
 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

766 

 

 الشعر احملكي يف ليبيا )ديوان توحشتك(
 للشاعر / حممد علي الدنقلي منوذجا

 مصراتةجامعة  –اآلداب كلية   –الدراسات اإلسالمية قسم  – حليمة مصباح اجلالب تورة:كد لا
 مـــــــــقــدمـــــــة :

الشعر احملكي هو لون شعري يف األدب الشعيب املتطور ، يعد لوان جديدا يف الشعر الشعيب.  
وهو الشعر املنظوم ابللهجة العامية أو الدارجة. يقول حممد زغلول سالم: "حيث نطلق لفظة األدب 

أي بلغة الشعيب، فإمنا نريد به األدب الذي حيمل خاصيتني: أوالمها أن يكون بلفظة عامية )ملحونة( 
عامة الشعب والناس، يف أحاديثهم العامة وقضاء حاجاهتم اليومية، واثنيهما أنه يعرض حلياة الناس من 

 ( 1)عامة الشعب، وخبااي وجداانهتم ومكون مشاعرهم، كما يبني عن اهتماماهتم".
أو  يتميز الشعر احملكي أبن لغته هي " اللهجة الشعبية املشرتكة اليت يفهمها أفراد الشعب 

 ( 2)اجلماعة الشعبية أو اللغة الدارجة، أو اللهجة العامية اليت ترتبط بفئة أو مجاعة شعبية بعينها".
هذا النظم الفين قد دخله اللحن فجاء بني العامية والفصحى )شعر ملحون(، ودلت  

لقومية مبا مضامينه عن الوجدان اجلمعي للشعب وعن أفكاره وتطلعاته وأحواله االجتماعية والوطنية وا
يتفق مع مفهوم القومية، وقد أطلق عليه الشعر العامي أو القومي، فيقال شعر قومي وشاعر قومي بدال 

 من )الشعيب(.
ويذكر أمحد ضيف يف مقدمة كتابه )اتريخ أدب الشعب( أن هذا النوع من الشعر كان معروفا عند 

القومي الشعيب عبدهللا الندمي، وعثمان  املصريني وممن مارس هذا النوع من الزجالني الشاعر والكاتب
جالل، وحممد النجار وإمام العبد. كما ورد عنده ما قاله ابن خلدون عندما ذكر طائفة عظيمة من 
الشعر العامي يف كالمه على الشعر وذكر أن ذلك كان ذائعا يف بالد املغرب بلهجة املغاربة وال يعد من 

 ( 3)  عامي.األدب الفصيح، ولكنه أدب قومي أو شعيب
 

                                                 
 .301ص  – 1ج  - 1971مصر  –دار املعارف   –حممد زغلول سالم  –( األدب يف العصر اململوكي 1
 .15ص  –د.ت  –اجلزائر  -دار الكتاب احلديث   –أمينة فيزاري  –( مناهج دراسات األدب الشعيب 2
 –وزارة الثقافة  –منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب  –جورج عيسى  –زمن االستعمار الفرنسي  –( نقال عن الشعر احملكي يف الشام 3

 . 10ص  – 2012دمشق 
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 بداايت الشعر احملكي يف ليبيا :
ظهر هذا النوع من الشعر يف القطر اللييب على يد جمموعة من الشعراء الذين مسوا  

بـ)املتمردين( على بنية القصيدة الشعبية القدمية وأغراضها، ولغتها يف حماولة منهم البتكار اجتاه جديد 
 قي.يف الشعر الشعيب بطريقة عرضه على املتل

أن هلذا الشعر إرهاصاته  –. الذي يعد أحد رواده ( 1)  ولقد أشار الشاعر )سامل العامل( 
القدمية املتمثلة يف كل من أراد اخلروج من عباءة القوالب التقليدية يف كتابة األغاين أو الشعر. ومن 

أهنم حاولوا وضع اللبنة األوىل  -كما يذكر العامل  –رواده: الصيد الرقيعي، حممد الدنقلي. هؤالء الشعراء 
م، واختذت جتربة الدنقلي  1990هلذا االجتاه من بداية األلفية رغم أن الرقيعي صدر له ديوان عام 

مسارها يف مثانينيات القرن املاضي، لكن هذه التجارب أخذت تظهر وتعرف طريقها للجمهور عام 
 ليت كانت تقام يف عدة حمافل حملية وعربية.م من خالل األمسيات الشعرية ا2000

