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 الشعر المحكي في ليبيا )ديوان توحشتك(

 للشاعر / محمد علي الدنقلي نموذجا
 

 حليمة مصباح الجالب
  قسم اللغة العربية وآدابها -كلية اآلداب -جامعة مصراتة

 

 مـــــــــقــدمـــــــة :

 الشعر المحكً هو لون شعري فً األدب الشعبً المتطور ، ٌعد لونا جدٌدا فً الشعر الشعبً.

وهو الشعر المنظوم باللهجة العامٌة أو الدارجة. ٌقول محمد زغلول سبلم: "حٌث نطلق لفظة األدب 

الشعبً، فإنما نرٌد به األدب الذي ٌحمل خاصٌتٌن: أوالهما أن ٌكون بلفظة عامٌة )ملحونة( أي بلغة 

ٌعرض لحٌاة الناس من عامة الشعب والناس، فً أحادٌثهم العامة وقضاء حاجاتهم الٌومٌة، وثانٌهما أنه 

 ( 1)عامة الشعب، وخباٌا وجداناتهم ومكون مشاعرهم، كما ٌبٌن عن اهتماماتهم".

ٌتمٌز الشعر المحكً بأن لغته هً " اللهجة الشعبٌة المشتركة التً ٌفهمها أفراد الشعب أو 

 ( 2)عبٌة بعٌنها".الجماعة الشعبٌة أو اللغة الدارجة، أو اللهجة العامٌة التً ترتبط بفئة أو جماعة ش

هذا النظم الفنً قد دخله اللحن فجاء بٌن العامٌة والفصحى )شعر ملحون(، ودلت مضامٌنه 

عن الوجدان الجمعً للشعب وعن أفكاره وتطلعاته وأحواله االجتماعٌة والوطنٌة والقومٌة بما ٌتفق مع 

قومً وشاعر قومً بدال من مفهوم القومٌة، وقد أطلق علٌه الشعر العامً أو القومً، فٌقال شعر 

 )الشعبً(.

وٌذكر أحمد ضٌف فً مقدمة كتابه )تارٌخ أدب الشعب( أن هذا النوع من الشعر كان معروفا عند 

المصرٌٌن وممن مارس هذا النوع من الزجالٌن الشاعر والكاتب القومً الشعبً عبدهللا الندٌم، وعثمان 

ما قاله ابن خلدون عندما ذكر طائفة عظٌمة من الشعر  جبلل، ومحمد النجار وإمام العبد. كما ورد عنده

العامً فً كبلمه على الشعر وذكر أن ذلك كان ذائعا فً ببلد المغرب بلهجة المغاربة وال ٌعد من 

 ( 3) األدب الفصٌح، ولكنه أدب قومً أو شعبً عامً.

 بداٌات الشعر المحكً فً لٌبٌا :

بً على ٌد مجموعة من الشعراء الذٌن سموا ظهر هذا النوع من الشعر فً القطر اللٌ

بـ)المتمردٌن( على بنٌة القصٌدة الشعبٌة القدٌمة وأغراضها، ولغتها فً محاولة منهم البتكار اتجاه جدٌد 

 فً الشعر الشعبً بطرٌقة عرضه على المتلقً.

أن لهذا الشعر إرهاصاته القدٌمة  –. الذي ٌعد أحد رواده ( 4)  ولقد أشار الشاعر )سالم العالم(

المتمثلة فً كل من أراد الخروج من عباءة القوالب التقلٌدٌة فً كتابة األغانً أو الشعر. ومن رواده: 

أنهم حاولوا وضع اللبنة األولى لهذا  -كما ٌذكر العالم –الصٌد الرقٌعً، محمد الدنقلً. هؤالء الشعراء 

م، واتخذت تجربة الدنقلً مسارها  0331الرقٌعً صدر له دٌوان عام االتجاه من بداٌة األلفٌة رغم أن 

