة لتمزيق الشعب وبّث الفرقة وال
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بنـربة ناريـة األنظمـة الفاسـدة داخـل  سـتنكر. غياب العدالة وانعدام املساواة جعـل شـاعرنا ي5
البلد واملنظمات الدولية كمنّظمـة األمـم املتحـدة وجملـس األمـن وسـائر مؤسسـات حقـوق 
البشــــــر الّــــــيت التزمــــــت الصــــــمت واحليــــــاد إزاء الظلــــــم واإلرهــــــاق الّــــــذي متارســــــه األنظمــــــة 

  الغامشة.  املصرية
عــرتاف حبقــوق املواطنــة اعيــة إىل اال. تــرتّدد يف قصــائد الشــاعر دائمــاً الشــعارات والنــداءات الد6

تقرير املصري. كمـا ينفـث الشـاعر يف حق من قبل رجال احلكم ومنح الشعب حريّة التعبري و 
ـــــذين أصـــــبحوا عرضـــــة للمخّططـــــات  ـــــوعي واليقظـــــة يف نفـــــوس املصـــــريني اّل ـــــه ال الوقـــــت ذات

  ستعمارية البغيضة.اال
يعتــرب التونســي الكيــان الصــهيوين وليــدة قضــية فلســطني يف شــعر التونســي حّيــزاً كبــرياً.  حتتــلّ . 7

ــــّدداً ســــتعمار العــــاملي مغــــري شــــرعية لال ــــان الغاصــــب حبــــّق الشــــعب مبــــ ن ا يرتكبــــه هــــذا الكي
  الفلسطيين املظلوم من مدامهات وغارات جويّة وأرضية.

ـــذي انتشـــر يف أوســـاط اجملتمـــع 8 . لقـــد أعـــرب الشـــاعر عـــن اســـتياءه و ضـــجره مـــن اإلمهـــال اّل
الّـــيت تعتمـــد  الـــّدعائمم واألجمـــاد. وقـــد اعتـــرب األخـــالق والفضـــائل مـــن قـــيّ لل املصـــري بالنســـبة
جتماعيــة. ويــرى أّن غيــاب القــّيم الدينيــة واألخالقيــة عــن ســاحة احليــاة مــن عليهــا البــىن اال

  .لكنزالق يف املهاواإل اهلاوية شفريشأنه أن جيّر اجملتمع حنو 
جتماعيــة ا دمشــاه نّــه شــاهد فيمــا حولــه. ممّــا أثــار مشــاعر احلــزن والكآبــة يف نفــس الشــاعر أ9

مرّوعــة تــنّم عــن الفقــر والفاقــة. ولــذلك دّق يف أشــعاره نــواقيس اخلطــر. مــن الّصــور املأســاوية 
اّليت التقطها الشاعر يف قصائده صورة أطفال الشوارع اّلذين يتسـّكعون يف األزقـة واألرصـفة 

هــــذه الظــــاهرة حســــب رأي  الّنفايــــات حبثــــاً عــــن طعــــام يســــّدون بــــه رمقهــــم. يبحثــــون يفأو 
  الشاعر دليل واضح على تفّشي الفقر والفاصل الطبقي يف اجملتمع املصري.

. حتــّدث التونســي مــراراً وتكــراراً عــن حيــاة العّمــال واملــزارعني الشــاقّة. ممـّـا يؤســف شــاعرنا أنـّـه 10
يتحملــون و يــرى أّن الطبقــات الكادحــة  مــن الشــعب تعــاين صــعوبة العــيش وشــظف احليــاة 

قطــــاعيني أصــــحاب املعامــــل واإل يف حــــال أنّ وطــــأة العمــــل يف املصــــانع واملعامــــل واحلقــــول 
  .وحصيلة جهودهم همعيستغّلون العّمال والفّالحني ويبتّزون مثار أتعاب



 ١٥٧   دراسة وحتليل؛ بريم التونسّي؛ شاعر الّشعب واحلرّية

 

  الهوامش
 بــريم« وشــهرته) م1961 - م1893( بــريم مصــطفى حممــد :حممــودبيــرم التونســيّ لمحــة مــن حيــاة  .1

 إحنـــدر. املصـــرية العاميـــة شـــعراء أشـــهر مـــن يُعـــد تونســـية، حيمـــل جنســـّية مصـــري شـــاعر »التونســـي
 صــــحيفة أصــــدر حيــــث الصــــحافة جمــــال بــــريم دخــــل. تونســــية عائلــــة مــــن التونســــي بــــريم الشــــاعر

 فقـد مـرات؛ عـّدة املنفـى حيـاة عـاش. مصـرية صـحف عـدة يف بالعمـل ذلـك بعد تبعها ،»املسلة«
 يف ذلـك ويظهـر وطنـه إىل حيـنّ  منفي كشاعر حياته لتبدأ باريس، إىل مث تونس إىل مصر من نُفي

 وأيــدها بــريم ــا ففــرح مصــر يف 1952 ثــورة وقامــت. املنفــى يف وهــو ــا يقــوم كــان الــيت أعمالــه
 بــريم طــرق مث. املصــرية اجلنســية علــى بــريم حصــل 1954 عــام ويف. واألزجــال األشــعار فيهــا وقــال

 جلهـوده التقديريـة الدولـة جـائزة علـى حـاز وقـد. واملسـرحيات األغاين من الكثري فأّلف أبواب الفنّ 
 تقـدير علـى عـام ميـر ومل. م1960عـام عبدالناصـر مجـال املصري الرئيس أيدي على املكثّفة األدبية
 تاركـــا الربـــو، مـــرض مـــع صـــراع بعـــد ،1961 مـــايو يف الـــدنيا عـــن رحـــل حـــىت لـــه املصـــرية الدولـــة

 بالــدروس؛ مفعمــة عريضــة وجتربــة واملســرحيات، والقصــائد األزجــال مــن ثقــيالً  إرثًــا التاليــة لألجيــال
 وشـاعر أّدى إىل تسميته بفنّـان الشـعب، ما الوطن، أجل من االجتماعي النضال جمال يف خاصة
  )5: 1962امحد، ؛153: 1993 سعد، ؛28- 13: 2007 التونسي،.(الزجل وهرم العامية،

ــار الرئيســية يف Rhône: بالفرنســيةــر الــرون ( .2  سويســرا، وينبــع مــن أوروبــا)، هــو واحــد مــن األ
 (www. wikipedia.org ).فرنسا جنوب شرقويصب يف 

. ، وأحــد طــرق النقــل املائيــة التجاريــةفرنســارئيســي يف مشــال  ــر) هــو Seine: بالفرنســيةالســني ( .3
(www. wikipedia.org).  

 احلـزب الـوطين. أسـس مصـريم) زعيم سياسي وكاتب 1908/ م1874مصطفى كامل باشا (. 4
 و مــن أكــرب املناهضــني لالســتعمار اجلامعــة اإلســالمية.كــان مــن املنــادين بإنشــاء وجريــدة اللواء

 )1054: 1380(أنظر، الفاخوري،

  
  المصادر والمراجع

  الکتب
  مصر: مكتبة اإلسكندرية.د.ط،  ،عبت الشّباب، محمود بيرم التونسيم). 2008ابويزيد، أشرف (
  دارالعودة. بريوت: ،د.ط،ةاألعمال الشعرية الکاملم). 2007التونسی، بريم (
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