أن أهم ما مييز الشعر احملكي اعتماده على فن اإللقاء ونربات  ( 2) يرى الشاعر سامل العامل
الصوت واستخدام اإلحياء من قبل الشاعر. أي أنه يعتمد على التعبري ابحلركة أكثر من الكالم وهلذا 

أن بعض الشعراء لديهم دراية بفن املسرح مثل )حممد  أطلق عليه تسمية )مسرحية القصيدة(. حيث
الدنقلي( فهو ممثل وخمرج مسرحي. وقد أطلق العامل تسمية )الشعر احلركي( على هذا الشعر ألنه عبارة 
عن توليفة متكاملة متناغمة. ولقد كانت للشعراء العرب جتارهبم الشعرية يف هذا االجتاه مثل أمحد فؤاد 

صر، وحسني محزة يف سوراي، والرحابنة بلبنان، وشعراء الشعر امللحون ببالد جنم وصالح جاهني مب
املغرب العريب، واستفاد شعراء القطر اللييب من جتارب هؤالء فعملوا على إجياد نص جديد من الشعر 

 خيتلف يف الشكل واملضمون واإليقاع.
حملكي ، الذي ميكن القول هذا ويعد الشاعر حممد الدنقلي من أبرز الشعراء ىف جمال الشعر ا 

أبنه نوع من الشعر ابللهجة الدراجة ، جاء رمبا أتثرا حبركة الشعر احلر اليت متردت على القصيدة 
 العمودية .

 

                                                 
 :www.tieob.com/ salemalem -  http//موقع بلد الطيوب  –امل ( مقال للشاعر سامل الع1
 
 ( املرجع السابق نفسه ..2
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 السرية الذاتية للشاعر:
م، حتصل على دبلوم معلمني، ومل  1957عام  ( 1) هو حممد علي الدنقلي، ولد مبدينة زلة 

يتسىن له استكمال دراسته اجلامعية يف جمال العلوم السياسية، درس املوسيقى مبعهد مجال الدين 
م منح العضوية الشرفية الحتاد الكتاب 2014امليالدي بطرابلس، وعمل يف جمال اإلعالم، ويف عام 

العريب اخلامس للزجل أبزمور اململكة املغربية، بتونس. شارك يف عدة مهرجاانت عربية منها: املهرجان 
 ولقب )ابلزّجال( جلماليات شعره.

يعد الدنقلي من أبرز شعراء الشعر احملكي يف ليبيا، فهو كاتب، وخمرج مسرحي، ومن مؤلفاته  
 ( 2 توحشتك(. -أبصر كيف  –)نثار الليل 

 التعريف ابلديوان:
يت تعين ابللهجة الليبية )اشتقت لك( وهو من ال (3)حيمل غالف الديوان عنوان )توحشتك( 

م عن اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم، يستهله الشاعر إبهداء 2008احلجم املتوسط صدر عام 
لقريته الصغرية ) زلة ( وقريته الكبرية ) ليبيا ( ولكل أبنائه وإخوانه، وأصدقائه، وقرائه، وأخريا إىل روح 

 عا ال يعترب الشاعر نفسه شيئا مذكورا، فلهم مجيعا يقول )توحشتك(.أمه، ولوال هؤالء مجي
ويوضح العنوان أن النصوص الشعرية هي )ابللهجة احمللية( واليت حدد إبراهيم أنيس مفهومها 
والفرق بينها وبني )اللغة( بقوله: "اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث هي جمموعة من الصفات 

خاصة، ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء  اللغوية تنتمي إىل بيئة
من بيئة أوسع تضم عدة هلجات لكل منها خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعها يف جمموعة الظواهر 

 ( 4)اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئة بعضهم ببعض".
ذكرايت الطفولة، وحكااي احلب  تضمن الديوان جمموعة من النصوص حتمل يف طياهتا

يف العشية  –ظل النخلة  –تغرييت  –زلة  –توحشتك  –والعشق، لإلنسان ولألرض مثل: مللميين 