                                                           
 .301ص  – 1ج  - 1971مصر  –دار المعارف   –محمد زغلول سبلم  –األدب فً العصر المملوكً  (1
 .15ص  –د.ت  –الجزائر  -دار الكتاب الحدٌث   –أمٌنة فٌزاري  –مناهج دراسات األدب الشعبً  (2

وزارة  –منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب  –جورج عٌسى  –زمن االستعمار الفرنسً  –نقبل عن الشعر المحكً فً الشام  (3

  .10ص  – 2012دمشق  –الثقافة 
 :www.tieob.com/ salemalem -  http//موقع بلد الطٌوب  –مقال للشاعر سالم العالم  (4
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م من 0111فً ثمانٌنٌات القرن الماضً، لكن هذه التجارب أخذت تظهر وتعرف طرٌقها للجمهور عام 

 خبلل األمسٌات الشعرٌة التً كانت تقام فً عدة محافل محلٌة وعربٌة.

الشعر المحكً اعتماده على فن اإللقاء ونبرات  أن أهم ما ٌمٌز ( 1) ٌرى الشاعر سالم العالم

الصوت واستخدام اإلٌحاء من قبل الشاعر. أي أنه ٌعتمد على التعبٌر بالحركة أكثر من الكبلم ولهذا 

أطلق علٌه تسمٌة )مسرحٌة القصٌدة(. حٌث أن بعض الشعراء لدٌهم دراٌة بفن المسرح مثل )محمد 

أطلق العالم تسمٌة )الشعر الحركً( على هذا الشعر ألنه  الدنقلً( فهو ممثل ومخرج مسرحً. وقد

عبارة عن تولٌفة متكاملة متناغمة. ولقد كانت للشعراء العرب تجاربهم الشعرٌة فً هذا االتجاه مثل 

أحمد فؤاد نجم وصبلح جاهٌن بمصر، وحسٌن حمزة فً سورٌا، والرحابنة بلبنان، وشعراء الشعر 

، واستفاد شعراء القطر اللٌبً من تجارب هؤالء فعملوا على إٌجاد نص الملحون بببلد المغرب العربً

 جدٌد من الشعر ٌختلف فً الشكل والمضمون واإلٌقاع.

هذا وٌعد الشاعر محمد الدنقلً من أبرز الشعراء فى مجال الشعر المحكً ، الذي ٌمكن القول 

لشعر الحر التً تمردت على القصٌدة بأنه نوع من الشعر باللهجة الدراجة ، جاء ربما تأثرا بحركة ا

 العمودٌة .

 السٌرة الذاتٌة للشاعر:

م، تحصل على دبلوم معلمٌن، ولم  0391عام  ( 2) هو محمد علً الدنقلً، ولد بمدٌنة زلة

ٌتسنى له استكمال دراسته الجامعٌة فً مجال العلوم السٌاسٌة، درس الموسٌقى بمعهد جمال الدٌن 

م منح العضوٌة الشرفٌة التحاد الكتاب 0102المٌبلدي بطرابلس، وعمل فً مجال اإلعبلم، وفً عام 

العربً الخامس للزجل بأزمور المملكة بتونس. شارك فً عدة مهرجانات عربٌة منها: المهرجان 

 المغربٌة، ولقب )بالزّجال( لجمالٌات شعره.

ٌعد الدنقلً من أبرز شعراء الشعر المحكً فً لٌبٌا، فهو كاتب، ومخرج مسرحً، ومن  

 ( 3 توحشتك(. -أبصر كٌف  –مؤلفاته )نثار اللٌل 

 التعرٌف بالدٌوان:

التً تعنً باللهجة اللٌبٌة )اشتقت لك( وهو من  (4)ٌحمل غبلف الدٌوان عنوان )توحشتك(

م عن اللجنة الشعبٌة العامة للثقافة واإلعبلم، ٌستهله الشاعر بإهداء 0112الحجم المتوسط صدر عام 