                                                 
 ( زلة : مدينة تقع ىف اجلنوب اللييب وتشتهر بثمار النخيل ..1
 ( املعلومات من الشاعر نفسه .2
 م2008 – 1ط –العامة للثقافة واإلعالم منشورات اللجنة الشعبية  –حممد علي الدنقلي  –( ديوان ) توحشتك( شعر ابللهجة احملكية 3
 .16ص – 1990 – 2ط  –القاهرة  –األجنلو املصرية  –إبراهيم أنيس  –( يف اللهجات العربية 4



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

769 

 

دندنة...... وغريها من النصوص الشعرية اليت تشكل لوحات فنية مطرزة  –تسلم روحك  –صلوات 
 ه.أبلفاظ مجيلة يزداد مجاهلا عندما تستمع إليها بصوت الشاعر نفس

بلدته  -ينقلنا الشاعر حممد الدنقلي بتعابريه وصوره اجلميلة، وإحساسه املعرب يف نص )زلة( 
وهو يسرد حكاية حياة الطفولة املمزوجة ابلرباءة والشقاوة واألمل. يف هذا النص نلمس  -ومسقط رأسه

حضن اجلنوب اللييب، تفاصيل دقيقة حلياة الشاعر املنتمي هلذه املدينة اليت حتتضن الصحراء وتقبع يف 
من خالل توظيف الشاعر للرتاث الشعيب اللييب )األلعاب واألغاين الشعبية( وصورة الطفل يف حلقة 
الدرس ابملسجد وفلقة )الفقيه( ابنتظاره إذا مل حيفظ الدرس. وغريها من الصور املتتالية واحدة تلو 

 األخرى يف وصف كامل لذكرايت مرت يف تلك البلدة.
بقوله: "يف نص )زلة( املوغل يف مالمسه  ( 1)لة( قدم له الشاعر لطفي عبداللطيفيف نص )ز  

الشغاف، واملتمكن من كل نبضة يف حياة املكان، والزمان والشعور اآلدمي احلي. هناك جوق متعدد 
األصوات الشادية العازفة يف آن.. حبة الرمل هلا صوت، وكل جزء من النخلة له صوت، وحركة 

معة، واالبتسامة، والنظرة، والظل مشسا وقمرا هلا صوت... غري أنك ال تعرف أي الظالل اخلطى، والد
ميسك ابلناي، وأي أصابع على القانون، وكم يف العيدان من وتر... بل كم يف اجلوق من رابب، 
وكمان، وأصناف شباابت... وعندما تنفرد آلة ابلتعبري والتصوير، حتسسك بقية اآلالت أهنا معك 

لصوت احلاكي املسيطر بسرده على املقامية والذي يصنع للمعزوفة توافقه... أما اإليقاع  تصغى
 (2)فمثبت، وشبه خفي يشد النغم إىل حلقات ودفقات. لكنه يوحي بوجوده جمرد إحياء".

هذا البحث عناصر عدة منها : املكان ، وتوظيف الرتاث الشعيب ، والصورة  وندرس ىف 
 الشعرية ، ونعرض لإليقاع املوسيقي .

 
 
 
 

                                                 
م، عمل يف تونس واجلزائر، ودرس اللغة الفرنسية 1960م وعاد إىل ليبيا عام 1942( لطفي عبداللطيف : شاعر لييب ولد بتونس عام 1

، شغل منصب مدير املركز الثقايف العريب اللييب بتونس، له عدة دواوين منها : اخلريف مل يزل، أكواخ الصفيح، 1970عام والصحافة بفرنسا 
 . 425ص –دار مداد للطباعة والنشر  – 1ج –عبدهللا مليطان  –راجع معجم الشعراء الليبيني  –قليل من التعري...وغريها 

 .  35ص –شتك ديوان توح –( ينظر : مقدمة نص )زلة( 2
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 (( املكـــــــــان: 1
واملكان يف نص الدنقلي حيمل دالالت كثرية فهو "ليس سوى" فضاء وجود وتنفس وحياة  

هذا املكان من آمال وآالم، من نشوات الشاعر الذي يلتقط حبساسيته أكثر من غريه. ما حيمله 
وإحباطات، ومن حضور وغياب يؤرقه ويؤمله، فيولده إبداعا بلغة خاصة ، حمملة بصور موقعة ومبهرة 

 . (1)يف آن".

 (2)يقول الشاعر يف نص ) زلة(:
 سالم سالم .. اي دمِّّي ..