لقرٌته الصغٌرة ) زلة ( وقرٌته الكبٌرة ) لٌبٌا ( ولكل أبنائه وإخوانه، وأصدقائه، وقرائه، وأخٌرا إلى 

 جمٌعا ال ٌعتبر الشاعر نفسه شٌئا مذكورا، فلهم جمٌعا ٌقول )توحشتك(.روح أمه، ولوال هؤالء 

اللهجة هً جزء من بٌئة أوسع تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جمٌعها فً 

 ( 5)مجموعة الظواهر اللغوٌة التً تٌسر اتصال أفراد هذه البٌئة بعضهم ببعض".

تضمن الدٌوان مجموعة من النصوص تحمل فً طٌاتها ذكرٌات الطفولة، وحكاٌا الحب  

فً العشٌة  –ظل النخلة  –تغٌرتً  –زلة  –توحشتك  –والعشق، لئلنسان ولؤلرض مثل: لملمٌنً 

دندنة...... وغٌرها من النصوص الشعرٌة التً تشكل لوحات فنٌة مطرزة  –تسلم روحك  –صلوات 

 داد جمالها عندما تستمع إلٌها بصوت الشاعر نفسه.بألفاظ جمٌلة ٌز

                                                           
 المرجع السابق نفسه .. (1

 زلة : مدٌنة تقع فى الجنوب اللٌبً وتشتهر بثمار النخٌل .. (2

 المعمومات من الشاعر نفسه .( 3
 م2002 – 1ط –منشورات المجنة الشعبية العامة لمثقافة واإلعالم  –محمد عمي الدنقمي  –ديوان ) توحشتك( شعر بالمهجة المحكية ( 4
 .16ص – 1990 – 2ط  –القاهرة  –األنجلو المصرٌة  –إبراهٌم أنٌس  –فً اللهجات العربٌة  (5
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بلدته  -ٌنقلنا الشاعر محمد الدنقلً بتعابٌره وصوره الجمٌلة، وإحساسه المعبر فً نص )زلة( 

وهو ٌسرد حكاٌة حٌاة الطفولة الممزوجة بالبراءة والشقاوة واألمل. فً هذا النص نلمس  -ومسقط رأسه

تمً لهذه المدٌنة التً تحتضن الصحراء وتقبع فً حضن الجنوب تفاصٌل دقٌقة لحٌاة الشاعر المن

اللٌبً، من خبلل توظٌف الشاعر للتراث الشعبً اللٌبً )األلعاب واألغانً الشعبٌة( وصورة الطفل فً 

حلقة الدرس بالمسجد وفلقة )الفقٌه( بانتظاره إذا لم ٌحفظ الدرس. وغٌرها من الصور المتتالٌة واحدة 

 وصف كامل لذكرٌات مرت فً تلك البلدة.تلو األخرى فً 

بقوله: "فً نص )زلة( الموغل فً مبلمسه  ( 1)فً نص )زلة( قدم له الشاعر لطفً عبداللطٌف

الشغاف، والمتمكن من كل نبضة فً حٌاة المكان، والزمان والشعور اآلدمً الحً. هناك جوق متعدد 

ت، وكل جزء من النخلة له صوت، وحركة األصوات الشادٌة العازفة فً آن.. حبة الرمل لها صو

الخطى، والدمعة، واالبتسامة، والنظرة، والظل شمسا وقمرا لها صوت... غٌر أنك ال تعرف أي 

الظبلل ٌمسك بالناي، وأي أصابع على القانون، وكم فً العٌدان من وتر... بل كم فً الجوق من 

عبٌر والتصوٌر، تحسسك بقٌة اآلالت أنها رباب، وكمان، وأصناف شبابات... وعندما تنفرد آلة بالت

معك تصغى لصوت الحاكً المسٌطر بسرده على المقامٌة والذي ٌصنع للمعزوفة توافقه... أما اإلٌقاع 

 (2)فمثبت، وشبه خفً ٌشد النغم إلى حلقات ودفقات. لكنه ٌوحً بوجوده مجرد إٌحاء".