 ايسيماْي .. ايَومْشي ..
 دليلي يف النََّسْب لِّكِّي .

 ايرُفَاة أُمِّّي ..وأهالً .. 
 اللِّّي يف ارماهلا يـْزَكِّي ..

يَتْك ْنَصلِّّي َلْك ..  بـََعْد جِّ
 َمأْل َصدري َعبري مِّْسكي .
 َغَمْر روحي َهوى روحي ..
 هوى ُقْدسي هوى َمكِّي .

 لَِّثْمْت األرض .. وَعَرفْت إنَّ :
 الَوطن غايل ..
 ومِّ اْلُمحال ..

 ْيُكون إالَّ الَوطن ُكّله
 ْنزيد دالل .. خْيَليين

َكّت إالَّ : زعم زلة : غال .. واالَّ ..  سِّ
 
 

                                                 
 . 7ص  – 2013 – 1ط –القاهرة  –مكتبة اخلاجني  –إدريس القرى  –( اإلفتتان ابألمكنة يف مؤلفات عبدهللا مليطان 1
 .   39،  38ص –( ديوان توحشتك 2
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 (( توظيف الرتاث الشعيب : 2
عمل الشاعر على توظيف بعض فنون األدب الشعيب الىت تدل على الرتاث الشعيب املتوارث  

علقت ابلذاكرة الطفولية ، واحلكاية الشعبية ، وجاء ذلك  عرب االجيال منها :األلعاب الشعبية الىت
 (1) متمثال ىف نص زلة .

 وَرْغم الَعَناء .. وقِّْل الدِّفَاء ..
 كيف َكاْن اي زلَّة الليل ؟

ْل ..  اي نـَْلَعُبوا َحلَّْت َما ْتِْ
 والَشاهدة جَنَْمة ْسَهْيل ..

 اي نـَْقلدوا َمْشيِ  احَلَجل ..
 َعْظَمة اْحَجْيل . اي ْنَدْوُروا

 اي ايَعَصايت َدْي َدْي ..
 اي اي مطر .. اي اي قنديل ..

 وَوين ُحوش بوَسَعِدي ة ..
 َعّيل وراء، وَعيِّّل دليل .

 وِكمَّادي ِكمَّادي ..
 عندي ْجَرْو يـَْعادي ..

 ( 2)وجاء توظيفه الغاين العلم ىف نص )ظل النخل ( حيث يقول :  
 .. انـَْقاَلْت ْلَكْم ..وهاوين َغنَّاَوة َعَلْم 

ُتوا ْبُشوق العني .. )  ِمَشيـْ
 ( ..هللا، والَنيب .. ال ْتطْوُلوا 

 وهاذيك َغنَّاَوة أْخَرى .. انـَْقاَلْت َخَفاء :
 ما ِمْن اللَّي يف الَعَقل .. )

 ( .َمْرُدوَمة، وَكاِمي ِسْرَها 
                                                 

  42ص  –( ديوان توحشتك 1
 .  73ص –( ديوان توحشتك 2
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 َيْكَساها َضباب ْْتُوس ..و)
 ( .ْْتِي  العني .. وين َلْوَهاَمكْ 
 مِّْن َوقِّْت ما ُكنَّا َسوا ..

َباْء ..  َوقِّْت الصِّّ
 (( الصورة واألسلوب : 3

ص ) مللميين( نتنوعت استخدامات الشاعر لألسلوب التصويري من استعارة، وتشبيه كما يف  
 (1)فيقول:

 دلّليين ..
 يف َحدِّ األُُفْق : – ابلورد –واكتيب 

 هذه الُدنيا مَجيلة ..
 . روحي التـََّغينوعل مي 

 )ُكْل يوم، وُكْل ليلة( .
 وَهْدْهدِّيين ابملوسيقى ..
 الَصاْخَبة َزْي الَبَحْر ..

 اهلادية َزْي الَزَهْر ..
 العابثة َزْي الطُفولة .

قوهتا حركة أمواج  فصورة  الكتابة ابلورد ، واهلدهدة أبنغام املوسيقى الصاخبة ، تشبه ىف 
البحر وتالطمها ، كما تشبه الزهر ىف سكونه وهدوئه ، وتشبه الطفولة ىف فطرهتا وعبثها ، وهذه صورة 

فنية اعتمد الشاعر ىف رمسها على االستعارة والتشبيه ، فلفظة )زي( وهي لفظة عامية متاثل لفظة  
 (2( النخل( ىف قوله :.)مثل( يف العربية ، وكذلك نلحظ الصورة الفنية ىف نص ) ظل 

 نـَْتَحَسْس يف ُكفويف ..
 اَبْلِكي نـَْلَقالَكم .. ُجرَّة َسالْم ِقديْْ 

 ونِْتَلمَّْس َوَسْط ُجويف ..
                                                 

 .  14ص  –( ديوان توحشتك 1
 .  71ص  –( ديوان توحشتك 2
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 اَبْلِكي الُصورة الِسْمَحة ..
 قاْعَدة ِْتْْت الر ِِدْيْ ..
 َوْقت ما ُكنَّا ِِجْيع ..
 َوْقت الِقْيِنا الربيع ..

رسم لوحته على الصورة احلسيه ، خارجية ىف ) جرة سالم قدمي ( وداخلية  اعتمد الشاعر ىف 
ىف ) الصورة السمحة قاعدة حتت الردمي ( ، ىف حماولة الستعادة اللحظة بكل تفاصيلها وذلك من 

 خالل تكراره للفظة الوقت أكثر من مرة ، والتكرار يوحي إبحساس الشاعر مبتعة اجللسة ولذهتا .
 (1(تعارة ىف نص  )السنني( حيث يقول: كما تظهر االس 

ننْي ..  َلمَّا السِّ
 يف حَمَطّاْت الَسفْر ..تنسى الِسننْي 
 .. وميُْر . ينسى الُعُمرْ َلّما الُعُمْر .. 

 ننشدوا رايح اخلريف : 
 وين أوراق الَشجْر ؟

 وين الربيع، وين الزهْر ؟
 وين الزوابع، واملطْر ؟

 ما بقى يف الوقت ابقي ..
 . طعم الوقت ُمرْ إال 

 والّلي يف اخلاطر .. أَمْر .
فالسنني ال تنسى وكذلك العمر، والرايح ال تسأل، والوقت ليس له طعم، فكل هذه الصور البالغية هلا 
مجالياهتا ودالالهتا يف الشعر احملكي كما الشعر الفصيح، وأغلب قصائد الديوان تنوعت الصور البيانية 

 دم اإلتيان هبا .فيها بني اإلكثار منها وع
 
 
 

                                                 
 .  129ص  –وان توحشتك ( دي1
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 (( اإليقاع املوسيقى : 4
رغم أن نصوص الديوان جاءت ابللهجة الدارجة إال أهنا ال ختلو من اإليقاع املوسيقي حيث  

سبقت اإلشارة إليه يف تقدمي الشاعر لطفي عبداللطيف لنص زلة "أما اإليقاع فمثبت، وشبه خفي يشد 
ه جمرد إحياء. يف طرق خليلي خفيف  بني )مستفعلن، النغم إىل حلقات ودفقات، لكنه يوحي بوجود

متفاعلن( بتفعيلة تتكون من سبب خفيف ووتد مفروق ذلك مثاال يف قصيدة )زلة( ) زلة زعم / زلال 
 (1)زعم / وال زالل (.

يظهر لنا من خالل تتبعنا لنصوص الديوان أن الشاعر اختار لنصوصه إيقاع موسيقى يعتمد  
تقوم على نظام التفعيلة )أي الشعر احلر(. فشعراء هذا االجتاه حاولوا تطوير الشعر  البحور اخلفيفة اليت

الشعيب فكان الشعر احملكي الذي يشبه الشعر احلر يف التخلص من النظام القدمي. واإليقاع الداخلي 
نا متثل يف تكرار الصوت ) أي احلرف واجلملة ( وأيضا تفعيلة كاملة يف أغلب نصوص الديوان ليمنح

جرسا موسيقيا مجيال مؤثرا، حيث كرر الشاعر عنوان أغلب النصوص داخل النصوص نفسها، وقد 
 (2)اجتمع كل ذلك التكرار يف نص )توحشتك(: 

 تـَُوحَّْشتِّْك .. تـَُوحَّْشتِّْك .. تـَُوحَّْشتِّْك ..
 ونِّيبِّّ ْنقوهلا اثين ..