وتوظٌف التراث الشعبً ، والصورة وندرس فى هذا البحث عناصر عدة منها : المكان ،  

 الشعرٌة ، ونعرض لئلٌقاع الموسٌقً .

 :انـــــــــك(( الم 0

فضاء وجود وتنفس وحٌاة  "فً نص الدنقلً ٌحمل دالالت كثٌرة فهو "لٌس سوى والمكان 

المكان من آمال وآالم، من نشوات الشاعر الذي ٌلتقط بحساسٌته أكثر من غٌره. ما ٌحمله هذا 

ملة بصور موقعة مح، ات، ومن حضور وغٌاب ٌؤرقه وٌؤلمه، فٌولده إبداعا بلغة خاصة حباطوإ

 . 3 )ومبهرة فً آن".

 ( 4)ٌقول الشاعر فً نص ) زلة(:

 سبلم سبلم .. ٌا دمًِّ ..

 ٌاسٌماْي .. ٌاَوْشمً ..

َسْب لِكًِّ .  دلٌلً فً النَّ

 وأهبلً .. ٌاُرَفاة أُمًِّ ..

َزكًِّ ..اللًِّ فً ارمالها  ٌْ 

 َبَعْد ِجٌَتْك ْنَصلًِّ لَْك ..

 َمؤْل َصدري َعبٌر ِمْسكً .

                                                           
م، عمل فً تونس والجزائر، ودرس اللغة 1960م وعاد إلى لٌبٌا عام 1942لطفً عبداللطٌف : شاعر لٌبً ولد بتونس عام  (1

نها : الخرٌف لم ، شغل منصب مدٌر المركز الثقافً العربً اللٌبً بتونس، له عدة دواوٌن م1970الفرنسٌة والصحافة بفرنسا عام 

دار مداد للطباعة والنشر  – 1ج –عبدهللا ملٌطان  –راجع معجم الشعراء اللٌبٌٌن  –ٌزل، أكواخ الصفٌح، قلٌل من التعري...وغٌرها 

 . 425ص –
  . 35ص –دٌوان توحشتك  –ٌنظر : مقدمة نص )زلة(  (2
  .7ص  – 2013 – 1ط –القاهرة  –مكتبة الخانجي  –إدريس القرى  –اإلفتتان باألمكنة في مؤلفات عبداهلل مميطان ( 3
  .  39،  38ص –دٌوان توحشتك  (4
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 َغَمْر روحً َهوى روحً ..

 هوى قُْدسً هوى َمكًِّ .

 لَِثْمْت األرض .. وَعَرفْت إنَّ :

 الَوطن غالً ..

 وِم اْلُمحال ..

ُكون إالَّ الَوطن ُكلّه ٌْ 

َخلٌنً ْنزٌد دالل .. ٌْ 

 : غبل .. واالَّ .. ِسَكّت إالَّ : زعم زلة

 (( توظٌف التراث الشعبً : 0

عمل الشاعر على توظٌف بعض فنون األدب الشعبً التى تدل على التراث الشعبً المتوارث  

عبر االجٌال منها :األلعاب الشعبٌة التى علقت بالذاكرة الطفولٌة ، والحكاٌة الشعبٌة ، وجاء ذلك متمثبل 

 ( 1) فى نص زلة .

 اء .. وِقْل الِدَفاء ..وَرْغم الَعنَ 

 كٌف َكاْن ٌا زلَّة اللٌل ؟

 ٌا َنْلَعُبوا َحلَّْت َما ْتِحلْ ..

ل .. ٌْ  والَشاهدة َنْجَمة ْسَه

ًِّ الَحَجل ..  ٌا ْنَقلدوا َمْش

ل . ٌْ  ٌا ْنَدْوُروا َعْظَمة اْحَج

 ٌا ٌاَعَصاتً َدْي َدْي ..