 وُكل ما قـُْلتها َمرَّة ..
 ْتَطفِّي ُحْرَقة أحزاين ..

 َعد .. َعطّرهتا ابمسِّْك ..وبَـ 
 نَِّبْت نـُوَّار يف لَساين ..

 تـَُوحَّْشتِّْك .. تـَُوحَّْشتِّْك .. تـَُوحَّْشتِّْك ..
 تـَُوحَّْشتِّْك .. تـَُوحَّْشتِّْك .. َخَذاين ُشوق ..

ْ بَعيد .. بَعيد ..  َجنَّْح يبِّ
 وَخطَّْمين .. علي َشاطي ..
 َمَعا َمْيدة الريح .. مْيْيد ..

                                                 
 .  36، 35ص  –( ديوان توحشتك 1
 .  28، 27ص  –( املصدر السابق 2
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 عي .. ْغَناء حَبَّار ..ُسرق مسَْ 
 َنسي روحه، وََتْ ْيعْيد :

 يال .. ال .. الل، اياليل ..
 تـَُوحَّْشتِّْك بال حتديد .

ابلنظر إىل هذا النص جند تكرار لفظة )توحشتك( اليت تدل على معىن الشوق واحلنني 
أصدقائه( بشكل منتظم من ثالث مرات  -أمه  –لآلخر، أين كان هذا اآلخر يف نظر الشاعر )قريته 

يف نفس السطر إىل مرتني، فواحدة بشكل متناغم منسجم يشبه العزف على آلة موسيقية. ومن مث فهذا 
اإليقاع مع متكن الشاعر بصوته وحركاته جيعل مثل هذه النصوص ذات موسيقى مؤثرة يف أذن املتلقي. 

 الشاعر على ظاهرة التكرار.وهكذا يف بقية النصوص اليت اعتمد فيها 
( حيث شكال نغما موسيقيا 1وكذلك الحظ تكرار حرف )السني، احلاء( يف نص )طبيلة

 :(1)يظهر مدى قوهتما حني اإللقاء فيقول الشاعر
 ْعيونِّْك ُموش وَساع، ْوَبْس ..

 وُموش ْنعِّْس ..
 ْعيونك َمْس .. يْلِّسَّْن َلْس ..

 يف لْيل ْمَعْسعِّْس .. كَِّما خْمَنِّْس .. خْمَبَّا
 ْعيونك ُموش ْمَغرْي مْسَاْح .. هلِّْن نِّْراتْح ..

 ونـَْعَشْقهِّْن يف ُكل صَباْح ..
 اللِّّي َعاجبين هالرَباْح ..

 وهالَوَنْس .. وهاللُّون اللِّّي جمَِّّانِّْس .
 (2)( حيث يقول الشاعر:2وكذلك الحظ اإليقاع املوسيقي يف نص )طبيلة 

 ومَنَْحى .. ُطول الليل ْْنُطْ 
يت عْقلي ايمسَحة ..  ريتْك َلْمَحة .. طريَّ

 ُطول الليل ْْنُط بـُْعودي ..

                                                 
 .137ص  –( املصدر السابق 1
 .157ص –( املصدر السابق 2
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 لني ْتعودي .. ما نـُرْتْك َدمعي وْشُرودي ..
 ايللِّّي كيف مَهْيل اهلُْودي ..

 عِّنده مَجَْحة .. َوْين يِّْرعِّي َصيَّاد ْبرِّحْمَه ..
للهجة الدارجة له أتثري كبري على وهكذا فأن توظيف هذه العناصر ىف الشعر احملكي اب

املتلقي، فقد عرب الشاعر الشعيب عن الوجدان اجلماعي للشعب، وحاكى آالمه وآماله وطموحاته، وهذا 
النوع من الشعر بدأ يفرض نفسه ضمن املشهد الثقايف اللييب من خالل أمسيات ومشاركات الشاعر 

 .الدنقلي وغريه من شعراء هذا االجتاه حمليا وعربيا
فإن هذه الورقة ما هي إال لبنة توضع إىل جانب لبنات أخرى للتعريف هبذا النوع من  وختاما

 الشعر الشعيب يف ليبيا، كما يفتح اجملال أمام الباحثني واألكادمييني لدراسته دراسة فنية حتليلية.
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