 ٌا ٌا مطر .. ٌا ٌا قندٌل ..

ٌّة ..وَوٌن ُحوش   بوَسَعِد

ٌِّل دلٌل . ٌّل وراء، وَع  َع

ادي .. ادي ِكمَّ  وِكمَّ

َعادي .. ٌْ  عندي ْجَرْو 

 ( 2)وجاء توظٌفه الغانً العلم فى نص )ظل النخل ( حٌث ٌقول :  

اَوة َعَلْم .. اْنَقالَْت ْلَكْم ..  وهاوٌن َغنَّ

ُتوا ْبُشوق العٌن .. ) ٌْ  ِمَش

                                                           
  42ص  –دٌوان توحشتك  (1
  . 73ص –دٌوان توحشتك  (2
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 .. (هللا، والَنبً .. ال ْتطْولُوا 

اَوة أْخَرى .. اْنَقاَلْت َخَفاء :  وهاذٌك َغنَّ

 ما ِمْن اللًَّ فً الَعَقل .. )

 ( .َمْرُدوَمة، وَكاِمً ِسْرَها 

ْكَساها َضباب ْتُحوس ..و) ٌَ 

 ( .العٌن .. وٌن لَْوَهاَمْك ْتِجً 

ا َسوا ..  ِمْن َوِقْت ما ُكنَّ

َباْء ..  َوِقْت الصِّ

 (( الصورة واألسلوب : 3

ص ) لملمٌنً( نوعت استخدامات الشاعر لؤلسلوب التصوٌري من استعارة، وتشبٌه كما فً نت

 (1)فٌقول:

 دلّلٌنً ..

 فً َحدِّ األُفُْق : – بالورد –واكتبً 

 هذه الُدنٌا َجمٌلة ..

َغنً  . وعلّمً روحً التَّ

 )ُكْل ٌوم، وُكْل لٌلة( .

 بالموسٌقى .. وَهْدْهِدٌنً

 الَصاْخَبة َزْي الَبَحْر ..

 الهادٌة َزْي الَزَهْر ..

 العابثة َزْي الُطفولة .

فصورة  الكتابة بالورد ، والهدهدة بأنغام الموسٌقى الصاخبة ، تشبه فى قوتها حركة أمواج  

ا ، وهذه البحر وتبلطمها ، كما تشبه الزهر فى سكونه وهدوئه ، وتشبه الطفولة فى فطرتها وعبثه

صورة فنٌة اعتمد الشاعر فى رسمها على االستعارة والتشبٌه ، فلفظة )زي( وهً لفظة عامٌة تماثل 

 (2( لفظة  )مثل( فً العربٌة ، وكذلك نلحظ الصورة الفنٌة فى نص ) ظل النخل( فى قوله :.

 ْنَتَحَسْس فً ُكفوفً ..

مْ  ٌْ ة َسالْم قِد  َباْلِكً َنْلَقالَكم .. ُجرَّ

ْس َوَسْط ُجوفً ..  وْنتِلَمَّ

 َباْلِكً الُصورة الِسْمَحة ..

                                                           
  . 14ص  –دٌوان توحشتك  (1
  . 71ص  –دٌوان توحشتك  (2
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ْم .. ٌْ ِد  قاْعَدة تِْحْت الرِّ

ع .. ٌْ ا ِجم  َوْقت ما ُكنَّ

نِا الربٌع .. ٌْ  َوْقت القِ

اعتمد الشاعر فى رسم لوحته على الصورة الحسٌه ، خارجٌة فى ) جرة سبلم قدٌم ( وداخلٌة 

ردٌم ( ، فى محاولةإلستعادة اللحظة بكل تفاصٌلها وذلك من خبلل فى ) الصورة السمحة قاعدة تحت ال

 تكراره للفظة الوقت أكثر من مرة ، والتكرار ٌوحً بإحساس الشاعر بمتعة الجلسة ولذتها .

 (1(كما تظهر االستعارة فى نص  )السنٌن( حٌث ٌقول:  

ا الِسنٌْن ..  لَمَّ

 فً َمَحّطاْت الَسفْر ..تنسى الِسنٌْن 

 .. وٌُمْر . ٌنسى الُعُمرْ لَّما الُعُمْر .. 

 ننشدوا رٌاح الخرٌف : 

 وٌن أوراق الَشجْر ؟

 وٌن الربٌع، وٌن الزهْر ؟

 وٌن الزوابع، والمطْر ؟

 ما بقى فً الوقت باقً ..

  إال طعم الوقت ُمرْ 

الببلغٌة لها  فالسنٌن ال تنسى وكذلك العمر، والرٌاح ال تسأل، والوقت لٌس له طعم، فكل هذه الصور

جمالٌاتها ودالالتها فً الشعر المحكً كما الشعر الفصٌح، وأغلب قصائد الدٌوان تنوعت الصور 

 البٌانٌة فٌها بٌن اإلكثار منها وعدم اإلتٌان بها .

 (( اإلٌقاع الموسٌقى : 2

ٌث رغم أن نصوص الدٌوان جاءت باللهجة الدارجة إال أنها ال تخلو من اإلٌقاع الموسٌقً ح 

سبقت اإلشارة إلٌه فً تقدٌم الشاعر لطفً عبداللطٌف لنص زلة "أما اإلٌقاع فمثبت، وشبه خفً ٌشد 

النغم إلى حلقات ودفقات، لكنه ٌوحً بوجوده مجرد إٌحاء. فً طرق خلٌلً خفٌف  بٌن )مستفعلن، 

زعم / زلبل متفاعلن( بتفعٌلة تتكون من سبب خفٌف ووتد مفروق ذلك مثاال فً قصٌدة )زلة( ) زلة 

 (2)زعم / وال زالل (.

ٌظهر لنا من خبلل تتبعنا لنصوص الدٌوان أن الشاعر اختار لنصوصه إٌقاع موسٌقى ٌعتمد  

البحور الخفٌفة التً تقوم على نظام التفعٌلة )أي الشعر الحر(. فشعراء هذا االتجاه حاولوا تطوٌر 

ر فً التخلص من النظام القدٌم. واإلٌقاع الشعر الشعبً فكان الشعر المحكً الذي ٌشبه الشعر الح

الداخلً تمثل فً تكرار الصوت ) أي الحرف والجملة ( وأٌضا تفعٌلة كاملة فً أغلب نصوص الدٌوان 

                                                           
  . 129ص  –دٌوان توحشتك  (1
  . 36، 35ص  –دٌوان توحشتك  (2
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لٌمنحنا جرسا موسٌقٌا جمٌبل مؤثرا، حٌث كرر الشاعر عنوان أغلب النصوص داخل النصوص نفسها، 

 (1)وقد اجتمع كل ذلك التكرار فً نص )توحشتك(: 

ْشِتْك .. ْشِتْك .. ُتَوحَّ ْشِتْك .. ُتَوحَّ  ُتَوحَّ

 وِنبًِّ ْنقولها ثانً ..

ة ..  وُكل ما قُْلتها َمرَّ

 ْتَطفًِّ ُحْرَقة أحزانً ..

 وَبَعد .. َعّطرتها باْسِمْك ..

ار فً لَسانً ..  ِنَبْت ُنوَّ

ْشِتْك .. ْشِتْك .. ُتَوحَّ ْشِتْك .. ُتَوحَّ  ُتَوحَّ

ْشِتْك  ْشِتْك .. َخَذانً ُشوق ..ُتَوحَّ  .. ُتَوحَّ

ًْ َبعٌد .. َبعٌد .. ْح ِب  َجنَّ

ْمنً .. علً َشاطً ..  وَخطَّ

ْمٌد .. ٌْ دة الرٌح ..  ٌْ  َمَعا َم

ار ..  ُسرق َسْمعً .. ْغَناء َبحَّ

د : ٌْ ع ٌْ  َنسً روحه، وَتْم 

 ٌبل .. ال .. الل، ٌااللً ..

ْشِتْك ببل تحدٌد .  ُتَوحَّ

لنص نجد تكرار لفظة )توحشتك( التً تدل على معنى الشوق والحنٌن لآلخر، بالنظر إلى هذا ا 

أصدقائه( بشكل منتظم من ثبلث مرات فً نفس  -أمه  –أٌن كان هذا اآلخر فً نظر الشاعر )قرٌته 

السطر إلى مرتٌن، فواحدة بشكل متناغم منسجم ٌشبه العزف على آلة موسٌقٌة. ومن ثم فهذا اإلٌقاع مع 

عر بصوته وحركاته ٌجعل مثل هذه النصوص ذات موسٌقى مؤثرة فً أذن المتلقً. وهكذا تمكن الشا

 فً بقٌة النصوص التً اعتمد فٌها الشاعر على ظاهرة التكرار.

( حٌث شكبل نغما موسٌقٌا ٌظهر 1وكذلك الحظ تكرار حرف )السٌن، الحاء( فً نص )طبٌلة 

 :(2)مدى قوتهما حٌن اإللقاء فٌقول الشاعر

 ِنْك ُموش وَساع، ْوَبْس ..ْعٌو

 وُموش ْنِعْس ..

ْن لَْس .. لِسَّ ٌْ  ْعٌونك َمْس .. 

ل ْمَعْسِعْس .. ٌْ  ِكَما ْمَخِنْس .. ْمَخبَّا فً ل

ر ْسَماْح .. ْلِهْن ِنْرتاْح .. ٌْ  ْعٌونك ُموش ْمَغ

                                                           
  . 28، 27ص  –المصدر السابق  (1
 .137 ص –المصدر السابق ( 2
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 وَنْعَشْقِهْن فً ُكل صَباْح ..

 اللًِّ َعاجبنً هالَبراْح ..

اِنْس .وهالَوَنْس ..   وهاللُّون اللًِّ ِمجَّ

 (1)( حٌث ٌقول الشاعر:2وكذلك الحظ اإلٌقاع الموسٌقً فً نص )طبٌلة 

 ُطول اللٌل ْنُخْط وَنْمَحى ..

ٌَّرتً عْقلً ٌاسمَحة ..  رٌتْك لَْمَحة .. ط

 ُطول اللٌل ْنُخط ْبُعودي ..

 لٌن ْتعودي .. ما ُنْترْك َدمعً وْشُرودي ..

ل  ٌْ  الُهْودي ..ٌاللًِّ كٌف َهم

اد ْبِرْمَحه .. ٌَّ ٌِْرِعً َص ن  ٌْ  ِعنده َجْمَحة .. َو

وهكذا فأن توظٌف هذه العناصر فى الشعر المحكً باللهجة الدارجة له تأثٌر كبٌر على  

المتلقً، فقد عبر الشاعر الشعبً عن الوجدان الجماعً للشعب، وحاكى آالمه وآماله وطموحاته، وهذا 

ض نفسه ضمن المشهد الثقافً اللٌبً من خبلل أمسٌات ومشاركات الشاعر النوع من الشعر بدأ ٌفر

 الدنقلً وغٌره من شعراء هذا االتجاه محلٌا وعربٌا.

فإن هذه الورقة ما هً إال لبنة توضع إلى جانب لبنات أخرى للتعرٌف بهذا النوع من  وختاما 

 ادٌمٌٌن لدراسته دراسة فنٌة تحلٌلٌة.الشعر الشعبً فً لٌبٌا، كما ٌفتح المجال أمام الباحثٌن واألك

  

                                                           
 .157ص –المصدر السابق  (1
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